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Jaargang 29 – nr. 1 – januari 2018 
 

1 februari: Ede: Bijeenkomst met lezing: 
“Wereldoorlog II” door Ron van Beest 

8 februari: Barneveld: Jaarbijeenkomst met vooruitblik 
15 februari: Ede: postzegelmiddag  
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29e Jaargang nr. 1, januari  2018 
Verschijnt 10 maal per jaar 

Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   

redactie@fv-degeldersevallei.nl 

Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

Voorzitter:  

 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 

Secretaris: 

 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    

Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 

S.R. Martin,  tel 0318 690659  (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 

Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 

A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 

Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 

 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  

Commissaris: 

Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 

L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 

Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 

Jeugdleider: vacant 

Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 

 

Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 

augustus) om 20.00 uur 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 150) 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 

Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 

De internetveiling     www.SVFveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 

 

 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
mailto:voorzitter@fv-degeldersevallei.nl
mailto:secretaris@fv-degeldersevallei.nl
mailto:penningmeester@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.nl
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
http://www.svfilatelie.nl/
http://www.svfveiling.nl/
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Geachte leden, 
 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 

uit voor de bijeenkomst van donderdag 1 februari a.s. in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 

 

Met veel plezier kijk ik terug naar onze openingsavond in januari 2018, wat een 

opkomst en het belangrijkste, het plezier spatte ervan af. Een van de leden vroeg zelfs 

of we een lijst hadden met de verzamelgebieden van andere clubleden!!! Een lijst 

daarvan ligt in de kast, warm aanbevolen.  

Hartelijk dank allemaal, ik zie het als steuntje in de rug richting het bestuur. Wij doen 

er alles aan om u een clubavond te presenteren met “VEEL POSTZEGELS”, tenslotte 

zijn we allen verzamelaar. Maar er staat wel veel druk op de bestuursleden en we zijn 

dan ook op zoek naar clubleden die ons bestuur willen versterken. Het gaat hierbij 

met name om de functies van penningmeester en secretaris. Leden, die zich hiervoor 

kandidaat willen stellen, kunnen zich opgeven bij het bestuur, zodat wij op de 

jaarvergadering van 1 maart a.s weer een compleet bestuur kunnen presenteren!  

 

Het mysterie van de verdwenen puzzel is nog niet opgelost maar ik ben er van 

overtuigd dat het goed gaat komen.  

Donderdag 1 februari zal Ron van Beest een lezing geven over de WO II, dit als 

vervolg van zijn eerdere lezing over WO I. Er zijn veel “Duitsland” verzamelaars bij 

onze vereniging (hartelijk welkom) en het belooft weer een boeiende lezing te 

worden met vele mooie zegels.  

Ik heb voor deze avond ook handelaar Edwin Brugman (Bridgestamps) uitgenodigd. 

Donderdag 8 februari is er clubavond te Barneveld, met een terugblik over afgelopen 

periode. 

 

Graag tot ziens,  

Roy Lijbaart, voorzitter. 

 

 

AGENDA  

1. Opening  

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

3. Verslag bijeenkomst 04-01-2018  

4. Rondvraag  

5. Korte pauze, verkoop loten 

6. Lezing WO II 

7. Stuiverboeken 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

H 
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Verslag 7 januari 2018 

 

1. Opening  

- Roy heet een ieder hartelijk welkom. 

  Afmeldingen:  Er zijn geen afmeldingen ontvangen  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen: 

- koffie/thee is gratis vanavond, ook krijgt men een muntje  voor een 

  drankje, welke men zelf bij de bar op kan halen. Tevens zal er een warm  

  hapje uitgedeeld worden. 

- Op de clubmiddag van 15 februari is er een vragenuurtje met Cees Goes. 

   U kunt dan met uw vragen bij hem terecht.   

Ingekomen: 

- 11 januari is er de clubavond te Barneveld. 

- 18 januari de clubmiddag in Ede. 

- 27 en 28 jan Filateliebeurs Hilversum. 

- 27 januari gaat de postzegelbeurs in Barneveld niet door. 

 

3. HH-verslag bijeenkomst 07-12-2017. 

Hier zijn geen op- en of aanmerkingen op.  

 

4. Rondvraag   

- Dhr. Bisschops zoekt van filatelie de jaargang 1979. 

Zie rubriek “Zoekertjes" 

- Postzegelwinkel 

  Hans van Laarhoven legt het e.e.a. uit over de gang van zaken bij het kopen van  

  artikelen uit zijn “winkeltje”. 

 

B. Jakobsen, 2e secretaris 

 ________________________________________________________________ 

 

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, Keetmolenweg 27, 6711 PH, Ede of  dewit.anneke@hotmail.com  

en het zal éénmaal geplaatst worden. 

____________________________________________________________________ 

Dhr. Bisschops zoekt jaargang 1979  van maandblad Filatelie 

Wie o wie kan hem daaraan helpen??????????  

Reacties kunnen naar: Jan Bisschops, Roseboomlaan 20,6717 ZB Ede 

Tel 06-44602932 

 

mailto:dewit.anneke@hotmail.com
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Nieuws uit Barneveld 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERINNERING HERINNERING HERINNERING 
 

Wist u dat…………. 

 

 een vereniging draait op een actief bestuur? 

 

 een vereniging niet zonder vrijwilligers kan? 

 

 een vereniging de contributies van de leden nodig heeft? 

 

Maar wist u ook dat….. 

 

onze vereniging een actief bestuur hééft, maar nog altijd wat 

versterking kan gebruiken? 

 

onze vereniging vele vrijwilligers heeft, waar nooit tevergeefs een 

beroep op wordt gedaan? 

 

onze vereniging leden heeft, die de contributie tijdig betalen, maar 

ook nog leden, die dit om wat voor reden ook, hier nog niet aan  

toe gekomen zijn? 

 

zij dit alsnog kunnen doen door het verschuldigde bedrag te 

storten op  

NL66INGB0006781363                                                               

tnv Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 

 

Dank u 

 

HERINNERING HERINNERING HERINNERING 
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Nieuws uit Barneveld 
We hebben bij de FV Gelderse Vallei in november twee postzegelveilingen gehad. 

De veilingmeesters op beide lokaties (Ron van Beesd, Erik Bel en Lammert Brouwer) 

hebben zich weer prima van hun taak gekweten, daarbij ondersteund door 

respektievelijk Berry Jakobsen en Rob Bosman. 

In december werd het jaar feestelijk afgesloten en in een gezellige sfeer (met een 

hapje en een drankje) werden de (bijna laatste) postzegels van het jaar verworven. De 

echte afsluiting was in de Veluwehal bij de Eindejaarsbeurs, die goed bezocht werd. 

Ook de Filakrant 2018 vond gretig aftrek, maar voor de mensen die hun exemplaar 

zijn misgelopen, heb ik nog een aantal exemplaren beschikbaar. Zeker als u 

geïnteresseerd bent in de overzeese rijksdelen “in de West” of in schepen op 

postzegels of in de Egyptische koning Farouk of de rivierpost in Colombia komt u in 

deze krant aan uw trekken. 

Onze eerste bijeenkomst in dit jaar werd een quiz gepresenteerd door Frans Strijbos. 

Helaas kon ik er deze keer niet bij zijn, maar ik hoorde dat de vragen voor velen 

lastig waren, maar daardoor zijn we er wel weer wijzer van geworden. Bedankt Frans 

! 

De mogelijkheid om bij het postzegelwinkeltje te kopen wordt kleiner, omdat de 

vrijwilligers besloten hebben om per vereniging nog maar één bezoek te brengen en 

voor onze vereniging is de datum op dit moment nog niet bekend. Als u uw manco’s 

wilt kopen wordt dat misschien een goeie gelegenheid, die ik van harte aanbeveel. 

Het is wel zinnig vooraf een lijstje te maken met per land de zegelnummers die u 

zoekt. 

We hopen dat u allemaal het goede voornemen hebt gemaakt om in 2018 vaker naar 

onze bijeenkomsten te komen, want anders moeten we daarmee toch gaan stoppen.  

 

Ter informatie hier nog even de data voor dit jaar: 

datum thema Opmerkingen 

8 februari 2018 jaarbijeenkomst Vooruitblik op 2018 

1 maart 2018 ALV in Ede Komt allen 

8 maart 2018 veiling Inleveren vóór 28 

februari 

12 april 2018 Lezing ? Wie gaat wat 

presenteren ? 

17 mei 2018 Nog in te vullen Wie heeft idee of vraag 

of voorstel ? Graag uw 

inbreng ! 

 

Een vereniging vormen we samen en daarom hopen/rekenen we ook op uw inbreng 

om de benodigde taken te vervullen (we zoeken nog een secretaris en een 

penningmeester) en de bijeenkomsten levendig te houden. 

Tot volgende keer, 

Lex van Rootselaar, Kampstraat 16, 3771 AV Barneveld 

__________________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 
 

In de (voor velen) drukke decembermaand hebben we geen puzzel gehad, maar kon u 

uw hersens breken bij de postzegelquiz in Barneveld. Nu pak ik de draad weer op en 

presenteer ik u de eerste puzzel van dit jaar: 

Stuur het NVPH-nummer is van de zegel behorend bij de volgende cryptische 

aanwijzing: 

1. Eerste zegel met afbeelding van Willem-Alexander. 

2. Brievenbus 

3. Loupe 

4. Waal 

5. Walkman 

Het lukte me nog niet om de tussenstand uit Excel in dit dokument te krijgen, maar de 

stand wordt wel bijgehouden, dus stuur gerust uw oplossing (zo mogelijk 

filatelistisch gefrankeerd) in naar: 

Lex van Rootselaar 

Oranjestraat 16 

3771 AV Barneveld 
 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Velen vroegen zich af, waar de maandelijkse puzzel was gebleven. Zo te horen werd 

hij erg gemist en leuk natuurlijk om te merken, dat hij zo gewaardeerd wordt! 

Welnu, ik kan u zeggen: Het komt allemaal goed, nog even geduld, want 

 

Aan de puzzel wordt nog even gepuzzeld……………….. 

 

____________________________________________________________________ 
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Beschadigde zegels, wat doe jij ermee! 
 

Laat ik hierover duidelijk zijn, beschadigde zegels horen niet in een (serieuze)  

verzameling. Mr. Flier schrijft in het boekje “Filatelie van A tot Z”, ik citeer: “Zegels 

met een beschadiging horen eigenlijk in een verzameling niet thuis, ontbrekende  

tanden, dunne plekken, vernietigende stempels, het toont allemaal niet en het beeld 

van een albumblad wordt erdoor bedorven”. Wat doet het woord “eigenlijk” daar in 

de zin? Zie ik ruimte om toch beschadigde zegels op te nemen? Ik ken verzamelaars 

die beschadigde zegels direct vernietigen, anderen vouwen een hoekje om zodat het 

zichtbaar is dat de zegel is beschadigd en vervangen moet worden. Ikzelf behoor tot 

de groep die wacht met vernietigen totdat een heel exemplaar is gevonden.  Van de 

klassieke zegels bewaar ik alles ook al zijn de zegels beschadigd, hieronder enkele 

voorbeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom een stukje over dit onderwerp? Alsof er geen leukere onderwerpen zijn om 

over te schrijven! Welnu, de laatste jaren ben ik op zoek naar (naam) stempels die mij 

een verhaal kunnen vertellen. Vele uren ben ik bezig om een 

verhaal te ontfutselen van de leesbare stempels. Een mooi 

voorbeeld daarvan is een stempel van Olehleh, (gevonden in 

een stuiverboek) in de uiterste noordpunt van Sumatra, regio 

Atjeh. Mijn overgrootvader, Rudolf  Barre, geboren 1851 te 

Bremen, werd in 1877 procuratiehouder van de Firma Erdmann 

& Sielcken te Olehleh waar hij een aantal plantages beheerde. 

Later werd hij een zelfstandige ondernemer. Mijn grootvader 

overleefde een tweetal aanslagen en van zijn bevoorradingsschepen werd er één 

overvallen en de ander gekaapt. De verslagen in de kranten lezen als een spannend 

jongensboek met zinnen als “ … en vertelden daar, dat zij den heer Barre vermoord 

hadden; zoodoende kwam het bericht den Assistent Resident van Assen ter oore, die 

zich met een oorlogschip naar Langsar begaf…”. Terug naar de postzegels, het 

stempel Olehleh staat niet op een zegel van Nederlands Indië, maar op een zegel van 

Straits  

Settlements, 8 cents geel, uitgegeven vanaf 1867. Straits Settlements omvatte o.a. de 

gebieden: Malacca, Penang en Singapore. George Town was toen een 

vrijhandelshaven (freeport) en een belangrijke doorvoerhaven van, bv. specerijen; 

peper en kruidnagel uit Ambon. 
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De aanzet om dit stukje in Fila te schrijven is mijn laatste 

aanwinst nl. een zegel van Australië met het stempel “El 

Arisch”. El Arisch is een stad in Egypte  gelegen tussen 

Alexandrië en Palestina. Ik vond het zo bijzonder dat ik 

verder ben gaan zoeken. Tijdens de 1e WO vochten de 

Australiërs mee met de geallieerden met de “Australian 

Imperial Force”, 20.000 man sterk. De “Australian Imperial 

Force” bestond uit een “Infantery Division en een Light 

Horse Brigade”. De Australiërs vochten o.a. mee in Gallipoli (Turkije), Palestina en 

Egypte. In Egypte werd El Arisch een vaste legerbasis voor de Australiërs met een 

hospitaal. Terug in Australië werd in 1921 een “Soldier Settlement Area” gesticht in 

noordoost Queensland.  

Hieronder een foto: 
 

 
 

Een enorm verschil met het militair invalidentehuis 

Bronbeek te Arnhem dat in 1857 bij Koninklijk  

Besluit werd ingesteld. 

Ja, ik zet beschadigde zegels bewust in mijn 

verzameling.  

Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je 

kennis. Roy 

 
Bronnen: Filatelie van A tot Z, Kranten: Delpher.nl, Wikipedia: El Arisch, Bronbeek. 

__________________________________________________________________ 
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Globeveiling op het internet. 
 

 

Hebt u de internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels vanaf 

ongeveer € 5,00. Op 30 januari loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl (of 

rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het 

SamenwerkingsVerband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier 

hun verzameling uit. 

 
______________________________________________________________ 

 
Programma  Ede 2e helft seizoen 2017/2018 

 

01-02-2018  Lezing (volgt). Hierna het gebruikelijke programma. 

15-02-2018  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 

01-03-2018  Algemene ledenvergadering 

11-03-2018  Voorjaars-postzegeldag in ”Ons Huis” 

15-03-2018  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 

05-04-2018  Filatelistische quiz. Hierna het gebruikelijke programma. 

19-04-2018  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 

03-05-2018  Kleine veiling, hierna het gebruikelijke programma. 

17-05-2018  Postzegelmiddag in zaal Fortissimo. 

07-06-2018  Laatste bijeenkomst van het seizoen. 

 

 

 

Van de redaktie 
 

Gelukkig……de puzzel is weer terug. Nog niet helemaal zoals zou moeten (de 

standen staan er nog niet bij en de oplossingen van de vorige puzzel bv), maar we 

kunnen weer even puzzelen. Klim dus allemaal weer in de pen  (en in de catalogus) 

en stuur je oplossingen in! 

Dan nog een verzoekje aan degenen die een artikeltje voor de Fila digitaal 

aanleveren: wilt u dit doen in het lettertype Times New Roman/14? (de vaste 

inzenders weten dit allang…..)Scheelt mij weer werk om dit om te zetten. Hartelijk 

dank!  

__________________________________________________________________ 

http://www.svfveiling.nl/
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Bekende personen en hun huizen 

 
Bij toeval stuitte ik op 2 zegels, die een 

link met elkaar hebben: Beethoven en 

het huis, waarin hij gewoond heeft.  

Zo te zien een leuk optrekje, waarin het 

fijn wonen is!  

 

Ik bedacht dat er vast wel meer van dit soort combinaties in de filatelie zijn, dus ging 

ik op zoek. In korte tijd vond ik oa dit: 

 

Ruim en vast wel gerieflijk (Buiten de constante bewaking en beveiliging dan) wonen 

doen de presidenten van de VS met hun gezinnen.  

Het Witte Huis in Washington is de ambtswoning van de regerende president en 

heeft dus heel wat bekende bewoners gehad. 

 

Na 

acht 

jaar 

bouwen was het bouwwerk op 

1 november 1800 klaar. Tijdens de oorlog van 1812 slaagden de Engelsen erin 

Washington in te nemen. Het gebouw werd in de nacht van 24 op 25 augustus 1814 

door hen in brand gestoken, maar het bleef echter staan. Volgens de overlevering 

werd het hierna wit geschilderd om de brandplekken te verbergen. In 1901 ging het 

gebouw officieel Witte Huis heten. Het Witte Huis heeft een vloeroppervlakte van 

5110 vierkante meter, zes verdiepingen, 35 badkamers, 132 kamers en drie liften. 

Daarnaast zijn er oa een bowlinghal, filmzaal, zwembad en tennisbaan! 

 

Graceland is de naam van een landgoed in Memphis, Hierop staat oa het in 1939 

gebouwde herenhuis waar Elvis Presley 

van 1957 tot zijn dood in 1977 woonde. 

Het huis bestaat uit drieëntwintig 

kamers, waaronder acht slaapkamers en 

badkamers. 

Het is een toeristische trekpleister 

geworden en na het Witte Huis het 

meest bezochte woonhuis-museum in 

de VS.  

Toen Elvis Graceland kocht werden er 

allemaal aanpassingen gedaan, oa kwam er een zwembad, een tennisbaan en 

opnamestudio. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)


Fila                 januari 2018    11 

____________________________________________________________________ 

Meditatie Garden werd een plek in de tuin om tot rust te komen en daar ligt hij ook 

begraven. 

Het complex is na zijn dood uitgebreid met oa een hotel (Heartbreak Hotel), het 

Graceland winkelcentrum, Graceland Plaza met winkels, een bioscoop, diverse 

tentoonstellingen en Elvis' Automuseum. Bovendien is Elvis' privévliegtuig, de Lisa 

Marie, er te bewonderen. In de Trophy Building staan alle prijzen die Elvis won en 

hangen de gangen vol met gouden en platina platen. 

 

Dan de minder riante woningen, zoals het onderkomen van Vincent van Gogh in 

Arles. In het Gele Huis huurde hij in 1888 twee kamers op de begane grond (keuken 

en atelier) en twee kleinere kamers op de eerste etage (slaapkamer en logeerkamer). 

waar hij sliep, werkte en zijn brieven schreef. De omgeving is er prachtig, veel mooie 

schilderijen zijn er gemaakt. Of hij er ook gelukkig was, weet ik niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas bestaat het Gele Huis in Arles niet meer.  

Op 25 juni 1944, bij een actie van de geallieerden om de bruggen over de Rhône te 

vernietigen, viel er een vliegtuigbom op het huis en werd de omgeving verwoest. 

 

Nog minder comfortabel was het “Behouden Huys”, een mooie naam voor een niet 

zo gerieflijk, houten noodonderkomen, ergens in het poolijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De zeevaarder en ontdekkingsreiziger Willem Barentsz had gehoopt een noordelijke 

doorgang naar Indië te vinden, maar hij en zijn bemanning strandde in 1596 in het 

pakijs bij Nova Zembla. Daar werd een huis gebouwd voor de gedwongen 

overwintering op het eiland. Als bouwmateriaal gebruikten zij wrakhout  

van het schip en het huis werd ongeveer 10 meter lang en 6 meter breed. Zij leefden 

daar onder barre omstandigheden. Na de winter werd van een deel van het hout een 
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sloep gebouwd en daarmee probeerden zij de bewoonde wereld te bereiken. Dit lukte 

voor een deel van de opvarenden; Willem Barentsz stierf onderweg. 

 

Was het “Behouden Huys”  een huis, vanwaar de bewoners niet weg konden, soms is 

het nog erger: dan zijn huizen ware gevangenissen. Wat te denken van een groot 

kasteel, dat in zijn tijd behuizing bood aan welgestelden en niet te vergelijken was 

met de omstandigheden, waaronder het lagere volk moest leven?  

 

 

 

 

 

 

 

Toch was slot Loevestein voor de rechtsgeleerde Hugo de Groot een gevangenis. 

Zijn vrijheid was hem ontnomen, hij kon nergens heen en in die zin was het voor hem 

vast geen prettig verblijf, hoewel hij in het kasteel wel enige bewegingsvrijheid had. 

Hij mocht blijven studeren en ook zijn vrouw en hun dienstmeisje waren bij hem. 

Maar hij mocht er niet weg! Dat dit hem toch lukte, weet iedereen wel, de 

geschiedenis met de boekenkist is algemeen bekend! 

Het kasteel kreeg moderne verdedigingswerken en werd als fort onderdeel van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. De militaire functie werd in 1951 opgeheven.  

Van 1925 tot 1986 werd het complex gerestaureerd; nu is het een rijksmuseum. 

 

Heel bekend is natuurlijk het Anne Frank-huis, het huis aan de Prinsengracht in 

Amsterdam, waar Anne Frank en haar ouders en zus zaten ondergedoken in de  

 

 

 

 

 

 

 

2e wereldoorlog. Via een draaideur en een smalle trap kwam men in het “Achterhuis”, 

waar de familie Frank ruim 2 jaar verbleef. Het is nu een museum en het laat 

d.m.v.de originele inrichting de omstandigheden zien, waaronder Anne Frank, haar 

ouders en zus, de familie Pels en Fritz Pfeffer, een kennis van de vader van Anne, 

hebben geleefd. Zij werden geholpen door vier personen,  waaronder Miep Gies. 

Behalve voedsel, bracht zij oa ook boeken en schrijfmateriaal voor Anne en nieuws 

uit de “buitenwereld”. Anne schreef hier haar bekende dagboek. In augustus 1944 

werden de bewoners na verraad opgepakt en naar concentratiekampen weggevoerd. 

Alleen Otto Frank overleefde dit. 
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Het pand aan de Prinsengracht wordt na de oorlog gered van de slopershamer en aan 

de inmiddels opgerichte Anne Frank Stichting overgedragen. Sinds 1960 is het open 

voor publiek en nu trekt het jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers. 

________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

”DUTCHSTAMP” 
 

HET ADRES VOOR: 

 

 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 

Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 

 

 
 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 

Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 

Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 

 

 

 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 

   Zaterdag 09.00 - 17.00 

   Avondverkoop op afspraak 
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