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7 juni: Ede: Laatste bijeenkomst dit seizoen 
Deze maand geen bijeenkomst in Barneveld 

en geen postzegelmiddag  
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Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor € 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor € 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor € 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724
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29e Jaargang nr. 5,mei  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: 

W. Doesburg,  tel  0343 578179 (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 
Pieter Driessen, Ede, beheerder stuiverboeken, tel. 0618241985  
               (pieterstokerszoon@gmail.com) 

Nieuwtjesdienst: 
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
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 
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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 7 juni a.s. in de zaal van 
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 

 
De weermannen/vrouwen voorspellen voor vandaag 25 tot 27 gr. C.,  als ik probeer 
deze uitnodiging samen te stellen. Andere zaken houden me bezig, maar deze  
uitnodiging moet wel de deur uit. (Had ik maar een secretaris die dit “even” kan doen). 
Vorige maand hadden we onze (kleine) voorjaarsveiling, waar de nodige  
op- en aanmerkingen over binnenkwamen. Te laat in het seizoen, het was te warm, het 
is vakantietijd enz. Allemaal opmerkingen waar we wat mee kunnen en lering uit trek-
ken. Maar ook opmerkingen als: te groot aanbod en te veel van hetzelfde, te veel Ne-
derland, “uitgeprijsde” enkelstukken die je overal kunt kopen, te duur, geen  
avontuur enz. Ook hier ben ik het (gedeeltelijk) mee eens en als bestuur moeten we dit 
oppakken en de veilingen mogelijk anders organiseren. Persoonlijk miste ik het avon-
tuur en/of kavels die je zelf moet uitpluizen (stempels, tanding, watermerken, opdruk-
ken enz.) en waar je met wat geluk zelf je vondsten kunt markeren. Best wel opmerke-
lijk, in Barneveld is het overgrote deel van de kavels juist verrassend en koop je voor 
heel kleine prijzen de leukste dingen. Waarom niet (meer) in Ede???  
Als iedereen een aantal leuke kavels maakt voor de eerstvolgende veiling in  
november dan zal het beslist leuker en spannender worden. 7 juni is onze laatste club-
avond van dit seizoen (Barneveld heeft in mei haar laatste clubavond gehouden) en de 
eerstvolgende clubavond zal na de vakantieperiode op 6 september 2018  
georganiseerd worden. Komende clubavond zal een postzegel avond zonder “toeters 
en bellen” worden, we hebben de hele avond de tijd om te zegelen. Neem uw doublet-
tenalbums (stuiverboeken kan men inleveren bij Pieter) mee en stel uw dubbele (dure) 
zegels ter beschikking aan de medeverzamelaars (uiteraard tegen een zacht prijsje). 
Ik wens u allen een goede zomertijd toe en graag tot ziens,  
Roy Lijbaart, voorzitter. 
 
AGENDA  

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. HH Verslag bijeenkomst 03-05-2018  
4. Rondvraag  
5. Korte pauze, verkoop loten 
6. Stuiverboeken 
7. Postzegelavond 

___________________________________________________________________ 
 

 

H 
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Verslag bijeenkomst van 3 mei 2018 

 
1. Opening  
Roy heet een ieder een hartelijk welkom en opent de vergadering om 20:17 uur. 
Hij blikt terug op de gezellige maaltijd en dankt de feestcommissie hiervoor. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken;  
- Hr Bodleander is begin vorige maand overleden, ook namens de leden van  

de vereniging heeft Roy de familie een condoleancekaart gestuurd. 
- Het geschenk van de vereniging. 
Voor ieder betalend lid is er een velletje persoonlijke postzegels. Dit velletje betreft 
een foto van kasteel Hoekelum met het koetshuis. Een ieder zal dit herkennen want 
bij het verlaten van de parkeerplaats van onze bijeenkomst kijken we naar het kasteel. 
Het cadeau voor de leden is nog niet door iedereen opgehaald.  
Op de eerstvolgende clubavond in juni kan men deze ophalen.  
- Er staan 2 vergaderingen van SVFilatelie gepland: één op 8 mei in Velp voor 
de rayonbijeenkomst oost en de algemene ledenvergadering op 26 mei in Houten. 
- Op 5 mei vindt in de sporthal de Brake te Nunspeet een postzegelbeurs plaats.  
- Op 1 en 2 juni vindt Holland Fila te Barneveld plaats. Leden hebben voor deze 
beurs gratis toegang. Uw naam wordt gecontroleerd aan de hand van de ledenlijst van 
SVFilatelie. 
 
3. HH Verslag bijeenkomst 05-04-2018; 
Hier zijn geen op- en of aanmerkingen op. 
 
4. Rondvraag 
- Tineke legt straks weer een berg met postzegels neer. 
- Pieter verzoekt toch echt de uitnamen in het boek op de lijst te zetten.  
Anders krijgt de inzender niets. 
 
Veiling 
Deze startte iets later dan gepland. Onze spreekstalmeester Arie Oskam had pech met 
zijn fiets waardoor hij iets later aanwezig kon zijn. Wel konden we genieten van zijn 
bewoordingen die hij gaf aan de ingezette kavels. Dit deed Arie met een grap en een 
grol zodat we de vele kavels toch aangenaam door konden lopen. 
 
 
B. Jakobsen, 2e secretaris 
 
______________________________________________________________ 
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VAN STRAATEN POST 

 
alf december vorig jaar viel de jaarlijkse ledeninformatie van de SVR door de 
brievenbus op onze deurmat. De SVR is de Stichting voor Vrije Recreatie, één 

van de twee Nederlandse verenigingen voor kamperen bij de boer. Niets bijzonders 
zult u zeggen, maar de bezorger van deze post trok mijn aandacht. 
 
Iedereen kent PostNL en Sandd als landelijke postbezorgers waar naast nog diverse 
plaatselijke of regionale bedrijven (Stadspost) actief zijn. De bekendste in onze omge-
ving is PostService uit Wageningen die tweemaal wekelijks post bezorgt in de regio. 
Als franchisenemer van Sandd worden door hen tegenwoordig zelfs vijf bezorgingen 
per week verzorgd. 
 

 
 
De post die wij ontvingen van de SVR werd bezorgd door een mij onbekend postbe-
drijf. Op de enveloppe zat een postzegel (sticker) van “vanstraatenpost” en meteen was 
mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ik had nog nooit van dit postbedrijf gehoord. 
Wat blijkt, van Straaten Post is al sinds 2004 actief op de postmarkt en vooral in de 
afgelopen 10 jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een landelijk opererend bedrijf. 
 
In 2004 werd van Straaten Post opgericht door Paul van Straaten, en werden enkele 
postbezorgers aangenomen voor de bezorging van direct mailings in Groenekan en 
omgeving. Een jaar later werd de stad Utrecht ingevuld, zowel met postbezorgers als 
met het binnenhalen van enkele grote Utrechtse bedrijven. Gelijkertijd breidt van Straa-
ten Post haar diensten uit met huis-aan-huis bezorging. En toen ging het snel. 
In 2006 wordt het verzorgingsgebied uitgebreid en wordt ook in Flevoland en een deel 
van Zuid-Holland met eigen postbezorgers post bezorgd. Nog geen jaar later is er, 
mede door samenwerking met ruim 40 regionale postbedrijven, sprake van een lande-
lijke dekking.  
 

H 
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In 2008 wordt begonnen met het geheel verzorgen van pakketmailings, met zowel in-
pakken, sorteren, adresseren als de verzending.  
 
In 2009 wordt de Nederlandse Postmarkt geliberaliseerd en elk postbedrijf dat aan de 
eisen van de Postwet 2009 voldoet mag ook brieven gaan bezorgen. Tot dat moment 
was de verzending van brieven tot 50 gram voorbehouden aan TNT post, nu PostNL. 
Niet veel later maken heel veel gemeenten gebruik van het bedrijf. Zo werd ook in Ede 
de eerste “Plastic-Hero-mailing”, de oranje zakken voor de inzameling van plastic af-
val, door hen bezorgd. Maar ook bezorgen ze al jaren de nationale griepprikmailing, 
de oproepen voor de griepprik, door geheel Nederland. 
Hoewel in de huidige postmarkt de hoeveelheid post jaarlijks afneemt en de prijzen 
stijgen heeft van Straaten Post inmiddels een klantenkring opgebouwd bestaande uit 
duizenden klanten waaronder ziekenhuizen, overheidsinstellingen, grote bedrijven en 
zoals ik met hen kennismaakte, diverse landelijke verenigingen. 
 
In de Postwet wordt gesproken over, en onderscheid gemaakt tussen niet-tijdkritische 
(48- en 72-uur) alsook over tijdkritische (24-uurs) postbezorging met 100% landelijke 
dekking en vijfdaagse postbezorging. Van Straaten Post voldoet al langer aan deze ei-
sen en misschien is het daarom ook niet verwonderlijk dat Sandd interesse kreeg voor 
het bedrijf en in september 2017 overeenstemming werd bereikt over een overname. 
Deze overname ligt nog wel ter goedkeuring bij de ACM (Autoriteit Consument & 
Markt). 
 
Op het moment van dit schrijven heeft het bedrijf een enorm aantal vacatures, waaron-
der veel postbezorgers. Eén van de openstaande functies is een ‘scooter’ post-bezorger 
in Ede.  

Voor de consument zal er niet 
veel zichtbaar zijn van de 
overname door Sandd. Naar 
buiten toe zal er niet veel ver-
anderen en grote kans dat u de 
komende jaren steeds vaker 
een poststuk in de brievenbus 
vindt of een pakketje thuisbe-
zorgd krijgt door een bezorger 
op een scooter en in een uni-
form met helm, allemaal in de 
typische blauwe kleur van van 
Straaten Post. 
 
 

G R  
____________________________________________________________ 
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Het eiland Réunion 

een stukje Europese Unie in de Indische Oceaan 
(eerder gepubliceerd in “de Kartelrand - verenigingsblad van filatelistenvereniging Wageningen)  

door Niek Edelenbosch 
 

Eind juli 2016 was het eiland Réunion groot 
in het nieuws. Er is een stuk van een vlieg-
tuigvleugel gevonden (afb. 1). Deze blijkt 
korte tijd later van een Boeing 777 te zijn. 
Waarschijnlijk is het van de MH370, het 
vliegtuig dat in maart 2014 op weg van Ma-
leisië naar China spoorloos van de radar ver-
dween  en mogelijk verder ten oosten van 
Réunion in zee is gestort. 

afb. 1                                                          De vondst  leidt tot verder onderzoek naar 
    restanten op en rond Réunion. 

 
Het eiland Réunion (afb. 2) ligt zo’n 700 km ten oosten van Madagaskar. Het  

 
Afb. 2      Afb. 3 

maakt samen met het nabijgelegen eiland Mauritius deel uit van de Mascarenen  
(afb. 3), genoemd naar de Portugese ontdekkingsreiziger Pedro Mascarenhas. Deze 
ontdekte – gezien door een westerse bril - begin 16e eeuw de toen nog onbewoonde 

eilanden.  
Mauritius, vernoemd naar onze Hollandse prins Mau-
rits, werd vanaf 1598 als eerste gekoloniseerd. In de 
zeventiende eeuw was het eiland belangrijk als tus-
senstation voor Hollandse zeelieden op weg naar In-
dië (afb. 4). 
       
Afb. 4 
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Maar terug naar Réunion: wat is dat eigenlijk voor een eiland en wat heeft het ons 
postaal te bieden? 
Réunion is een vulkanisch eiland ter grootte van de provincie Drenthe. Het heeft één 
nog werkende vulkaan. Twee bergen komen er boven de 3.000 meter uit. Het steile 
bergland van Réunion wordt doorsneden door diepe dalen met waterrijke rivieren. 
Het eiland is nog onbewoond, wanneer het in de 17e eeuw door Frankrijk wordt ge-
claimd en ‘Ile Bourbon’ wordt genoemd naar het Franse vorstenhuis. In 1665 start de 
kolonisatie onder invloed van de Franse Oost-Indische Compagnie. Deze heeft van de 
Franse koning een monopolie gekregen voor de Franse handel in de Indische en de 
Stille Oceaan. Midden 19e eeuw verandert de officiële naam v h eiland in Réunion.  
Al in 1852 geeft Réunion haar eerste postzegels uit. Door toedoen van de Franse ko-
loniale macht zijn deze twee postzegels maar een kort leven beschoren. Ze zijn voor 
een gewone verzamelaar onbereikbaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Afb. 5                                      Afb. 6                               Afb. 7 
Vanaf 1864 varen pakketboten vanuit Marseille en Aden direct naar Réunion. Er wor-
den dan algemene postzegels gebruikt die Frankrijk vanaf 1859 voor al haar koloniën 
uitgeeft. Afb. 5 laat een laat gebruikt exemplaar zien van de eerste emissie (Saint Be-
noit – Réunion - 1 janv 77). Vanaf 1885 verschijnen er lokale opdrukzegels van de al-
gemene Franse koloniale emissies (afb. 6). Vervolgens worden in 1892 voor alle 
Franse koloniën de bekende type Sage postzegels uitgegeven. Afb. 7 toont een exem-
plaar met stempel ‘ligne V (19)01’, de scheepslijn die het eiland dan aandoet en een 
met een plaatsnaamstempel ‘Salazie (19)05’. 

 
 
 
 
 
 
 

   
Afb. 8         Afb.9 

In 1907 verschijnen voor het eerst (na 1852) postzegels met een voor Réunion eigen 
ontwerp. Hierbij wordt een drietal verschillende afbeeldingen gebruikt, waaronder 
havengezichten en een kaart van het eiland (afb. 8). Deze blijven tot in de jaren dertig 
in gebruik, waarna er een nieuwe serie met eigen ontwerpen verschijnt met afbeel- 
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dingen van landschappen (afb. 9) en een museum. In de oorlogstijd wordt vrijwel vol-
ledig teruggevallen op algemene koloniale afbeeldingen en series die ook in andere 
Franse kolonies gebruikt worden. 
 

Direct na de Tweede Wereldoorlog wordt Ré-
union net als de in de Caraïben gelegen eilan-
den Guadeloupe en Martinique en het Zuid- 
Amerikaanse Frans Guyana een overzees  
Departement van Frankrijk (afb. 10).  
Het is daarmee anno nu grondwettelijk sterker 
verbonden met Frankrijk dan bijv. Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba dat zijn met Nederland. 
Er verschijnt nog een laatste serie eigen 

Afb. 10    Afb. 11     frankeerzegels. De 50 c van deze emissie 
toont een suikerrietplantage (afb. 11). Van de in cultuur gebrachte grond op het eiland 
wordt een groot deel bebouwd met suikerriet. Belangrijke exportproducten zijn van 
oudsher stroop en rum. 
 
Vanaf 1949 circuleren alleen nog Franse postzegels met op-
druk of bij uitzondering met inschrift van een waarde in 
francs CFA (Colonies Françaises d’Afrique), de dan geldige 
munteenheid. Afb. 12 toont respectievelijk 
het wapen van de hoofdstad Saint Denis 
met vulkanen, zeilschip en palmen en de 
kerk met achterliggend bergmassief van 
het centraal op het eiland gelegen Cilaos. 
De Franse post schenkt met haar ontwer-
pen af en toe aandacht aan de buiten Eu-
ropa gelegen departementen. Behalve bij 
afb. 10 zien we dit ook terug bij afb. 12.     Afb. 12    

 
In 1975 wordt de Franse franc ingevoerd en worden voortaan 
Franse postzegels zonder opdruk gebruikt. Alleen aan de afstempe-
ling kan de herkomst van Réunion nog worden afgeleid. Afb. 13 
toont een exemplaar gestempeld in Les Lianes op Réunion in 
1991.  
      
 
Afb. 13 

Hoe vreemd het ook klinkt: Réunion is in de 21e eeuw een eiland dat als Frans over-
zees departement onderdeel uitmaakt van de Europese Unie.  
De ruim 800.000 inwoners, die voornamelijk langs de kust wonen en oorspronkelijk 
uit Afrika, Europa en Azië afkomstig zijn, zijn statutair Europeanen en de euro is er 
het wettig betaalmiddel. Tegenwoordig is het toerisme een belangrijke inkomensbron. 
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Werkloosheid is er echter een groot probleem en veel mensen leven onder de armoe-
degrens. 
De postale geschiedenis van Réunion laat zich samenvatten als één met weinig post-
zegels met beeltenissen van het eigen eiland, maar wel één met een interessante  
historielijn en een uitdaging om exemplaren te verzamelen die deze historie  
weergeven. 
Bronnen: Mackay, James A. The dictionary of stamps in colour. 1973. 296 p. 

Rossiter, Stuart and John Flower. The stamp atlas. 1986. 336 p. 
Readers Digest. Alle landen van de wereld. 1992. 744 p.  
Michel Afrika 1989. 2.421 p. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Réunion en https://en.wikipedia.org/wiki/Mascarene_Islands 

____________________________________________________________________ 
 
Planning jaarprogramma Barneveld en Ede 2018-2019 
BARNEVELD 
13 september Quiz    
11 oktober  Lezing    
8 november  Veiling   
13 december Gezellige avond  
10 januari  Quiz    
14 februari  Jaarbijeenkomst  
14 maart  Veiling   
11 april  Lezing    
9 mei   Gezellige avond  
EDE 
6 september  Opening seizoen met handelaar 
20 september Postzegelmiddag 
4 oktober  Lezing      
18 oktober  Postzegelmiddag 
8 november   Veiling 
15 november Postzegelmiddag 
6 december  Jan mak 1 kader, koffer 
20 december Postzegelmiddag 
3 januari  Nieuwjaars bijeenkomst/+winkel 
15 januari  Postzegelmiddag  
7 februari  Lezing 
21 februari  Postzegelmiddag 
7 maart  Algemene ledenvergadering 
9 maart  Postzegeldag Ons Huis 
4 april  Veiling 
18 april  Postzegelmiddag  
2 mei   Quiz 
16 mei  Postzegelmiddag 
6 juni   Afsluiting seizoen 
____________________________________________________________________ 
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ZOMERTIJD, komkommertijd?! 
Heeft u al uw schatten in uw verzameling reeds gevonden? 
 

ij mij begon de vrije zomerperiode al vroeg dit jaar, ook omdat ik van de rond-
zending niets ontving en op onze reguliere clubdagen meestal niet de tijd heb ge-

nomen om eens rustig de stuiverboeken te bestuderen. In de zomer herschik ik 
meestal mijn albums en/of maak een nieuw thema. Dit jaar heb ik de Franse gebie-
den, “niet gemarkeerde Levant gebieden”, nieuw opgezet. U moet denken aan bezet-
tingen door Franse legertroepen bv.: Ile Rouad, Cilicië en Lattaquie. Maar daar wil ik 
niet over vertellen en moeten we naar de ondertitel van dit stukje, “Heeft u al uw 
schatten in uw verzameling reeds gevonden?” Het begint met een plan en daarna het 
op de juiste plaats en volgorde zetten van het al reeds verzamelde materiaal. Vanaf 
dat moment gaat het bij mij fout: de meest mooie zegels, stempels en opdrukken ko-
men voorbij stuiteren en al gauw ben ik bezig met onderzoek in de catalogi en inter-
net en probeer te achterhalen wat het verhaal is van de “gevonden” zegels en natuur-
lijk het hoe en waarom van de zegel. Maar al te vaak stort ik me dan in de verhalen-
zee en weet niet waar en/of wanneer het eindigt en ik weer vaste voet aan de grond 
krijg. Wat me inmiddels duidelijk is geworden is, dat, waar ik dacht redelijk op te 
hoogte te zijn over mijn verzameling Koloniën, ik tot nu toe pas het topje van de ijs-
berg heb verkend. Dat maakt onze hobby zo aantrekkelijk, het verzamelen zal nog 
vele uurtjes in beslag nemen. Waar werd ik door afgeleid? Enkele voorbeelden. 
Syrië: tijdens/na de 1e WO veroverde Frankrijk gebieden in het Midden-Oosten op 
Turkije en van 8 maart tot 24 juli 1920 bestond het koninkrijk Syrië, de Fransen  
erkenden die aanspraak en ook het koningschap van Faisel bin Hussein niet en het 
werd een mandaat gebied van de Fransen, die bleven tot na de 2e WO.  
 

  
 
Hierboven: Zegel van het Koninkrijk Syrie en een kaart verzonden van  Damas(kus) 
met Ottomaanse zegel, op voorzijde van de kaart en overdrukt met O.M.F.  
(Occupation Militaire Francais)/Syrie/5 Piastres, uit 1921.  

B 
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Ook vond ik een overdruk (violet)  t.b.v. de luchtpost, niet eerder opgevallen. Yvert 
nr. 92, met overdruk: Yvert  LP 4. 
Het zijn de eerste luchtpostzegels van Syrië 
en daarna werden op de “gewone zegels” 
overdrukt met eerst het woord AVION in 
groene opdruk en later met een vliegtuigje in 
Rood of Zwart voordat er in 1931 reguliere 
luchtpostzegels werden gedrukt. Zie hieron-
der. 

 
 
 
 
 
 

 
Al bladerend door mijn album Frankrijk had ik weer zo’n 
moment van “waarom heb ik dit niet eerder gezien”. Het is 
een zegel uit 1902 met als overdruk FM  
(Franchise Militaire), geen bijzondere zegel maar nadat ik 
de afstempeling had gelezen werd het een van de schatten 
in mijn verzameling. De militairen die uitgezonden werden 

mochten een 2 tal brieven per maand versturen per militaire post, (gereduceerd  
tarief). De afstempeling verteld dat de brief verzonden is vanuit  “Saigon Central”. In 
het verlengde hiervan wil ik u nog twee zegels laten zien die ik sinds kort heb  
gekregen (Saigon) en verder een zegel die aan kwam waaien. (CCH) Bijzonder  
hieraan is dat de “Ceres” zegel een reguliere postzegel is voor gebruik voor  
(binnenlandse) franse post. Voor de vele koloniën van Frankrijk werden vanaf 1859 
speciale zegels gedrukt en ook werden voor de koloniën speciale stempels gebruikt,  

3 letters in een ruit van punten bv.: OCE  
 

 
voor  Oceanië. De letters CCH staat voor Cochinchine, het zuidelijke gedeelte van 
(Zuid)Vietnam. De laatste 2 zegels, de “Aigle Imperial en Type Alphee Dubois”  zijn 
zegels t.b.v. de koloniën. De zomer moet nog beginnen, maakt u ook een  
ontdekkingsreis door uw postzegelalbum? Neem ons dan mee! 
Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis. Een goede vakantie peri-
ode toegewenst,          Roy. 
___________________________________________________________________ 
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Van de (puzzel)redactie 
 
De laatste bladzij in de laatste Fila in dit seizoen, een gelegenheid om iets bijzonders 
te doen! 
Allereerst een hartelijke dank aan alle mensen die op de één of andere manier hebben 
meegeholpen elke maand weer een clubblad af te leveren. 
Of het nu gaat om het aanleveren van een artikeltje, de bestuursverslagen of de puz-
zel, of om het afdrukken en verzenden van de Fila. Verder iedereen, die heeft meege-
dacht, raad heeft gegeven of ideetjes naar voren heeft gebracht. Allen hartelijk dank! 
 
Dan goed nieuws: we hebben een nieuwe puzzelredacteur: het is de heer  
Leen Louwerse. Met ingang van het nieuwe seizoen zal hij zich verder voorstellen en 
aan zijn nieuwe “job” beginnen. 
 
Ter overbrugging van de zomervakantie heb ik zelf twee puzzelopdrachten voor u be-
dacht en ook een prijsje beschikbaar gesteld.  
Vraag 1 is een “beeld”-vraag: Onderstaande afbeeldingen zijn details uit nederlandse 
postzegels. Welke 5 postzegels worden bedoeld? (3 punten per juist antwoord) 
 
 

 
 
 

 
         
 
 
 

          a   b   c  d  e 
 
Vraag 2 is een “woord”-vraag: Onderstaand woord heeft 22 letters. Hoeveel  
nederlandse woorden kunt u maken van 2 of meer letters uit dit woord? Ik ben vrij 
ruimdenkend, wat dit betreft, en eigennamen, enkel-en meervoud, allerlei  
werkwoordsvormen: alles mag, alleen afkortingen en woorden in een andere taal  
mogen niet. Bij twijfel beslist de “van Dale”. (Voor elk juist woord krijgt u 1 punt) 
Het woord, dat u (en mij) deze zomer hoofdbrekens gaat opleveren is:  

FILATELISTENVERENIGING 
 
Uw oplossing kunt u vóór 10 augustus a.s. sturen naar Anneke de Wit,  
Keetmolenweg 27, 6711 PH Ede of naar dewit.anneke@hotmail.com  
Fijne vakantie en een mooie zomer! 
          Anneke de Wit 
____________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 
 

”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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Afzender: 
www.fv-degeldersevallei.nl 


