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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. 8, oktober  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, Delftzijl, tel 0596 568324 
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 1 november a.s. in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 
Soms gaan dingen anders dan dat je zelf zou willen, buiten is het meer dan  
20 graden (10 okt.) en zelf sta ik te rillen van de koorts en al snotterend probeer ik 
deze dag door te komen. Mijn mailbox staat op ontploffen want we zijn er achter ge-
komen dat de clubavond niet 8 november maar op 1 november is. Het klinkt simpel, 
maar er waren al heel wat afspraken gemaakt voor die datum, ook door mij. Dat alles 
omgezet moet worden naar 1 november is waar we allen flink druk mee zijn. 
We kunnen terugkijken op een geweldige lezing van Nico van der Lee met veel 
nieuwtjes over de “Bestellerspost op zondag” waar hij ook een kader van heeft ge-
maakt. Dit kader gaat mee doen op nationaal en internationaal niveau. Ook onze ver-
eniging geeft aan allen de gelegenheid om zijn/haar verzameling te laten zien in de 
maand december (Jan Mak trofee), u doet toch ook mee? Onze vereniging telt vele 
specialisten en ik hoop, al is het maar een paar bladen, dat u iets van uw verzameling 
wilt laten zien. De jury, dat zijn onze eigen clubleden. 
Graag tot ziens,  
Roy Lijbaart, voorzitter. 
 
AGENDA  

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. HH Verslag bijeenkomst 04-10-2018  
4. Rondvraag  
5. Korte pauze, verkoop loten 
6. Veiling 
7. Stuiverboeken 

 
_________________________________________________________________ 
 
De veilinglijst vindt u los toegevoegd. En voor de digitale lezers onder ons kunt u 
deze via de 2e downloadknop vinden en anders op de archief pagina van alle nrs. van 
Fila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 



Fila                 oktober    2018    3 
____________________________________________________________________ 

Verslag bijeenkomst van 4 oktober 2018 
1. Opening  

Roy heet eenieder hartelijk welkom, een speciaal welkom voor Nico. 
 Afmelding: mevr. Wil Doesburg 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Mededelingen 
- De eerste clubmiddag is niet doorgegaan ondanks de goede opkomst. 

Echter door miscommunicatie bleek dat iemand bij Fortissimo de bijeenkomst 
was vergeten. Wel kwam men alsnog ter plaatse maar zonder een passende 
sleutel. 

- Er is een goed gesprek geweest met waarnemend voorzitter van SVF over de-
moeizame start van onze rondzendverkeer. Inmiddels is men bezig een 4e doos 
te maken met rondzendmateriaal zodat we weer goed kunnen werken.  

- Eerstvolgende bijeenkomst is 11 oktober in Barneveld. 
- Clubmiddag 18 oktober. 
- Op 19-20-21 oktober vindt Postex plaats in Omnisport, Apeldoorn  

Dit ligt naast de oude locatie. Entrée: € 5,- (korting € 1,-) 
- U ontvangt de komende weken via de post, de nota voor contributie, daarbij zit 

ook een invulformulier AVG bij. Graag deze brief vóór 15 december  
retourneren. 
De administratie wordt bewaard in een kluis bij de ledenadministrateur. 
Ingekomen post: 

- 27 september is Marijke Bouman overleden, vanuit bestuur is een kaart  
verstuurd en Erik Bel is naar de samenkomst geweest. 

- Tineke Smit is 4 oktober overleden.* 
- Extra bondsbrief ivm tv uitzending dd 4-10-2018 met als thema Filatelie,  

allen waarvan een mailadres bekend was en die zich voor de digitale versie van 
Fila hebben aangemeld, hebben hierover een extra nieuwsbrief ontvangen. 

 
3. Verslag van de bijeenkomst van 06-09-2018  
     Er zijn hier geen op- en of aanmerkingen op. 
 
4. Rondvraag  

Er wordt door Lammert nog veilingmateriaal voor 8 november gezocht. 
Copij dient voor 11 oktober aangeleverd te zijn. (Dit ivm de verhuizing van 
de redacteur) 
Harry vraagt of we nog een beurs in november hebben? Er zijn te weinig deel-
nemers voor deze beurs. De eerst volgende beurs is op 9 maart 2019. 

 
B. Jakobsen, 2e secretaris 

______________________________________________________________ 
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* Rectificatie verslag: 
Beste Clubleden, 
Op onze clubavond donderdag 4 oktober heb ik gezegd dat Marijke was overleden 
maar ook dat Tineke op deze dag was overleden. Ik had het gehoord van een (1) bron, 
die de broer had gesproken. 
Dat is niet de waarheid, het spijt me. Ik heb gereageerd vanuit de emotie en u ook 
verteld dat ik het er moeilijk mee had. Een (1) bron is geen bron. Heb maandag 8 ok-
tober contact gezocht met de familie en het is zo dat Tineke die dag naar het hospice 
is gegaan. Ze wordt daar in slaap gehouden als voorbereiding op haar sterven. 
Roy Lijbaart 
___________________________________________________________________ 
 

Nieuws uit BARNEVELD 
 
Ook dit jaar komen we in Barneveld weer bij elkaar en wel de tweede donderdag van 
iedere maand. Inmiddels zijn er al twee avonden geweest. De rest van het programma 
ziet er als volgt uit: 
8 november – Veiling 
13 december – Gezellige avond 
10 januari – Quiz 
14 februari –Jaarbijeenkomst 
14 maart – Veiling 
11 april – Lezing 
9 mei - ? nog geen invulling. 
Veiling: 
Voor de veiling van 8 november zoeken we nog meer inbreng. Dit kan nog tot  
uiterlijk zaterdag 3 november, maar liefst zo snel mogelijk. Neem svp even contact 
op via de mail: ljbrouwer1949@kpnmail.nl  Dan kunnen we afspreken hoe, waar, 
wanneer. Aangezien ik tot eind november veel weg ben kunt u ook contact opnemen 
met Rob Bosman en een en ander met hem regelen. Zijn tel nr. is 0342-414418. 
 
__________________________________________________________________ 
 

Van de redactie 
 
Eindelijk is het zover! Voor de tweede keer in korte tijd ga ik weer verhuizen. 
Vanaf 18 oktober is Elias Beeckmanlaan 40, 6711 VS in Ede mijn nieuwe  
woonadres. U weet nu dus , waar uw bijdragen aan de Fila naar toe kunnen! 
Via de mail ben ik nog steeds bereikbaar op redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Ook mijn telefoonnummer is ongewijzigd: 0318-637424 
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Puzzelrubriek 
 

De oplossing van de vorige puzzel viel over het algemeen mee, de 
bonusvraag was nog de moeilijkste. Voor allen, mijn catalogus loopt 
tot 2015 dus alles wat er na komt is niet meegenomen. Wanneer ie-
mand de zegels na dit jaar heeft aangegeven is dit in mindering ge-
bracht op het aantal opgegeven zegels. 
Hieronder de antwoorden: 

Vraag 1: 112 of 404 
Vraag 2: 202 of 2065 beide waren goed, 1710 ging wel over Friesland, maar er staat 
geen wapen op de zegel 
Vraag 3: 225-228 of 1338, beide 3 vragen werd in principe maar een antwoord ge-
vraagd, de inzenders hebben meerdere antwoorden kunnen geven dus waren deze 
vragen niet zo moeilijk 
Vraag 4: 256, iedereen gaf hier een goed antwoord 
Vraag 5: 325, ook deze was niet te moeilijk voor iedereen 
De Bonusvraag: 26 zegels t.w. 1928 (8x), 1956 (5x), 1972 (3x), 1992 (4x), 1993 (2x), 
1196 (2x), 2006 (2x) 
Enkele leden gaven ook het velletje op van het NOC/NSF, maar dit zijn geen zegels 
t.g.v. de Olympische Spelen. 
Hieronder de nieuwe opgave voor november, uw inzendingen uiterlijk 10 november 
naar L.L. Louwerse, Kon. Wilhelminastraat 51, 2811 TT  REEUWIJK. 
Graag filatelistisch frankeren, postzegels gaan naar de Postzegelvriend voor gehandi-
capten. 
 
1. NVPH nummer van Carice van Houten  
2. NVPH nummer eerste zegel van de Olympische Winterspelen  
3. NVPH nummer van een zegel uit de plaats Deventer  
4. NVPH nummer van Beertje Pippeloentje  
5. NVPH nummer eerste zegel van de kankerbestrijding  
Bonusvraag: van welk zegel zijn de meeste verkocht/gedrukt  ???  
 
Naam     Huidige stand  september Nieuw totaal 
Gerard de Nooij    487   15  502 
Anneke de Wit    479   15  494 
Peter Fidder     409      
R. Ietswaart     364      
L. v.d. Maesen    327      
Wim Holleman    274   12  286 
H. Wolters     230   15  245 
W. van Doorn     207      
J. Huiskes     185      
W.H. Verhoeff    129      
C. van Holthe     116      
Arie Oskam     116      
J.A. te Loo       76      
J. Bisschops       68       
Rik van Andel         47       
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Geo van Dartel      21   15    36 
Jacqueline de Wit        9   15    24 
_______________________________________________________________________________ 
 

Van de Bestuurstafel 
 

Nieuw logo gezocht. 
 
Wij roepen hierbij de leden op om met een nieuw logo te komen voor onze vereni-
ging Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei. 
 
Kom met een krachtig, maar eenvoudig ontwerp.  
 
Uw ontwerp komt dan op onze website te staan en wordt gebruikt voor het briefpa-
pier en onze verdere communicatie.  
U kunt uw ontwerp per e-mail aan ons toesturen op hrzv@fv-degeldersevallei.nl   
 
Uiteraard stellen we voor het winnende ontwerp een leuke filatelistische prijs be-
schikbaar.         
__________________________________________________________________ 
 

Lezing zondagsbestelling 
 
Nico van der Lee gaf ons op de vorige clubavond enige uitleg over het ontstaan van 
de zondagsbestelling(en). 
Zo waren er 8 bestelrondes per dag. Ook op zondag. Om aan te geven of er op zondag 
bezorgd kon worden, werd dit kenbaar gemaakt aan de hand van diverse etiketten. 
Men kon laten weten of er wel  op zondag of juist niet op zondag bezorgd kon  
worden. Hier werden losse etiketten voor verkocht. De één had de tekst: “Bestellen 
op zondag” of juist “Niet bestellen op zondag”. Later werd dit beperkt tot enkele 
plaatsen als bijv. Groningen, Utrecht, Den Haag en Culemborg en had men etiketten 
met alleen die plaatsen erop waar de zondagsbezorging kon plaats vinden. 
In de loop der tijd zijn er diverse etiketten uitgegeven deze werden tot 21 april 1940 
gebruikt. 
 
Nico had in elk geval de volle aandacht van de aanwezigen en hij kon ons veel  
vertellen over de zondagsbestelling.  Mocht je nog iets willen lezen over de  
zondagsbestelling dan kan dit op de site van gradstaat.nl. Gert heeft n.l. een korte 
versie van “de zondagsbestelling” op zijn site staan. 
         B. Jakobsen 
__________________________________________________________________ 
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POST VAN EEN DWANGARBEIDER UIT DUITSLAND  - deel 2 
           

DE BRIEVEN ZELF 
 
Brief 1: verzonden op 20 januari 1944, aankomststempel Schoonhoven:  
26-1-1944. 

 
Gefrankeerd met twee zegels uit de Hilter-serie: 30 en 12 pf. (MICHEL 788 en 794) 
en voorzien van een aantekenstrook “Osterode (Harz)”. De brief is correct  
gefrankeerd, 12 pf. binnenlands tarief (daar hoorde Nederland inmiddels bij !) en 30 
pf aantekenrecht, bij elkaar 42 pf. Aan de voorzijde is de brief van een rood  
rolstempel met in een cirkel de aanduiding A.c. Dit betekent, dat de de brief de  
censuur is gepasseerd, zonder te zijn geopend. Er waren door de Duitsers een  
twaalftal censuurkantoren ingericht, de letter “C” staat voor het kantoor te Keulen. 
Tenslotte een aantekening in rood, het nummer 1606 met paraaf. Herkomst  
waarschijnlijk ook van de censuur. Ook heeft Adri moeten aangeven, dat de brief ge-
steld is in de Nederlandse taal, waarschijnlijk ook vanwege de censuur. 
 
Brief 2: Vrijwel identiek aan brief 1: verzonden op 31 januari 1944, aangekomen 
op 5-2-1944, 
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Binnen een redelijk vlotte termijn dus. Deze brief is ook gefrankeerd met 30 en 12 pf 
en voorzien van een aantekenstrookje. 
 
Brief 3: Verzonden op 11 juli 1944, gefrankeerd met 2 zegels van 5, 6 en 10 pf, 
bij elkaar dus weer 42 pf.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze brief heeft een sluitstrip van de censuur en op de voorkant weer een volgnum-
mer  en stempel 17 in kastje van de censuur. De brief heeft als enige geen aankomst-
stempel, maar wel het stempel van het Gemeinschafslager “Fuchshalle”. 
 
Brief 4: verzonden op 28 oktober 1944 en aangekomen in Schoonhoven op 2-12-
1944.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat heeft dus wat langer geduurd dan de eerste brieven. De brief is weer gefrankeerd 
met een zegel van 12 en een van 30 pf.  In dit geval is de brief door de censuur geo-
pend en dicht gemaakt met een sluitstrip voorzien van violette stempels met de tekst  
“Geöffnet” en “Oberkommando de Wehrmacht”, verder een rood stempel met de 
tekst” Geprüft”. Op de achterkant staat ook in een ander handschrift de tekst: “Ar-
beitseinsatz”. 
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Brief 5: verzonden op 6 januari 1945 en aangekomen op 12-2-1945.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruim vijf weken, na verzending aangekomen. Deze laatste brief is weer voorzien van 
een (slecht leesbaar) controlestempel A.c. en gefrankeerd met een maal 5, twee maal 
6 en een zegel van 25 pf. Ook hier op de voorkant een volgnummer (15). 
 
DE GEBRUIKTE ZEGELS 
Het is de vraag of men (bedoeld wordt: dwangarbeiders, etc.) met plezier de zegels 
van de zgn. Hitler-serie gebruikte.  

 
 
 
 
 
 
 
Hitler Dauerserie in Duitsland 
 
Het waren echter in oorlogstijd in 

Duitsland de enige postzegels zonder toeslag en die kon behoorlijk oplopen. 
Dat er ook steeds sprake is van combinatiefrankering (verschillende zegels uit  
dezelfde serie) komt omdat in deze serie pas eind 1944 een 42 pf zegel (tarief  
binnenland, inclusief aantekenrecht) uitgebracht werd. 

De 42pf waarde is sowieso een ondergeschoven kind-
je bij de Duitse post van die tijd, of juist niet want de 
bekende Braune Band zegels (t.b.v. ruiterwedstrijden) 
zijn allemaal in de waarde van 42 pf uitgebracht, ech-
ter met een toeslag van 108 pf, bij elkaar dus 1,50 
mark. Er gaat overigens een verhaal rond, dat Hitler 
persoonlijk de toeslag in zijn zak mocht steken en dat  

Braunes Band Toeslagzegel  hem dat enorm rijk gemaakt heeft (de afloop is  
42+108 pf 42 pf groen  bekend). 

 
De Hitlerserie kwam trouwens pas in 
1941 uit, waarna in 1942 de 10 en 12 
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pf verschenen in boekdruk (i.p.v. offset) en de 42 pf in 1944 met als inschrift 
Grossdeutsches Reich. Tot 1941 werd vaak nog de Hindenburgserie gebruikt indien 
men geen toeslagzegels wilde benutten.   
 
 
 
 
Hitler Dauerserie in Ukraine, Ostland en Generalgouvernement 
 
De Hitlerserie is ook bekend door de opdrukuitgaven in bezette gebieden, zoals de 
Ukraine en Ostland (Estland, Letland en Litouwen). Verder is het ontwerp gebruikt 
voor de zegels van het GeneralGouvernement (het door de Duitsers bezette deel van 
Polen.) 
Nog een bijeenkomstigheid: van de 12 pf karmijn uit de Hitlerserie is 
een oorlogspostvervalsing gemaakt door de geallieerden, voorzien van 
de doodskop van Hitler, met als inschrift: Futsches Reich. En zo is de 
geschiedenis inderdaad gelopen …. .         12pf Futsches Reich 
 

 
 
Opdrukken op Hiterzegels in 
Netschkau-Rautenbach 
 
Na afloop van de tweede we-
reldoorlog zijn de Hitlerze-

gels hier en daar nog wel gebruikt, maar dan werden de zegels overdrukt met een 
zwart blok of iets dergelijks. Dit gebeurde met name in door de Sovjets bezette deel , 
bij MICHEL te vinden onder Lokalausgaben.  

 
 
 
 
 
Overdrukken in Oostenrijk, met 
de bekende Grazer opdrukken  
 
 

Tenslotte: omdat Oostenrijk tot tussen 1938 en 1945 deel uitmaakte van Duitsland 
werden ook daar de Hitlerzegels overdrukt, de bekende Grazer-opdruk zegels.  
 

Albert Schol 
___________________________________________________________________ 
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Voor u gelezen door G. Radstaat 
Van de website van de NOS 

Palestijns postbedrijf krijgt post van 8 jaar in één klap binnen 
Do 16 augustus, 22:53 
Buitenland 

 
AFP: Een  medewerker van 
het Palestijnse postbedrijf 
tussen de enorme lading 
post in het overvolle post-
kantoor: Post! Tonnen  
achterstallige post voor de 
Westelijke Jordaanoever  
 
 
Een Palestijns postbe-
drijf in de stad Jericho 
op de Westelijke Jor-
daanoever is deze week 
overspoeld met ruim 10 

ton aan brieven en pakketten. Sommige post was acht jaar geleden verzonden; de 
verzendingen werden sinds 2010 vastgehouden door Israël. 
De Palestijnse poststukken bleven liggen in Jordanië totdat ze werden toegelaten tot 
de Westelijke Jordaanoever. Dat is Palestijns gebied, maar Israël controleert de  
doorgang van mensen en goederen die binnenkomen via Jordanië. 
De brieven en pakketten komen van over de hele wereld. Zo zit er bijvoorbeeld een 
rolstoel uit Turkije tussen die bestemd is voor iemand in de Gazastrook. 
Sorteerders in het postbedrijf in Jericho draaien overuren, zegt een medewerker van 
de Palestijnse postdienst. "Een groot deel van de post zit door elkaar heen, is  
onherkenbaar of de streepjescode is versleten. De inhoud is soms verdwenen of  
beschadigd." 
Israël krijgt nog steeds een groot deel van de brieven en pakketten binnen dat  
bestemd is voor Palestijnen. In een akkoord uit 2016 spraken Israël en de Palestijnse 
autoriteiten af dat het Palestijnse postbedrijf internationale post meteen zou  
ontvangen, maar die afspraken zijn nooit volledig doorgevoerd, schrijven Israëlische 
media. Volgens de Israëlische autoriteiten is deze post doorgelaten als onderdeel van 
een eenmalige overeenkomst. 
“Israël houdt soms post tegen om veiligheidsredenen en soms uit administratieve 
overwegingen”, zegt de medewerker van het Palestijnse postbedrijf. 
________________________________________________________________ 
 
Ook in Nederland kunnen we er wat van. In september een kerstkaart ontvangen is 
wat te vroeg, zou je denken. Niets is minder waar!.........................zoz............ 
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Kerstkaart na ruim halve eeuw alsnog bezorgd 

Begin jaren zestig plakte Sientje Visser in Nijmegen een postzegel van vier cent op 
een kerstkaart en deed deze op de bus. Ruim een halve eeuw later valt het kaartje bij 
Diesje Janssen-Holla (87) uit Vught op 
de mat. 
Half verscholen tussen een aantal folders 
vond Diesje Janssen-Holla een kerstkaart. 
Geadresseerd aan de heer en mevrouw  
G. Janssen-Holla en ondertekend door 
Wim, Sien en kroost. Met daaronder  
Z.K. en Z.N, oftewel Zalig Kerstfeest en 
Zalig Nieuwjaar. En op de voorkant een 
lieflijk tafereeltje, getekend met potlood. 
,,Hoe kan dat nu”, was mijn eerste 
 reactie. ,,Sientje is al jaren geleden ge-

storven. En er zit ook een postzegel van vier cent op. Deze 
kaart moet wel heel oud zijn.” 
Na wat rekenen denkt Diesje Janssen dat de kaart ruim 
vijftig jaar geleden op de bus moet zijn gedaan. ,,Mijn man 
en ik zijn hier begin jaren zestig komen wonen. De kaart 
zal in 1962 of 1963 gepost zijn. Er waren toen nog geen 
postcodes, op de kaart staat alleen maar de straatnaam met 
het huisnummer. Ongelofelijk dat het kaartje na al die  
jaren nog bezorgd is. En het ziet er nog ongeschonden uit 
ook”.  
 
Sientje was in de jaren veertig inwonend huishoudster bij 

het Nijmeegse katholieke gezin Janssen. Ze zorgde samen met moeder en oudste 
dochter voor twaalf kinderen, acht meisjes en vier jongens. “Met kerst of feestelijke 
gebeurtenissen kregen we  
allemaal een kaartje van haar.” 
 
Het blijft gissen naar waar de kaart al die jaren geweest is. ,,Ik heb het aan de postbo-
de gevraagd en die dacht dat het kaartje ergens is blijven steken en nu pas tevoor-
schijn is gekomen. Maar waar en hoe, dat is niet meer te achterhalen. Ik vind het  
ontzettend leuk dat het nu alsnog hier terecht is gekomen.” Volgens een woordvoer-
der van PostNL is het inderdaad niet meer te achterhalen. ,,Er zijn verschillende  
scenario’s denkbaar. De kaart kan achter een brievenbus zijn blijven steken of is  
vergeten te posten. Maar dat is giswerk.”  
___________________________________________________________________ 
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