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Jaargang 28 – nr. 1 – januari 2017
2 februari: Ede: Bijeenkomst
met lezing van dhr. R. van Beest
9 februari: Barneveld: Jaaroverzicht
16 februari: Ede: Postzegelmiddag

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

Uw collectie laten taxeren?

6A - postfrisse 15
43b - postfrisse
cent oranje 1864
50 cent geelbruin
Koning Willem III,
Prinses Wilhelmina 1891,
attest Vleeming 2013, met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 3.199 verkocht voor € 1.140

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?

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724

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?

48 - postfrisse 5 gulden
80 - postfrisse 10
bronsgroen en roodbruin
gulden oranje 1905,
Prinses Wilhelmina 1896,
Koningin Wilhelmina,
lijntanding 11,
cert. Dr. Louis BPP 1998,
cert. Vleeming 2010,
verkocht voor € 1.293
verkocht voor € 1.201

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.
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28e Jaargang nr. 1, januari 2017
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:
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991
Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444
Nieuwtjesdienst:
R.M. Lijbaart, tel 0318 621305
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
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H

Geachte leden,
et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 2 februari a.s. in de zaal van
“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de bijeenkomst 05-01-2017
4. Rondvraag
PAUZE, verkoop loten
5. Lezing “Hoe een verschrikkelijke wereldoorlog toch een interessant filatelistisch
verzamelgebied opgeleverd heeft.”
6. Snuffelboeken
We hebben allen genoten van onze eerste clubavond in het nieuwe jaar waar heel wat
wensen en goede voornemens te horen waren onder het genot van een hapje en
drankje.
Ik mocht ook Peter Boelen aan u voorstellen als nieuw lid van de vereniging.
Hartelijk welkom.
Het was een waar postzegelfeest met het postzegelwinkeltje, onze ”Henny” met al
zijn koopjes en natuurlijk de stuiverboeken.
De clubavond van februari belooft ook al weer een topper te worden met een lezing
van ons lid Ron van Beest. Voor alle verzamelaars van Duitsland en Europa is dit een
“must” ! Hou deze avond vrij in uw agenda.
Ik heb tijdens mijn praatje alle leden in de zaal (ruim 40) opgeroepen om een verhaal
te schrijven over haar/zijn verzameling(en), ook de leden die niet aanwezig konden
zijn roep ik op om een artikel te schrijven voor ons clubblad. Wat als Anneke zomaar
een flink aantal artikelen zou mogen ontvangen, zoveel dat ze de komende jaren
voldoende verhalen op de plank heeft om ons clubblad samen te stellen, ook dat moet
een feest zijn. Verenigingslid zijn betekent dat je samen met anderen wat bereiken
wilt en het samen wilt delen.
Mijn motto kent u inmiddels wel:
“Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis.”
Ten slotte, van het “winkeltje” heb ik een verhuisdoos vol met Davo cassettes
gekocht. Een aantal is alweer verkocht, maar er zijn er nog een paar te koop, tijdens
onze clubdagen, voor € 2,00 per stuk. Nergens goedkoper en wij als vereniging
hoeven er niet aan te verdienen, een buitenkansje.
Hartelijk welkom en tot ziens!
R. Lijbaart, voorzitter
____________________________________________________________________
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag 5 januari j.l.
1.

Opening en welkom
Roy opent de vergadering om 20:05 uur en wenst eenieder een gelukkig
en gezond 2017, ook namens Serge.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Roy herinnert de aanwezigen om de contributie te betalen voor zover dat
nog niet gedaan is.
3 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Er is een bericht ontvangen dat dhr. Van Rennes uit Ede afgelopen maand
is overleden.
De eerstvolgende bijeenkomst is in Barneveld op 12 januari en de
postzegeldag is op 21 januari in de Veluwehal.
Voor ons clubblad heeft Anneke nog artikelen nodig. Schrijf er één over
bijv. uw 1 kader waar u een jaar de tijd voor heeft om deze te maken.
Er zal in de pauze voor een drankje en een hapje gezorgd worden. Een
ieder wordt verzocht deze zelf te halen bij de bar. Hiervoor krijgt iedereen
één muntje. Tevens komen er dan ook hapjes, welke rondgedeeld worden.

3.

Notulen 1-12-2016
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 1 dec 2016.
Hier zijn geen op- en of aanmerkingen op.

4.

Rondvraag.
Er zijn geen vragen.
Hans van Laarhoven is samen met Rinie Buitenhuis met het
postzegelwinkeltje aanwezig. Hans legt het e.e.a. over het winkeltje uit.

Berry Jakobsen, 2e secretaris
____________________________________________________________________

Van de redaktie
Allereerst de beste wensen voor iedereen voor 2017!
Het nieuwe jaar begon voor mij (op redaktioneel gebied) goed………….Behalve een
paar nieuwe artikeltjes van de inmiddels vaste leverancier Niek Edelenbosch ontving
ik ook van André Tikkel artikeltjes over zijn (filatelistische) belevenissen in
Azerbeidzjan. Hartelijk dank aan beide heren.
Wat niet wegneemt dat ik hoop, dat de oproep van Roy aan ieder van u eens iets in te
zenden, gevolgen zal hebben. Mijn brievenbus is geduldig!
____________________________________________________________________
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Voor u gelezen

O

p de één na laatste dag van het vorig jaar verraste PostNL ons nog even met een
mededeling: de dagstempels gaan verdwijnen, de postzegels zullen voortaan machinaal worden ontwaard . Vereenvoudiging van het proces , noemt men dat…..
De zoveelste poging van PTT/TPG/KPN/PostNL om de filatelist dwars te zitten en
zijn plezier in het verzamelen te doen afnemen.

Uit het Algemeen Dagblad van 30 december 2016

De besturen van het SamenwerkingsVerband Filatelie en de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars hebben het er niet bij laten zitten en een open brief
gestuurd naar PostNL om hun, en dus ook óns ongenoegen kenbaar te maken.
Ik wil u deze brief niet onthouden:
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OPEN BRIEF
Aan: Koninklijke PostNL B.V.
t.a.v. Mevr. Herna Verhagen
Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK ‘s-Gravehange
Den Haag, 4 januari 2017
Betreft: afschaffen dagtekenstempels
Met grote ontsteltenis en teleurstelling hebben wij kennis genomen van de instructie
aan uw retailers om voortaan de postzegels op pakketten en aangetekende zendingen
door middel van penvernietiging ongeldig te maken.
Sinds de uitgave in Nederland in 1852 van de eerste postzegels worden deze door
liefhebbers verzameld. Verzamelaars willen zowel nieuwe zegels “vers” van het postkantoor, maar verzamelen deze ook gebruikt, als losse zegels die van brieven worden
afgeweekt, maar ook op brief/poststuk.
De afgelopen jaren zijn er diverse voorbeelden van ontwaarding van zegels op
poststukken door middel van de grote, thans teruggetrokken, dagtekenstempels aan
medewerkers van PostNL doorgegeven, waarbij wij geageerd hebben tegen de
gruwelijke wijze van stempelen, die wij postzegelmoord noemen. Het afschaffen van
de dagtekenstempels is niet met open armen ontvangen, maar filatelisten verwachten,
dat het afstempelen van pakketten in de sorteercentra met een rolstempel een
acceptabel alternatief zou worden voor de vette afstempeling van de dagtekenstempels.
Dit, totdat diverse van onze leden/verzamelaars op 2 en 3 januari 2017 hun met liefde
gemaakte pakketten, voorzien van mooie postzegels, aanboden bij verschillende retailers in het land. De zegels op de pakketten worden op grove wijze beschadigd door de
met pen gecreëerde ontwaarding.
De retailers stelden daarop deze leden in kennis van de instructie, zoals die door u is
verstuurd aan alle kantoren en retailers (zie noot onder deze brief).
Er wordt in filatelistisch Nederland schande gesproken over deze postzegelgenocide
die PostNL met deze zogenoemde “efficiencyslag” heeft doorgevoerd. Een efficiencyslag, die echter niet of nauwelijks tijdwinst zal opleveren bij de pakketten met veel
zegels, zoals die door de verzamelaars worden aangeboden. Al enige maanden is er
contact met medewerkers van PostNL, waaraan wij onze zorgen over het afschaffen
van de dagtekenstempels hebben kenbaar gemaakt. Tot op heden hebben wij geen bevredigende reactie of oplossing mogen horen van uw zijde. Ons filatelisten bekruipt
het gevoel dat wij opzettelijk aan het lijntje gehouden of totaal genegeerd worden.
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Wij verzoeken u dringend om per omgaande de penvernietiging af te schaffen en pakketten en aangetekende stukken in het sorteercentrum (op nette wijze) door middel
van een stempel te laten ontwaarden. Wij zijn uiteraard tot overleg bereid om tot een
voor alle partijen werkbare en acceptabele oplossing te komen, maar zien in bovengenoemd voorstel een simpele oplossing.
Tot slot wijzen wij u op het volgende:
PostNL voorziet de Nederlandse filatelisten van zegels middels reguliere uitgiften
alsmede via de zogenoemde persoonlijke postzegels, al dan niet via de website van
PostNL, Collect Club of retailers.
Echter: ook veel verenigingen van postzegelverzamelaars voorzien hun leden van
abonnementen op maat en bestellen persoonlijke zegels ter onderstreping van hun jubilea en andere evenementen.
Voor deze zegels wordt de normale frankeerwaarde (alsmede administratiekosten)
betaald, terwijl de daarmee aangekochte dienst (het vervoer van brieven etc.) niet geleverd hoeft te worden.
Filatelisten zorgen daarmee voor een substantiële winst op de verkoop van postzegels
door PostNL.
Het zou ons bijzonder spijtig zijn als onze leden gaan stoppen met het verzamelen
van nieuwe uitgiften van PostNL, omdat het steeds minder verzamelwaardig wordt
wegens het gebrek aan acceptabel ontwaarde zegels, poststukken of pakketten.
De grote hoeveelheid nieuwe uitgiften zijn door u juist bedoeld voor de verzamelaars.
Het is daarom bijzonder teleurstellend, dat u volledig voorbij gaat aan het belang van
deze doelgroep. Wij doen nogmaals een beroep op u deze groep niet te vergeten en
bovengenoemd voorstel over te nemen en met ons in contact te treden om tot een
voor iedereen acceptabele oplossing te komen.
Namens alle verzamelaars van Nederlandse zegels,
De voltallige besturen van:
SamenwerkingsVerband Filatelie en de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars
Van de redactie: Vervolgens staat er onderaan deze brief een kader met daarin de instructies van PostNL aan zijn kantoren en retailers. Daarin staat onder meer:
“Poststukken met barcode en gefrankeerd met postzegels, stempel je niet meer. Zet
met pen een streep door de postzegels”. Dan nog wat instructies ivm het opsturen van
de dagtekenstempel en als laatste: “Komen er postzegelverzamelaars aan de balie
voor een stempel? Verwijs de klant door naar de Klantenservice van Collect Club:
088-8689900”…………………
____________________________________________________________________
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Een lid vertelt
Dit artikel, dat uit verschillende delen bestaat, is ook gepubliceerd in het clubblad van de
vereniging VE – VN: “Grenzenloos”.

Een oude Europeaan in ………………(toekomstig) Europa
André Tikkel

Wat moet ik nu met een dergelijke cryptische omschrijving zult u denken. Ik zal proberen het uit te
leggen door u allereerst iets te schetsen over het laatste deel van mijn werkzame leven, zelfs incidenteel
voortgezet na de pensionering.
Als senior-auditor voor het Ministerie van Financiën
was ik belast met de controle op de besteding van
Europese subsidies in Nederland. En gelooft u mij,
er komt heel veel geld terug naar Nederland van de
totale jaarlijkse afdracht die Nederland aan de EU
betaalt.
De Sultan in Azerbeidsjan

Door mijn werkzaamheden had ik veel contact met diverse Directoraten - Generaal
van de Europese Commissie. Eén van deze Directoraten was DG Near
(DG European Neigbourhood Policy and Enlargement Negotiations).
Dit directoraat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van o.a.de verzoeken van EU-landen en niet EU-landen om assistentie. Deze verzoeken gaan over
allerlei issues van welk ministerie in het betreffende land dan ook.
DG Near heeft hiertoe diverse instrumenten ter beschikking die zijn opgenomen in
verschillende regelingen. Ik noem u de belangrijkste:
I.P.A. = Instrument for Pre-accession Assistance
Dit instrument wordt gehanteerd voor ondersteuning van toekomstige lidstaten die
onder-handelingen tot toetreding tot de Europese Unie willen starten.
E.N.I. = European Neigbourhood Instrument
Met de mogelijkheden die dit instrument biedt kunnen omringende landen van de EU
worden ondersteund met hulp. Denkt u aan bijv. de landen rond de Middellandse Zee.
TAIEX = Technical Assistance and Information Exchange
De mogelijkheden die dit instrument biedt zijn veelzijdig en gericht op de praktische
invulling van verzoeken om hulp van aankomende EU-lidstaten.
Gelet op de ervaringen die men vanuit Brussel had met mijn persoon is mij gevraagd
of ik bereid zou zijn om kennis over te dragen op het gebied van Financiën aan de
toekomstige lidstaten die daarom verzochten. Aangezien ik dergelijke taken soms ook
in Nederland vervulde, leek het mij leuk om dit ook in het buitenland te kunnen doen.
In het achterhoofd zag ik natuurlijk direct de filatelistische mogelijkheden die dit
bood voor mijn verzameling van Verenigd Europa.
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Sinds 2005 speelt dit nu en inmiddels heb ik vele landen bezocht en mocht ik vorig
jaar in mei afreizen naar Azerbeidzjan om daar het één en ander te gaan vertellen
over vereenvoudigde douaneregelingen. Dit samen met een Finse collega die dit voor
de eerste keer mocht doen.
Dus stapte ik op 23 mei 2016 op het vliegtuig naar Istanbul en kon daar overstappen
naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan.

Vliegveld van Baku

Flame Towers in Baku

Hotel bij avond

Het gaat iets te ver om hier nu al meer over Azerbeidzjan zelf te vertellen. Wel leuk
om te weten is, dat het land doorsneden wordt door de grens tussen Europa en Azië.
Als je dan arriveert in Baku valt al direct op dat dit een uiterst moderne stad is met
een prachtig historisch en goed bewaarde oude binnenstad.
De begeleider die ons afhaalde van het vliegveld vertelde onderweg dat de olie-industrie de grote motor achter hun economie is.
En er is zowaar een postkantoor met een wat merkwaardig beleid. Kom je daar met
de gespecialiseerde vraag of je postzegels kunt kopen met een link naar Europa en
dan wordt je toch wat glazig aangekeken. Ten eerste zijn de (wat oudere) medewerkers nou niet bepaald het voorbeeld van mensen die de Engelse taal machtig zijn. Ten
tweede kom je er na 10 minuten en de hulp van jongere mensen, die achter je in de rij
staan, achter dat men slechts de allernieuwste zegels heeft. En de oudere (lees: van
een jaar eerder) dan?
Die worden afgestoten naar een filatelistisch winkeltje hiernaast, was het antwoord.
Oh, dus een half uur voor niks in de rij gestaan. Jammer, maar dan maar naar hiernaast.
Winkel heet Azermarka, website: www.azermarka.az
En daar kwam ik dan toch wel in een filatelistische snoepwinkel terecht. Met een verkoper die niets te veel was, onder de toonbank dook, de trap richting
het plafond beklom en van alles tevoorschijn haalde wat ik meestal niet wilde. Tot
mijn grote vreugde kon ik meerdere velletjes en blokjes bemachtigen die prima in
mijn verzameling pasten.
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Hieronder een overzicht van meerdere vondsten die ik u in een volgend artikel zal laten zien:
• Velletje Europa 2008
• Velletje 15-jarig lidmaatschap van de NATO
• Blokje Astronomie
• Velletje Europees Gerechtshof
• Blokje diplomatieke betrekkingen met Polen.
• Blokje Europese schaakkampioenschappen
• Joint issue Azerbeidzjan - Roemenië
• Velletje lidmaatschap van Raad van Europa
Heel speciaal was nog een vijftal velletjes in een souvenirverpakking die zijn uitgegeven ter gelegenheid van de 1e Europese Spelen in Baku.
Aangezien ik nog slechts één uur had voor mijn vliegtuig weer zou vertrekken en ik
nog midden in de postzegelwinkel stond vroeg ik mijn begeleider of dit nog problemen ging opleveren. Met verbazing luisterde ik naar zijn antwoord: “ Dan bel ik toch
even, dat ze het vliegtuig laten wachten tot je er bent !!!”
Ziet U dit gebeuren op Schiphol ??
(wordt vervolgd)

_______________________________________________________________

Globeveiling op het internet.

Hebt u onze 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.

____________________________________________________________________
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Puzzelrubriek

A

cht inzendingen mocht ik ontvangen. Misschien waren de feestdagen en/of gladheid hier de oorzaak van. Andere reden zouden uiteraard ook vergeetachtigheid
of het ontbreken van zin kunnen zijn.
Een tweetal inzenders mag iets meer moeite doen om filatelistisch te frankeren – ze
weten zelf wie er bedoeld worden. Sommige anderen hebben een bonuspunt voor de
mooie zegel gekregen.
DE OPLOSSING
1. Turner (3 ptn) Bedoeld was hier Copyright 2001 Turner Entertainment, nvph 19941998 ‘Vijfmaal Cartoons’ i.s.m. Warner Bros Londen of Anthony van Assche op nr
2664 Sporttop uit 2009. De gymnaste op 1033 is geen turner maar leverde toch nog
punten voor de moeite op. Deze zegel is een niet zo bekende en wel zeer beperkte
doorloper. Als we ‘Turner‘ in Groot-Brittannië of Frankrijk hadden gezocht, waren er
schilderijen als antwoord gekomen.

2. Twee vogels boven een zuidwester (2 ptn) nvph 260.
3. AAA (2 ptn) Amalia, Alexia & Ariane, kinderzegels 2013 nvph 3001. Maar op
1087 vinden we Akw, AOW en AWW, ook driemaal A.
4. De oprichter van 'De Globe' had Blaeu geweest kunnen zijn (3 ptn). Op 1282 vinden we W.J. Blaeu, een cartograaf en globemaker. Op 1726 staat een afbeelding van
een groot deel van het westelijk halfrond, ontleend aan de atlas van Blaeu. Deze
‘globe’ staat op de vloer van een zaal in het Paleis op de Dam.
5. Zoek 3 x een beurs voor 5 ptn. Geen beursgang of beursnotering e.d.
De Beurs van Berlage mocht uiteraard wel 657 en 1844. Een beurs kan ook een deel
van een paddenstoel zijn (velletje 2008 2593-2602) of een portemonnee (iets om geld
in te bewaren) zijn – mogelijk dat de dames op 707, 708 of 710 er ééntje in hun tas
hebben. Daarnaast heb je ook nog handelsbeurzen zoals een munten- of postzegelbeurs – Amphilex 1967 en 1977 of Jupostex 1980 zou je een beurs kunnen noemen.
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DE STAND
Dhr. A. Oskam
Dhr. Verhoeff
Mevr. C. vd Genugten
Dhr. R. van Andel
Mevr. J.A. te Loo
Dhr. R. Ietswaart
Dhr. G. de Nooij
Mevr. A. de Wit
Dhr. P. Fidder
Dhr. L. v.d. Maesen
Dhr. W. van Doorn
Dhr. J. Huiskes
Dhr. L. v. Rootselaar
Dhr. C.v. Holthe
Dhr. W.J. Holleman
Dhr. H. Wolters

479
467
451
402
401
364
312
311
259
225
207
185
115
113
101
73

460 + 13 + 3b
453 + 14
386 + 16
386 + 15
295 + 16
245 + 14
210 + 15

86 + 15

(middel stockboek)

(dun stockboek)

DE NIEUWE OPGAVE
1.
2.
3.
4.
5.

Oosterhout
Borobudur
Grevelingen
Bunschoten
Oosterwijck

Per vraag 2 punten en verdubbeling bij 10 inzenders.
Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 13 februari voor 17.00 uur op de post doen
naar
Geo van Dartel Annadaal 67 6715 JB Ede
A.u.b. uw envelop filatelistisch frankeren.
E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: gvdartel@gmail.com
Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen.
____________________________________________________________________

H

Zoekertjes

ebt u als lid van Filatelistenvereniging “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 redactie@fv-degeldersevallei.nl en
het zal éénmaal geplaatst worden.
Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden

Fila
januari 2017
12
____________________________________________________________________

Een dag van grote verandering
door Niek Edelenbosch
(eerder gepubliceerd in “de Kartelrand” – verenigingsblad van filatelistenvereniging Wageningen)

H

et is nu niet meer goed denkbaar dat op de dag dat nieuwe postzegels
verschijnen, de oude hun geldigheid meteen verliezen. In de 19e eeuw kwam dit
wel voor.
Een voorbeeld vormen de eerste emissies van Spanje in de periode 1850-1854. Deze
hadden een jaartal als inschrift (fig. 1). In de jaren 1850 - 1853 was het ook zo dat de
geldigheid liep tot de laatste dag van het betreffende jaar. Vanaf 1 januari dienden de
postzegels van het nieuwe jaar gebruikt te worden. Deze verschenen pas op deze
zelfde eerste januari. De postzegels met inschrift 1854 bleven voor het eerst wat
langer geldig en wel tot 1 april 1855.

Fig. 1 Spaanse postzegels met jaartal als inschrift

Een belangwekkender voorbeeld is het opgaan van de postdiensten van de meeste
oud-Duitse staten in de Noordduitse Postvereniging. Dit gebeurde op
1 januari 1868. Op 31 december liep de geldigheid af van alle overgaande staten.
Vanaf toen hadden alleen Baden, Württemberg en Bayern nog eigen postzegels.
Door de overgang liep het aantal Duitse postdiensten in de periode 1 oktober 1867 1 januari 1868 terug van 15 naar 4. Figuur 2 toont een bijzonder voorbeeld van deze
overgang: een postzegel van Pruissen gebruikt op de laatste geldigheidsdag 31 december 1867 en een postzegel van de Noordduitse postvereniging gestempeld op de
eerste dag van geldigheid, 1 januari 1868. Een dag dus van grote verandering.

Fig. 2 Laatste dag gebruik Pruissen en eerste dag Noordduitse Postvereniging
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”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

Aan:

Afz:
Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei”
Redactie:
Houtrakbos 37
6718 HC Ede

