
FILA EDE - BARNEVELD 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILA  
 

Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 30 – nr.2 – februari 2019 
 

7 maart: Ede: Bijeenkomst –Algemene Leden Vergade-
ring 

9 maart: Postzegelbeurs in “Ons Huis” 
14 maart: Barneveld: Jaarbijeenkomst 

21 maart: Ede:  Postzegelmiddag  
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30e Jaargang nr. 2, februari 2019 
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, Delfzijl, 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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mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:pieterstokerszoon@gmail.com
mailto:rvb@kpnplanet.nl
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
http://www.svfilatelie.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 7 maart 2019 in de zaal van 

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

 

Voor deze samenkomst in maart staat de ALV op het programma. Eén maal per jaar 

praten wij u bij en presenteren wij de overzichten van het afgelopen seizoen 2018. 

Een belangrijke bijeenkomst waar u een positieve bijdrage aan kan leveren. We be-

ginnen rond de klok van 8, laat deze avond niet schieten en reserveer alvast de datum 

in uw agenda.  

 

Graag tot ziens,  

Roy Lijbaart, voorzitter   

 

AGENDA. 

1. Opening en welkom 

 - Afmeldingen 

- herdenken overledenen 2018 

2. Mededelingen  

3. Jaarverslag secretaris 

4. Financieel verslag penningmeester 

5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming lid kascontrolecommissie 

 - aftredend dhr. A. Schol 

 - leden: dhr. C. van Holthe, mevr. de Boer en nieuw te kiezen lid   

6. Bestuurszaken 

 A. vacatures en verkiezingen 

  - kandidaat bestuurslid secretaris: geen aanmelding 

  - Berry Jakobsen is aftredend en herkiesbaar 

  - Pieter Driessen is aftredend en niet herkiesbaar 

 B. Overhandiging van een blijk van waardering aan diegenen die zich in

 2017/2018 hebben ingezet voor de rondzenddienst. 

 C. Blijk van waardering voor een lid, dat in 2018 veel voor de vereniging 

 heeft gedaan. 

D. uitreiking oorkonde aan de (aanwezige) jubilarissen: zie bijlage  

E. Informatie overige bestuurszaken: contributie, jeugd 

F. Uitreiking “Jan Mak trofee 2018” 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

 

 

 

H 
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Agenda huishoudelijke bijeenkomst 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

 - inleveren veilingkavels, t.b.v. veiling Ede 4 mei 

 - 14 mrt: clubavond met veiling, Barneveld 

- 9 mrt: Voorjaars-postzegeldag in “Ons Huis” 

- 21 mrt: clubmiddag 

 - Novio-Fair 2019. ’s-Hertogenbosch op 9 & 10 maart. 

2. Verslag bijeenkomst 7 febr. 2019 

3. Rondvraag 

4. Sluiting 

____________________________________________________________________ 

 

 

Jarig……………….. 

 

 

 

Voordat Manneken Pis 

een folkloristisch perso-

nage werd, was hij ge-

woon een fontein. In de 

15de eeuw speelde hij 

een essentiële rol in de 

drinkwatervoorziening 

van de stad Brussel. Het 

origineel van het huidig 

bronzen beeldje werd 

gemaakt door Hiëronymus Duquesnoy de Oude, en dit in 1619.  

Manneken Pis viert dus dit jaar zijn 400ste verjaardag. Proficiat!! 

 

De 400e verjaardag van Manneke Pis werd 28 januari postaal gevierd met de uitgifte 

van een zegel in de waarde 1 world. Er zitten vijf identieke zegels in een velletje 

waarvan de oplage 32.171 is. 

____________________________________________________________________ 
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Jubilarissen 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

60 jaar lid 

Dhr. W.P.Mantel, Bennekom 

 

50 jaar lid 

Dhr. F.A.H.Toonen, Ede 

 

40 jaar lid 

Dhr. A.A. Bogers, Bennekom 

Dhr. P. Verschuur, Ede 

Dhr. J. Roelofs, Veenendaal 

Mevr. Y.E. Ykema-Commandeur 

Dhr. F.J. Croezen 

 

30 jaar lid 

Mevr. H. van Grootheest, Lunteren 

 

25 jaar lid  

Dhr. J.A. Vermaat, Bennekom 
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Verslag Algemene Leden Vergadering 

 van de Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei,  

gehouden op 1 maart 2018 in Ede 

 

an het bestuur waren aanwezig: Piet Driessen, Lammert Brouwer, Wil Doesburg 

(kandidaat), Roy Lijbaart, Lex van Rootselaar en Berry Jakobsen. Daarnaast wa-

ren ongeveer 40 leden aanwezig. 

1. Om 20.10u opent de voorzitter, Roy Lijbaart, de vergadering en meldt de namen 

van de leden die zich afgemeld hebben en vraagt aandacht voor de vijf leden die in 

het afgelopen jaar overleden zijn.  De vergadering herdenkt de heren van den Hoek, 

van de Peppel en Wagenaar uit Ede, de heer Groot uit Lunteren en de heer van der 

Ende uit Barneveld, staand met een ogenblik stilte. 

 

2. Lex van Rootselaar vertrekt deze zomer naar Delfzijl en voor na de zomer zoeken 

we een commissaris Barneveld en een puzzelredacteur om in de dan ontstane hiaten 

te voorzien. 

 

3. Er is (nog steeds) geen secretaris en daarom heeft Erik Bel een verslag gemaakt, 

dat door Piet Driessen wordt voorgelezen. Het ledental is gedaald tot 158 leden. Er 

zijn geen opmerkingen of vragen bij het verslag. De notulen van de vorige ALV van 

6 april 2017 (zie Fila februari 2018 p.6-8) gaven geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

4. Financieel verslag is door Serge Martin gemaakt en deze keer is het een geïnte-

greerd geheel, zonder afzonderlijke deelverslagen van de nieuwtjesdienst en de rond-

zending. Dat maakte dat leden zich afvroegen wat er nog te vragen zou kunnen zijn. 

Voorstel is dat iedereen vooraf de stukken kan opvragen en vragen aan het bestuur 

voorlegt, opdat antwoord gegeven kan worden op eventuele vragen en onduidelijkhe-

den. Dat krijgt instemming van de vergadering. 

Peter Fidder vraagt naar de vermogensaansluiting tussen 31/12/2016 en 1/1/2017 en 

het verschil daartussen zit hem in de integratie van het saldo van de (inmiddels ver-

dwenen) jeugdafdeling. 

 

5. Van de kascommissie, bestaande uit Albert Schol, Cees van Holthe, Rob Bosman 

en Ron van Beest, deden de laatste twee leden op 5 februari hun controle en Lammert 

Brouwer leest het verslag daarvan van Rob Bosman voor. De kascommissie adviseert 

de leden in te stemmen met de juiste verslaglegging en het bestuur te dechargeren. De 

vergadering stemt hier met applaus mee in. Rob Bosman treedt af als lid van de Kas-

commissie en de vergadering voegt mevrouw de Boer toe aan de kascommissie. 

 

6A. In de vacature voor penningmeester, ontstaan door het stoppen van Serge Martin, 

benoemt de vergadering bij acclamatie mevrouw Wil Doesburg. Roy gaat Serge, na-

mens het bestuur en de leden, bedanken voor zijn penningmeesterschap. 

6B. De sectiehoofden van de Rondzenddienst krijgen via Berry allen een blijk van 

waardering namens de vereniging. 

V 
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6C. Roy meldt dat (de nu afwezige) Rob Bosman tijdens de bijeenkomst in Barneveld 

door hem in het zonnetje zal worden gezet, vanwege zijn grote inzet voor de vereni-

ging. De vergadering deelt die waardering voor zijn vrijwillige inzet. 

6D. Het bestuur stelt de vergadering voor de “vrijwillige bijdrage”, die inmiddels fei-

telijk verplicht was, om het clubblad in gedrukte vorm toegestuurd te krijgen, af te 

schaffen, omdat het bestuur van mening is dat het clubblad inbegrepen moet zijn in 

de contributie. Ciska van den Genugten wijst er op dat deze bijdrage ingevoerd is 

vanwege de hogere kosten bij de overgang van kwartaalblad naar maandblad. Het 

bestuur geeft aan dat er wel discussie mogelijk is over de totale contributie (36 eu-

ro/jaar), maar stelt voor dat bij een volgende ALV te doen. De vergadering stemt nu 

in met het zonder extra kosten aan leden, verstrekken van het clubblad. 

6E. Er zijn geen jeugdleden meer en de vraag ligt voor wat we nu met de jeugdboe-

ken doen. 

Rijk Peelen vraagt zich af of de jeugd wel weet dat er een postzegelclub in Ede is. 

Roy geeft toe dat er (door gebrek aan menskracht) weinig promotie is gemaakt. In 

2012/13 is er nog een grote campagne geweest via de scholen. Na enige discussie 

wordt afgesproken dat Cees van Holthe en Erik Bel gaan bekijken wat het best met 

die boeken kan gebeuren (per boek veilen of interessante zegels apart verko-

pen/veilen of via stuiverboeken verkopen aan de leden of via postzegelwinkeltje af-

stoten). 

6F. Roy zet een aantal jubilarissen in het zonnetje met de uitreiking van certificaten 

vanwege jarenlang trouw lidmaatschap: 5 leden zijn 25 jaar lid, 3 leden dertig jaar, 5 

mensen zijn veertig jaar lid en de heer Bouw is zelfs vijftig jaar lid van onze vereni-

ging (en haar voorgangers). (zie Fila februari 2018 p. 3 voor alle namen) 

 

7. Bij de rondvraag vraagt Marijke Mulder wie de Jan Mak-trofee heeft gewonnen. 

Roy zegt dat Erik die informatie heeft. Albert Schol vraagt hoe het staat met de vei-

lingen in Velp en verwacht wordt dat Cees van Ursem dat nog eenmaal doet en dat 

veilingen van SVF daarna in Houten zullen plaatsvinden. Anton de Jong vraagt waar-

om de rondzending stilligt. Het bestuur meldt dat de verhuizing van Den Haag naar 

Houten trager loopt dan verwacht en dat er geen rondzendmateriaal uit Houten komt 

en we dus nog niets rond te zenden hebben. 

Anton merkt op dat we verzuimd hebben het verslag van de notulen van afgelopen 

jaar (door te nemen en) akkoord te geven. Daar dit geheel juist is wordt dit gelijk ge-

daan. Er zijn geen op en of aanmerkingen op het verslag gemaakt door de notulist van 

de avond Erik Bel. Deze zijn dan ook goedgekeurd met dank aan Erik Bel. 

 

8. Om 21.15 sluit Roy de ALV en deze wordt vervolgd met een korte huishoudelijke 

vergadering. 

 
___________________________________________________________________ 
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Verslag bijeenkomst van 7 februari 2019 
 
1. Opening 

Roy open opent de vergadering om 20:04 uur en heet Bert van Marrewijk en de 

bestuursleden van Veenendaal hartelijk welkom. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

2.a  Mededelingen 

- Op 14 februari zal de clubavond in Barneveld gaan over de toekomst in Barne-

veld.  

- Op 21 februari zal de clubmiddag  in Ede plaats vinden.  

- Op 7 maart zal de jaarvergadering plaats vinden. 

- Op 9 maart vindt de postzegelbeurs in “Ons Huis”  weer plaats.  

- Op 21 februari zal er een bestuursvergadering plaats vinden. De week erop zal 

de kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. A. Schol en mevr. De Boer, de 

kascontrole uitvoeren. Na deze controle kan men via de website een verzoek 

voor inzage van alle cijfers indienen. 

Op de jaarvergadering is alleen het verslag van de penningmeester beschikbaar. 

- Restore heeft een verzoek bij onze vereniging neergelegd om behulpzaam te 

zijn bij de verkoop van filatelistisch materiaal. Erik Bell is contactpersoon en 

zal op toerbeurt met G. de Nooy,  H. Kampman en B. Jakobsen 1x in de 3 

maanden hiervoor langs gaan bij Restore. 

- Van de vereniging De Veluwezoom hebben we een 9 tal stockboeken meege-

kregen (uit nalatenschap) waaruit ook onze leden postzegels mogen nemen te-

gen de aangegeven prijzen. Het overgrote deel is € 0,05 cent maar er zijn ook 

duurdere zegels beschikbaar. Het systeem is als bij de rondzending, noteren 

wat je uitneemt. Landen: Zwitserland 2x, Frankrijk, Ned. Indië/Suriname/ An-

tillen, Koloniën GB/FR, Nederland, België/Luxemburg/GB en Zuid Europa. 

De boeken lopen via de voorzitter en mogen ook thuis bekeken worden. 

2.b Ingekomen:            

- Mail van de Vierstroom met de postzegel bijeenkomsten in de regio en een 

postzegelbeurs op zaterdag 9 februari te Arnhem. 

- Persoonlijke uitnodiging voor de clubavond van Wageningen 11 februari, waar 

aan de voorzitter (Pieter Reijbroek) een lintje zal worden uitgereikt/opgespeld 

door de burgermeester van Wageningen.  

3.  Verslag bijeenkomst 03-01-2019  

Op het verslag zijn geen op en of aanmerkingen. Wel wordt er een uitleg ge-

geven over de 5 centen boeken, waar een nieuwe “beheerder” voor wordt ge-

zocht. Pieter wil degene die dit overneemt bij het overdragen begeleiden. 

4. Rondvraag  

 Er zijn geen vragen. 
 

B.Jakobsen, 2e secretaris 

___________________________________________________________________ 
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          Filatelistenvereniging “de Gelderse Vallei”   
organiseert op zaterdag 9 Maart a.s. een 

POSTZEGELDAG 

in ‘Ons Huis’, achter de Taborkerk 
aan de Prinsesselaan 8 in Ede 

 
Met diverse handelaren  

en een postzegelberg voor de jeugd. 
Postzegelwinkeltje is ook aanwezig!! 

toegang gratis 
open van 10.00 tot 16.00 uur 

Bij ‘Ons Huis’ is  
voldoende parkeergelegenheid 

 
Voor inlichtingen: tel. 06-51880027 

of kijk op: www.fv-degeldersevallei.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fv-degeldersevallei.nl/
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Zoekertjes 

 
ebt 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, Elias Beeckmanlaan 40, 6711 VS Ede of 

dewit.anneke@hotmail.com 

en het zal éénmaal geplaatst worden. 

_______________________________________________________ 

 

Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden 

 

 

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 28 februari loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl (of 

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

Verband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier hun verza-

meling uit. 

____________________________________________________________________ 
 

Stelling van de maand 

 

Voor verre reizen hoef ik alleen maar mijn postzegelboeken te bekijken 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

H 

mailto:dewit.anneke@hotmail.com
http://www.svfveiling.nl/
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Puzzelrubriek 
 

 

 

 

 

 

 

este puzzelaars, 

De afgelopen maand zijn er weer de nodige oplossingen binnen gekomen, maar 

sommigen hadden toch moeite met de bonusvraag.  

 

De oplossing: 

Er werd namelijk niet gevraagd naar de oplage van de zegels, dus deze optie viel af. 

De vraag is: “hoeveel zegels met een provinciewapen”  en daarvan degene met de 

minste. Het antwoord had u niet op hoeven te zoeken maar was een “weetje”. In 1987 

kregen wij er een 12e provincie bij, namelijk Flevoland. In 2002 kregen wij de pro-

vincievelletjes en kwam Flevoland dus voor de eerste keer voor. De overige provin-

cies zijn allemaal voorgekomen als kinderzegels in de jaren twintig van de vorige 

eeuw.  

Ook bij de eerste stripzegels kwamen er meestal twee verschillende antwoorden bin-

nen namelijk 1316-1319 of 1677. De eerste was mijn bedoeling: een stripzegel met 

een verhaaltje, daar dient een strip aan te voldoen.  

    

   1316-1319       1677 

 

Er werd niet gevraagd of de strip echt heeft bestaan. Overigens heb ik 1677 ook 

goedgekeurd. Op de vraag om een zegel uit Den Helder op te geven kwam een afwij-

king: NVPH 257 met het reddingmonument, blijkbaar is deze persoon goed op de 

hoogte en deze heb ik dus ook goed gekeurd, overigens heb ik zelf 17 jaar in Den 

Helder gewoond, dus weet ook waar het monument staat. 

 

 

B 



Fila                 februari   2019    11 

____________________________________________________________________ 

Vraag 1   1316-1319 of 1677 

Vraag 2   nummer 80 slechts 14653 stuks (afgesproken is dat alleen de NVPH  

hoofd- nummers gelden, tenzij anders door mij opgegeven) 

Vraag 3  blokje 2608, ik had een hint gegeven bij de opgave 

Vraag 4  257 of 2513 

Vraag 5  2605, was niet zo moeilijk. 

De bonus was dus:  Flevoland. Slechts 1 puzzelaar gaf dit goede antwoord. 

 

Stand 

Naam     Huidige stand februari Nieuw totaal 

Peter Fidder     460    12  472  

R. Ietswaart     384      

L. v.d. Maesen    359    17  376  

Wim Holleman    338    12  350  

H. Wolters     279      9  288  

W. van Doorn    207      

J. Huiskes     185      

Arie Oskam     153 

W.H. Verhoeff    129      

C. van Holthe    116      

J.A. te Loo     116      

Geo van Dartel      91    15  106 

J. Bisschops       68       

Gerard de Nooij      57    15    72 

Rik van Andel      47       

Anneke de Wit      46    15    61 

Jacqueline de Wit      38    

Nieuwe opgave                                                                                                                                                                                        
1. NVPH nummer van eerste zegel t.b.v. het Rode Kruis  

2. NVPH nummer van eerste zegel met een vuurtoren  

3. Met welk blok kan je alle leeftijden maken  

4. Op welke zegel wordt Schipluiden geëerd ? 

5. NVPH nummer van de Spaanse Iris  

Bonusvraag: Hoeveel zegels zijn er uitgegeven waarbij bevrijding een rol speelt  

(oftewel: welke bevrijdingszegels staan in de catalogus) ? 

Uw oplossing graag voor 10 maart aan L.L. Louwerse, Kon. Wilhelminastraat 51, 

2811 TT  REEUWIJK. 

Frankeert u wel filatelistisch, in juni zal ik extra punten toekennen aan degene, die 

het afgelopen jaar filatelistisch hebben gefrankeerd. U weet het, de zegels komen ten 

goede aan de stichting De Postzegelvriend, die deze verzamelt voor gehandicapten 

die aan huis gebonden zijn en dus niet naar een bijeenkomst kunnen. 

Leen Louwerse   

__________________________________________________________________   
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Voor u gelezen 
(op Nu.nl- 16-02-2019) 

(Hoe een brief de geschiedenis kan vertellen) 

Canadese antiekhandelaar vindt 102 jaar oude brief van WO I-soldaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Canadese antiekhandelaar is deze week op een 102 jaar oude brief van een sol-

daat uit de Eerste Wereldoorlog gestuit. 

"Het was een gewone zaterdag. Ik was op pad om nieuwe schatten te kopen voor on-

ze winkel, toen ik een stapel oude documenten tegenkwam. Ik voel me altijd aange-

trokken tot zulke vondsten, dus nam ik de hele stapel mee naar huis", vertelt de 

vrouw. 

Pas enkele dagen later, toen de vrouw thuis was, ontdekte ze de bijzondere brief. 

Volgens de antiekhandelaar is de brief geschreven door Earl Sorel, een Canadese sol-

daat uit het 78e bataljon. De brief is afgestempeld in mei 1917 en geadresseerd aan de 

zus van zijn sergeant Gorden. De soldaat doet in de brief verslag van de Slag bij 

Vimy, die plaatsvond tussen 9 en 12 april 1917 tussen Canadese en Duitse troepen in 

Noord-Frankrijk. 

"Op Paasmaandag begon de grote Slag bij Vimy. Om 5.00 uur stonden we in de 

greppel opgesteld, wachtend tot het spervuur begon en we ten strijde zouden trekken. 

Om 5.30 uur begonnen we. Gorden, sergeant van peloton 9 had de leiding. Het sper-

vuur was als een onweersbui en we draafden in een goed tempo", schrijft de soldaat. 

"We waren ongeveer 1.200 meter verder toen ik een knal hoorde en mijn rug en lin-

kerarm voelde branden. Het volgende dat ik mij herinner was dat Gorden me in een 

granaatgat trok en zei dat ik daar moest blijven. Dat was het laatste dat ik van Gorden 

heb vernomen." 

"Nadat ik door een korporaal werd geholpen, ben ik naar het veldhospitaal gebracht. 

Daar hoorde ik een dag later dat Gorden was gedood tijdens het gevecht. Hij is als 

een held gestorven, samen met vele anderen die dag", sluit de soldaat af. 

De antiekhandelaar wil de brief graag teruggeven aan familieleden van de briefschrij-

ver Sorel. "Als ik geen familieleden kan vinden, schenk ik hem aan het Canadese 

Oorlogsmuseum", aldus de vrouw. 

__________________________________________________________________ 
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