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Jaargang 30 – nr.4 – april 2019
2 mei: Ede: Bijeenkomst met quiz
9 mei: Barneveld: Laatste seizoensbijeenkomst:
Gezellige avond
16 mei: Ede: Postzegelmiddag
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30e Jaargang nr. 4, april 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:
Cees van Holthe, Ede, beheerder stuiverboeken
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,

H

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.
De maand april was voor mijn gevoel koud met een wind die, zo leek het, dwars door
mijn kleren blies. Zelf stond ik al in de “lentestand” maar in mijn vogel drinkbak
vormde zich, door de aanhoudende nachtvorsten, wel een laag ijs van een centimeter
dik. Maar de lente is niet tegen te houden, ik zie het aan al de planten en bloemen.
De dagen heb ik gevuld met maken van een quiz en ook deze keer heb ik tijdens het
samenstellen het nodige geleerd. Als je door de albums bladert op zoek naar “leuke”
voorbeelden voor de quiz, dan kom je zegels, knipsels, brieven enz. tegen waarvan ik
het bestaan niet meer wist en al helemaal niet hoe ik aan dit materiaal ben gekomen.
Ik heb een aantal voorbeelden in de quiz gestopt. De voorbeelden zijn puur zoals u ze
ook ziet op de veilingen, beurzen en clubdagen. Er is niet mee gerommeld, afgeplakt
en/of verdoezeld. De nadruk ligt op gebruikt filatelistisch materiaal. Ik zelf verwacht
dat meer dan de helft van de deelnemers kans maakt op een 100% score. Als “hoofdprijs” stelt de vereniging het velletje “Filatelie, 96 jaar” ter beschikking. Nieuwsgierig geworden, kom dan naar onze clubavond, ik hoop op een grote opkomst.

De
eerstvolgende
clubavond
in
Barneveld is
9 mei,
de
laatste
bijeenkomst
voor
de
zomer. Thema: afsluiting seizoen 2018-2019. Van harte aanbevolen.
Hartelijk welkom op een van de clubavonden, en veel verzamel plezier toegewenst.
Roy Lijbaart, voorzitter.
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AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. HH Verslag bijeenkomst 04-04-2019
4. Rondvraag
5. Korte pauze, verkoop loten
6. Quiz
7. Stuiverboeken
Roy Lijbaart,
voorzitter.
___________________________________________________________________

Verslag bijeenkomst van 4 april 2019
1.

Roy opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
Afgemeld is Henny van de Berg.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
Op 11 april vindt de clubavond plaats in Barneveld. En op 18 april de
clubmiddag in Ede
Ingekomen:
Holland Fila in Barneveld zal dit jaar plaats vinden op 17 en 18 mei
Eind deze maand of begin volgende maand zal de regiovergadering plaats
vinden.
25 mei vindt de algemene ledenvergadering plaats van de SVF.

3.

Notulen van 7 maart 2019.
Hier zijn geen op- en of aanmerkingen op.

4.

Rondvraag
Geen vragen

B.Jakobsen, 2e secretaris
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De veiling
Hoewel er om besparing op portokosten geen veilinglijst meer wordt meegestuurd, is
er toch genoeg belangstelling. Immers de lijst wordt digitaal verstuurd en is te
downloaden op onze site. Al het aangemelde materiaal is keurig op tijd aanwezig,
zodat de bieders en andere belangstellenden dit goed kunnen bekijken. Er wordt dan
ook goed naar de aanwezige kavels gekeken.
Dan gaat na onze gebruikelijke vergadering Erik, als veilingmeester, van start. Een
vlotte veiling, waar ook nog leuk tegen elkaar geboden werd. Eén stuk ging eerst
tussen 3 bieders steeds meer omhoog en uiteindelijk ging de 4e bieder, die één bod
deed, er alsnog mee vandoor.
Tijdens het afrekenen werd er nog druk gesnuffeld in de 5centen boeken.
Al met al was het weer een gemoedelijke en gezellige avond, die voor de ene
aanbieder zeer succesvol was en voor een ander iets minder.
B.Jakobsen, 2e secretaris
_____________________________________________________________

Globeveiling op het internet.

Hebt u de internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels vanaf
ongeveer € 5,00. Op 30 april 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.

____________________________________________________________________

Zoekertjes

H

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.
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METZ, een stad in Frankrijk!
Onderzoek naar een (voor mij) onbekende periode in de geschiedenis.
Aangemoedigd door de enthousiaste verhalen van onze clubleden ben ik het verzamelgebied Duitsland eens met andere ogen gaan bekijken. Naast mijn hoofdverzamelgebied “Koloniën” verzamel ik ook het land daarvan tot net na de 2 e WO. Ik had
al een paar jaar geleden mijn Duitsland verzameling geschikt zoals in de Michel catalogus is omschreven. De laatste jaren ben ik vooral bezig om de geschiedenis wat
meer zichtbaar te maken en zoek duidelijk gestempelde zegels, leuke briefkaarten en
brieven uit die periode.
Hoe pak je zoiets aan? Een beetje heen-en-weer schuiven werkt niet en ik besloot (op
een regenachtige namiddag) om mijn Duitsland verzameling van A tot Z opnieuw te
bekijken en op te zetten. Tot en met Reich heb ik de verzameling “herschud”, wat er
nog moet gebeuren zijn de Buiten Gebieden en Bezettingen. Wat me opviel was dat
ik een flink aantal zegels had met de afstempeling METZ, die ik de afgelopen jaren
had verzameld. Elke keer dat ik een afstempeling vond met Metz dacht ik “Metz ligt
toch in Frankrijk”! Nu komen we bij de titel van dit stukje en vroeg me af wanneer en
waarom de afstempelingen op deze zegels waren aangebracht. Een onderzoek was
hiermee gestart.

Geschiedenis in het kort: Metz speelde een
belangrijke rol in “centraal Europa” (500
tot 1648), van koninkrijk, vrije
stadsrepubliek binnen het Heilige Roomse
Rijk tot (Prins)-Bisdom, tot het gebied in
1648 werd ingelijfd door Frankrijk.
Tijdens de Frans-Duitse-Oorlog (19 juli 1870
tot 10 mei 1871) werd het noordoosten van
Frankrijk ingenomen en Metz werd de
hoofdstad van het Duitse
district Lotharingen van 1871 tot 1919.
In sep 1870 verscheen een serie “cijfer
zegels” uitgegeven door de
Norddeutschen Post voor het bezette
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gebied in Frankrijk namelijk Elsass und (Deutsch-)Lotringen.
Vanaf 1872 werden zegels uitgegeven onder de naam
“Deutsches Reich”. Voor de duidelijkheid, Metz was tijdens de
2e WO ook Duits bezet/geannexeerd gebied.
Strassburg (Strasbourg)

Mysterie opgelost en nog nagenietend bedacht ik, dat er uit deze periode dan ook
andere steden, uit dat gebied, in mijn verzameling aanwezig konden zijn? Nu
volgt het “grote zoeken”, ik kon uit de (Duitse) namen niet afleiden waar op de
Europa kaart de stad ligt, op een tweetal namen na waarvan ik zeker wist dat
deze steden tegenwoordig binnen de grenzen van Frankrijk liggen namelijk:
Strassburg (Strasbourg) en Mülhausen (Mulhouse). Hieronder enkele
afstempelingen van steden die tegenwoordig in Frankrijk liggen.

----Colmar-------------Finstingen (Fénétrange)------Drusenheim--------Gebweiler (Guebwiller)--

Saarunion (Sarre-Union)----Sulzmatt (Soulzmatt)-------Dieuze----------Strassburg (Strasbourg)--

Bitschweiler

Mülhausen (Mulhouse)
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Zoals ik al eerder schreef was het Noorden en Westen van
Frankrijk gedurende de 2e WO bezetgebied. Elzas en
Lotharingen werden geannexeerd. Midden en Zuid Frankrijk
was het “vrije Frankrijk”, het Vichy-regime vormde de
regering in dat deel van Frankrijk.
Hiernaast een afstempeling van: Saarburg Lotharingen (Sarrebourg)

Als afsluiting een briefkaart verstuurd 11 februari 1941 vanuit Mülhausen
(Mulhouse) naar Winterthur, Zwitserland. Links boven ziet u nog de censuur
stempel (Geprüft, Kommando der Wehrmacht) over het adres van de afzender
staan. Centraal staan een tweetal kleine nummerstempels: 1856 en 1374.
Zijn dit postbestellerstempels? Wie helpt!

Dit kleine onderzoek laat zien dat op de achtergrond vele radertjes meedraaien,
blijf nieuwsgierig en maak van uw mooie (landen)verzameling een filatelistische
verzameling.
Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis.
Roy
Bronnen: Internet: Metz, Wikipedia: Duits Franse Oorlog, Wolters-Noordhoff Wereld Atlas en
Michel catalogus.
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Puzzelrubriek

Toen deze Fila werd opgemaakt, was ik nog met vakantie. Daarom kunt u de standen
en de antwoorden van de vorige puzzel pas lezen in het volgende nummer. U vindt
hier wel alvast de puzzel van deze maand.
De inzendtermijn voor deze puzzel is zoals gebruikelijk 10 mei, waarna ik weer aan
de slag kan met de antwoorden die toch weer af zullen wijken van mijn antwoorden.
Het is mij nl gebleken, dat er ijverig wordt gezocht naar een antwoord dat niet mijn
antwoord hoeft te zijn.
1.
NVPH nummer van de blauwe bes
2.
NVPH nummer van Kinderarbeid
3.
Welke zegel hebben wij nimmer hoeven te kopen
4.
NVPH nummer van Gouverneur van New York
5.
NVPH nummer van De Ridderzaal
Bonusvraag: Welk blok heeft zegels met diverse gebiedsnamen
Succes met deze puzzel,
Leen Louwerse

Onze puzzelredacteur geniet van een
welverdiende vakantie!!!!!!
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Koningsdag en hoe het begon.

Dit jaar viert koning Willem Alexander op 27 april zijn verjaardag in Amersfoort.
Het zal weer feest worden, een echt nederlands feest, een vrije dag voor veel
mensen, kermis in de stad, vlaggen hangen uit en kinderen op de vrijmarkt, die
op de viool het Wilhelmus laten horen
en waar je naast oranjebitter ook de bitterballen kunt tegenkomen!
Maar wat is nu eigenlijk de oorsprong van dit volksfeest?
Koningsdag is in 1885 begonnen als Prinsessedag. Op 31 augustus 1885 werd in Nederland ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Prinses Wilhelmina de eerste Prinsessedag gevierd.
Deze dag was de voorloper van Koninginnedag.
Koninginnedag was in die jaren ook de laatste dag van de schoolvakantie, waardoor deze dag al snel een feestdag voor kinderen werd.
In september 1948 volgde Koningin Juliana
haar moeder op. Zij vierde net als Koningin Wilhelmina Koninginnedag op haar eigen verjaardag. Voor het eerst op 30
april in 1949. De Koningin en haar familie namen op het bordes van Paleis Soestdijk een defilé af. Veel Nederlanders liepen
in een kilometerslange rij langs het bordes en gaven de
Koninklijke Familie bloemen en geschenken.
Koningin Beatrix besloot bij haar aantreden als Koningin, uit respect voor haar moeder, Koninginnedag op 30 april te blijven vieren.
Een praktische overweging bij deze datum was dat het weer op 30
april over het algemeen beter was dan op haar eigen verjaardag: 31
januari. Om midden in de winter feest te vieren met merendeels buitenactiviteiten, is niet zo’n geweldig idee! Bovendien koos ze ervoor niet de mensen naar haar toe te laten komen, maar juist zelf naar de mensen toe
te gaan. Samen met andere leden van de Koninklijke Familie bezocht ze ieder jaar
een of twee gemeenten in Nederland, om daar Koninginnedag te vieren.
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Na het rijtje koninginnen, kwam er een koning. Koninginnedag
werd Koningsdag, die Koning Willem-Alexander echt op zijn
verjaardag, 27 april, viert. Hij hield wel de gewoonte, om naar
één of twee plaatsen te gaan aan, maar het programma onderging belangrijke wijzigingen. Koekhappen werd vervangen
door moderne zaken die passen in de nieuwe regentenstijl van
de Koning. Er kwam aandacht voor geschiedenis van de te bezoeken plaatsen, cultuur en ook de sport werd niet vergeten.
Onze koning zelf is een fervent sportliefhebber!

Dus trekt hij eind april met vrouw en kinderen en een heleboel anderen naar Amersfoort. Ongetwijfeld zullen er veel mensen op de been zijn en hopelijk schijnt er een
lekker (oranje) zonnetje.

Ik wens u een fijne en
gezellige koningsdag toe!

Anneke
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Boekbespreking
door Henk P. Burgman (AIJP)

Titel: Michel Rotes Kreuz - Ganze Welt
Ik denk dat er wereldwijd geen hulporganisatie is, die zo een bekendheid geniet als
het Rode Kruis. De tot deze organisatie toegetreden zusterorganisaties met hun Islamitische en Israëlische emblemen moeten we als gelijke organisaties met gelijke
rechten en plichten beschouwen.

Dit principe vinden we ook terug in deze thematische catalogus. De samenstellers
pretenderen, dat in deze catalogus alle uitgegeven postzegels met afbeeldingen van
deze emblemen of ten bate van deze organisaties, opgenomen zijn. Evenals zegels
met een sterke relatie tot één of meerdere van deze organisaties.
Hoewel het Rode Kruis al in 1864 was opgericht werd de eerste postzegel pas in 1889
in Portugal uitgegeven. Dit was eigenlijk een portvrij zegel die alleen op post van het
Portugese Rode Kruis geplaatst mocht worden. Ondertussen zijn er ruim 180
nationale organisaties bij het Rode Kruis aangesloten waarvan velen initiatieven
hebben genomen tot, of zijdelings betrokken zijn geweest bij, het uitgeven van
gerelateerde zegels.
Het is een kleurrijke catalogus geworden met ruim 330 bladzijden, 4000 afbeeldingen
en 20.000 prijsnotities. Alle opgenomen zegels hebben op de één of andere manier
een link met de organisatie. Dat kan één van de gebruikte en geaccepteerde
emblemen zijn, maar ook bekende mensen (zoals Henri Dunant) en gebeurtenissen
(bijvoorbeeld bij congressen en jubilea). Tevens kunnen we toeslag zegels of gewone
frankeerzegels met ter zake doende op- of overdrukken hier terugvinden.
Een goed uitgevoerde catalogus en ook voor deze geldt: het is de eerste Michel
uitgave met betrekking tot dit thema; dus even afwachten of de verzamelaar bereid is
om de toch wel hoge aanschafprijs neer te tellen.
Bladzijden: 336 Illustraties: Kleur Verlijmd, softcover 21 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-255-7 Prijs: € 69,80 (exclusief verzendkosten).
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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:

Afzender:
www.fv-degeldersevallei.nl

