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Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Ede: 7 mei: Bijeenkomst met veiling
Barneveld: 14 mei: laatste bijeenkomst
Ede: 21 mei: 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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31e Jaargang nr. 4, april 2020
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
(commissaris@fv-degeldersevallei.nl)

Nieuwtjesdienst:
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425 (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl)
Maandelijkse bijeenkomst 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.
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 á 5 eurocent
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.
Bezoek ook onze websites:
Eigen afdeling
Samenwerkingsverband Filatelie
De internetveiling
Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden.

www.fv-degeldersevallei.nl
www.svfilatelie.nl
www.SVFveiling.nl
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Clubdagen afgelast!
Geachte leden,
Ik verbleef de afgelopen weken, net zoals u, thuis en vermaakte me met de kleine
dingen die moeten gebeuren; ik mis de ontmoetingen met mijn familie en de knuffels
van de kinderen. Om de dag maak ik een wandeling of een flinke fietstocht, verder
ben ik bezig met de tuin en probeer “het virus” buiten de deur te houden.
Daarnaast zijn wij ook filatelist en de afgelopen weken was er tijd om lastige “problemen” en tijdrovende klussen aan te pakken.
Na de moeilijke beslissing van vorige maand om clubdagen voorlopig op te schorten,
leven we nu met het gevoel dat het een goede beslissing is geweest. Ook de komende
maanden in mei en juni laten we de geplande bijeenkomsten vervallen en nemen we
de tijd om mogelijk weer in september de clubdagen op te starten.
Voor Barneveld is het wel een beetje zuur dat we “stilletjes” de clubavonden hebben
gestopt, vanaf september houden we onze clubdagen in Ede. Dit alles onder voorbehoud en de regels die dan geldig zijn. Ook de geplande gezamenlijke maaltijd in mei
is uitgesteld, maar gaat zeker op een later moment door.
Wij als bestuur hebben regelmatig contact en een van de vragen is “Hoe gaat het met
jullie?” Ik stel deze vraag ook aan u: “Hoe gaat het met u en uw familie?” Ik/wij horen graag van u. Gegevens over bereikbaarheid zijn te vinden op blz. 1 van Fila.
Allen veel gezondheid toegewenst, let goed op elkaar en hou vol.
Roy Lijbaart, vz
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Notulen van de ALV van de Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei”
gehouden op 5 maart 2020 in de kantine van voetbalvereniging “Fortisimmo” te Ede
1. Opening.
Om 20:05 opent de Voorzitter (VZ) (Roy Lijbaart) de vergadering en heet de 30 leden
die aanwezig zijn hartelijk welkom. Met kennisgeving afwezig zijn: de heren Keus,
Baatenburg-de Jong, vd Steen, de Boer, Kampman en mevrouw de Wit.
De Vz verzoekt 1 minuut stilte in acht te nemen voor de ons ontvallen leden in 2019:
t.w. : mevrouw Hassing-Mes, de heren Floor, Bouw, Mantel en Somberg.
2. Mededelingen.
- De VZ deelt mede dat er een fout is geslopen in Fila over de jubilarissen, nl
mevouw Baatenburg-de Jong moet zijn de heer Baatenburg-de Jong.
- Het Huishoudelijk Reglement is in de basis gereed maar ligt bij de VZ en het
bestuur ter bestudering en zal bij de volgende ALV aan de leden worden voorgelegd.
- De Vz vraagt nogmaals aandacht voor de juiste invulling van de uitname van de 5 ct
boeken. Beide formulieren (voorin het 5 ct boek en eigen afrekeningsformulier)
moeten worden ingevuld om een juiste afdracht aan de leden, die de boeken ter
beschikking hebben gesteld, te kunnen realiseren.
- VZ deelt mede dat er nog niet van alle leden een AVG verklaring aanwezig is bij de
ledenadministrateur. Er zal in de Fila van maart een artikel worden opgenomen over
het wie, wat, en waarom van de AVG verklaring.
3. Jaarverslag secretaris.
- VZ leest een door hem opgemaakt jaarverslag over de activiteiten gehouden in 2019
voor. Dit jaarverslag wordt met een applaus begroet en geaccordeerd.
- Er word opgemerkt dat de notulen van de ALV, gehouden in 2019, over 2018 niet op
de agenda staan. VZ memoreert dat deze zijn gepubliceerd in 2019 en 2020 en vraagt
of er op- of aanmerkingen zijn op deze notulen. Er zijn geen bemerkingen en de VZ
arresteert de notulen over de ALV gehouden in 2019.
4. Financieel verslag.
- De penningmeester geeft een korte verklaring over het financieel verslag over het
boekjaar 2019. Ondanks de ontstane negatieve opbrengst over het boekjaar 2019 is de
vereniging financieel zeer gezond en er wordt zelfs op aangedrongen om het bezit af
te bouwen. Het bestuur zegt toe hierover zich te beraden.
- Een voorstel is om de prijzen van de verloting wat duurder te maken. De
vergadering vind dit een goed idee.
- Door een lid word opgemerkt dat in de agenda geen punt is opgenomen over het
behandelen van de begroting voor 2020. Hierop word alsnog de begroting behandeld
en er zijn geen op- of aanmerkingen op de begroting en hiermee wordt deze
goedgekeurd.
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5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie (KCC).
- De heer Fidder leest als (plv) Vz van de KCC het verslag voor. Hierin wordt
aangegeven dat de vereniging een zeer gezond financieel beleid voert. De KCC
adviseert de ALV het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel
beleid over 2019. De ALV stemt hiermee in met applaus en verleent het bestuur
decharge.
- Aftredend als lid van de de huidige KCC zijn mevrouw de Boer (periodiek) en de
heer van Holte (door aannemen bestuursfunctie in 2019). Aan de vergadering wordt
opgeroepen tot het melden van 2 nieuwe KCC leden. Beschikbaar stellen zich: de
heer A. Oskam en de heer J. Bisschops. Zodat de nieuwe KCC bestaat uit:
VZ: de heer Fidder, lid: de heer Oskam en reserve lid: de heer Bisschops.
6. Bestuurszaken.
A. Vacatures en verkiezingen. Er is nog steeds een vacature voor de functie van
secrtaris. Niemand heeft zich tot nu toe gemeld voor het vervullen van deze vacature.
Erik Bel is aftredend en herkiesbaar als ledenadministrateur en hij wordt bij
acclamatie herkozen.
B. Waardering vrijwilligers. De sectieleiders van de rondzending worden in het
zonnetje gezet en ontvangen een bedrag dat in mindering zal worden gebracht op hun
uitname in de rondzendingen.
C. Waardering lid voor inzet voor de vereniging. Op voorstel van het bestuur wordt
dit jaar deze blijk van waardering uitgereikt aan de heer Fred Kroeze voor zijn
algemene inzet tijdens de postzegelavonden in Barneveld.
D. Uitreiken oorkondes. Van de jubilarissen hebben zich helaas afgemeld (met soms
fijne reacties).
50 jaar lid de heer M. Keus, 40 jaar lid de heer C.A. Baatenburg-de Jong,
de heer J.G.M. Cuppen, de heer. J. Ouwenhand en de heer A. van der Steen.
De oorkonde voor 40 jaar lidmaatschap wordt uitgereikt aan de heer B. Datema.
Eveneens word bijzondere aandacht gegeven aan een lid dat dit jaar 65 jaar lid is van
de Globe en de FV DGV. De heer P. van der Lugt.
E. Uitreiking Jan Mak trofee. Deze trofee wordt dit jaar uitgereikt aan
de heer Emanuel Strik voor zijn kader over de componist J.S. Bach.
7. Rondvraag. Er meldt zich niemand voor de rondvraag. De heer A. Oskam vraagt
even het woord en doet een dringende oproep aan de (aanwezige) leden om de
vacature binnen het bestuur op te vullen met de opmerking dat wij allen een pen
kunnen vasthouden en schrijven, zodat de opvulling van de functie van secretaris
zeker geen probleem zou mogen zijn. Tevens bedankt hij het zittende bestuur en de
vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging in het afgelopen jaar.
8. Sluiting. Met dank aan de leden voor hun aanwezigheid sluit de VZ
om 20:55 de vergadering.
De Notulist E. Bel
________________________________________________________________
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Verslag bijeenkomst van 2 april 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Huishoudelijk verslag van de bijeenkomst 05-03-2020
Rondvraag.
Afsluiting

Helaas, deze bijeenkomst is niet doorgegaan ivm Corona, dus geen verslag!!!!

___________________________________________________________________

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.

___________________________________________________________________
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Grote zeekanalen. (door Rob Bosman)
Wij leven in een land van kanalen en rivieren, de meeste van deze kanalen zijn alleen
geschikt voor binnenvaartschepen. Er zijn echter in de wereld ook kanalen speciaal
gegraven voor zeeschepen. Ik wil u hier in een aantal afleveringen iets over vertellen
en heb daarbij een norm voor deze kanalen aangehouden: zij moeten geschikt zijn
voor zeeschepen die minimaal 10.000 ton groot zijn. Ik begin in Noord- Amerika en
wel met de Saint Lawrence Seaway.
De Saint Lawrence Seaway is de benaming van een kanalenstelsel dat scheepvaart
mogelijk maakt tussen de Atlantische Oceaan en de Grote Meren in Noord-Amerika.
De huidige seaway kan schepen tot
225,6 meter lang, 23,8 m breed en 7,9
m diepgang verwerken. De schepen
mogen boven de waterlijn niet hoger
zijn dan 35,5 meter. Deze schepen
staan ook bekend als Seawaymax.
De zeeweg is genoemd naar de
Saint Lawrence
Rivier en werd in
1959 in gebruik
genomen. De huidige St. Lawrence Seaway is voorafgegaan
door verscheidene andere kanalen, zoals het Welland kanaal.
Het eerste Welland kanaal is gegraven tussen 1824 en 1829
en in 1871 kon men via sluizen in de
St. Lawrence naar de Atlantische
Oceaan. Over de huidige binationale
seaway, die wij nu kennen als de St. Lawrence Seaway is men
in 1890 al begonnen met plannen maken, maar iedere keer als
er een plan op tafel kwam dan was er wel een Amerikaans
Congres dat niet de beoogde tweederde meerderheid behaalde om het project doorgang te geven. In 1951 hadden de Canadezen te kennen gegeven niet langer op Amerika te willen wachten en in 1954 hebben de Amerikanen zich alsnog bij het project
gevoegd. Het stuk van Montreal tot het Ontario meer is 324 mijl (600 km) lang.

De totale route telt negentien sluizen. Er zijn zeven sluizen tussen Montreal en het
Ontariomeer. Schepen stijgen daarmee van 6 meter naar 75 meter boven zeeniveau.
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Het Wellandkanaal is de verbinding tussen het Ontariomeer en het Eriemeer en overbrugt de Niagara waterval. Het is onderdeel van de seaway en heeft nog eens acht
sluizen waarbij het hoogteverschil tussen Lake Ontario en Lake Erie 99 meter is en is
43 km lang. Ook tussen Lake Superior en Lake Huron liggen nog sluizen. Dankzij de
zeeroute kunnen schepen uit Duluth, Thunder Bay, Chicago, Cleveland en Buffalo de
oceaan bereiken. De afstand van Duluth, de meest westelijke bestemming, naar
Montreal is 2.038 zeemijl, 3775 km. Bij een snelheid van 10,4 knopen en inclusief de
tijd nodig voor het schutten duurt een trip 8,5 dagen.
Het volgende kanaal dat besproken wordt is het Chesapeake & Delaware Canal
(C & D Canal). Er zijn geen postzegels
bekend van het kanaal zelf, alleen van de
bijbehorende staten. Dit kanaal is 14-mijl
(22.5 km) lang, 450-voet (137,2 m) breed
en 35-voet (10.7 m) diep en verbindt de
Delaware rivier met de Chesapeake Bay in
de Staten Delaware en Maryland in de
Verenigde Staten.
Het C & D Canal is eigendom van en wordt
geëxploiteerd door de US
Army Corps of Engineers,
Philadelphia District. Het verkort
de vaarroute tussen Baltimore en
Wilmington (Philadelphia) met
ongeveer 330 mijl. Reeds rond
1650 opperde een landmeter, die
de oostkust van Amerika in kaart
moest brengen, het plan om de Delaware rivier en Chesapeake baai met elkaar te verbinden door een kanaal. Het duurde echter tot 1829 voordat een kanaal tot stand
kwam. Het had toen aan beide zijden twee sluizen en het kanaal
lag hoger dan de wateren die het verbond. Door het schutten
verloor men water uit het kanaal en van 1837 tot rond 1925
heeft men met stoom aangedreven pompen water in het kanaal
gepompt. In 1919 werd het kanaal eigendom van de federale
overheid en is het geheel vernieuwd en vergroot waarbij de
sluizen niet langer deel uitmaakten van het kanaal. Even boven
Wilmington aan de Delaware Rivier ligt Philadelphia waar de
“Liberty Bell” hangt. Deze klok is één van de bekendste symbolen van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en staat
bekend als symbool voor de vrijheid in het algemeen. In de
19e eeuw ontstond er een scheur in de klok.
____________________________________________________________________
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Puzzelrubriek
Beste puzzelaars,
Deze keer was de puzzel iets moeilijker maar toch.
Nadat ik het vorige stukje had gemaakt kwam er toch nog
een oplossing binnen, die er bijna 3 weken over had gedaan. Deze is nu verwerkt,
maar van deze persoon ontbreekt op dit moment ook nog het antwoord. Ik zou het
wel prettig vinden wanneer men op tijd de puzzel instuurt, anders zal ik dit een keer
niet waarderen met punten.
Oplossing
Vraag 1: had iedereen goed het was NVPH 1452
Vraag 2: De boekenkist was natuurlijk Hugo de Groot, ik dacht aan 494 maar 1283
was ook goed.
Vraag 3: Van Nelle was natuurlijk 655, die werd ook door iedereen gevonden.
Vraag 4: De feestneus was van Toon Hermans, die was te vinden op NVPH 2980,
Wim Kan maakte ook wel zo iets, maar was geen feestneus.
Vraag 5: De bonus, dat was zoeken, een enkele heeft dit gevonden: op postzegel
NVPH 1531, hier staat namelijk “oom boven tante geschreven” en dit was dus het
goede antwoord. Een creatief persoon dacht aan Lambiek met tante Sidonia maar die
komen misschien nog eens aan de beurt.
Nieuwe opgave
Nu de opgave voor deze maand, u mag toch de deur niet uit, dus alle tijd om de puzzel op te lossen:
Vraag 1: Van Harte
Vraag 2: Wat denkt de poes
Vraag 3: De Kiesschijf
Vraag 4: Icarusblauwtje
Vraag 5: Dan maar de lucht in
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Stand
Naam
H. Wolters
Geo van Dartel
J.A. te Loo
Gerard de Nooij
Arie Oskam
Anneke de Wit
Jacqueline de Wit
W. van Doorn
J. Huiskes
Peter Fidder
C. van Holthe
J. Bisschops
L. v.d. Maesen
Rik van Andel
Wim Holleman

huidige stand
497
339
289
287
261
231
221
207
185
120
116
115
70
47
7

maart

nieuw totaal

9
17
14
9
17
12
6

506
356
303
296
278
243
227

9

129

14

84

17

24

De oplossingen mogen weer voor 10 mei naar L.L. Louwerse, Kon. Wilhelminastraat
51, 2811 TT REEUWIJK. Degene die juist frankeren met mooie zegels zal ik belonen bij de opgave van mei. Sterkte met de oplossing en blijf gezond !!!!
Leen Louwerse
____________________________________________________________________
Van de redaktie
Beetje vreemd om de Fila deze maand samen te stellen: geen uitnodiging van de
voorzitter om de komende clubavond in mei te bezoeken, geen verslag van de vorige
bijeenkomst, (die was er immers niet) en geen plannen te melden voor ons geplande
etentje in Barneveld. (maar dat komt zeker nog wel)
Toch komt deze Fila in april gewoon uit, het is immers een goede gelegenheid nog
wat contact te hebben met elkaar! En gelukkig is er nog wat te melden: zo kunt u het
verslag van de Algemene Leden Vergadering, die in maart jl is gehouden, lezen, de
puzzelrubriek gaat gewoon door en er is een eerste aflevering van “Zeekanalen” gestart. Ook Roy heeft weer een leuk en interessant stukje geschreven! Dank je wel,
allemaal!
Verder kwam er nog een vervolg op de rubriek “Verleden en Heden van mijn hobby”,
die vorige maand gestart is, binnen. Maar dat ziet en leest u volgende maand.
En Gert: jij komt ook nog aan de beurt hoor!
Ik wens u allen het beste, houd moed en blijf gezond! Eens komt het weer goed!
___________________________________________________________________
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Villa Isola
Gedwongen door de huidige omstandigheden en geïnspireerd door een tweetal
boeken (**), ben ik allerlei deelverzamelingen en niet uitgezochte en geparkeerde
stukken maar weer eens gaan bekijken. Dit bracht me o.a. bij het enige vooroorlogse
poststuk van mijn familie dat ik bezit. Het is een briefkaart uit 1935 (zie Afb.),
geschreven door een nichtje van mijn grootouders, verstuurd van Bandoeng naar
Batavia (voormalig Ned. Indië).
De datumstempels geven 23 juli
1935 aan. De kaart is beslist niet
spannend te noemen, maar al
turend en mijmerend herinnerde
ik ook wat foto’s uit het familie
fotoalbum van mijn grootouders.
Fotoalbum is een groot woord
voor een afmeting van 23x16
cm. De foto’s in dit album hebben de afmeting 9x6 cm. Een
aantal foto‘s zijn van Vila Isola
en ik heb altijd gedacht dat mijn
grootouders daar op visite waren.

Het nichtje vraagt of de
familie (mijn oma met de
kinderen, 3 jongens en
een meisje) een leuke tijd
hebben gehad en vraagt of ze de koelte van Bandoeng niet missen in het warme Batavia. Ik heb deze 2 zaken aan elkaar weten te koppelen.
Vila Isola is in 1932-33 ten noorden van Bandoeng gebouwd en kijkt uit over de vallei waarin de stad ligt. De opdrachtgever was krantenmagnaat Dominique Willem
Berretty en hij moest daar een half miljoen gulden voor neerleggen. De villa in artdecostijl, ligt in een enorme tuin van 12 hectare.
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**** een 4 tal foto’s van de villa, mijn vader, toen 15 jaar oud, rechts onder voor de auto.

In december 1933 werd het huis met veel ceremonieel geopend. Berretty heeft er
maar kort van kunnen genieten voordat hij in 1934 als passagier van het vliegtuig
Uiver neerstortte in de Syrische woestijn.
Namelijk op 20 december 1934, een maand na de terugkeer uit Australië, was de
Uiver voor de tweede keer op weg naar Batavia. Het was een extra vlucht vanwege
de kerst en er was 350 kg post aan boord. Na een tussenstop in Cairo wilde gezagvoerder Wim Beekman niet vertrekken wegens de slechte weersomstandigheden,
maar directeur Albert Plesman dreigde hem te ontslaan als deze prestigieuze vlucht
vertraging kreeg. Het zou een enorme blamage zijn als de beroemde Uiver pas na
Kerstmis zou aankomen. Dus vertrok de Uiver, maar hij zou nooit in Bagdad aankomen. Door slecht weer verongelukte hij in het Irakese deel van de Syrische Woestijn.
Alle inzittenden, vier bemanningsleden en drie passagiers, kwamen om.
De Uiver, het populairste KLM vliegtuig aller tijden, heeft dus - tussen de eerste
vlucht op 19 september 1934 en de crash op 20 december 1934 - slechts drie maanden voor de KLM gevlogen.
Van de door de Uiver vervoerde post (350 kg) is 145 kg bij de ramp verbrand en verstrooid in de Syrische woestijn. Van de geredde post is een deel vrijwel onbeschadigd
gebleven maar vertoont de rest de zichtbare kenmerken van het ongeluk. Deze post
werd door Viruly met de PH-AIR "Rijstvogel" opgehaald en alsnog naar Batavia gebracht. Het arriveerde daar op 28 december 1934.
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De afbeelding toont zo’n
beschadigd poststuk voorzien van
begeleidend PTT strookje uit
Bandoeng.

Na de dood van Beretty werd de villa gebruikt als dependance van Hotel (Savoy)
Homann. In 1942 werd hier tijdelijk het Japanse hoofdkwartier gevestigd. Sinds
1954 functioneert de villa als hoofdgebouw van het opleidingsinstituut
Bumi Siliwangi: Indonesia University of Education.
Ik rond deze mijmering af, het is een mooie mix geworden van Filatelie, familie
foto’s en geschiedenis. Een flink aantal foto’s heb ik kunnen dateren en kunnen koppelen aan Bandoeng en omgeving. Mijn opa staat nergens op één van de vele foto’s
maar dat kan ik verklaren, in die jaren was hij gezaghebber bij de Gouvernement
Marine. Treurig is dat ik hem niet heb mogen kennen, hij is in mei 1944 overleden en
begraven op het ereveld Tjimahi. Ik dwaal nu wel heel erg af van het eigenlijke onderwerp.
Het onderzoek gaf me ook een “mooi bruggetje” naar de Uiver. Onderzoek loont, deze digitale wereld geeft u vele mogelijkheden en oplossingen.
De teksten en gegevens van het hotel en de Uiver heb ik van internet gehaald!
Roy
*Bronnen: familie album,
Internet: Villa Isola, Uiver
**Boeken: “Tropen bruid” van Susan Smit
“Lichter dan ik” van Dido Michielsen

____________________________________________________________________

Postzegelhandel

Rietveldlaan 126
6708 SV Wageningen

Mirjam Meurs

Telefoon 0317-423275
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl
ING nr. NL45 INGB 0004 9853 98
Handelsregister 09147698
BTW nr. NL0019.15.911OB79

Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op
nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele
wereld.
Ook leveren wij supplementen,voordrukalbums,insteekalbums,klemstroken,
catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog nodig heeft van
DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Schaubek, Lindner, Kabé, Safe,
Hartberger en Michel.
Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur en op
afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon, e-mail of brief
kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling opsturen of binnen de
regio bezorgen.

Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en
fdc’s (van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.

Aan:

Afzender:
www.fv-degeldersevallei.nl

