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Jaargang 31 – nr. 6 – augustus 2020 

 

17 september: Clubmiddag, aanvang 14.00 uur 
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31e Jaargang nr. 6, augustus 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 06 20025044  (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 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. 

 

 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
mailto:voorzitter@fv-degeldersevallei.nl
mailto:secretaris@fv-degeldersevallei.nl
mailto:penningmeester@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.nl
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
http://www.svfilatelie.nl/
http://www.svfveiling.nl/
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Geachte Leden, 

 

 

Het bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte uit 

voor de bijeenkomst van donderdag 17 september 2020 a.s. in de kantine van  

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 14.00 uur. 
 

Hopelijk bereikt deze mededeling u allen in goede gezondheid.  

De maatregelen in verband met de verspreiding van het corona-virus zijn een beetje 

versoepeld, maar het is op dit moment nog maar afwachten wat het effect hiervan is. 

Het ziet er niet zo goed uit en de verwachting is dan ook dat er eventueel weer 

strengere maatregelen getroffen moeten worden. 

Wat is wijsheid; alle verenigingen mogen met restricties weer open.  

Tot op dit moment zijn we hierin heel terughoudend geweest maar, om niet weg te 

zakken in het nietsdoen en de mogelijkheid het contact met de leden te verliezen, 

willen we in deze (nieuwe) werkelijkheid heel voorzichtig weer de draad oppakken.  

Te beginnen met het organiseren van een clubmiddag op 17 september 2020. Een 

clubavond waar naast het verzamelen van zegels de ontmoeting, gezelligheid en het 

gesprek erg belangrijk zijn, vinden wij nu nog niet veilig genoeg. Daarnaast is het zo 

dat wij de avond moeten delen met de leden van Fortissimo. De clubmiddag zal in de 

grote kantine plaats vinden, er zijn verder geen andere bezoekers, het is ruimer en 

beter te ventileren.  

Op de clubmiddag zullen we u vragen of we hiermee door moeten gaan.  

Voorafgaande aan de clubmiddag van 17 september vraag ik u zich aan te melden 

op onze website. Er zal een presentielijst bijgehouden worden. Op de site staat ook 

de actuele stand van zaken bv of de clubmiddag door gaat of is vervallen.  

 

Mocht het zo zijn dat er veel leden aangeven dat ze graag willen komen (waar ik op 

hoop), dan is het een mogelijkheid dat we, in plaats van de clubavond, een 2e 

clubmiddag organiseren. Per maand zal bekeken worden of de clubavond weer 

opgestart gaat worden, dit alles afhankelijk van de mate, waarin het virus zich verder  

ontwikkeld dit najaar. 

 

U merkt wel dat we gecontroleerde stappen hierin willen zetten en niet meteen het 

diepe induiken. In alle beslissingen zal ook de actualiteit meegewogen worden.  

Als afsluiting wijs ik naar de basisregels die gelden, zie verder in dit blad.  

Ik heb er zin in en hoop op een goede opkomst, tot 17 september. 

 

Roy Lijbaart 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.fv-degeldersevallei.nl/home/bijeenkomsten/
https://www.fv-degeldersevallei.nl/home/bijeenkomsten/
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  Corona regels 
   Basisregels voor iedereen 

   Voor iedereen in Nederland geldt:  

     blijf bij klachten thuis en laat u testen 

 klachten die kunnen wijzen op Corona zijn: neusverkoudheid,  loopneus,  

 niezen, keelpijn, plotseling verlies van reuk/smaak, koorts en benauwdheid 

 Blijkt uit de test dat u geen Corona heeft, mag u weer naar buiten  

 Blijkt dat u wel Corona heeft, blijft u thuis 

 Dit geldt ook voor de huisgenoten 

houd 1,5 meter afstand van anderen; 

 dit geldt niet voor personen uit één huishouden 

 lukt het niet 1,5 m afstand te houden, ga dan weg 

houdt u aan de hygiëneregels 

 was vaak uw handen (20 seconden lang met water en zeep)  

 hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog  

 gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg 

 schud geen handen 

vermijd drukte:  

 werk zoveel mogelijk thuis 

 ga weg als het druk is 

 reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

 

  Regels voor binnen-ruimtes 
  In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn 

heeft iedereen een vaste zitplaats 

houdt u altijd 1,5 meter afstand 

mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen, personeel telt niet mee. 

 

Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als u een plek reserveert. 

En u krijgt een gezondheidscheck. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden
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Zeekanalen deel 3 (door Rob Bosman) 

 

Het Suezkanaal is een 193 km lang kanaal in de 

landengte van Suez in Egypte. Het verbindt Port 

Said aan de Middellandse Zee en Suez aan de 

Rode Zee en begrenst het schiereiland Sinaï, dat 

ten oosten ervan ligt. Het is tevens de scheiding 

tussen Afrika en Azië.  

Reeds onder Darius de Grote begonnen de 

Perzen, in 500 v.Chr., aan het graven van een 

kanaal tussen de beide zeeën. Darius liet een 

kanaal graven van de Nijl tot de Rode Zee, 

zodat Perzische handelaars van Persis tot de 

Middellandse Zee konden varen. Door dit 

kanaal kon hij relaties met Carthago 

onderhouden en de kusten van Sicilië en Italië 

verkennen. Echter is dit kanaal verzand en in 

ongerede geraakt.  

 

In 1858 is met het graven van het huidige kanaal 

begonnen onder leiding van Ferdinand de 

Lesseps. 

Op 17  februari 1867 

voer het eerste schip 

door het kanaal. Tijdens het graven stierven ongeveer 

30.000 arbeiders, vnl. aan cholera. Met de opening van het 

kanaal werd de afstand tussen Jeddah en Rotterdam met 

41% verkort; via het Suezkanaal is de afstand 6337 zeemijl 

in vergelijking tot 10.743 mijl via Kaap de Goede Hoop. Het kanaal heeft geen 

sluizen omdat geen hoogteverschil overwonnen hoeft te worden, 

daar beide zeeën hetzelfde niveau hebben. In 1882 trokken Britse 

troepen het gebied binnen om hun belang in het kanaal te 

beschermen. 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landengte_van_Suez
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Port_Said
https://nl.wikipedia.org/wiki/Port_Said
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suez
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sina%C3%AF_(schiereiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Darius_de_Grote
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Persis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carthago
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeddah
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeemijl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaap_de_Goede_Hoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/1882
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Op 26 juli 1956 werd het Suezkanaal genationaliseerd door de regering van president 

Gamal Abdel Nasser en onder beheer gebracht van de Suez Canal Authority.  

Dit leidde tot een oorlog tussen Egypte en een coalitie van het Verenigd Koninkrijk, 

Frankrijk en Israël. De oorlog duurde een week en het gevolg van deze Suezcrisis 

was dat het kanaal enige maanden gesloten was.  

Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd het kanaal de grens tussen de door Israël 

bezette Sinaï en de rest van Egypte en als gevolg hiervan bleef het kanaal gesloten 

voor scheepvaart tot 5 juni 1975.  

Werkzaamheden tot uitbreiding van het Suezkanaal zijn begonnen in 2014 en werden 

eind juli 2015 afgerond. Het 'nieuwe' kanaal (de tweede vaargeul) ligt deels parallel 

aan het 'oude' kanaal en is 25 kilometer lang zodat schepen elkaar vrij kunnen 

passeren. Ook zijn een aantal bestaande secties verbreed en verdiept tot een diepte 

van 24 meter.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

T.g.v. de voltooiing  van de verbreding werd een blokje van 3 zegels uitgegeven. De ontwerper kende het 
kanaal vermoedelijk niet want hij plaatste er sluizen op.  

Foutje, werd later verbeterd op een 2e uitgave. 

 

Vroeger was er een draaibrug met een spoorlijn over het kanaal ter hoogte van 

Ismaila. Deze brug is in de oorlog van ’67 vernield.  

Tegenwoordig is er als 

permanente oeververbinding 

een brug halverwege Port 

Said en Ismaila en een 

tunnel iets ten noorden van 

Ismaila. 

 

De Franse beeldhouwer Frédéric Auguste 

Bartholdi deed in 1867 een voorstel voor een 

indrukwekkende vuurtoren in de vorm van een 

beeld. Deze zou op de noordelijke ingang van het 

kanaal komen. De toenmalige Pasja van Egypte 

keurde dit voorstel echter af om financiële 

redenen.  

Het beeld werd alsnog gemaakt en is bekend als 

het Vrijheidsbeeld in de New York Bay, USA.  

________________________________________________________________ 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suez_Canal_Authority
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suezcrisis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zesdaagse_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Auguste_Bartholdi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Auguste_Bartholdi
https://nl.wikipedia.org/wiki/1867
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasja_(titel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheidsbeeld_(New_York)
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_Bay
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HERHALING 

-  OPROEPJE  -  OPROEPJE  -  OPROEPJE  -  OPROEPJE  -  OPROEPJE  - 

 

Wie heeft foto's van de Jubileumtentoonstelling, die  “Globe Barneveld” op 

12 november 2011 in het Pluimveemuseum heeft gehouden en die ik mag gebruiken 

in Delfzijl om mensen hier een indruk te geven van hoe we in Barneveld dat 

georganiseerd hadden??  Zo herinner ik me nog het grote met postzegels beplakte ei, 

maar ik heb daar geen foto van. Bedankt!! 

Lex van Rootselaar (lex.rootselaar@planet.nl ) 

 
Noot van de Redactie: Lex heeft laten weten, al een reactie te hebben ontvangen. Hij is daar erg blij 

mee, maar hoopt met deze herhaalde oproep op nog meer respons!! 

____________________________________________________________ 
 

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 augustus 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. 

___________________________________________________________________ 

 

Van de Redaktie 

 

In deze onzekere tijd is er in ieder geval één zekerheidje: 

Het clubblad verschijnt gewoon weer aan het begin van het nieuwe seizoen. 

En ook deze keer weer helemaal gevuld, dankzij de trouwe inzenders. Dank je wel, 

Gert, Rob en Leen. Want ook de puzzelrubriek staat er, weliswaar gehavend, weer in. 

Echter, ik ben nu wel weer door mijn voorraadje artikelen heen en daarom een 

oproepje aan alle andere leden: Klim ook eens in de pen, heeft u misschien wat meer 

tijd, nu Corona ons allen wat meer aan huis bindt? Kom op, ik ben er blij mee, en  

anderen ook!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Denkt u er aan, dat de clubavond deze maand een clubmiddag is geworden? 

Ik hoop u in goede gezondheid te zien op donderdagmiddag 14.00 uur 

__________________________________________________________________ 

 

mailto:lex.rootselaar@planert.nl
http://www.svfveiling.nl/
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             Puzzelrubriek 
 

 

 

 

             Beste puzzelaars, 

 

 

 

Het is weer zover, het seizoen begint weer en er wordt weer een puzzel verwacht. 

Deze komt er ook, maar…. de uitslag van de laatste puzzel laat nog een maandje op 

zich wachten.  

Door omstandigheden heb ik deze even niet bij de hand maar in het volgende 

nummer komen dan de antwoorden van twee maanden en de bijbehorende  punten. 

Ook de punten voor het filatelistisch frankeren zullen daarin verwerkt zijn, dus 

wanneer u hoog in de lijst staat zult u spoedig de prijs in ontvangst kunnen nemen.  

Tenzij u natuurlijk vergeet in te sturen…………. 

 

Gelukkig zijn onze puzzels corona proof en wij zullen deze keer redelijk gemakkelijk 

starten om er weer met z’n allen in te komen. 

 

Nieuwe opgave 

Vraag 1   Erasmus 

Vraag 2   Volendam 

Vraag 3    NLR 

Vraag 4    Slot Loevestein 

Vraag 5   is een opzoekvraag: er zijn 4 zegels uit de serie met nummer 332-345     

ongetand verschenen, wat is de reden hiervan ????? 

 

Succes met de oplossing! 

 

Deze kunt u, zoals gewoonlijk weer opsturen naar  

L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT Reeuwijk  

(met een mooie postzegel voor de gehandicapten). 

Graag uiterlijk 10 september!!  

 

Leen Louwerse 

 

____________________________________________________________________ 
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SCHANDAAL MET VOGELS 
 

‘Wat een vreemde titel” zult u waarschijnlijk denken, maar de kop is terecht gekozen. 

Eén van mijn verzamelthema’s is ijsvogels en ik vroeg me af waarom een in mijn 

bezit zijnde serie van 5 zegels van Haïti niet in catalogi terug te vinden was. Na een 

speurtocht op het Internet en dankzij het Internet weet ik nu waarom.  

 

Vanaf oktober 1957 tot februari 1986 waren 

achtereenvolgens Francois Duvalier en na diens 

dood Jean-Claude Chevalier president van Haïti, die 

er beiden een dictatuur van hebben gemaakt.  

De jaren kenmerken zich door terreur en 

gevangenschap en vooral politieke tegenstanders 

kregen te maken met hardhandig optreden, 

martelingen en zelfs moord. 

Nicole Chevalier, de zus van de voormalige 

president van Haïti wordt beschouwd als het brein 

achter een groot postzegelschandaal wat alles te 

maken had met hebzucht en corruptie en laat zien 

hoever de leiders in dat land gingen in hun 

zoektocht naar geld. 

 

Het begon allemaal in 1975 toen er prachtige 

kleurrijke postzegels verschenen met afbeeldingen 

van schilderijen van de in Haïti geleefd hebbende vogelkenner Jean-Jacques 

Audubon. De postzegels trokken wereldwijde aandacht, niet in de laatste plaats 

omdat vogels verzamelen steeds populairder werd. Iedereen wilde de zegels hebben, 

maar helaas, later bleken ze echter 

vals te zijn.  

Nicole Chevalier zorgde via 

‘vriendjes’ voor het ontwerp, het 

afdrukken van de postzegels en de 

distributie. De zegels werden in 

Rusland gedrukt en belandden 

daarna via omwegen in Miami 

vanwaar de verspreiding naar de 

filatelisten liep. 

 

De postzegels hadden nooit kunnen 

circuleren als Nicole Duvalier er niet 

in was geslaagd om de zegels ook te autoriseren. Hiervoor werd ondermeer de 

directeur van de Haïtiaanse staatspers omgekocht om een (on)officiële uitgifte van 

het staatsblad te laten verschijnen om de Audubon postzegels aan te kondigen. 
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De drukkerij van het staatsblad ontving de 

opdracht via een memo wat getekend was door een 

hoge ambtenaar van het ministerie van handel. 

Deze handtekening bleek later vervalst te zijn.  

 

De president was zich, zover bekend, niet bewust 

van het plan van zijn zuster en Nicole zelf 

waarschuwde alle betrokkenen voor de ernstige 

gevolgen die ze zouden ondervinden mocht de 

president nieuws krijgen over haar onderneming. 

Ook waarschuwde ze iedereen dat ze ‘dode 

mannen’ zouden zijn als ze haar rol in de affaire 

zouden onthullen. 

 

Toen de uitgifte eenmaal ‘officieel’ was en de 

vraag naar de zegels groeide, werd gezorgd voor 

een vrijwel onbeperkt verkrijgbare hoeveelheid 

postzegels van de verschillende zegels die Nicole had laten drukken. Er verschenen 

maar liefst 15 series in verschillende waarden met in totaal 60 postzegels. Eén van de 

grootste uitgiftes van vogels op postzegels ooit. Misschien ook dat het een 

jubileumjaar was waar het geboortejaar van Audubon  gevierd werd dat maakte dat 

men niet achterdochtig was. 

 

Een Universal Postal Union (UPU) nam de aankondiging in het hun toegestuurde 

staatsblad van Haïti serieus en begon te publiceren over de zegels naar verzamelaars 

over de hele wereld. Inmiddels was het Nicole Duvalier ook gelukt om 

postambtenaren om te kopen en 

verscheen ook een eerstedagstempel 

waarna het geld bij haar en haar 

criminele vriendjes begon binnen te 

stromen. 

 

Maar een fervent verzamelaar uit 

Haiti, werkzaam op het ministerie van 

Handel, zag een advertentie in een 

Zwitsers verenigingsblad en werd 

achterdochtig. Hij nam contact op met 

de UPU en kreeg van hen een kopie 

van het staatsblad van zijn geboorte-

land met daarin de aankondiging van de verschijning van de zegels. Vervolgens sprak 

hij met de ambtenaar wiens naam vermeld stond, maar die ontkende elke 

betrokkenheid en gaf aan dat zijn naam en handtekening vervalst waren. Hierna brak 

er al snel een nationaal en enige tijd later ook een internationaal schandaal uit. 
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Adviseurs van de president overtuigden hem dat hij een openbare rechtszaak moest 

houden waarin naar voren zou komen dat de regeringsleider nergens van wist. Dat 

verschillende betrokkenen live op televisie schuld bekenden verbaast u waarschijnlijk 

niet. Later bleek dat sommige ambtenaren die schuldig waren bevonden, onschuldig 

waren, maar door Duvalier beloond werden door in te stemmen met zondebok te zijn. 

Ze werden al gauw uit hun comfortabele cellen vrijgelaten en kregen geld, banen en 

auto’s. Andere betrokkenen kregen wel zware straffen zoals jarenlange 

gevangenisstraf met dwangarbeid.  De naam van Nicole, het brein achter de hele 

zwendel werd in de rechtszaken nooit genoemd. Toch stond er in de New York Times 

een spotprent waarin de zuster van de president 

met de hand in de lucht haar betrokkenheid ontkent 

terwijl de postzegels onder haar jurk uit dwarrelen. 

 

De filatelistenwereld was tevreden want 

gerechtigheid was gedaan. Maar, de publiciteit 

zorgde wel voor een verhoogde vraag naar de 

‘plaatjes’ en de postzegels kregen steeds meer 

waarde. Tegenwoordig zijn ze niet meer dan een 

filatelistische weetje. De zegels vallen in een hele 

aparte categorie. Geen vervalsing of  cinderella, 

maar in mijn ogen gewoon een getand plaatje. 

Voor de filatelie hebben ze geen waarde maar toch 

zie je overal advertenties waarin meerdere zegels te 

koop worden aangeboden. Ik ben blij met de zegels 

die ik bezit, niet voor de waarde ervan maar om het 

verhaal er omheen. Bedankt wereldwijde web!  

Een volledige set van 60 waarden in 15 verschillende series is met een beetje 

zoekwerk voor € 100 compleet te krijgen. Maar ja, mijns inziens horen ze niet thuis 

in mijn vogelverzamelingen. Jammer. 

 

Jean-Jacques (John James) Audubon, de kunstenaar wiens tekeningen gebruikt zijn 

op de postzegels treft geen blaam. Geboren in 1785, Haïti en overleden in 1851 in 

New York, was dus al meer dan een eeuw overleden voordat het schandaal plaats 

vond. Hij was wereldberoemd door zijn kennis van vogels en de tekeningen en 

schilderijen van deze dieren. Als grote vogelliefhebber vind ik het trouwens wel triest 

en jammer dat Audubon de vogels eerst uit de lucht schoot om ze vervolgens in detail 

na te kunnen tekenen en schilderen. 

Gelukkig zijn er door de jaren heen in diverse landen ook ‘echte’ postzegels 

uitgegeven met afbeeldingen van tekeningen en schilderijen van de kunstenaar.  

 

GR 

____________________________________________________________________ 

 

 



Fila                augustus   2020    11 

____________________________________________________________________ 

 

Verleden en Heden van mijn hobby    Anneke de Wit 

 

Mijn eerste ervaringen op filatelistisch gebied dateren uit de late jaren vijftig van de 

vorige eeuw. 

Ik kom uit een groot gezin, ik ben de oudste en met mijn broer en zussen die na mij 

kwamen, verschil ik niet veel in leeftijd. Mijn vader verzamelt postzegels en de 

oudste 4 kinderen zijn inmiddels ook door dit virus aangestoken. Vele 

zondagmiddagen zaten wij aan de grote eettafel: mijn vader met zijn Lindner albums 

en de kinderen met hun plakboeken. De dubbele zegels van mijn vader werden 

doorgeschoven naar de oudste (was ik dus), mijn dubbele zegels gingen naar mijn 

oudste broer, hij gaf zijn dubbele zegels weer door aan mijn zusje na hem en zo maar 

door. We verzamelden Nederland en verder alles uit de hele wereld. We hadden een 

tante in Nieuw-Guinea wonen en een oom in Uganda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op hun brieven zaten mooie zegels! De vogels uit Nieuw-Guinea kan ik me nog heel 

goed herinneren.  

Verder werkte mijn vader op kantoor van een conservenfabriek met connecties overal 

in Europa, maar ook daarbuiten. Aangezien er toen nog geen fax, computer en snelle 

telefoonverbindingen waren, ging er veel correspondentie per post. Dus een mooie 

bron voor onze albums.  

 

 

 

Met verjaardagen en Sinterklaas kregen 

wij vaak een serie zegels uit Nederland, 

maar ook van dieren of sport. Zo vond ik 

de dierenserie uit Hongarije erg mooi.  

 

 

Het meest opwindende was wel ons bezoek aan de postzegelmarkt in Amsterdam. 

Wij hadden ieder een paar guldens gekregen om daar te besteden.  

Eerst gingen we overal kijken bij de handelaren, die erg vriendelijk tegenover ons, 

kinderen, waren. Zij lieten ons postzegels zien, waarvan zij dachten dat wij ze erg 

mooi vonden en die niet zo duur waren. Ze vertelden erover en ik meen me te 

herinneren dat we ook wel eens zegels helemaal voor niets kregen! 
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Niet alle kinderen zijn er serieus mee verder gegaan, de plakboeken verdwenen in de 

kast en er kwamen andere interesses. Ikzelf ben wat langer doorgegaan met 

verzamelen, er kwamen “echte” albums en van mijn eerstverdiende salaris werden 

Nederlandse 1e dag-enveloppen gekocht.  

Tot ook míjn albums in de kast verdwenen en er pas weer uitkwamen, toen mijn twee 

zoons lid werden van een postzegelclub (de Globe). We woonden inmiddels in Ede, 

tegenover de “Open Hof”, waar op een zaterdagmiddag een postzegeldag werd 

gehouden. Ook ik ging daar kijken en mijn belangstelling voor postzegels werd weer 

aangewakkerd. Van het één kwam het ander: ik haalde mijn albums uit de kast en 

werd lid. Het was leuk andere verzamelaars te ontmoeten, nieuwe dingen te leren en 

mijn verzameling anders te bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle zegels van de wereld sparen ging niet, dus ik ging me beperken tot “Nederland” 

en een paar thema’s (“Scouting” en “VOC” )  

Sinds het invoeren van de euro spaar ik geen postfris Nederland meer: veel te veel 

uitgiftes. Ik probeer nog wel aan gestempelde zegels te komen, maar zoals iedereen 

weet, is ook dit niet eenvoudig.  

Het gaf meer voldoening aan de thema verzamelingen te werken, je in die thema’s te 

verdiepen, erover te lezen en filatelistisch materiaal erover te verzamelen. Na het 

volgen van een cursus (Door Nico van der Lee- erg leerzaam en erg leuk om te doen), 

heb ik zelfs (redelijk succesvol) aan tentoonstellingen meegedaan! 

Dit alles is in de loop der tijd wat op een laag pitje terecht gekomen, maar nog steeds 

duik ik af en toe de filatelistische wereld in; ik ga naar de clubavonden, bezoek hier 

of daar eens een tentoonstelling en probeer aan Nederlandse zegels te komen.  

 

Mijn kinderen zijn niet meer actief bezig met postzegels, maar hun jeugd-

verzameling hebben ze nog steeds. Wie weet pakken ze het nog eens op, net als ik 

ooit eens deed………………………. 

 

____________________________________________________________________ 
Van de redactie: (Deze keer mijn bijdrage voor de rubriek “Verleden en Heden van mijn Hobby” 

Voor de volgende maand verwacht ik uw bijdrage)



 

 

 

 

 

 

   Postzegelhandel 

   Mirjam Meurs 

Rietveldlaan 126 
6708 SV Wageningen  

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.  

 

 

mailto:commissaris@fv-degeldersevallei.nl?subject=Info/%20bestelling


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Aan: 

   

 

Afzender: 

www.fv-degeldersevallei.nl 
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