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Uw collectie laten taxeren?
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?
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?
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.

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

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor ! 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor ! 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor ! 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor ! 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor ! 1.724
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32e Jaargang nr. 1, januari  2021 
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. 
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GEEN planning voor een clubmiddag in februari. 
Gevraagd: reacties! 
 
Geachte leden, 
Stilletjes zijn we als gezin het jaar 2021 ingegaan en ik vermoed dat het bij u niet an-
ders is gegaan. Bepaald stil was het afgelopen week niet, voor wat betreft het nieuws, 
met o.a. een bestorming van de senaat in de VS, de “Engelse variant” in aantocht, nog 
een maandje dicht en de val van het kabinet. Na de laatste persconferentie over het 
virus van de ministerpresident, weten we dat het nog een hele tijd gaat duren voordat 
wij weer als vanouds clubavonden en middagen kunnen organiseren en bezoeken. 
Thuis houden wij ons strak aan de opgelegde beperkingen en nemen geen risico’s net 
zoals een groot deel van de bevolking. We vallen volgens de media onder de groep 
“kwetsbare ouderen” en ik heb een beetje moeite met het woord “kwetsbare”.  
Is het begrip “ouderen” niet voldoende? Een grote groep die nog volop meedoet in de 
maatschappij en anderen juist op weg helpt en/of steunt. Ik hoef geen voorbeelden te 
noemen, kijk maar eens om je heen en naar de leden van onze vereniging. Wat ik wel 
mis is het contact met anderen en mijn familie, eenzaamheid ligt op de loer!  
De wereld om ons heen is onrustig en het lijkt dat we niet veel van elkaar kunnen ver-
dragen en de media doen daar volop aan mee in haar toon en uitspraken. Het lijkt wel 
“een sport” om elkaar het zo lastig mogelijk te maken. Fietsen doe ik graag maar 
merk onderweg dat ergernissen op de loer liggen: om niets wordt er gemopperd, ver-
wijten gemaakt en zelfs bedreigingen geuit. Ik heb een gewone tourfiets zonder  
ondersteuning, steek netjes mijn hand uit maar hou wel van doorrijden. Is het omdat 
ik een jasje en helm op heb in de rode kleur? Dan wordt er meteen het (voor)oordeel 
aan gekoppeld van “een gevaar op de weg” of “een fietsmaniak”. Ik snap er niks van 
of wil het niet snappen. 
Als bestuur staan we ook in de rust-stand; niet dat we niets doen maar de maande-
lijkse clubdagen gingen niet door en we verwachten voor de komende tijd dat er wei-
nig te plannen valt!? Het initiatief om een digitale veiling te organiseren heeft het be-
stuur (Ron en Berry) veel energie, inzet en tijd gekost. De reacties waren minimaal en 
dit was aan de ene kant teleurstellend. Maar positief benaderd: het was voor ons de  
eerste keer dat we een digitale veiling hebben georganiseerd en het was een goede 
leerschool hoe we hier mee om moesten gaan. Blijft de “twijfel” of we wel op het 
goede spoor zitten en ik roep u op en daag u uit om met ideeën, initiatieven en voor-
stellen te komen waar we mee aan de slag kunnen. Heeft u geen ideeën, reageer dan 
ook, wellicht geven de reacties ons weer inspiratie om andere ingangen en wegen in 
te slaan en…….was de beslissing om geen clubdagen te organiseren wel de beste  
reactie die we in deze periode hebben gemaakt? 
Doet u mee! We weten dat u snakt naar de clubdagen en het contact!  
Zodra het mogelijk is gaan we er weer mee aan de slag.  
Hou vol en blijf gezond, Roy Lijbaart 
 
___________________________________________________________ 
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Beroemde personen deel 2    Leen Louwerse 
 
Wij gaan een tweetal dichters doornemen. Wij hebben er genoeg gehad in dit land en 
de post heeft er diverse afgebeeld op postzegels. 
In dit artikel beginnen we met de oudste van de twee, te weten:  
Pieter Corneliszoon Hooft. Hij werd geboren op 16 maart 1581 te Amsterdam. Hij 
was de zoon van Cornelis Pieterszoon Hooft, een van de burgemeesters van de stad 
Amsterdam. Hij komt dus uit een gegoede familie in die tijd. 

Zoals in die tijd gebruikelijk ging hij studeren en zijn vader 
stuurde hem na de Latijnse School te hebben doorlopen op educa-
tieve reis naar Frankrijk en Italië. Deze studiereis duurde meer dan 
drie jaar. 
De bedoeling van deze reis was, dat hij de nodige contacten zou 
leggen om deze te kunnen gebruiken in de handelssfeer. Echter tij-
dens deze tocht, werd hij bevangen door de architectuur en andere 
zaken waarna hij zijn verdere leven meer de richting van de 

 P.C.Hooft kunst op zou gaan. 
Hij ambieerde niet het koopmanschap, zoals zijn vader, maar meer een bestuursambt. 
Om dit te kunnen doen ging hij rechten studeren aan de universiteit van Leiden. Deze 
studie heeft hij nimmer afgemaakt, het ging Hooft hoofdzakelijk om de bestuurs-in-
richting. 
In 1609 werd hij als niet-edele aangesteld als drost van Muiden en baljuw van het 
Gooiland. Dit hield in, dat hij het gezag had over een aantal zaken die hij moest aan-
sturen. Bij conflicten werd hij meestal gevraagd hierin te bemiddelen, waarin hij 
blijkbaar goed was. Zijn liefde lag echter toch voorname-
lijk bij het maken van gedichten en in 1618 begon hij aan 
de biografie van Hendrik IV.  
In 1610 trouwt hij met Christina van Erp en zij gaan op het 
Muiderslot wonen. In de loop der jaren verliest hij een aan-
tal kinderen die de leeftijd van 2 jaar niet bereikten. 
In 1624 overlijdt zijn vrouw op 33-jarige leeftijd.   Het Muiderslot 
In 1627 ontmoet Hooft de weduwe Heleonora Hellemans en zij trouwen aan het eind 
van dat jaar. Hooft was wel al die tijd op het Muiderslot blijven wonen en stelde dit 
slot nu ter beschikking aan gelijk gezinden die in de zomermaanden gedichten kwa-
men voorlezen of toneeluitvoeringen gaven. Er waren ook schrijvers te gast, die hun 
boeken kwamen presenteren.  
Dit heeft vele jaren later geresulteerd in de zogenaamde “Muiderkring” die nog vele 
jaren heeft bestaan. 
Toch waren dit incidentele ontmoetingen, zij waren niet constant, men kwam elkaar 
tegen bij toeval op dit slot. Na de ontmoeting werd er nog gecorrespondeerd via brief-
wisseling. 
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Enkele regelmatig terugkerende bezoekers 
van de “Muiderkring” waren oa Constantijn 
Huygens, Hugo de Groot, Joost van den 
Vondel, Gerbrand Bredero, en Roemer Pie-
terszoon Visscher en zijn dochters Anna en 
Maria Tesselschade. 
 

Maria Tesselschade Constantijn Huygens 
 
Hooft heeft vele toneelstukken geschreven in zijn tijd, gedichten zijn er in overvloed 
en er zijn een vijftig tal sonnetten van hem bekend. In 1628 vat hij het plan op om de 
Nederlandsche Historiën te gaan beschrijven en neemt daar de tijd voor. In 1647 
overlijdt Frederik Hendrik van Oranje en P.C. Hooft is aanwezig op zijn begrafenis, 
waar hij een verkoudheid oploopt. 
Op 21 mei 1647 overlijdt hij. Op dat moment heeft hij 20 delen van dit lijvige boek-
werk af. Later worden er postuum nog een zevental aan toegevoegd. 
P.C. Hooft ligt begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 
         Bron: Wikipedia 
___________________________________________________________ 
 

Zoekertje 
Er zijn geen zoekertjes deze maand! 

 
________________________________________________________ 

 
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 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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RED JE PAKKETJE 
 

 
 
Het bestuur kreeg deze sticker van een 
van onze leden met als transporteur 
Red Je Pakketje. 
Tegenwoordig worden er vele zaken 
verzonden, maar van deze vervoerder 
is nog weinig bekend. 
Zoeken levert wel het een en ander op. 
 
 

Het bedrijf werd in 2015 opgericht door drie heren, die het gedoe van 
bestel- diensten zat waren, iedereen komt op verschillende tijden en je moet eigenlijk 
de gehele dag thuis blijven. 
Daar hebben zij iets op gevonden: zij bezorgen van 16.00 tot 22.00 uur, dus eind van 
de middag en in de avond, waardoor zij de meeste kans hebben iemand thuis te tref-
fen. 
Ook geven zij aan wanneer zij het betreffende pakket komen brengen tot op de 30 mi-
nuten, zodat iedereen weet of men bv om 21.00 uur op de stoep staat of al om 18.00 
uur. 
Zij zijn begonnen in Amsterdam, wat een succes was, vele pakketten werden dus “op 
tijd” bezorgd en inmiddels is de dienstverlening uitgebreid met onder andere Zuid 
Holland. 
Het wordt steeds drukker, omdat de gemaakte afspraken goed worden nagekomen, 
wat dus een positieve respons oplevert. 
Wellicht horen wij in de toekomst meer van dit bedrijf.  
 
Bovenstaand stuk is overgenomen uit Alphapost. 
 
Inmiddels heb ik al enkele keren mogen ervaren dat dit keurig werkt als je iets bestelt 
bij Bol.com.  Kies je voor de bezorging voor dezelfde dag dan komt dit bedrijf het 
pakket tussen 17:00 en 22:30 bij je afleveren. Dit bedrijf rijdt voor postorderbedrijven 
als b.v. Greetz of Bol.com en ze leveren alleen in de avond.  
 
Meer over dit bedrijf is te vinden op redjepakketje.nl 
 
Berry 
 
____________________________________________________________ 
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MANCHUKUO  (MANTSJOERIJE) 
 
Van een collega kreeg ik een velletje met enkele, mij totaal onbekende zegels cadeau, 
met de vraag om uit te zoeken waar deze zegels vandaan kwamen. Zijn vader bleek een 
groot aantal van deze zegels te bezitten en wilde hier iets meer van weten. 
Niet alleen het speurwerk maar ook het verhaal achter de zegel vond ik zo interessant 
dat ik dat graag wil delen. Hoewel, voor de China verzamelaar zal dit niet nieuw zijn. 
 
De zegel bleek van de 'provincie' Manchukuo in het noord-oosten van China. De voor 
ons gebruikelijke naam was en is Mantsjoerije. Een gebied waar Mandarijn gesproken 
werd en vrijwel uitsluitend mensen woonden met een Russische achtergrond. Dat was 
de reden waarom China er eigenlijk geen belang bij had en  zich aan het begin van de 
vorige eeuw ook niet bemoeide met het strijdtoneel tussen Rusland en Japan om het 
gebied te beheersen. De toenmalige naam van het gebied was Manchuria. Rond 1930 
woonden er in het gebied zo’n 35 miljoen mensen en in slechts een tiental jaren steeg 
het inwoneraantal tot ruim 43 miljoen.  
In de eerste helft van de vorige eeuw was dit geen prettige plek om te wonen. Het was 
een gevaarlijk gebied met veel overvallen en plunderingen waarvoor vrijwel alle gro-
tere plaatsen en steden volledig ommuurd waren. Dorpen daarentegen waren machte-
loos tegen het geweld. 
 
In 1931 had Japan een klein leger (railway guards) in Manchuria gestationeerd om de 
Japanse spoorwegbelangen in de regio te bewaken. Dit kleine leger was nodig want 
corruptie, misdaad en geweld vierde hoogtij, de lokale munteenheid was heel onstabiel 
en transporten werden vaak overvallen. Japan was destijds bezig met de aanleg van een 
spoorlijn met behulp van Koreaanse arbeiders. 
Datzelfde jaar trachtte het Noord Chinese leger de macht van Japan in Manchukuo 
weer over te nemen maar 11.000 Japanse soldaten wonnen het van een leger van 
250.000 Chinese militairen. Kun je nagaan hoe ongedisciplineerd dit leger geweest 
moet zijn. 
 
De Japanse overheid nam naast de spoorlijn nu de gehele regio onder haar gezag. In 
maart 1932 werd dit bekrachtigd en werd de naam Manchukuo aangenomen. Een jaar 
later werd zelfs een aangrenzende provincie, Jehol, zonder veel Japans militair geweld 
ingenomen en aan Manchukuo toegevoegd. Japan slaagde er vervolgens in om de cor-
ruptie te beteugelen, er kwam een goede infrastructuur, stabiel geldverkeer, gezond-
heidszorg, onderwijs, rechtspraak etc. Het Japanse bewind begon nu ook nieuw geld 
uit te brengen en naast bankbiljetten werden er ook postzegels gedrukt. De gebruikte 
munteenheid was gebaseerd op die van Japan, Fen en Yuan. 
 
De laatste Chinese keizer Xuantong (Pu Yi) van de Quing-dynastie (die ooit was ge-
sticht vanuit Mantsjoerije) werd door Japan aangesteld als staatshoofd en in 1934 zelfs 
tot keizer van Manchukuo gekroond. In naam was Manchukuo onafhankelijk maar de 
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Japanners maakten er de dienst uit. De internationale gemeenschap ging dan ook niet 
over tot erkenning van het land.  
 
Aan alles kwam een einde toen Russische troepen in augustus 1945, aan het eind van 
de Tweede Wereldoorlog, Manchukuo op de Japanners veroverden en zorgden dat 
China de soevereiniteit terugkreeg. 

 
Tussen 1932 en 1945 werden ontzettend 
veel postzegels uitgegeven, zowel in vel-
len als in boekjes. Aan het eind van het 
korte leven van Manchukuo lagen er nog 
duizenden vellen postzegels in magazij-
nen. Vandaar dat ongestempelde zegels 
vrijwel niets waard zijn (Ebay, 35 ver-
schillende zegels voor 8 euro) in tegenstel-
ling tot gestempelde postzegels die daad-
werkelijk op een verzonden brief hebben 
gezeten. Laat staan een complete brief 
zelf. 
Toch werden de zegels nog geruime tijd 
na het vertrek van de Japanners gebruikt 
en deze verschenen met een opdruk “Chi-
nese Post”, maar deze zijn schaarser dan 
de gewone zegels.  
 

De zegel die ik kreeg om te determineren dateert van 1935 en bestaat in ontelbare va-
rianten zoals verschillende watermerken, papiersoorten, groentinten en tandingen. Op 
de afbeelding staat een boer die met een paardenkar sojabonen vervoert. Van vrijwel 
alle uitgegeven zegels zijn heel veel verschillen te vinden. Maar ook enkele overdruk-
ken zijn de moeite waard. Schijnbaar veel gezocht wordt de opdruk (maar ook afstem-
pelingen) voor post tussen Manchukuo en China. 
 
Slechts een klein aantal landen (o.a. het Vaticaan als een van de weinigen) erkenden 
Machukuo en de Wereldpostvereniging heeft het 'land' ook nooit als lid geaccepteerd. 
Vandaar dat in diverse toonaangevende postzegelcatalogi en postzegelalbums deze ze-
gels niet zijn opgenomen. Toch worden ze als echte postzegels beschouwd en verza-
meld. Brievenpost tussen Manchukuo en de rest van de wereld werd ondanks alles ook 
gewoon geaccepteerd en uitgevoerd.  
 
Het ‘land’ is het verzamelen waard, al is het alleen maar om de geschiedenis ervan. 

 
G R  

____________________________________________________________ 
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 Puzzelrubriek  
 
 
 
 
Beste puzzelaars, 
 
Blijkbaar had ik de puzzel toch niet te ingewikkeld ge-
maakt. De inzenders hebben heel goed gezocht en ie-
dereen heeft hetzelfde antwoord gegeven. 

Het gevolg is, dat alle inzenders dus 50 punten hebben verdiend deze keer en hieron-
der de plaatsnamen die werden gezocht: 
 
Oplossing  
 
Vraag 1 Bergharen             Vraag 6 Rotterdam 
Vraag 2 Volendam             Vraag 7 Marken 
Vraag 3 Assen                    Vraag 8 Ameland 
Vraag 4 Weesp                   Vraag 9 Zevenaar 
Vraag 5 Roermond             Vraag 10 Hoorn 
 
 

 

 
 
 
Nieuwe opgave 
 
Vraag 1 Kettingkast 
Vraag 2 WK Hockey 
Vraag 3 Eduard Douwes Dekker 
Vraag 4 Mercurius 
Vraag 5 Welke zegels heeft Walter Nikkels ontworpen ???? 
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Stand 
 
Naam     huidige stand  december nieuw totaal 
 
Geo van Dartel    466   50  516 
Gerard de Nooij     400   50  450 
J.A. te Loo     400   50  450  
Anneke de Wit    347   50  397 
Arie Oskam     278   
Jacqueline de Wit    253   50  303 
Peter Fidder     226   50  276 
W. van Doorn    207      
J. Huiskes     185      
L. v.d. Maesen    163   50  213 
Wim Holleman    125   50  175  
C. van Holthe    116      
J. Bisschops     115   
H. Wolters     115   50  165 
Lex van Rootselaar     65   50  115  
Rik van Andel      47 
 
Dank ook voor de goede wensen voor 2021, ik hoop u weer van veel zoekwerk te 
kunnen voorzien dit jaar. 
Uw oplossing weer naar L.L. Louwerse, Kon. Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
REEUWIJK, graag filatelistisch frankeren, dit levert in juni/juli weer extra punten op. 
           
Leen Louwerse 
___________________________________________________________________ 
 
Van de Redaktie 
Een nieuw jaar, zo ook een nieuwe jaargang in de geschie-
denis van onze Fila. 
Wat zal 2021 ons brengen? Ik heb geen glazen bol, maar ik 
hoop, dat gezondheid voor ieder vooraan zal staan. En dat 
het clubgebeuren weer van start zal gaan, misschien nog niet 
in dit seizoen, maar dan toch in ieder geval wel in het  
nieuwe verenigingsjaar! 
En verder hoop ik dat de zon weer gaat schijnen en alles een beetje “normaal” wordt. 
In deze rare en moeilijke tijd besef je dat “normaal” eigenlijk heel bijzonder is! Als 
we dat maar blijven onthouden, dan heeft alles misschien toch nog zin gehad????!!!! 

Voor allen: een mooi en goed 2021! 
 
____________________________________________________________________ 
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HET BEGIN VAN DE LUCHTVAART IN NEDERLANDS-INDIË 
 
Eind vorig jaar heb ik met veel plezier gekeken naar de 
serie “Vliegende Hollanders” waar we Fokker en Ples-
man hebben kunnen volgen bij het opzetten van de lucht-
vaart in Nederland en de KLM in het bijzonder.  
De corona periode gaf mij ook ruimte specifieker naar 
mijn verzameling te kijken, maar het gaat bijna altijd wel 
over stempels. 
Ik vond een brief (voorkant) uit Ned. Indië met een stem-
pel waarbij de datum me bezig hield nl. 21-4-1921.  
Hoe kon het zijn dat er al brieven werden verzonden per 
“Luchtpost”? De Melbourne Race met de Uiver vond 
plaats in 1934, ook het jaar waarin het verongelukte in de Syrische woestijn. (Zie ook 
mijn artikel Villa Isola in Fila april 2020). 
 

 
 
Wat zien we: zegel 116 (1914) met speciaal stempel (2x) met de datum 21 april 1921 
en plaatsnaam Soerabaja. Links boven: aantekening “Per Vliegdienst”.  
Met als adres: De Weled. Heer en Mevrouw R. xxx, Villalaan 25, Weltevreden. 
Rechts naast het adres; Tida Retour Soerabaia. Langebalk stempel van Weltevreden 
met datum 27-4-1921. 
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In het kort de stand van zaken: in 1911 werden de eerste vliegdemonstraties georgani-
seerd, waar voetbalvelden en/of paardenrenbanen als “vliegveld” fungeerden. In de-
cember 1911 wordt Luitenant ter Poorten belast met de organisatie van de 
Ned. Indische (militaire) vliegafdeeling. Hein ter Poorten bestelde voor het 
Indische leger in 1912 een drietal vliegtuigen in België. In 1913 komen de vliegtui-
gen naar Indië, maar het werd een grote deceptie, in juli werden de vliegtuigen ook 
weer “ongebruikt” teruggestuurd naar Nederland, volgens bronnen omdat de toestel-
len niet tegen het tropische klimaat konden?! Na veel discussie werd op 30 mei 1914 
de Proef vliegafdeeling van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (later afge-
kort PVA-KNIL) opgericht. In oktober 1915 
komen twee watervliegtuigen aan van het  
type Glenn Martin TA. (zie foto) Er was gekozen  
voor  watervliegtuigen zodat er niet meteen 
overal vliegvelden aangelegd hoefden te wor-
den. Begin 1916 werd het eerste vliegveld, 
tussen Batavia en Bandoeng, aangelegd nl. 
Vliegbasis Kalidjati. Bij een van de (proef) 
vluchten ging het mis en luitenant Ter Poorten 
werd zwaargewond en Legercommandant J.P. Michielsen van het KNIL kwam hier-
bij om het leven. In de jaren hierna kwamen er langzamerhand meer vliegtuigen naar 
Indië, en werden er ook meer vliegvelden gebouwd. Er werden demonstratie- en ver-
kenningsvluchten gehouden, maar toch ook vooral gewoon gevlogen om te kijken 
“wat er mogelijk was” in de luchtvaart.  
Belangrijke ontwikkelingen in de jaren daarna waren: de eerste intercontinentale 
vlucht in 1919 (Engeland - Australië), de eerste vlucht van Nederland naar Indië in 
1924 en de oprichting van luchtvaartmaatschappij K.N.I.L.M. (voor lijndiensten bin-
nen de archipel) in 1928.  
Het (speciaal)stempel heb ik NIET terug kunnen vinden in de “Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indië 1864-1942 van P. Storm van Leeuwen, 
uitgifte van N.V.P.H. Ook niet in de “Poststempelatlas van 
Nederlands Indië 1916-1942” uitgifte van studiegroep 
ZWP. Maar in een vroege uitgifte van Manuscript-Forbes-
Wels: (zie foto) Stempels van Nederlands Oost Indië en in het 
document “Stempels van NI”. Ik vrees dat het een speciaal 
stempel is en blijft, maar bijzonder is het wel.  Gebruikt in 
een periode van “vallen en opstaan”, zeg maar de  
pioniertijd.  
Blijf nieuwsgierig, wie er meer over kan vertellen nodig ik uit om contact met mij op 
te nemen.  
Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis. Roy 
 
BRONNEN: weblog In de Archipel (geschiedenis Indische luchtvaart) 
Manuscript Forbes Wels (Stempel) 
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Eerste postzegel 2021: Typisch Nederland – de stolpboerderij 
          Anneke de Wit 
De eerste postzegel dit jaar bracht PostNL uit op 6 januari voor de serie Typisch Ne-
derlands. Deze serie staat in 2021 in het teken van woningtypes en gevels die ken-
merkend voor ons land zijn. Het eerste postzegelvel is een eerbetoon aan de stolp-
boerderij.  
De vierkante stolpboerderij met piramidevormig dak ontstond halverwege de 16e 
eeuw in Noord-Holland. Kenmerkend voor dit Nederlandse boerderijtype is dat het 
hele boerenbedrijf – mensen, dieren en oogst – onder één dak samenkwam. Er zijn 2 
varianten: bij de Noord-Hollandse stolp zitten de staldeuren aan de achterkant, bij de 
West-Friese stolp juist aan de voorkant. 
In eerste instantie wilde van Praet, de ontwerper van de serie, de stolpboerderij tegen 
een neutrale achtergrond afbeelden. Tijdens het illustreren bedacht hij hoe mooi het 
zou zijn als je ook de beroemde Hollandse luchten zou zien. “Op elke postzegel uit de 
serie zie je een ander moment van de dag”, zegt van Praet. “Bij de stolpboerderij is 
dat de ochtendschemering, het aanbreken van de dag wanneer de boer aan het werk 
gaat en het dauw nog op het land ligt.” 
Broedersbouw 
De op de postzegel afgebeelde stolp-
boerderij uit 1742 heet Broedersbouw 
en is te vinden in het Noord-Hollandse 
dorp Zuidoostbeemster. De illustratie 
toont naast de boerderij ook nog een 
boom en er is grasland te zien. Onder-
aan de postzegel loopt een zwarte lijn 
die verwijst naar het straatniveau. 
Links van de boerderij is de opko-
mende zon te zien, tegen een hemel 
met verwaaide stroken lucht. 
De stolpboerderij heeft volgens van 
Praet een “waanzinnig mooie vorm”, 
alsof hij gemaakt is om op een postze-
gel af te beelden: “Een romantische il-
lustratie als ideaalbeeld van de stolp. 
Maar het is geen nostalgisch plaatje, 
het is echt een illustratie van nu ge-
worden.” 
Na het vel “Typisch Nederlands - de 
stolpboerderij” verschijnen de ko-
mende maanden in de serie nog postzegels over houten huizen (22 februari), grach-
tenpanden (22 maart), woonboten (6 april) en rijtjeshuizen (14 juni). 
           Bron: PostNL 
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