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32e Jaargang nr. 2, februari  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 Maart! 

 

 

Geachte leden, 

 

Als bestuur krijgen we nagenoeg geen berichten van leden en het is heel erg stil. Ik 

hoop dan ook dat u allen nog even volhoudt en in goeden doen bent.  

 

Ook bij mij thuis is het heel erg rustig maar als het even kan maken we een ommetje 

en/of pak ik de fiets voor en ritje.  

Mijn verzameling staat een beetje te verstoffen en ik ben 

alleen bezig om gegevens te verzamelen voor bv. een 

verhaal.  

 

Maar er gloort licht en groot deel van de vereniging zal 

binnenkort worden uitgenodigd voor een vaccinatie. Of 

het daarna weer normaal wordt, kan ik niet voorspellen, 

maar wat zou het leuk zijn als we elkaar kunnen ontmoe-

ten.  

 

Normaal is het zo dat wij in maart de Algemene Leden 

Vergadering organiseren. We hebben besloten dat de 

ALV tot nader order is uitgesteld; we plakken er ook 

nog geen datum aan. Financieel is e.e.a. al rond maar 

moet wel nog gecontroleerd worden. Secretarieel valt er 

weinig te melden en zijn er maar 2 clubbijeenkomsten 

geweest.  

Wel zijn we aan het kijken naar een andere locatie voor 

het geval dat we niet ’s avonds terecht kunnen op onze oude stek, maar “het schiet 

niet op”: alles is dicht en afspraken zijn voorlopig niet te maken. Kortom we staan stil 

en laten het even voor wat het is. Ik hou de moed erin en ook al is het geen postzegel 

(maar een plaatje), hierbij een foto van de Puurveense molen in Kootwijkerbroek.   

 

Ik blijf in beweging en hoop u snel weer te mogen ontmoeten op één van onze club-

dagen.  

Blijf gezond en hou vol.  

 

Roy Lijbaart 

 

___________________________________________________________ 
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Voor u gelezen     door Berry 

   Uit: Noordhollands Dagblad van  18-01-2020 

 

Strafport betalen, is dat verplicht? 
 

Ben je verplicht strafport te betalen als je een brief 

krijgt die niet of onvoldoende gefrankeerd is door de 

afzender? 

PostNL stuurt dan een kaartje met ’Oeps, te weinig 

postzegels!’ en het verzoek om 3,48 euro over te ma-

ken. 

 

Antwoord van PostNL:  De kaartjes over strafport 

voor onvoldoende frankering plus administratiekosten 

zijn een verzoek, geen verplichting. ,,Normaal  

gesproken vragen we de afzender om de portokosten 

te betalen als te weinig postzegels zijn geplakt. He-

laas is de afzender niet altijd bekend. Omdat we den-

ken dat mensen hun post toch graag willen ontvan-

gen, bezorgen we het poststuk alsnog. Daarbij hopen we erop dat zij bereid zijn daar-

voor te betalen. Het is een verzoek”, aldus de woordvoerder. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vervolg door Anneke de Wit 

 

Bovenstaand stukje had ik al enige tijd “op de plank” liggen; ik wilde het gebruiken 

als ik in de Fila ergens nog “een gaatje” had. 

Nu had ik onlangs zelf zo’n verzoek tot betalen van strafport gekregen van PostNL, 

want wat bleek? Leen had mijn puzzel-inzending gekregen zonder port! 

Het is niet mijn gewoonte oplossin-

gen van de puzzel in te sturen zon-

der een mooie postzegel op de en-

velop te plakken en ik weet dan 

ook bijna zeker, dat er wel degelijk 

een postzegel op zat. En wel een 

(nieuwe) kinderzegel. Onderweg 

eraf gewaaid, zullen we maar  

denken. 

Op de achterkant van de envelop 

had ik, zoals altijd, mijn postcode 

en huisnummer genoteerd en zo 

wist PostNL mij te vinden.  

Onlangs kreeg ik dan ook deze post in mijn brievenbus: 
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(De kosten zijn inmiddels verhoogd naar 3,84 euro) 

Nu kan ik dit poststuk dus verscheuren en weggooien, daarmee ben ik niet strafbaar, 

want zoals uit bovenstaand artikeltje blijkt, kunnen we dit als een verzoek beschou-

wen en niet als een verplichting. Ik kan dit in mijn verzameling stoppen als byzonder 

poststuk (voor mij althans, maar zo bijzonder is dit niet) of ik kan een stuk of wat 

“rest-postzegels” op dit poststuk wegplakken en netjes naar PostNL terugsturen. Dat 

laatste heb ik maar gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kwam niet helemaal tot het exacte bedrag van 3,84 euro (zat er boven), maar ik 

denk ook niet dat er iemand bij PostNL zit, die dit soort post gaat uitpluizen.  

Of misschien toch wel????????????????    
 

_______________________________________________________________ 
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 Puzzelrubriek  

 

 

 

 

Beste puzzelaars, 

 

 

 

Blijkbaar was de puzzel van de vorige maand niet zo 

moeilijk. Degenen, die hem hebben ingezonden hadden ook deze maand alles goed, 

dus het aantal punten was weer maximaal. Blijkbaar moet ik de puzzel moeilijker ma-

ken. 

 

 

Oplossing  

 

Vraag 1 was nummer 2702 hier stond “kettingkast” bij 

Vraag 2 was 1032, maar heb 679 ook goedgekeurd, dit betrof trouwens de  

 Olympische spelen, waar Nederland niet naar toe is geweest indertijd. 

Vraag 3 was nummer 1370 Eduard Douwes Dekker 

Vraag 4 Mercurius, hier werd ook 2285 gegeven maar het was eigenlijk gemakkelijk: 

 de luchtpostzegels werden bedoeld. 

Vraag 5 de ontwerper, ik kwam deze tegen bij de Court de Justice maar hij heeft vele 

 zegels ontworpen, zo heb ik ook weer wat geleerd. 

 

 

 

 

 

 

 
  NVPH nr. 2702   NVPH nr. LP6  NVPH nr. 1370 

 

Nieuwe opgave 
 

Vraag 1 De rode molen 

Vraag 2 Soldaatje 

Vraag 3 Windmolenpark 

Vraag 4 Warme Chocola 

Vraag 5 Hortus 
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Stand 

Naam     huidige stand  januari nieuw totaal 

 

Gerard de Nooij     450   17  467 

J.A. te Loo     450       

Anneke de Wit    397   17  414 

Jacqueline de Wit    303    

Arie Oskam     278   

Peter Fidder     276   17  293 

L. v.d. Maesen    213   17  230 

W. van Doorn    207      

J. Huiskes     185      

Wim Holleman    175   17  192  

H. Wolters     165   17  182 

C. van Holthe    116      

J. Bisschops     115   

Lex van Rootselaar   115  

Rik van Andel      47 

Geo van Dartel     16   17   33 

 

Uw oplossingen weer naar Kon. Wilhelminastraat 51, 2811 TT  Reeuwijk graag ui-

terlijk 10 maart a.s. Blijf gezond en negatief. 

 

Leen Louwerse 

___________________________________________________________________ 

 

 

Globeveiling op het internet. 
 

 

Hebt u de internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels vanaf 

ongeveer € 5,00. Op 28  februari loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl (of recht-

streeks) 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. 

____________________________________________________________ 

 

http://www.svfveiling.nl/
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HET VOORDRUKALBUM. 
 

Als verzamelaars kennen we, en bezitten waarschijnlijk ook allemaal, één of meer 

voordrukalbums. De bekendste zijn wel de albums van Davo en Leuchtturm uit res-

pectievelijk Nederland en Duitsland. Maar er zijn er nog veel meer.  

Voordrukalbum wil zeggen dat voor elke verschenen zegel, meestal op volgorde van 

uitgifte, op een pagina een kader getekend is waar de zegel opgeplakt kan worden. 

Al jaren lang is het bij de grote bekende merken het principe om eenmaal een album 

aan te schaffen en deze jaarlijks met een ‘supplement’ van nieuw uitgegeven zegels 

aan te vullen. Maar dat is niet altijd zo geweest. 

 

Zoals u weet verscheen op 6 mei 1840 de eerste postzegel. Daarna ging het snel. Niet 

alleen met het aantal postzegels die uitgegeven werd, maar ook de interesse in de ge-

kleurde papiertjes. Vanaf 1850 was het aantal verzamelaars zo toegenomen dat, vooral 

in de grote steden, ook de eerste handelaren verschenen. Een van de eerste handelaren 

in Parijs was Justin Lallier. Hij bedacht dat een album uitgeven met vakjes om de ver-

schillende postzegels in te plakken wel eens heel bevorderlijk kon zijn voor zijn handel. 

In 1862 verscheen dan ook 

het eerste (voordruk)album. 

Uiteraard in de Franse taal. 

Lallier was niet voor niets 

een handelaar en verkocht 

dan ook het recht om het al-

bum te drukken aan andere 

landen en zo verscheen in 

1863 het eerste album voor 

postzegels in Nederland. De 

afbeelding laat de eerste 

Franstalige variant zien. 

 

In het album was plaats voor 

1200 zegels die per land gerangschikt waren. Voor ons land was een bladzijde gereser-

veerd met hokjes voor de eerste 3 verschenen zegels. 

Postzegelplakkertjes of klemstrookjes bestonden nog niet en zegels werden gewoon 

met plaksel of zelfs lijm in de daarvoor bestemde vakjes geplakt. Ook supplementen 

werden nog niet uitgegeven en al gauw plakten de verzamelaars nieuw verschenen ze-

gels in zelf bijgetekende hokjes op de bladzijden in het album. Het album, met een 

liggend formaat van 17 bij 28 cm, is 162 pagina’s dik en bevat, zoals eerder vermeld, 

net iets minder dan 1200 te vullen hokjes. Op de rechterpagina staan de vakjes bestemd 

voor de zegels en op de linkerpagina een beschrijving van deze zegels.  

 

Nog geen jaar later werd in de Verenigde Staten het ‘Album for Postage and other 

Stamps’ uitgegeven. Een luxe album, met een leren band, met vlaggen van de landen 

in kleur en verschillende landkaarten. Eigenlijk ging het vanaf dat moment snel met de 
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uitgifte van nieuwe albums. Ook in Nederland. Niet in de laatste plaats omdat mede 

door de uitgifte van catalogi het aantal verzamelaars enorm toenam. 

 

Nu en dan verschijnt er een, vaak Frans of Engels, exemplaar van deze oude albums 

op een veiling, maar een vraagprijs van enkele duizenden euro’s is geen uitzondering. 

 

Mijn oudste voordrukalbum is een ‘Hollandia’ 

jeugd-album. De voorkant vermeld ‘Europa-over-

zee’ wat niets anders betekent dan de gehele wereld. 

Het album, met een formaat van 21 bij 28 cm bevat 

80 bladzijden met een inhoudsopgave van ruim 400 

landen of gebieden. 

Zowel de linker- als de rechterpagina is verdeeld in 

een groot aantal vakjes waarvan er een groot aantal 

voorzien zijn van een afbeelding van een zegel van 

het respectievelijke land op die pagina.  

De afbeeldingen van zegels gaan niet verder dan het 

jaar 1935 en na wat speurwerk een aantal jaren te-

rug kwam ik er achter dat het album zelf uitgegeven 

is in het jaar 1938. Dus toen al werd er al volop door 

jeugd postzegels verzameld, genoeg om voor deze 

doelgroep een album uit te geven. 

 

 
 

Het album dat ik in de kast heb staan is niet echt van superieure kwaliteit. Door de 

jaren heen heeft het boekje een groot aantal, vaak jonge eigenaren gehad. Op de bin-

nenkant van de kaft hebben diverse jeugdige verzamelaars hun naam gezet en in meer-

dere, van de inmiddels vergeelde bladzijden zit een grote of kleine scheur.  
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Verder zijn op veel bladzijden, vooral bij het buitenland, nieuwere zegels geplakt en 

op vrijwel alle bladzijden zijn ook vaak zegels weer verwijderd. Vooral in het begin 

van het bestaan van het album werden de zegels met lijm of plaksel bevestigd en als ze 

er dan weer om een of andere reden uitgehaald werden kwam dat het papier niet ten 

goede. De enige reden om het album te bewaren is nostalgie. 

 

Een ander album dat bij mij kastruimte inneemt is een in 1990 uitgegeven postzegelal-

bum. Het album maakte deel uit van het cursuspakket van de Tros-cursus ‘Filatelie’, 

vooral bestemd voor de beginnende verzamelaar. In 1990 en 1991 heeft de Tros een 

aantal televisieprogramma’s uitgezonden over het postzegels verzamelen. Naar aanlei-

ding van deze uitzendingen kon men een postzegelalbum bestellen van de in Nederland 

uitgegeven postzegels tussen 1940 en 1990.  

Het album is een uitgifte van de NVPH in samenwerking met de Tros en bevat ruim 

100 pagina’s. Op de linker pagina staan alle postzegels van de genoemde 50 jaar afge-

beeld, in kleur en van alle zegels is de toenmalige catalogusprijs postfris en gestempeld 

vermeld. Van de zegels vanaf 1950 zelfs de prijs van een fdc. 

De rechterpagina is gereserveerd voor jouw eigen zegels, dus zegels die links getoond 

worden. Het is een blanco pagina met een heel dun lichtgrijs raster zodat je de zegels 

mooi recht kunt inplakken of zelfs eerst eigen vakjes kunt tekenen. Hiervoor is links 

een klein schema te zien. Het is dus eigenlijk geen echt voordrukalbum. 

 

Het exemplaar dat ik bezit is nog ongebruikt en onbeschadigd maar over een mogelijke 

verzamelwaarde hiervan hoeven we ons niet druk te maken. Het album is op verschil-

lende plaatsen voor een bedrag van € 10,00 nog steeds te koop. 

G R  

____________________________________________________________________ 
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Spoorwegzegels 
        door Leen Louwerse 

 

Ik kwam bij één van de leden van de SvF (Samenwerkingsverband Filatelie) om een 

aantal zaken te regelen voor een andere gespecialiseerde vereniging. Hij zat met een 

grote doos formulieren voor zich en was bezig daar alle Belgische spoorwegzegels af 

te halen. Ik mocht wel enkele  

formulieren bekijken en er vielen een 

aantal zaken op.  

De eerste was een klein formulier met 

daarop: “Getuigschrift tot het beko-

men van een sociaal abonnement 

voor 1 of 3 maanden”.  

Het was aangevraagd voor Maria van 

Eeghen die in St. Kruis Brugge 

woont. 

Wat voor abonnement was niet  

duidelijk, alleen nog dat de persoon in 

kwestie niet meer dan Bfrs. 125.000 

op jaarbasis mocht  

verdienen. 

Omdat ik regelmatig met Belgen 

omga en ik één van hen de week  

erop zou zien, heb ik een aantal  

formulieren meegenomen om  

erachter te komen wat dit betekende. 

Kreeg deze Maria een abonnement op 

een blad of was hier iets anders aan 

de hand ?? 

 

Ik liet het formulier zien aan de persoon in kwestie en het blijkt, dat Maria dit  

formulier moest overleggen bij de NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegonderneming) om in aanmerking te komen voor een korting op een  

abonnement voor het reizen met de trein. Dit formulier moest onder andere de naam 

van de instelling (in dit geval het Institut de Gand)  bevatten met het adres en  

gewaarmerkt worden door het betreffende instituut met stempel.Met dit formulier kon 

Maria naar een station en hier moest een bedrag voor kosten voldaan worden, in dit 

geval 10 Bfrs. Dit bedrag is voldaan met twee spoorwegzegels van 5 Bfrs. Wanneer de 

termijn van 1 of 3 maanden voorbij is kan verlenging worden aangevraagd, maar hier-

voor moet dan weer betaald worden. 
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Het tweede formulier is een 

aanvraag voor identiteitskaar-

ten voor het gezin Renard met 

vier kinderen. Deze kinderen 

mochten bij aanvraag niet ge-

trouwd zijn en niet ouder dan 

21 jaar. Op dit formulier  

worden eerst de ouders ge-

noemd en hieronder de vier 

kinderen. Deze zijn geboren 

tussen 1945 en 1952 dus 

voldeden zij aan de voorwaar-

den van de NMBS. Deze  

familie woonde in Luik en bij 

de aanvraag moest een bewijs 

worden overlegd dat deze  

kinderen nog in leven zijn. 

Deze kon de familie krijgen op 

het gemeentehuis, waar een uit-

treksel uit het bevolkingsregis-

ter werd verstrekt. Ook hiervan 

een kopie,  

 

die dus als bijlage bij deze aanvraag is  

meegegeven. De familie ging dan met deze 

formulieren weer naar een station, in dit  

geval het station in Luik en zij konden dan  

4 kortingskaarten krijgen om goedkoper met 

de trein door België te reizen. 

De kosten hiervan bedroegen in 1959 

Bfrs 20. Deze kosten worden voldaan met een 

spoorwegzegel van 20 Bfrs. 

Het één en ander vond plaats op 27 april 1959 

en na het betalen van de kosten werden de 

kaarten verstrekt. 
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Omdat de familie vier kinderen had, werd een grote korting verleend op het reizen. 

Het was zelfs zo, dat bij een aanvraag met minimaal 5 kinderen de familie was  

vrijgesteld van het betalen van belasting. 

Dit gold ook voor inkomstenbelasting, men had een algehele vrijstelling. Dat zie ik  

in dit land, waar wij wonen, voorlopig nog niet gebeuren. 

 

Als iemand een aanvraag indiende voor een kortingskaart bij de NMBS en er was 

geen station in de buurt, was het ook mogelijk dit te laten behandelen op het  

dichtstbijzijnde postkantoor. Elk postkantoor had namelijk ook spoorwegzegels die 

dan gebruikt werden en ongeldig gemaakt konden worden met een postkantoorstem-

pel van het betreffende postkantoor. 

Helaas zat zo’n formulier niet in de doos, dus kunnen wij dit niet laten zien. 

 

Zo leren wij waar spoorwegzegels uit België ook voor gebruikt werden, dus niet al-

leen voor het voldoen van vrachtpenningen voor het transport van kleine zaken met 

de trein. 

 
Met dank aan Berry Jakobsen voor het beschikbaar stellen en Robert Daenens voor de uitleg  

van deze formulieren. 

 

__________________________________________________________________ 

 

Gelezen in de Telegraaf: 
Door Anneke de Wit 

 

Deze kaart heeft wel héél lang 

gedaan om op de plaats van be-

stemming te komen. 

33 jaar geleden is de kaart op de 

bus gedaan en onlangs gearri-

veerd op de Frieselaan in Stads-

kanaal. Niet bij de familie  

Koster, die woont hier niet 

meer. Via de huidige bewoner 

heeft de zoon van de familie 

Koster de kaart in ontvangst 

kunnen nemen, zijn ouders le-

ven niet meer. 

Wat de vertraging heeft veroorzaakt, is niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk één of 

meer verhuizingen. 

 

Kerstdrukte bij de bezorging: post komt er wel, al is het pas na 33 jaar! 

____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

   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 


