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32e Jaargang nr. 4, april  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. 

 

 

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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GEEN planning voor een clubmiddag in Mei! 

 

 

Geachte leden, 

Eerst maar het goede nieuws: volgende maand wordt bij mij de 1e prik gezet met  

Pfizer, heb er lang op moeten wachten. Waarschijnlijk hebben een groot aantal leden 

van onze vereniging al een 1e vaccinatie gekregen en/of staan op de planning  

daarvoor.  

 

Blijft dat we nog geen bijeenkomsten kunnen organiseren! Hoop dat we weer na de 

zomervakantie mogen en kunnen starten met de gezellige clubbijeenkomsten.  

We houden u op de hoogte.  

 

Wat we u wel kunnen aanbieden is het “Huishoudelijk reglement” versie 1.0.  

Maanden is daaraan gewerkt door onze voormalige secretaris en “stille kracht”  

Gert Radstaat. Dit jaar hebben we als bestuur er hard aan gewerkt en er een  

definitieve versie 1.0, van gemaakt. Er zal vast wel een woord, zin, komma of punt 

aan ontbreken, maar het staat en als bestuur zijn we daar heel trots op.  

U kunt het “Huishoudelijk reglement” raadplegen en nalezen op een afgeschermd  

gedeelte van onze site. Heeft u verbeter punten dan horen wij dat graag. 

 

Als lid van de vereniging krijg ik nu regelmatig een rondzending (RZ) thuisbezorgd 

en kan ik in alle rust de zegels en stempels uitzoeken, die ontbreken in mijn  

verzameling. Zo hou ik het “verzamelaars vuurtje” brandende. U weet ook dat zonder 

aanbod, clubdagen, beurzen en veilingen het wel heel erg lastig is.  

Heeft u zich al opgegeven voor de rondzending??  

 

De zon krijgt nu steeds meer kracht; we gaan richting zomer, en dat is een zekerheid.  

Heel veel gezondheid toegewenst,  

Roy Lijbaart 

 

 

____________________________________________________________ 
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Rondetafelconferentie 1949 
De periode 1945 t/m 1949 is een periode die me de laatste jaren het meest hebben 

bezig gehouden en dan met name de vraag “wat hebben mijn ouders allemaal  

meegemaakt in Nederlands Indië?” Ik kan u melden dat ik tot nu toe nauwelijks tot 

geen persoonlijke verhalen over hen heb gevonden. In 1950 zijn we naar Nederland 

gerepatrieerd. Wat in deze periode is gebeurd, blijft een groot dossier. Deze roerige 

geschiedenis vat ik kort samen met een paar verdragen die uitkomen bij mijn artikel 

voor Fila, nl. “de Rondetafelconferentie” 

- 17 augustus 1945, Soekarno roept de Republik Indonesia uit 

- 23-24 april 1946, Hoge Veluwe conferentie 

- 16-22 juli 1946: Conferentie van Malino 

- 25 maart 1947: overeenkomst van Linggadjati getekend 

- 21 juli 1947: begin eerste politionele actie 

- 17 januari 1948: wapenstilstand op marineschip "Renville" 

- 18 december 1948: tweede politionele actie; gevangenneming  republikeinse 

 leiders 

- 22 augustus 1949: begin Ronde Tafelconferentie in Den Haag 

- 27 december 1949: soevereiniteitsoverdracht in Amsterdam en Batavia 

De Ronde Tafel Conferentie was een, tussen 23 augustus en 2 november 1949 in  

Den Haag gehouden conferentie, met vertegenwoordigers van Nederland,  

de Republiek Indonesië en de Bijeenkomst voor Federaal Overleg ( BFO, de vertegen-

woordiging van de verschillende staten die Nederland in de Indonesische archipel had gecreëerd). 

Nieuw Guinea bleef buiten de onderhandelingen. (zie kaart) 

 

Hoe onduidelijk wil je het hebben en (makkelijk praten achteraf) wat heeft Nederland 

het moeilijk gemaakt. Onder druk van de wereld, en aanvoering van de VN, die 

streefde naar onafhankelijkheid van alle koloniën en bezette gebieden werd de soeve-

reiniteit op 27 december 1949 overgedragen aan de Verenigde Staten van Indonesië.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_Indonesi%C3%AB
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Binnen een jaar werd De Verenigde Staten van Indonesië door Soekarno ontbonden 

en omgevormd in een eenheidsstaat onder het bewind van de “Republik Indonesia”. 

We komen nu aan bij één van die BFO staten nl Borneo.  

Er werd flink gecorrespondeerd met de achterban (Borneo). Hiervan wil ik een voor-

beeld laten zien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stempels: ’s Gravenhage grafelijke zalen 17-10-1949 en Ronde Tafel Conferentie ’s gravenhage 1949. 

 

Dienstenveloppe No. 480, Secretariaat-Generaal, Ronde Tafel Conferentie.  

Met tekst: Delegatie B.F.O. Adres: Resident van Oost-Borneo, Samarinda. 

Periode gebruik: van 22 augustus t/m einde conferentie: 2 november 1949. Dus zo’n 

twee en een halve maand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten_van_Indonesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soekarno
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenheidsstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
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Naast dienstpost werden 

ook allerlei pakketjes ver-

zonden met verslagen enz. 

Van deze zendingen heb ik 

een aantal knipsels en een 

tweetal  laat ik graag zien. 

Na de soevereiniteits-

overdracht werd de nieuwe 

federale staat in hoog  

tempo door de nieuwe 

machthebbers afgebroken. 

In maart 1950 werden de 

deelstaten op Java, Suma-

tra, Madoera, Banka,   

Billiton en Riouwarchipel 

opgeheven en bij de  

Republik Indonesia ge-

voegd. Op 16 maart 

1950 volgde het Federaal 

District Jakarta. Op 7 april 

van dat jaar verdwenen 

Bandjar, Dajak Besar,  

Kalimantan Tengara (allen 

Borneo) en Kotawaringin 

van de kaart. De grote deel-

staat Oost-Indonesië begon 

eind april uiteen te vallen, 

toen twee gebieden zich 

afscheidden en zich ook bij 

de “Republik” aansloten. 

Op 19 mei 1950 werd be-

sloten tot het vormen van 

een eenheidsstaat:  

de Republik Indonesia.  

Deze werd datzelfde jaar op 15 augustus uitgeroepen.  

 

Laat je verzameling zien, vertel er over en deel je kennis.  

Roy 
 

Bronnen: Nederland valt aan. van Ad van Liempt 

Wikipedia: rondetafelconferentie 

Eigen materiaal 

 

____________________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 

 

 

 

 

 

 

 

Beste puzzelaars, 

 

 

Blijkbaar was de puzzel niet zo moeilijk, velen hebben de maximale score gehaald. 

Ook kreeg ik van een nieuwe deelnemer de oplossing, van harte welkom bij de  

puzzelclub voor Dhr. Meeter. 

 

Oplossing  

 

Vraag 1 Tandheelkunde was een makkie: nummer 1145 werd bedoeld (afb 1) 

Vraag 2 Gevulde schoen was nummer 3110. De meesten hadden dit ook goed (afb 2) 

Vraag 3 De Zonnebloem gaf vele mogelijkheden o.a. 250,1678 en 2648 (afb 4) 

Vraag 4 De korenbloem was ook 249, of 587 die ik eigenlijk bedoelde (afb 3) 

Vraag 5 De ontwerper. Ikzelf was nu verbaasd wat betreft de mogelijkheden, hier had 

ik zelf nog niet naar gekeken maar het is 1209, 1542, 1543, 1729, 1730 om enkele 

zegels te noemen. 

 

   

 

 
       afb. 1  afb. 2  afb. 3    afb. 4 

 

Nieuwe opgave 
 

Vraag 1 Dief die takken steelt 

Vraag 2 Groene post 

Vraag 3 When you sing, you begin with do re mi 

Vraag 4 Dr. Joh Ingen-Housz 

Vraag 5 Welke Nederlandse zegel is met 5 verschillende waarden uitgegeven 
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Stand 

Naam     huidige stand  februari nieuw totaal 

 

Gerard de Nooij     484   17  501 

J.A. te Loo     467   17  484  

Anneke de Wit    431   17  448 

Peter Fidder     307   17  324 

Jacqueline de Wit    303    

Arie Oskam     278   17  295 

L. v.d. Maesen    247   17  264 

Wim Holleman    209   17  226  

W. van Doorn    207      

H. Wolters     193   17  210 

J. Huiskes     185  

C. van Holthe    116  

J. Bisschops     115   

Lex van Rootselaar   115   14  129 

Rik van Andel      47 

Geo van Dartel      44   17    61 

M.P. Meeter         0   14    14 

 

De oplossing kan weer gestuurd worden naar L.L. Louwerse,  

Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT Reeuwijk; graag filatelistisch frankeren voor 

de gehandicapten van de Postzegelvriend.  

Uw inzending uiterlijk op 10 mei op de bus. 

Veel sterkte met het zoeken en blijf negatief (doordenkertje) 

 

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 30 april a.s. 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 ma-

nier hun verzameling uit. 

____________________________________________________________________ 

 

http://www.svfveiling.nl/
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Zoekertjes 

 
ebt u als lid van de filatelistische vereniging “de Gelderse Vallei” iets te koop of 

zoekt u iets op filatelistisch gebied, dan kunt u dat doorgeven aan 

Anneke de Wit, Elias Beeckmanlaan 40, 6711 VS Ede of 

dewit.anneke@hotmail.com 

en het zal éénmaal kosteloos geplaatst worden in de Fila. 

 

 

 

Voor de SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) zoeken we iemand die  

geïnteresseerd is in partijtjes postzegels, ingezameld door particulieren, te koop voor 

een symbolisch bedrag .  

De opbrengst gebruiken we voor de aanschaf van voedselpakketten voor armlastige 

inwoners van Moldavië.  

De partijtjes postzegels zijn niet uitgezocht;  

dus er kan van alles en nog wat tussen zitten, zelfs  

onafgestempelde postzegels. 

Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact 

opnemen met: 

Arend Bron, Goudenstein 18 te Ede,  

tel.nr. 0318-630472 . 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Wie kan mij helpen aan afstempelingen van 29 februari ? 

Ik ben bezig een verzameling op te zetten met zegels die 

zijn afgestempeld op Schrikkeldag  29 februari. Doordat 

die dag maar eens in de vier jaar voorkomt zijn die  

afstempelingen lastiger te vinden dan afstempelingen van 

bijvoorbeeld je eigen verjaardag.  

Ik heb daarom graag hulp van mede-verzamelaars. 

Lex van Rootselaar, C.Houtmanstraat 8, 9934 HG Delfzijl 

0596-568324 (10-23u) 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

H 

mailto:dewit.anneke@hotmail.com
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Typisch Nederlands - grachtenpanden 
         Anneke de Wit 

 

Waar ter wereld je ook komt, bijna iedereen kent de grachten van Amsterdam.  

Vijf prachtige panden aan deze grachten zijn nu vereeuwigd op de nieuwste postze-

gels van PostNL uit de serie Typisch Nederlands.  

De serie besteedt in 2021 aandacht aan woningtypen en gevels die kenmerkend voor 

ons land zijn. Eerder verschenen al postzegels over stolpboerderijen en houten 

 huizen. Later dit jaar volgen nog uitgiften over woonboten en rijtjeshuizen.  

 

De postzegels zijn ontworpen door Edwin 

van Praet van Total Design uit Amsterdam.  

Het is een kleurrijke illustratie geworden van 

5 Amsterdamse grachtenpanden, die tegen 

elkaar aan staan. Op het bovenste deel van de 

velrand is een zesde pand toegevoegd. 

 

De ontwerper laat verschillende panden zien 

met verschillende bestemmingen, verschil-

lende soorten gevels en uit verschillende pe-

riodes. Je ziet o.a. een klassiek pakhuis, een 

pronkerig herenhuis en een klein winkelpand-

je. 

Ook wilde hij benadrukken dat er aan de 

grachten grote en kleine panden gebroederlijk 

naast elkaar staan. 

Links en rechts is in de achtergrond het  

silhouet zichtbaar van de gevels aan de gracht 

         erachter. 

Erboven zijn de beroemde Hollandse luchten te zien met een aantal voorbijdrijvende 

wolken. Deze geven meer diepte aan het geheel, net als de in de velrand geplaatste 

karakteristiek Amsterdamse boogbrug met leuning over een gracht. 

De weergave van de grachtenpanden verbeeldt een lome zomerdag tussen  

2 en 4 uur. 

 

 

Op basis van de typische uitstraling van de grach-

tenpanden heeft Van Praet, zoals hij zegt, ‘een 

schilderijtje’ proberen te maken. “Er kan zo een 

lijstje omheen”.  

Ik vind dat hij daar goed in is geslaagd! 
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De Amsterdamse grachtengordel is een bijzonder gebied. Het is zo speciaal dat het 

extra bescherming kreeg als UNESCO-werelderfgoed.  

De grachtengordel werd in fasen aangelegd; steeds als de stad uitbreiding nodig had, 

groef men verderop een nieuwe gracht en bouwde men het tussenliggende land vol 

met huizen, die nu een monumentale status hebben. Rond 1660 trok men de grachten 

door tot de Amstel. 

Amsterdam kreeg zo de typische halvemaanvorm, die goed te zien is op stadsplatte-

gronden. 

 

De afgebeelde grachtenpanden zijn in het echt te bewonderen aan de Herengracht, de 

Oude Turfmarkt, de Brouwersgracht en de Leidsegracht.  

Amsterdam is voor mij echt een wandelstad, ik vind het heerlijk door de stad te strui-

nen, over de grachten te lopen en op terrasjes te zitten. De meeste van de op de  

postzegel afgebeelde pandjes weet ik dan ook wel te vinden! 
      postzegel  straatbeeld        postzegel       straatbeeld 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oude Turfmarkt 147          Brouwersgracht 240 

 Bouwjaar 1643     17e eeuw 

 Trapgevel      Tuitgevel 

 Woonhuis      Pakhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Herengracht 271     Herengracht 84 

    Begin 17e eeuw      1615 

    Puntgeveltje tegen hoge kap    Trapgevel 

    Oorspronkelijk: winkelhuisje   Woonhuis 

 

 

https://www.onderdekeizerskroon.nl/database/grachtenboek_objecten.php?id=10298
https://www.onderdekeizerskroon.nl/database/grachtenboek_objecten.php?id=213
https://www.onderdekeizerskroon.nl/database/grachtenboek_objecten.php?id=2470
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 Leidsegracht 82     Herengracht 269 

 18e eeuw      1656 

 Puntgevel      Trapgevel 

 Pak- en werkhuis     Koopmanshuis 
(In werkelijkheid heeft dit gebouw een donkere    (Dit pand staat niet op de postzegel, 

gevel. Ontwerper van Praet heeft het oranjekleurig   maar wel op de velrand) 

opgevrolijkt, anders zou het totaalbeeld te somber  

zijn geworden.) 

 

Al met al vind ik dit een zeer geslaagd postzegelontwerp. De ontwerper heeft naar 

mijn idee van de verschillende panden een eenheid gemaakt op een stilistisch strakke 

en kleurige manier. Lucht en achtergrond maken het af. 

 
Bron: PostNL, postzegelblog 

_______________________________________________________________ 

 

Beroemde personen 
      deel 3    Leen Louwerse 

 

Een tijdgenoot van P.C. Hooft was Joost van den Vondel, geboren 

te Keulen op 17 november 1587. 

Hij leerde Hooft kennen via de “Muiderkring”, waar hij regelma-

tig werd uitgenodigd.  Omdat hij later besluit om Rooms-

Katholiek te worden, wordt hij op een gegeven moment niet meer 

geaccepteerd in de “Muiderkring”. 

 

Schouwburg  

Het woord schouwburg is door Vondel “uitgevonden” : schouw betekent namelijk 

kijken en burg staat voor plaats, de betekenis van het woord “schouwburg” is dus  

“op een plaats ergens naar kijken”. 

De schouwburg in Amsterdam zou op 26 december 1637 geopend worden met het 

speciaal daartoe geschreven toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel van Vondel. Er waren 

echter bezwaren van protestantse kerkenraadsleden tegen enkele in de katholieke 

middeleeuwen spelende passages. Na de protesten volgden aanpassingen in de tekst 

en zo kon de schouwburg op 3 januari 1638 alsnog worden geopend.  

https://www.totaldesign.com/
https://www.onderdekeizerskroon.nl/database/grachtenboek_objecten.php?id=4885
https://www.onderdekeizerskroon.nl/database/grachtenboek_objecten.php?id=1764
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Boven de poort van de schouwburg in Amsterdam 

stond een vers van Vondel: 

 

“De weereld is een schouwtoneel, Elck speelt zijn rol 

en krijght zijn deel”. 

De poort is het enige deel van het gebouw van Jacob 

van Campen dat nu nog bestaat 

 

 

De “Gijsbrecht” wordt nog jaarlijks opgevoerd in Amsterdam, het is één van de be-

kendste toneelstukken van Vondel. Daarnaast heeft hij nog vele andere toneelstukken 

geschreven. Als een van zijn meesterwerken wordt ook genoemd het stuk “Lucifer”. 

Joost van den Vondel leerde veel door zelfstudie. 

Hij heeft ook vele psalmen vertaald vanuit het Latijn naar het Nederlands, ook ver-

taalde hij vele Griekse stukken van Sophocles, Horatius, Virgilius en Ovidius naar 

het Nederlands. 

 

Hij heeft ooit het kortste gedicht geschreven en hiermee een prijs gewonnen, het 

luidt: 

  “U, Nu”! 

 

Later wordt hij ook nog koopman en bestiert hij een winkel in zijde, wat  

voornamelijk kousen waren. 

Ook is hij tijdelijk suppoost (boekhouder) geweest bij de Bank van Lening in Am-

sterdam. Hij verdiende daar het riante salaris van ƒ 650,00 op jaarbasis. Hij gaat bij 

de bank met emiraat in 1670; zijn salaris wordt hem uitbetaald tot aan zijn dood in 

1679. 

Vondel trouwt met Mayke de Wolff en zij krijgen een aantal kinderen. Vijf zijn er 

bekend en drie van hen sterven op zeer jonge leeftijd. Ook zijn vrouw sterft op jeug-

dige leeftijd. 

Vondel overleeft al zijn kinderen en zijn broer en zussen. 

Voor zijn overlijden had hij alvast een grafschrift geschreven 

met de volgende tekst:  

 

“Hier leit Vondel zonder rouw 

  Hy is gestorven van de kouw” 

 

Net als P.C.Hooft  is Vondel begraven in de Nieuwe Kerk te 

Amsterdam. 

 

L.L. Louwerse 
Bron: Wikipedia 

__________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

   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 


