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Jaargang 32 – nr.10 – december 2021 

wegens Corona: 6 januari geen clubavond 
20 januari: clubmiddag in “de Schuilplaats” 

(onder voorbehoud, kijk op de site voor evt. wijzigin-
gen) 
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32e Jaargang nr. 10, december 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 “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A, 6718 ZM, Ede,  
tel: 0318 650054. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A, 6718 ZM, Ede, tel: 0318 650054. 
 
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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De geplande clubavond op donderdag 6 januari 2022 gaat niet door! 
 
STILLE TIJD 
 
Geachte leden,  
 
Wij voelden het gewoon aankomen en het was vóór de persconferentie van dinsdag 
14 dec 2021 al behoorlijk onrustig op de mail.  
Al gauw waren we het eens: geen clubavond op 6 januari 2022,  hoe graag we dat 
ook willen. Eén van de maatregelen was en ik citeer: “De sluiting van alle openbare 
plekken vanaf vijf uur ’s middags blijft nog tot en met vrijdag 14 januari geldig”. 
Klaar zijn we,  geen discussie meer.  
Wat nog wel blijft staan is de geplande clubmiddag op 20 januari. Hoe en wat we 
gaan doen in het nieuwe jaar is nog een punt van overleg. 
 
Heb voor mezelf besloten dat ik niet naar de beurs in ‘s Hertogenbosch ga, het virus 
maakt me onzeker en ik wil daarin geen risico lopen. Volgende week maandag  
(20 dec) sta ik gepland voor de extra vaccinatie.  
 
In deze stille tijd is het wellicht een optie om eens een verhaal te schrijven voor Fila, 
ik weet dat de hoofdredacteur daar heel blij van wordt en dat ze graag bereid is om de 
inzender te helpen met het verhaal. Warm aanbevolen.  
Als u nog niet de contributie heeft overgemaakt, dan is dit ook een goede periode om 
te doen. Beter laat dan nooit! 
 
“Stille tijd” geeft ons ruimte om e.e.a. te overdenken en aan anderen te denken. Ik 
weet dat bij veel leden ook grote zorgen zijn, net zoals bij ons thuis, maar ik heb een 
groot vertrouwen en kijk blijmoedig uit naar volgend jaar.  
 
Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen toe en een goede en gezonde start voor 2022. 
Blijf gezond en graag tot ziens in 2022. 
 
R. Lijbaart, voorzitter 

 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
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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 december 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. 
____________________________________________________________________ 
 
 
Van de Redaktie 
 

 
 
 

Je kunt het op verschillende manieren zeggen, ik houd het maar op: 
Gelukkig Nieuwjaar! 

 
______________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 
 
  
 
 
 
Beste puzzelaars, 
 
 

 
Blijkbaar was de puzzel niet moeilijk, maar velen hebben weer behoorlijk gezocht 
naar de oplossing. Sinterklaas was een mooie gelegenheid om de  antwoorden te  
zoeken. 
 
 
Oplossing  
 
Vraag 1 Appeltje voor de dorst: vele mogelijkheden, zoek een postzegel met een  
     appel en je had 3 punten verdiend, antwoorden zijn o.a. 279, 613, 1752,     
     3431 
Vraag 2 Auto delen was gemakkelijk: 2555 
Vraag 3 Saskia van Uylenburgh, 2431 maar ook 1284 
Vraag 4 Rubik's cube was 3288 
Vraag 5 Leeuw in de tuin was in principe 110 of 111 maar 2441, 2846 zijn ook  
    goedgekeurd. 
 
Nieuwe opgave 
 
U weet, in de zin zit een plaatsnaam verstopt, er is een postzegel van deze plaats en 
daar gaat het om, noteer het catalogusnummer en dit gaat naar Reeuwijk voor  
10 januari 2022. 
Er zit een foefje in deze keer. Degene die dit vindt krijgt 10 punten extra, u heeft 10 
zinnen en per zin 5 punten dus maximaal 50 punten plus 10 punten als u het foefje 
weet te vinden!  
Ik wens u veel succes, prettige feestdagen en een goede jaarwisseling en blijf gezond. 
Aan deze kant is dit tot nu toe nog steeds het geval.  
Wel filatelistisch frankeren voor de gehandicapten van de postzegelvriend en sturen 
naar Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  Reeuwijk. 
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En dan nu de nieuwe opgave: 
            
1  Mijn tuin is weer schoon, hoveniers hebben veel werk verricht. 
2  Ik heb een opgezwollen voet, ik heb een verkeerde stap gedaan. 
3  Ik schrijf nog met een ganzeveer en doop mijn veer in het inktpotje. 
4  Wat heb ik nou aan jou, redelijk ben je nu niet. 
5  Hans weert zich uitstekend in dit balspelletje. 
6  Op dit schip luiden wij de bel, maar de misthoorn wordt ook gebruikt omdat het 
     mistig is. 
7   De gemeenteraad wist wat wij wilden, heldere besluiten en niet afschuiven op de 
     langere termijn. 
8   Er is een leerlingenoproer, mondelinge examens gaan weer niet door 
9   Ik stoot mijn hoofd tegen een balk maar ik krijg gelukkig geen hoofdpijn 
10 In Brabant werpen ze de handdoek in de ring, de tentoonstelling gaat weer niet 
     door. 
 
Ik wens u veel succes en wijsheid 
Leen Louwerse 
 
 
Stand 
Naam     huidige stand  november nieuw totaal 
 
Peter Fidder     424        17         441 
L. v.d. Maesen    363        17         380 
Wim Holleman    333        17         350 
H. Wolters     310        17         327 
Jacqueline de Wit    303 
Arie Oskam     295 
W. van Doorn    207 
Geo van Dartel    171        17         188 
J. Huiskes     185 
Lex van Rootselaar   141  
M.P. Meeter     116        14         130 
C. van Holthe    116 
J. Bisschops     115 
J.A. te Loo       77 
Anneke de Wit      55        17           72 
Gerard de Nooij      50        17           67 
Rik van Andel      47 
 
_________________________________________________________________ 
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Sinterklaas en de Kerstman 
 
Sinterklaas en Kerstmis worden in Neder-
land gezien als twee afzonderlijke  
feestdagen. Toch zijn er opmerkelijk veel 
overeenkomsten tussen Sinterklaas en de 
Kerstman. De traditie van de Kerstman, die 
stamt uit de achttiende eeuw, is namelijk ge-
deeltelijk gebaseerd op de viering van Sinter-
klaas. 
 
Sinterklaas werd voor het eerst gevierd in de middeleeuwen in het noorden van  
Europa. Het feest vond plaats op 6 december, de kerkelijke feestdag voor de heilige 
Sint Nicolaas van Myra.  
Tijdens de Reformatie in de zestiende en zeventiende eeuw wilden de protestanten 
niets meer weten van de katholieke heiligen. In veel Noord-Europese landen werd 
Sinterklaas daarom afgeschaft en werden de geschenken voortaan uitgedeeld met 
Kerstmis.  
In de zeventiende eeuw ontstond er vervolgens in Engeland “Father Christmas”. 
Evenals Sinterklaas was ook ‘Vader Kerstmis’ een grijze oude man die kadootjes 
bracht naar kinderen die braaf waren geweest. Maar in tegenstelling tot de  
Goedheiligman kwam hij niet uit Spanje, maar van de Noordpool en was hij niet  
serieus en streng maar vrolijk en jolig. De Engelse Father Christmas verspreidde zich 
uiteindelijk onder andere naar Frankrijk (Père Noël) en Spanje (Papá Noel). 
 
Met de zeventiende en achttiende-eeuwse migratie van Britse en Nederlandse kolo-
nisten naar de  “Nieuwe Wereld” (lees: Noord-Amerika)  kwamen de tradities van 
Sinterklaas en Father Christmas vervolgens weer bij elkaar. In de loop van de eeuwen 
raakten de verschillende elementen van de twee gulle gevers steeds meer met elkaar 
vermengd, zodat er in 1773 voor het eerst melding werd gemaakt van één figuur: 
‘Santa Claus’. Hij werd de personificatie van het Kerstfeest. De naam was duidelijk 
afgeleid van de Nederlandse Sinterklaas, evenals het feit dat hij zijn cadeaus bracht 
via de schoorsteen. Zijn feestdag en zijn uiterlijk, een vro-
lijke man in een sneeuwpak, waren echter gebaseerd op de 
Engelse Father Christmas. Overigens kreeg Santa Claus in 
de loop der tijd ook nog elementen uit verscheidene andere 
tradities mee. Zo werd er in 1823 voor het eerst geschreven 
over de rendieren van de Kerstman, die gebaseerd waren op 
de  paardenhorde van de Scandinavische god Odin.   
Daarnaast vertoont het verhaal van Santa Claus ook veel 
overeenkomsten met de Russische ‘Grootvadertje Winter’ 
       oftewel   Ded Moroz  
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In 1809 beschreef Washington Irving in zijn fictieve geschiedenis van New York al 
een Santa Claus, gebaseerd op onder andere Nederlandse Sinterklaasgebruiken. Maar 
vooral het gedicht A Visit from St. Nicholas ("Een be-
zoek van Sint Nicolaas"), dat in 1823 anoniem gepubli-
ceerd werd, zorgde ervoor dat Santa Claus vaste voet 
kreeg in de Verenigde Staten. In dit gedicht komen veel 
moderne gebruiken en attributen van de Santa Claus 
naar voren, zoals de rendieren en slee, zijn entree in het 
huis door de schoorsteen, het bekende 'hohoho' en een 
zak met cadeautjes.  
De tekenaar Thomas Nast heeft met zijn tekeningen van 
Santa Claus in de negentiende eeuw ook nog een grote 
invloed gehad op het hedendaagse uiterlijk van Santa 
Claus.  
 
 
 
Coca Cola gebruikte eens in hun reclamecampagne een figuur van een lachende 
dikke Santa. Deze Santa is hierdoor erg bekend geworden en sindsdien kennen we de 
Kerstman als een dikke, jolige man met een witte baard en rode wangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De introductie van de woon-
plaats van Santa Claus op de 
Noordpool wordt ook aan Tho-
mas Nast toegeschreven. 
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Weer terug in Europa. 
 
De Amerikaanse versie van de Kerstman werd ook populair in Europa, tezamen met 
de aloude, lokale winterfiguren, die deze rol al vervulden: 

 
Een nisse of tomte is een wezen uit de Scandinavische  
folklore, met Kerstmis zeer actief. Niet groter dan 90 centi-
meter, (meestal) met baard en rode muts. De kleine  
mannetjes worden vaak beschouwd als bewakers van de 
boerderij. 
Ze zijn uitgegroeid tot ideale hulpkracht van Santa Claus 
 

 
De kinderen van IJsland zijn opgegroeid 
met het verhaal van de 

verschrikkelijke Grýla, half 
trol, half dier. Ze woont in de bergen 
met haar derde echtgenoot, haar 
dertien eigenwijze zonen (de Yule 
Lads) en een zwarte kat. Met Kerstmis 
komt dit frisse stelletje de bergen af: 
Grýla op zoek naar stoute kinderen en 
de zonen uit op kattenkwaad. De traditie 
wordt nu gelukkig voortgezet met goedlachse Yule Lads die qua uiterlijk veel weg 
hebben van Santa Claus. 

Christkindl is de 'Kerstman' van Duitsland, alleen is 
het geen man maar het kerstkindje. Het kerstkind 
zit op een muilezel en bezoekt de mensen op kerst-
avond. Via het sleutelgat komt hij naar binnen en 
geeft de kinderen cadeautjes. Soms komt het kerst-
kindje in de gedaante van een engeltje voor. In 
Oostenrijk en Zwitserland is Christkindl ook het 
symbool voor Kerstmis. 
 

Dit zijn maar een paar voorbeelden over de manier waarop in verschillende landen de 
Kerstman voorkomt of Kerst wordt gevierd. Elk land heeft zijn eigen tradities en  
folklore. 
          Anneke de Wit 
NB: Tot slot een persoonlijke noot: helemaal niet belangrijk wat ik ervan vind, maar ik ben het oude trouw 
gebleven. Ik ben niet zo van de Kerstman of mooi ingepakte kadootjes uitpakken onder de kerstboom. 
Ik houd het liever bij de originele versie: Sint met zijn Pieten, het strooien met pepernoten, de spanning en 
het rumoer, de kadootjes met die kromme rijmelarij erbij en de grapjes bij de surprises.  
 
Toch hoop ik dat u iets liefs of aardigs vindt onder uw kerstboom! 
___________________________________________________________________ 
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Afzender: 
www.fv-degeldersevallei.nl 


