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Jaargang 33 – nr.2 – februari 2022 

donderdag 3 maart: clubavond in “de Schuilplaats” 
met kleine veiling. Aanvang 20.00 uur 

donderdag 17 maart: clubmiddag in “de Schuilplaats” 
Aanvang 14.00 uur 
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33e Jaargang nr. 2, februari 2022 
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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Geachte leden,  
 
 
Het bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte uit 
voor de bijeenkomst van donderdag 3 maart 2022 a.s. in de zaal van 
 “de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 
Vorig jaar november waren we ’s avonds voor het laatst samen. Wat mooi dat we nu 
weer plannen kunnen en mogen maken zonder dat we eerst de beperkende corona 
maatregelen moeten doornemen met de vraag of we wel of niet kunnen doorgaan.  
Ik kan u verzekeren dat het voor heel wat spanning heeft gezorgd. De overlegrondes 
waren frequent maar ook noodzakelijk. Vandaag (15 februari) staat weer een pers-
conferentie gepland en het ziet er naar uit dat na onze clubmiddag de 1 ½ meter, het 
mondkapje en de coronapas komen te vervallen.  
 
Is dan alles weer normaal? Ja en nee, onze leden vallen voornamelijk in de groep 
“ouderen” (laten we zeggen 50 jaar en ouder). De meesten, waaronder ikzelf, zullen 
toch de komende weken? maanden? voorzichtig met de vrijheid omgaan en zichzelf 
beperkingen opleggen. Prima, vooral doen en dat respecteren we ook en ik hoop dat 
anderen daar ook rekening mee houden en meewerken. 
 
Vanaf volgende maand plannen we weer de clubavond en clubmiddag, te beginnen 
op 3 maart. Daar stond de ledenvergadering gepland maar deze schuiven we een 
maand door naar april. We willen 3 maart rustig beginnen met de al eerder aangekon-
digde maandelijkse kleine veiling. (Zie verder in dit blad) De kavels bestaan  
voornamelijk uit schenkingen, artikelen van Restore en boeken van de jeugd. Dit  
alles met een heel kleine startprijs. Ook nu kunt u uw tegoedbon van €20,00 inzetten. 
Ook is het mogelijk om met de bon artikelen te kopen bij Miriam Meurs. 
 
Een goede reden om weer onze clubavonden te bezoeken. We hopen op een goede 
opkomst! Het bestuur staat te popelen om weer van start te gaan, maar dat kan niet 
zonder u. Hartelijk welkom!  Kom gerust wat eerder en zeker niet te laat! 
 
R. Lijbaart, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fila              februari 2022    3 
____________________________________________________________________ 

 
WIE WEET MEER? 

 
Ik ben geïnteresseerd in de weg die een brief of kaart aflegt tussen afzender en  
geadresseerde en zodoende verzamelaar van poststukken met hun stempels, verschil-
lende porttarieven en postale aanduidingen. Nu en dan kom je een poststuk tegen waar 
je een vraagteken bij zet. Zo ben ik in het bezit van enkele (drukwerk) enveloppen met 
een roodfrankering van 2 cent met daarboven het woord Nederland en aan beide zijden 
van het porttarief 5 korte golflijnen. 

 

 
 
Wie kan mij wat vertellen over dit stempel en het gebruik hiervan? Mijn brieven  
hebben een vertrekstempel Amsterdam C.S., zijn verzonden tussen 1945 en 1950, zijn 
aan verschillende mensen geadresseerd en hebben ook verschillende (zakelijke) afzen-
ders. 
 

Gert Radstaat  
 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
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 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. 
__________________________________________________________________ 
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Kleine Veiling Jeugdboeken op  3 maart a.s.  
 
Sinds een aantal jaren heeft onze club helaas geen jeugdleden meer. Postzegels  
verzamelen kun je niet op je smartphone doen, dus dan neemt de interesse snel af.  
In de loop der jaren is er een aardige voorraad ontstaan ten behoeve van de jeugd.  
Bij de verhuizing van Fortissimo naar De Schuilplaats in augustus 2021 is alles in 
meer dan 12 (verhuis)dozen verpakt en tijdelijk opgeslagen bij Cees en Geo, omdat 
we in “de Schuilplaats” maar plaats voor 2 kasten hadden.   
Op de ALV van 7 oktober vorig jaar is besloten dat deze voorraad postzegels en  
toebehoren d.m.v. kleine (maandelijkse) veilingen van de hand gedaan gaat worden. 
Ook een geschonken verzameling van dhr. Legger uit Wageningen zal in deze veilin-
gen opgenomen worden, eveneens een hoeveelheid die we via de Restore ontvingen. 
De eerste van deze veilingen was in december gepland, Corona gooide roet in het 
eten. 
We gaan op de clubavond van 3 maart a.s. een nieuwe poging wagen: er zullen 50-60 
kavels tegen (meestal) lage inzetprijzen aangeboden worden.  
Misschien biedt deze veiling u een leuke kans om uw verzameling tegen lage kosten 
uit te breiden:          
 
Afkomstig uit de jeugd: 
Nr. Omschrijving      0/*/**       cat.w.   Inzet 
 
    1 Ca. 50 kaartjes met blikjes/zegels          2.00 
    2 Schoenendoos 50 zakjes div. landen         2.00 
    3 Doosje ca. 350 gram onafgeweekt          1.50 
    4 Doos ca. 700 gram onafgeweekt          3.00 
    5 Doos 1e dag env/poststukken           5.00 
    6 Zakje diverse vnl. Nederland           1.00 
    7 Map div. blokjes/kaarten           2.00  
    8 IJsbak kaartjes/zakjes 1            2.00 
    9 IJsbak kaartjes/zakjes 2            1.00 
   10 17 Kaarten zegels vnl. motief             1.50  
   11 Stockboekje nieuw in plastic           2.00 
   12 Net stockboekje Importa Delta8          1.00 
   13 Oud stockboek, wat Spaanse zegels          0.50 
   14 Boekje met circa 100 sluitzegels          2.50 
   15 Envelop met zegels, veel dieren          1.50 
   16 Stapel (ansicht)kaarten m/z zegels          1.50 
   17 Zakje United Nations FDC/kaarten          1.00 
   18 Meer dan 150 FDC diverse landen         3.00 
   19 Meer dan 125 FDC poststukken Duitsland         3.00  
   20 Meer dan 125 poststukken USA          2.50 
   21 Meer dan 25 poststukken  diverse landen         2.50 
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Nr. Omschrijving      0/*/**       cat.w.   Inzet 
   22 Circa 60 kaartjes met zegels/blokken        2.00 
   23 Partijtje van alles oa ca 50 kaartjes België       3.00 
   24 Partijtje enveloppen vnl. Nederland        1.50 
   25 Tas van alles           1.00  
 
Afkomstig van de Restore: 
 
Nr. Omschrijving      0/*/**       cat.w.   Inzet 
 101 Nederland 1977tm1992 PF, PZB en blokken      **       200.00   10.00 
 102 Nederland idem PF, PZB, FDC’s en blokken     **       250.00   12.50 
 103 Nederland 1977 tm 1992     0/*/**      225.00   12.50 
 104 Engeland/Israël/ diverse     0/*/**      100.00     5.00 
 105 Israël I/1948 tm 1994/ Div fluor L en R  0/*/**      200.00   15.00 
 106 Israël II/1995 t/m 2006/Div. fluor L en R  0/*/**      200.00   17.50 
 107 Israël III/ 2006 t/m 2010           **       250.00   17.50 
 108 Wereld/Diverse I/              0  ?     5.00 
 109 Wereld/Diverse II/ /gestempeld en PF           0  ?     7.50 
 110 W. Europa               0  ?     5.00 
 111 Duitse gebieden en DDR             0  ?     2.50 
 112 Nederland/Halve/hele vellen m plaatfouten         **  ?     5.00 
 113 Wereld/Diverse III              0  ?     1.00 
 114 Wereld I               0  ?     1.00 
 115 Nederland/Blokken PF           **  ?     2.50 
 116 Nederland/gestempeld en wat fauna           0  ?     1.50 
 117 West Europa/div. landen/gestempeld           0  ?     2.00 
 118 Nederland/gestempeld en Spanje           0  ?     1.00 
 119 Wereld II/gestempeld             0  ?     1.00 
 120 Europa I/gestempeld West en Oost Europa         0  ?     1.00 
 121 Nederland/Jaarcollecties 1992 tm 1995         **        175.00     7.50 
 122 Nederland/Jaarcollecties 1993 tm 1995         **        140.00     5.00 
 123 Nederland/Jaarcollecties 1993 en 1994         **          95.00     3.00 
 124 Nederland/Blokken, PZB           **          75.00     3.00 
 125 Diverse IV/zegels en klein stockboek in zak          0  ?     1.00 
 126 Diverse IV/enveloppen/ klein boekje Rusland       0  ?     1.50 
 127 Meerdere stockboekjes             0  ?     1.00 
 128 Aruba/Jaarcollectie 1987           **          25.00     1.00 
 129 Wereld IV/gestempeld             0  ?     1.00 
 130 Fundgrube I/oud stockboek wereld/1850/1932      0  ?     2.50 
 131 Fundgrube II/idem               0  ?     2.50 
 
__________________________________________________________________ 
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Gisteren schreef ik: Postzegels verzamelen op je smartphone, dat gaat niet. Omge-
keerd is het natuurlijk wel mogelijk. 
In mijn verzameling 'Telefoons op postzegels' ( ja, je kunt de meest idiote motieven 
verzamelen.....van Reuzenraden tot Charlie Chaplin en van typemachines tot pincet-
ten) ben ik na goed zoeken 3 zegeltjes tegengekomen met 'Smartphone op postzegel'. 
Het aantal zal de komende jaren wel uitgebreid worden denk ik. 

 
 
 
 
   
 
 

          Geo 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
Puzzelrubriek 
 
  
 
 
Beste puzzelaars, 
 
Er waren weer puzzelaars die alles goed hadden de af-
gelopen maand. Voor een aantal toch de opmerking: let 
op wat je opschrijft, soms krijg ik een verkeerd num-

mer door en scheelt het maar twee nummers, dus goed tellen. Dat scheelt ook in het 
toekennen van punten aan de puzzelladder. 
 
 
Oplossing  
 
Vraag 1 Voor Pampus lag je bij nummer 3218 
Vraag 2 De kwal kon je vinden op nummer 880 
Vraag 3 Guinness was geen bier, dacht ik in eerste instantie ook maar het hondje wat 
     te vinden was op nummer 3331 
Vraag 4 Aagje Deken was te vinden op zegel 394 
Vraag 5 E. Fernhout  was de ontwerper van de gezochte zegels 444/448.  Door velen      
    dan ook gevonden. 
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Nieuwe opgave 
 
1 Broeker veiling 
2 Arnhem – Winterswijk 
3 Fossiel Ammoniet 
4 J.P. Minckelers 
5 Uw hart…Uw leven 
 
Uw oplossing mag weer voor 10 maart naar L.L. Louwerse,  
Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT  Reeuwijk.  
Vergeet u niet mooi te frankeren, dat levert over enige maanden weer extra punten 
op.  
De zegels gaan naar de Stichting De Postzegelvriend t.b.v gehandicapte verzamelaars 
 
Leen Louwerse 
 
 
Stand 
Naam     vorige stand  december nieuwe stand 
 
Peter Fidder     481   14  495 
L. v.d. Maesen    435   11  446 
Wim Holleman    410   17  427 
H. Wolters     367   17  384 
Jacqueline de Wit    348 
Arie Oskam     295 
Geo van Dartel    248   17  265 
W. van Doorn    207 
J. Huiskes     185 
M.P. Meeter     175   11  186 
Lex van Rootselaar   141  
J.A. te Loo     137   14  151 
Anneke de Wit    132   17  149 
C. van Holthe    116 
J. Bisschops     115 
Gerard de Nooij    107   17  124 
Rik van Andel      47 
Nico Vonder       45 
 
 
___________________________________________________________________ 
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Antarctica, het continent rond de Zuidpool van de Aarde 
            Deel 2 
In mijn vorige bijdrage heeft u kunnen lezen dat eind 
vorige eeuw de Noor Amundsen als eerste de geogra-
fische Zuidpool heeft bereikt. Vele expedities volgden 
elkaar op en niet alleen door de landen die een claim 
legden op een gebied op Antarctica. Zo’n 30 landen 
bemensen een 60 tal stations. Centraal het Zuidpool-
station Amundsen-Scott, een Amerikaans poolstation 
bewoond vanaf 1956. Het station staat hier op een ijs-
laag van ruim 2850 meter dik.  

 
 

Terug naar de landen die een gedeelte van Antarctica claimen. In deze aflevering de 
landen Australië en Nieuw Zeeland. Ruwweg het oostelijke gedeelte op de kaart met 
nog een, in het Australische deel, sector van Frankrijk. 
 
Australian Antarctic Territory: 
In 1954 bouwde Australië het eerste overwinteringsstation van Australië op het An-
tarctische continent met de naam Mawson Station.Het is nu één van de oudste en 
langst continu-werkende stations op Antarctica. Ter gelegenheid daarvan een 2 tal 
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cinderella’s uit 1954, die als sluitzegels konden worden bijgeplakt en uit 1957 de   
eerste herdenkingszegel van deze expeditie.  
 

 
 

Verder een tweetal enveloppen met stempels van Mawson- en Davis Research Station 
uit 1960 en 1977. Twee van de drie permanente stations van Australië.  
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Ross Dependency: Op de kaart aan de zuidkant 
ligt de claim (overgenomen van Groot Brittan-
nië: 1923) van Nieuw Zeeland. Gebouwd in 
1957, wordt vanuit Scott Base wetenschappelijk 
onderzoek gedaan. Vanaf dat jaar werden ook 
zegels uitgegeven met deze naam. 
Hieronder enveloppen verstuurd vanaf het sta-
tion. De 1e verstuurd in 1958 met de eerste vlucht Scott Base – NZ. De 2e enveloppe 
met brief uit 1965 van onderzoeker Wilfried naar zijn tante Eva en oom Rudolf in 
Durlach, WD.  
 

 
 

 
 
Roy.          Wordt vervolgd 
__________________________________________________________________ 
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De beleving van het fenomeen   a        l 
 
Het is al weer twee jaar geleden dat ik u op deze plaats iets vertelde over de oorsprong van het  
carnavalsfeest. De gegevens hiervoor had ik gehaald van internet; pure feiten, die iedereen kan vin-
den. Ik zou u ook nog vertellen van mijn persoonlijke gedachtegang over dit fenomeen. Vorig jaar 
gooide Corona roet in het eten, maar nu moet het er maar van komen. Ik weet dat het feest met zijn 
herrie, gehos en verkleedpartijen teruggrijpt naar vroegere tijden, verstandelijk kan ik het  
festijn beredeneren, maar …… het echte carnavalsgevoel is bij mij ver weg, ik word er niet koud of 
warm van, want ik snap er dus gewoon niets van: niets van het carnavallen zelf en al helemaal niets 
van de carnavalsvierder. 
 
Allereerst: ik ben van “boven de rivieren”, niet met carnaval opgegroeid, ik houd niet 
van bier en ben van nature geen uitbundig type. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb veel over carnaval gelezen. Ik weet van de ontstaansgeschiedenis, dat het van 
oorsprong een volks feest is, waarop vóór de sobere vastentijd nog eens uit de band 
mag worden gesprongen, dat iedere streek zijn eigen folklore hierin heeft en dat het 

Sittardse carnaval niet hetzelfde is als het feest in Den 
Bosch. (Pardon, Oeteldonk bedoel ik) Ik noem maar wat. Ik 
weet van Alaaf en de Prins en zijn Raad van 11. Ik kan zelfs 
enkele carnavalshits meezingen, nou ja, neuriën dan. Ik 
weet dat het 3, soms 4 of 5 dagen duurt en dat de echte car-
navalsvierder de dag na het carnaval een askruisje gaat ha-
len in de kerk. 
En toch snap ik er niets van. Wat doen de Dansmariekes bij 
dit feest, waarom die vreemdsoortige liedjes met bijbeho-
rende polonaise en ontelbare hoeveelheden glazen bier? 
Drie dagen (of nog meer) lang? Een mens heeft daarvan na 

één middag en/of avond toch wel genoeg?  
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En waarom ook die vreemde uitdossing waarin alles moet gebeuren? De meest bij-
zondere (wel heel kleurrijke, vaak zelfgemaakte) creaties komen voorbij. Is dit alles 
ter verhoging van de feestvreugde? Mis. Ik heb me door een echte carnavalist laten 
vertellen, dat dit verkleden er is, omdat niemand zo wordt herkend, want met carna-
val is iedereen gelijk aan elkaar. O ja? En die andere 362 dagen in het jaar dan? Ieder 
trekt zich na het feest terug in zijn eigen kringetje en dan is er ineens weer standsver-
schil: bepaalde kinderen worden nooit op verjaardagsfeestjes gevraagd, de bankier 
vergeet ineens de postbode te groeten en mijnheer de directeur kent de naam van zijn 
ondergeschikte niet meer. Terwijl ze een week geleden nog met de armen om elkaar 
liepen te hossen en samen een biertje dronken. Maar ja, carnaval is nu voorbij en nu 
zijn we dus niet meer gelijk…………..Leg het mij nu eens uit! 
En wat heeft een bloemetjesgordijn met carnaval te maken en wat doet een paard in 
de gang? En weet Mien inmiddels waar de feestneuzen liggen? 
Wat is nou het echte carnaval? Dezelfde carnavalist probeert 
het nog een keer: 
Hij heeft het over de inspanningen, lang van tevoren, om de 
mooiste praalwagens te maken, over de saamhorigheid, over 
het op de hak nemen van plaatselijke omstandigheden en de 
pan snert, die thuis tijdens de carnavalsdagen dag en nacht be-
schikbaar is, omdat je toch ook wel eens trek krijgt in die drie 
dagen…. En ja, het is wel eens luidruchtig en er vloeit heel 
wat alcoholisch vocht door de kelen, die toch gesmeerd moe-
ten worden. Allemaal leuk en aardig, maar niet genoeg om mij zo ver te krijgen dat ik 
me in een dwaas pak ga hijsen of dat ik mijn keel schor ga zingen over ene Flip Fluit-
ketel. Ten einde raad mompelt mijn carnavalist dan zijn gedenkwaardige woorden: 
“Dit moet je zelf meemaken, je moet je erin onderdompelen, je moet het ervaren. Het 
moet in je bloed zitten!” 
 
Aha! Dat zal het zijn! Het zit gewoon niet in mijn bloed! 
Maar ik weet niet of ik daar nu zo rouwig om moet zijn…………….Alaaf!!!! 
           Anneke de Wit 
____________________________________________________________________ 
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Wist u dat……………………………. 
           Anneke de Wit 
- de eerste postzegel ooit de Penny Black is met beeltenis van koningin Victoria 
- deze postzegel nu miljoenen euro’s opbrengt (Zie artikeltje hieronder) 
- het in het Verenigd Koninkrijk verboden is om een postzegel van de koningin 
   ondersteboven op een poststuk te plakken 
- de eerste briefkaart in Oostenrijk werd uitgegeven in 1869 
- de eerste zelfklevende postzegels al in 1964 werden uitgegeven in Sierra Leone 
- Nederland pas volgde in 1995 met de zelfklevende decemberzegel 
- de grootste postzegelverzameling ter wereld zich bevindt in het British Museum in 
  Londen 
- Zwitserland het eerste land was met kinderpostzegels 
- Nederland het tweede land in Europa was (na Rusland) met toeslagzegels 
 
En om wat dichter bij huis te blijven: 
Wist u dat……………………………. 
- er afgelopen donderdag 17 februari een fantastische postzegelmiddag is geweest in 
  “de Schuilplaats” 
- er behalve de altijd aanwezige stuiverboeken ook geweldige hapjes klaarstonden 
- Wil hiervoor had gezorgd (Hulde!) 
- er verschillende mensen hun verzameling (of althans een deel ervan) hadden  
   tentoongesteld en hiermee streden om de Jan Mak-trofee 
- mevrouw M.Y. van A. de koffer heeft gewonnen 
- de tijd veel te snel ging 
- iedereen hoopt dat er nog eens een vervolg gaat komen 
- het bestuur kan terugkijken op een zeer geslaagde middag (dank je wel) 
_________________________________________________________________ 
 

Krantenartikel van 7 december 2021: 
 
Oudste postzegel ter wereld niet ver-
kocht, bod van 4,5 miljoen te laag 
 

Op een veiling in Londen is de oudste postzegel ter wereld niet verkocht. Veilinghuis 
Sotheby's vond het hoogste bod van omgerekend bijna 4,5 miljoen euro te laag. 
De verkopers hadden meer verwacht voor de ‘Penny Black’. Sotheby's hoopte voor 
het oudst bekende exemplaar van de eerste druk uit 1840 minstens 4,7 miljoen tot een 
recordprijs van 7 miljoen euro te krijgen. 
Op de Penny Black-postzegel is koningin Victoria afgebeeld. De afbeelding werd ge-
bruikt tot haar dood in 1901. 
___________________________________________________________________



 

 
 

 


