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Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Jaargang 33 – nr.4 – april 2022
donderdag 12 mei: clubavond in “de Schuilplaats”
met grote veiling. Aanvang 20.00 uur
donderdag 19 mei: clubmiddag in “de Schuilplaats”
Aanvang 14.00 uur
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33e Jaargang nr. 4, april 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: (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,

H

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 12 mei 2022 a.s. in de zaal van
“de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A te Ede. Aanvang 20.00 uur.

We kunnen als bestuur terugkijken op een goed verlopen ALV. Als (opnieuw)
gekozen voorzitter kijk ik vooruit naar ik hoop weer een “normale” reeks clubdagen
zonder hindernissen. Als ik u zo zie genieten van de avond dan heb ik er ook het
vertrouwen in dat dit mogelijk is.
We hebben een fantastisch bestuur waar eenieder haar uiterste best doet om u een
goed programma aan te bieden, ik ben een dankbaar mens. Maar zonder uw
enthousiasme zou onze club niet kunnen functioneren.
Op de vorige clubavond werd ik aangenaam verrast met een leuke paasbloem voor
buiten en een reuze fles gebotteld in België. Allen hartelijk dank daarvoor.
Op die avond heb ik gevraagd om u op te geven als vrijwilliger, met de insteek dat u
kennis maakt met het reilen en zeilen van de vereniging. We zijn speciaal opzoek
naar leden die zich willen inzetten als back-up voor bv: redacteur, webbeheerder en
veilingmeester. Kom gerust eens praten.
Op de clubavond van 12 mei a.s.(let op: 2e week van mei) houden we een grote
veiling en dit is ook de laatste gelegenheid voor u om uw voucher in te zetten. U ziet
het, het wordt weer een “rumoerige” avond, de (gratis) koffie/thee staat klaar!
Hartelijk welkom en geef elkaar de ruimte,
Roy Lijbaart, voorzitter
Agenda :
1 .Mededelingen en ingekomen stukken
2. Verslag bijeenkomst 7 april 2022
3. Rondvraag
4. Sluiting
5. korte pauze
6. veiling
__________________________________________________________________
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Verslag 7 april 2022
Roy heet een ieder van harte welkom.
1. Mededelingen en ingekomen stukken
- Roy begon zich afgelopen middag toch zorgen te maken of er wel leden naar de bijeenkomst zouden komen. Hij kreeg diverse vragen hierover in de loop van de middag. Wat bleek: er was code geel afgegeven, oftewel: het waaide een beetje meer dan
anders.
Er zijn een 4 tal afmeldingen ontvangen van J. Bol, J. Rosman , J. Bisschops en
M. Huikeshoven. Desondanks zijn er 45 leden aanwezig.
- Voor de veiling van 12 mei kan men t/m 10 april kavels aanmelden.
- 30 april is er een zaalveilling van het SvF in Houten.
- Winterstamps zal op 27 en 28 Mei te Veenendaal plaats vinden.
- Verder is er een uitnodiging ontvangen voor het afscheid van Fred Croezen vanwege het bereiken van de pensioen gerechtige leeftijd. Hier zijn enkele leden aanwezig geweest.
2. Verslag bijeenkomst 3 maart 2022
Hier zijn geen op- en of aanmerkingen over.
3. Rondvraag
Geo: Afgelopen maand is een wit stockboek ingeleverd met sportzegels. Van wie is
deze?
Peter Fidder krijgt een dik stokboek voor zijn positie op de ladderstand.
4. Sluiting (dat dacht Roy).

Cees heeft n.l. nog een
verrassing in petto voor
Roy. Als waardering voor
zijn werk en inzet voor de
vereniging krijgt hij een
fles drank en een leuke
bloemenmand met violen
voor in de tuin (met het
verzoek deze pas weer
buiten te zetten als de
wind is gaan liggen) aangeboden.
Als laatste memoreert Arie dat er vandaag 4 “oud”- voorzitters aanwezig zijn: Roy
Lijbaart, Cees van Holthe, Nico van der Lee en Arie Oskam. (op de foto van links
naar rechts)
Berry Jakobsen
__________________________________________________________________
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Op de vorige clubavond is tijdens de ALV het volgende verslag voorgelezen en behandeld:

Secretarieel jaarverslag 2021 Filatelisten Vereniging De Gelderse Vallei
Algemeen
Sinds 1 januari 2015 is de Filatelisten Vereniging De Gelderse Vallei (FVDGV), een
zelfstandig vereniging, onder de paraplu van Samenwerkings Verband Filatelie (SVF)
met als doel om 2x per maand een clubdag te organiseren waar ledencontact en
ontmoetingen belangrijk zijn.
Bestuur
Bij aanvang van het jaar 2021 bestond het dagelijks bestuur uit
Voorzitter: Roy Lijbaart
Secretaris: vanaf maart 2015 is deze functie vacant. De afgelopen jaren zijn de
secretariële werkzaamheden door de zittende leden van het bestuur waargenomen.
Penningmeester: Wil Doesburg
Ledenadministratie: Erik Bel
Hoofd Rondzendingen: Berry Jakobsen
5 centen boeken: Cees van Holthe en Geo van Dartel
Nieuwtjesdienst : Lammert Brouwer
Veilingmeester: Ron van Beest
Verder werd het bestuur ondersteund door een aantal trouwe vrijwilligers.
De wekelijkse/maandelijkse contacten gingen voornamelijk via de mail en telefoon.
Er waren in 2021 geen vergaderingen van het samenwerkingsverband.
Mutaties ledenbestand:
In 2021 hebben 4 leden het lidmaatschap opgezegd.
Ledenbestand op dit moment 124 leden
Verenigingsactiviteiten
In 2021 zijn er in Ede op de eerste donderdag van de maand 3 maal de avond
bijeenkomsten en op de 3e donderdagmiddag van de maand 3 maal de middag
bijeenkomsten gehouden in de maanden september, oktober met ALV 2020 en
november. De avonden werden bezocht door 30 tot 50 leden en de middagen rond de
20 leden. De meeste clubdagen gingen niet door i.v.m. de corona epidemie.
Andere activiteiten:
Ons blad Fila is in 2021 elke maand verschenen met dank aan mv. Anneke de Wit en
de website is verbeterd en stabieler gemaakt, met dank aan de hr. Berry Jakobsen.
Op de site zijn o.a. het Huishoudelijk Reglement, privacyverklaring, inzendlijst
veiling en informatie van en over de vereniging terug te vinden.
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Tot besluit
Aandachtspunten m.b.t. het voortbestaan van de vereniging in de naaste toekomst.
1. Weinig animo voor een bestuursfunctie bij de vereniging.
2. Afname van het ledenaantal.
Al met al is 2021 een jaar geweest waar het landelijke Corona beleid leidend was en
waar we zijn verhuisd van Fortissimo naar de Schuilplaats.
Onze inzet is en blijft een goed programma leveren. We worden hierin gesterkt door
onze goed bezochte clubdagen en enthousiaste clubleden op deze avonden.
Het bestuur van de Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei”
Voor deze
Roy Lijbaart, voorzitter
___________________________________________________________________
Ook werd er tijdens de ALV stil gestaan bij de jubilarissen, die langdurig lid zijn van
de vereniging. Behalve de bijbehorende oorkondes, ontvingen zij ook de felicitaties
en een mooie bos bloemen.

Het ging hierbij om:
en

dhr. N. van der Lee
Mevrouw B. den Boer –Hoekert
dhr. P.H.M. Driessen

40 jaar lid
25 jaar lid
25 jaar lid

(op de foto van links naar rechts)

Niet aanwezig waren: de heren J. Bol en J. Rosman, beiden 40 jaar lid.
Allen alsnog van harte gefeliciteerd!!
___________________________________________________________
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Oekraïne: geschiedenis in postzegels

door Niek Edelenbosch

Dit artikel verscheen eerder in “De Kartelrand”, nr. 37, september 2014.

Deel 1
Inleiding
Oekraïne (Afb. 1) is in 2014 op een zorgwekkende wijze voortdurend in het nieuws.
Toen in februari de ogen van de wereld gericht waren op de Olympische Spelen in
Sotsji, verloor de Russisch gezinde president Janoekovitsj de meerderheidssteun in
het parlement. Dit zette hem af en schreef nieuwe verkiezingen uit. In maart
annexeerde Rusland de Krim. In mei ontstond er in het oosten rond Donetsk en
Loegansk een militaire strijd tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense
leger, waarna in juli passagiersvlucht MH17 met voornamelijk Nederlanders aan
boord daar uit de lucht werd geschoten. In dit artikel wil ik u aan de hand van
postzegels en een aantal kaarten meenemen in de geschiedenis van Oekraïne. Hierbij
zijn de plaatsnamen op de stempelafdrukken vrijwel alle op Afb. 1 terug te vinden.
Afb. 1
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Vroege geschiedenis
In de 9e tot 13e eeuw was in gedeelten van het huidige Oekraïne, Wit-Rusland en
Rusland het Kievse Rijk gevestigd, opgericht door de Varjagen uit Scandinavië, die
onder andere handel dreven op Constantinopel. In de 10e eeuw werd het Byzantijnse
christendom ingevoerd na de bekering van de toenmalige vorst. Het rijk raakte
langzamerhand versnipperd over verschillende vorstendommen en het Oekraïense
grondgebied viel in 1240 ten prooi aan invallen van Mongolen. In de 13e en 14e eeuw
wist Litouwen steeds meer voormalige Afb. 2
Russische vorstendommen ten
westen van de Dnjepr, die het land
via Kiev van noord naar zuid in
tweeën deelt, onder zijn gezag te
verenigen. Litouwen fuseerde in
1569 met Polen (Afb. 2). De
gebieden ten oosten van de Dnjepr
werden in 1686 onderdeel van
Rusland en werden geleidelijk
gerussificeerd. Die ten westen van de
Dnjepr bleven Pools; ze kwamen in
1795 onder Habsburg en
ondergingen een westerse invloed. In
deze periode werden de grondslagen gelegd voor de nu nog bestaande verschillen
tussen het westen en het oosten van Oekraïne.
1850 tot eerste wereldoorlog
Het meest westelijk gelegen deel van het huidige Oekraïne ten noorden van
Afb. 3
Roemenië maakte in de 19e eeuw deel uit
van Oostenrijk-Hongarije. Vanaf 1850
kwamen hier postzegels in omloop (Afb. 3),
veelal met een portret van keizer Franz
Josef. Afgebeeld zijn postzegels van de
emissie 1867 gestempeld in Lemberg (nu:
L’vov – zie Afb. 1) en van de emissie 1890
gestempeld in Tarnopol (Ternopol).
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Het overige deel van het huidige Oekraïne
behoorde tot Rusland, dat eind jaren 1850 voor
het eerst postzegels uitbracht. Afb. 4 toont
postzegels van de emissie 1884 gestempeld in
‘ОДECCA’ (Odesa - Afb. 1) en emissie 1913
met stempelafdruk ‘KIEBъ’ (Kiev).

Afb. 4

Tijdelijke onafhankelijkheid
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verwierf Oekraïne begin 1918 autonomie. Dit was
het resultaat van het militaire succes van de ‘Witten’ ofwel anti-bolsjewisten en hun
bondgenoten in hun strijd tegen het Rode leger in de Russische burgeroorlog
(Afb. 5).
Afb. 5
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De Oekraïense republiek gaf zowel postzegels uit met inschrift ‘Oekraïense
volksrepubliek’ als postzegels van Rusland met een drietand als opdruk (Afb. 6). Dit
symbool was toen net als nationaal wapen aangenomen. Er zijn veel verschillende
opdrukken. Deze verwijzen naar het gebied waar de opdruk aangebracht werd.
Afb. 6

In 1920 verloren de Witten de strijd met het Rode leger onder
aanvoering van Trotski en in november 1920 gaven zij
Afb. 7
ook hun laatste bolwerk, de Krim op. Afb. 7 toont een postzegel
van het gebied van het leger van generaal Denikin van de
Witten, gestempeld in 1920 te Simferopol op de Krim.
Afb. 8
In heel dit gebied kwamen vervolgens
Afb. 8
postzegels in omloop
van de Russische
socialistische Sovjetrepubliek, toen nog
onder leiding van
Lenin. Afb. 8 toont een
dergelijke zegel uit 1921 met stempel van
het eveneens op de
Krim gelegen Kerch.
Een serie postzegels, gemaakt in Wenen,
kwam eind 1920 te laat
beschikbaar om nog in gebruik genomen te kunnen worden in het inmiddels bezette
Oekraïne. De ontwerper had beoogd een karakteristiek beeld te geven van de
Oekraïne en haar geschiedenis. Zo zijn bijv.
Afb. 9
afgebeeld de *hetman Bohdan
Khmelnytsky, die in de 17e eeuw de
Polen ver terugdreef en een
kozakkenstaat stichtte, en het
monument van Volodymyr de Grote
in Kiev (Afb. 9). Volodymyr
regeerde over het Kievse rijk rond
het jaar 1000 en was degene die in
die tijd al de drietand als heraldisch
symbool aannam.
Wordt vervolgd
*Van de redaktie: Hetman is de titel van de op één na hoogste militaire bevelhebber (na de vorst) in
Polen en Litouwen van de 15e tot de 18e eeuw. De titel werd ook gebruikt bij de Kozakken van
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Oekraïne en Rusland vanaf de 16e eeuw (Wikipedia)

V

an de Redactie

Voorgaand stukje is deel 1 van een artikel van Niek Edelenbosch, lid van de postzegelvereniging uit Wageningen, over Oekraïne en zijn geschiedenis op postzegels.
Hij schreef dit artikel in 2014; het jaar, waarin Rusland de Krim annexeerde……..
Hoe actueel en interessant is dit artikeltje ook nu weer. Helaas.
Daarom de plaatsing in deze (en de volgende) Fila. Dank je wel, Niek.
Iets vrolijkers: Mevrouw Bakker was erg verrast met
haar uitverkiezing tot “persoon van het jaar” voor de
FVDGV (Filatelisten Vereniging De Gelderse Vallei) Ook met de daarbij behorende bloemen was zij
erg blij. Zij sprak haar waardering uit voor de vereniging en dan vooral naar onze voorzitter toe.
Verder moet u het deze maand doen zonder de bijgewerkte puzzelstand. Onze puzzelredacteur had
moeite om in zijn excelbestanden te komen en kon
de stand dus niet bijwerken.
Jammer, maar deze heeft u dus nog tegoed.
Gelukkig staat de nieuwe puzzel wel in de Fila,
zodat u uw hoofd kan breken op de nieuwe
opdrachten.
We zouden het bijna vergeten, maar we hebben nog niet vermeld, wie dit jaar de winnaar is geworden van de Jan Mak-trofee.
Drie deelnemers zaten erg dicht bij elkaar, maar Berry kwam als winnaar uit de bus!
Met zijn inzending: “Deutsche dienstpost Niederlande“ gooide hij hoge ogen en nu
mocht hij dus voor een jaar de trofee mee naar huis nemen. Berry, alsnog gefeliciteerd.
Nog één laatste, niet geheel onbelangrijk punt: Na de oproep van Roy om zich als
vrijwilliger beschikbaar te stellen voor een “back-up”- functie voor verschillende posities in de vereniging is er in ieder geval één die gereageerd heeft en wel op de
functie van redacteur. U begrijpt dat ik hier erg blij mee ben: Gert (Radstaat) wil wel
eens wat taken van mij overnemen als ik onverhoopt onder een tram loop (woorden
van Roy) of 2 maanden op vakantie wil .
(Ook die plannen heb ik nog niet).
Gert is trouwens geen onbekende voor mij (en voor u) want hij voorziet mij regelmatig van artikeltjes voor de Fila!
Ook voor andere functies zou het fijn zijn als hier iemand “back-up” zou willen zijn.
Denk aan onze webmaster of veiling-of penningmeester….Dus kom op en maak een
praatje hierover met één van onze bestuursleden.
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I

n mei zal onze clubavond in het teken staan van de Grote Veiling.
Veel leden hebben kavels ingebracht en volgens ingewijden zijn dat er in totaal
meer dan 200! De kavellijst hierbij zou veel te groot worden om in de Fila te worden afgedrukt. Daarom wordt hij apart bijgevoegd en ook digitaal kunt u hem inzien.
Kijk maar even op onze website!

12 mei
Postzegelveiling

Komt allen dus bijtijds naar “de Schuilplaats”, waar u de kavels kunt inzien, voor de
vergadering begint.
Na een korte pauze begint dan de veiling. En zeg nou zelf: bij zo’n groot aanbod is er
vast wel iets bij van uw gading. Een mooie gelegenheid dus om uw verzameling uit te
breiden, iets aan te schaffen voor het altijd leuke “snuffelwerk” of om gewoon op een
idee gebracht te worden voor het opzetten van een nieuwe verzameling!
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Puzzelrubriek

Beste puzzelaars,

D

e vorige puzzel gaf bij sommige inzenders problemen: één persoon heeft twee
keer een oplossing ingestuurd en hierbij waren enkele verschillen ten opzichte
van elkaar. Niet dat het heeft geholpen, maar toch....
Oplossing
Vraag 1: NVPH internering 1 en 2
Vraag 2: NVPH nummer 932-937 onder andere, ook 1662 of 1663
Vraag 3: NVPH nummer 657, 1615 of 1844
Vraag 4: NVPH nummer 493 was niet te moeilijk
Vraag 5: NVPH nummer Brandkast zegels o.a. ook 1974 was een mogelijkheid.

NVPH nrs 932-937
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Nieuwe opgave
1
wat is het NVPH nummer, behorende bij “Kamer van Koophandel”
2
wat is het NVPH nummer, behorende bij “Aart van Dobbenburgh”
3
wat is het NVPH nummer, behorende bij “Thorbecke”
4
wat is het NVPH nummer, behorende bij “Sexbierum”
5
wat is het NVPH nummer, behorende bij “isolatie”
Bonusvraag: Welke zegel heeft geen landsnaam?
Uw oplossing mag weer voor 10 mei naar L.L. Louwerse,
Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT Reeuwijk.
Wilt u wel uw naam bij de oplossing vermelden en vergeet 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
Omdat ik even een
bestand komt de

vorige stand

nieuwe stand
probleem heb met mijn excelpuzzelstand de volgende keer.

____________________________________________________________________

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 manier hun verzameling uit.
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