FILA
Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei

G
A
R
E D
E
R
E
N

O T T E R L O
U
B
N
E
A C H T E R V E L D
R
E
O
E
N
R
O
E
E
R
E R V E E N
T
E
H A R SK A M P
L
W
U
D
D E G L I N D
K
Z
B E N NE K O M
R
N
S T R O E
M

Jaargang 33 – nr.5 – mei 2022
donderdag 2 juni: clubavond in “de Schuilplaats”
Afsluiting seizoen. Aanvang 20.00 uur
In juni geen clubmiddag
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33e Jaargang nr. 5, mei 2022
Verschijnt 10 maal per jaar
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:
A. de Wit, 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: G. van Dartel en A.G. Jakobsen (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 de bijeenkomsten

Fila
mei 2022
2
____________________________________________________________________

Geachte leden,

H

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte
uit voor de bijeenkomst van donderdag 2 juni 2022 a.s. in de zaal van
“de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A te Ede. Aanvang 20.00 uur.

Het is officieel nog geen zomer maar bij mij op het terras, tuin op het zuiden, is het al
enkele dagen boven de 25 graden Celsius. De handen zijn nu volop bezig met de tuin
en houden een koele versnapering vast.
De zomer nadert en op 2 juni is al weer de laatste clubavond voor de vakantieperiode.
Deze avond is vooral: genieten, wellicht een kleine veiling/of iets anders en afsluiting
van de eerste helft van het seizoen. Let op: in juni staat er geen clubmiddag meer
gepland.
De eerstvolgende clubavond na de vakantie is 8 september 2022. We starten dan met
een gezamenlijke maaltijd. Houd de berichten in de Fila en op de website in de
gaten………
Op mijn vraag om u op te geven als vrijwilliger hebben een 2tal leden gereageerd en
daar zijn we heel erg blij mee.
We hebben op de avond in mei Ron van Beest een prettig presentje meegegeven,
na 7 jaar stopt hij als veilingmeester. Deze functie neemt Geo van Dartel samen met
Berry over. Goed dat dit allemaal op deze manier gebeurt en er andere personen opstaan. Ik weet dat vele verenigingen zich in zwaar weer bevinden, het ledenaantal
wordt alleen maar minder en erger nog: het is heel erg moeilijk om bestuursleden te
vinden. Om deze reden zijn dit jaar al een 4 tal SVF verenigingen gestopt. Ook onze
vereniging levert leden in, maar we hebben wel een grote kern met zeer actieve en
betrokken leden die graag de clubdagen bezoeken.
Het bestuur heeft het volste vertrouwen en motivatie om de komende jaren u van een
leuk programma te kunnen voorzien.
Hartelijk welkom op 2 juni en geef elkaar de ruimte,
Roy Lijbaart, voorzitter
Agenda :
1 .Mededelingen en ingekomen stukken
2. Verslag bijeenkomst 12 mei 2022
3. Rondvraag
4. Kleine veiling
__________________________________________________________________

Fila
mei 2022
3
____________________________________________________________________
Kavellijst kleine veiling 2 juni 2022
Kavel.nr.
1

Inz.

Land

Jeugd

vnl NL

2
3
4
5

FV DGV
FV DGV
FV DGV
FV DGV

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

FV DGV
FV DGV
FV DGV
FV DGV
FV DGV
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd

omschrijving

Doos Zegels op papier
vnl NED
West-Afrika Catalogus 2011 2 delen
Duitsland
Catalogus 2012/2013
Zuid-O Azië Catalogus 2011/ deel 2
Azië
Catalogus Nabije Oosten
2007
Afrika
Catalogus Z.+Centr 2007
Afrika
Catalogus W.Afrika2007
Europa
Catalogus Zuid-Europa
Europa
Catalogus ZO Europa
Europa
Catalogus Oost Europa
vnl NL
Envelopjes Nl+4xcd rom
Nicaragua
Stockboek 16 pag
Canada
Stockboek 16 pag
Brazilië
Stockboek 24 pag
San Marino
Stockboek 7 pag gevuld
Luxemburg
Stockboek 19 pag gevuld
Mid Oosten
Stockboek
Egypte UAR Stockboek, enkele pag
Polen/Canada Stockboek 12 pag
Malaya
Maleisië Stockboek
Roofstaten
Dik stockboek
Italië
Medium Stockboek
Ex-5 cent
Bloemen /Vissen/Vogels
Ex-5 cent
Diversen 1
Ex-5 cent
Diversen 2
Togo
O.a. motief series
Turkije
Net Davo album 16 pag
USA
Stockboek 18 pag zegels
Singapore
stockboek 16 pag
Thailand
stockboek 16 pag

Voor iedereen:
Een mooie zomer en
Een fijne vakantie !!!!!

Inzet
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
3,00
2,00
4,00
2,00
5,00
3,00
2,00
2,50
3,00
10,00
5,00
2,50
1,50
2,00
3,00
3,00
5,00
3,00
3,00
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Verslag bijeenkomst fv De Gelderse Vallei 12 mei 2022
Roy vangt aan om 20:02 uur
1 Mededelingen en ingekomen stukken
- Op de agenda staan de volgende 2 bijeenkomsten; 19 mei clubmiddag wat nu volgende week donderdag al is en de laatste clubavond op 2 juni.
In juni is er geen clubmiddag meer.
Na de zomerperiode beginnen we op donderdag 8 september met een
clubavond, voorafgegaan door een maaltijd. Deze zal ook in “de
Schuilplaats” plaats vinden. Aanvang van de maaltijd is om 18:00 uur. Als u hierbij
aanwezig wilt zijn, graag opgeven via onze website. Alle aanmeldingen gaan alleen
via de website. En voor diegenen die geen internet hebben: die mogen Roy bellen en
hij zal uw aanmelding voor u verzorgen.
- Na de oproep voor vrijwilligers die het bestuur willen assisteren kwam er 1 reactie
(van 1 voormalig bestuurslid, die het bestuur wel wil helpen).
- Verder heeft Geo van Dartel aangeboden om de taken van de veilingmeester (samen
met Berry) over te nemen. Geo wil zich ook verdiepen in het beheren van onze website. Hartelijk dank!
- Ron van Beest had begin dit jaar aangegeven te
willen stoppen met de werkzaamheden van veilingmeester. Roy heeft enkele nummers van Fila moeten doorspitten en kwam zo tot de conclusie, dat er
in het maart nummer van 2015 voor het eerst vermeld staat dat Ron de veilingmeester is van onze
vereniging. Kortom Ron is ruim 7 jaar veilingmeester geweest.
Ron krijgt hiervoor een leuke attentie.
2. Verslag bijeenkomst 7 april 2022
Hier zijn geen op en of aanmerkingen op.
3. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
4. Sluiting
Verder wordt er deze avond veel
aandacht gegeven aan de te veilen
kavels. In de loop van de avond
hebben de nodige kavels weer een
nieuwe eigenaar gevonden.

___________________________________________________________________
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OPENING
NIEUWE
SEIZOEN

OP DONDERDAG
8 SEPTEMBER 2022
Onze eerste clubavond in het nieuwe seizoen willen we een
bijzonder tintje meegeven
Daarom nodigen wij u uit om samen te genieten van een
heerlijk buffet in de Schuilplaats.
Er zullen allerlei hapjes klaar staan en
heerlijke drankjes maken het compleet.

Aansluitend gaat de clubavond in zijn gewone vorm verder,
zodat u toch ook nog met postzegels bezig kunt zijn!
De avond zal om 18.00 uur beginnen.
Om enig inzicht te krijgen in het aantal personen dat
aanwezig zal zijn, is het wel nodig dat u zich opgeeft
voor deze avond.
Dat kan via de site FV-degeldersevallei.nl
Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn om zo een
geweldige start te maken met het seizoen 2022/2023
Zet het vast in uw agenda, want dit wilt u
natuurlijk niet missen!
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Oekraïne: geschiedenis in postzegels

door Niek Edelenbosch

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

Deel 2
Afb. 10

Naast een Oekraïense republiek ontstond er eind 1918 ook een West-Oekraïense
republiek op het voormalig Oostenrijk-Hongaarse grondgebied (Afb. 10).
Hier werden tot halverwege 1919 Oostenrijkse postzegels
uitgegeven voorzien van een opdruk. Afb. 11 heeft als opdruk een
drietand en de letters Э.У.Н.Р. (Z.U.N.R) Deze staan voor WestOekraïense volksrepubliek. Slechts een klein deel van de
uitgegeven postzegels is daadwerkelijk postaal gebruikt.
Afb.11
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Verschuivende grenzen
Afb. 12
In het westen (zie ook Afb. 10) zijn er in de loop van de tijd grote
grenswijzigingen geweest. Oost-Galicië (was Oostenrijks), met als
belangrijkste stad Lwow, en Wolhynië (behoorde tot Rusland)
Afb. 13
worden onderdeel van Polen tussen WO I en II
(Afb. 12). Meer zuidelijk behoort Bukovina (was
Oostenrijks) met als grootste stad Chernivtsi
ofwel Cernauti tussen WO I en II tot Roemenië
(Afb. 13).
De grootste veranderingen zijn er in
Karpaten-Oekraïne, ook wel Roethenië geheten met als voornaamste
stad Uzhorod, in het Hongaars Ungvar geheten. Vanaf 1871 komen
in dit meest westelijk stukje Oekraïne de eerste Hongaarse postzegels (Afb. 14:
stempel Beregszasz (18)90) in omloop als gevolg van een grotere autonomie van
Hongarije binnen de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Tussen WO I en II ging
dit gebied het meest oostelijke deel uitmaken van het nieuwe land Tsjechoslowakije
Afb. 14

om in WO II weer toegewezen te worden aan Hongarije (Afb 14). Begin 1939 was
het even zelfstandig, maar juist toen het op 15 maart 1939 een eerste eigen postzegel
uitgaf, kwam aan de autonomie alweer een eind, zodat de betreffende postzegel
slechts gedurende een dag geldig was (zie ook het artikel van S. Oosterhuis in
Filatelie 2014 nr 7/8 p. 454-457 voor een echt gelopen poststuk op deze dag).
Afb. 15
Ook in 1945 was het gebied weer korte tijd
zelfstandig (Afb. 15). Beide postzegels
hebben als inschrift ‘Karpaten Oekraïne’.

Fila
mei 2022
8
____________________________________________________________________
Van WO I tot onafhankelijkheid
Tijdens het bewind van Stalin onderging het binnen de Sovjet-Unie gelegen deel van
Oekraïne een krachtige industriële
Afb. 16
ontwikkeling. De gedwongen collectivisering van
landbouwbedrijven leidde evenwel tot de hongersnood
van 1932-33 waardoor een vijfde deel van de
boerenbevolking (5 tot 10 miljoen mensen) het leven
liet. In WO II bezette Duitsland in de periode 1941-44
vrijwel de gehele Oekraïne. Duitse postzegels met
opdruk ‘Ukraine’ werden in omloop gebracht
(Afb. 16: stempel Winniza (Vinnytsya) 1943). De
Duitse bezetters gingen bij hun machtsovername over tot grootschalige
Jodenvervolging en het ronselen van ‘Ostarbeiter’.Oekraïne verloor toen een zesde
deel van haar bevolking.
Afb. 17
Voorafgaand aan de Duitse inval werd Polen in
september 1939 ‘opgedeeld’ en kwam het
oostelijk deel aan Rusland. Er komen uit deze
periode postzegels van de Sovjet-Unie voor
met een Pools stempel (Afb. 17: Rowne
(Rivno) en Sniatyn).
Na WO II veranderden de grenzen van
Oekraïne nogmaals. Stalins opvolger
Chroesjtsjov gaf in 1954 de Krim cadeau aan Oekraïne, zijn geboorteland. Het
schiereiland was tot dan toe Russisch. Omdat Oekraïne onderdeel uitmaakte van de
Sovjet-Unie had dit toen weinig invloed. Afb 18 toont een postzegel van de SovjetUnie met een illustratief stempel van het op de Krim gelegen Jalta uit de jaren
zeventig: ‘ЯЛТА ЧKР CCCP’ ofwel Yalta Oekr(aïne) Sovjet-Unie.
Afb. 18
Afb. 19

In 1980 organiseerde de Sovjet-Unie de Olympische zomerspelen. Afb. 19 toont een
postzegel met dit thema, gestempeld in het nu veel in het nieuws zijnde Donetsk.
Enkele jaren later wordt de wereld opgeschrikt door de kernramp in Tsjernobyl
(Chornobyl), dat dicht tegen de grens met Wit-Rusland ligt.
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Hernieuwde autonomie
Begin jaren negentig valt het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) met aan
het hoofd Gorbatsjov uiteen. In augustus 1991 roept het Oekraïense parlement de
onafhankelijkheid uit. De bevolking van de Oekraïne spreekt zich in december van
dat jaar massaal uit voor onafhankelijkheid en nog in dezelfde maand wordt de
onafhankelijkheid officieel erkend door de internationale gemeenschap. Precies in
deze roerige tijd geeft de
Afb. 20
Sovjet-Russische postdienst nog een grote serie
postzegels uit met als thema volksfeesten, waarbij er
voor elke deelstaat een postzegel is, ongeacht het
stadium van verzelfstandiging waarin deze staten zich
al bevinden. De Oekraïense zegel is gewijd aan het
kerstfeest. Hierop is onder andere een bandura, het
nationale muziekinstrument (Afb. 20) te zien.
Het nieuwe autonome land bestaat uit veel bevolkingsgroepen met een eigen
geschiedenis en eigen taal. Op de Krim en verder in het oosten en zuiden is Russisch
veelal de belangrijkste taal. In het noorden en westen is dat Oekraïens (Afb. 21).
Afb. 21

Vanaf maart 1992 brengt het onafhankelijke land ook eigen postzegels in omloop
(Afb. 22). In dat jaar wordt ook de drietand opnieuw als nationaal wapen ingevoerd
en wordt deze ook regelmatig afgebeeld op de postzegels.
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Afb. 22

Naast vreugde over de herwonnen vrijheid zijn er ook schaduwzijden. Zo is er een
enorme inflatie, die in 1995 zelfs op 500% uitkomt. De derde postzegel van afb. 22
heeft een nominale waarde van 50.000 karbowanez, terwijl de eerste uit 1992 nog een
inschrift van 2,00 karbowanez heeft. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie bleef de
Krim bij Oekraïne. Er ontstonden na de onafhankelijkheid steeds opnieuw harde
aanvaringen tussen Oekraïne en Rusland. Behalve de opsplitsing van de Zwarte
Zeevloot ging het vooral ook om de nationaliteit van het schiereiland. Het RussischOekraïense vriendschapsverdrag van 1995 haalde de scherpste kanten weg in de
onderlinge verhoudingen. Rusland heeft sindsdien een deel van de militaire haven in
Sebastopol ten behoeve van zijn Zwarte Zeevloot gepacht.
Ontwikkeling in 2014
Wat is er op postzegelgebied terug te zien van de
recente ontwikkelingen? In mei/juni verscheen
een Russische postzegel met het inschrift
‘republiek Krim’ (Afb. 23). Ook al is de gehouden
volksstemming voor autonomie en de
daaropvolgende aansluiting bij Rusland
internationaal zwaar betwist, dat neemt niet weg
dat het hier wel om een officiële, door de
Russische postdienst uitgegeven postzegel gaat.

Afb. 23

Dit is anders voor het naar verluidt op 1 april verschenen blokje (Afb. 24) met als
inschrift ‘Schiereiland de Krim’ met een waarde van 50 Russische roebel en een
afbeelding uit de Krimoorlog (1853-1856).
Of deze postzegels enige postale geldigheid hebben gehad, is op zijn minst
twijfelachtig, wat dit blokje waarschijnlijk tot het interessantere ‘maakwerk’ laat
behoren. Apart detail tot slot is, dat het blokje in Nederland zou zijn gedrukt.
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Afb. 24

Bronnen
Michel Europa-Katalog Ost 1995/96.
Michel Europa-Katalog West 1995/96 (M-Z).
Sesam Wereldgeschiedenis. Atlas 2. Baarn. 1967.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oekraïne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Krim
http://www.cherrystoneauctions.com/scans/1792.pdf
http://www.postzegelblog.nl/2014/06/23/politiek-gevoelige-zegels/
http://www.defilatelie.nl/nieuws.php?id=1149

_______________________________________________________________
Bovenstaand stukje is het tweede en tevens laatste deel van een artikel dat door Niek
Edelenbosch is geschreven in 2014. Dit was toen erg actueel ivm de Russische
annexatie van de Krim in 2014.
Ook nu is het nog (weer) actueel en interessant, echter deze geschiedenis heeft nu een
vervolg gekregen: Rusland is weer OekraÏne binnengevallen en hoe deze oorlog gaat
aflopen, weet niemand.
Het meest recente op filatelistisch gebied is de
Oekraïense uitgifte van nevenstaande postzegel. De
zegel toont een nu al iconisch moment van Oekraïens
verzet tegen de Russische invasie. Een Oekraïense
soldaat steekt zijn middelvinger op naar het Russische
oorlogsschip “Moskva”, dat een 13tal soldaten op
Slangeneiland beval zich over te geven. Eerst werd
gedacht dat de soldaten waren gedood bij het incident, maar later bleek dat ze
gevangen waren genomen door Rusland en in een gevangenenruil zijn vrijgelaten.
Het schip is inmiddels gezonken en ligt op de bodem van de Kaspische zee.
De postzegel is in sneltreinvaart een collector’s item geworden, de zegel is uitverkocht en wordt op eBay aangeboden voor meer dan 90 euro…..
Redaktie

_________________________________________________________

Fila
mei 2022
12
____________________________________________________________________

Puzzelrubriek
(Van de redaktie: Leen heeft nog steeds moeilijkheden met zijn
laptop, maar toch heeft hij mij wat gegevens door weten te sturen. Hij heeft nu tot augustus de tijd om zijn laptop de baas te
worden. Hij verwacht dat dan alles weer zal gaan, zoals het
moet. Succes Leen)

Beste puzzelaars,
Hieronder de antwoorden van de afgelopen maand.
Oplossing
Vraag 1 Kamer van Koophandel was nummer 1181
Vraag 2 Aart van Dobbenburgh ontwierp NVPH nr. 270-273, maar ook
luchtpostzegels 10, 11 of 14.
Vraag 3 Thorbecke was te vinden op NVPH nrs. 1009 of 1754
Vraag 4 Sexbierum vonden wij op NVPH nr. 1347
Vraag 5 Isolatie stond oa op NVPH nr. 2741 of 2559
De oplossing op de bonusvraag (Op welke Nederlandse zegel komt niet het woord
“Nederland” voor) werd niet door iedereen ingediend. Persoonlijk bedoelde ik zegelnr. 139, maar 1 tm 6 was ook goed. (maar dus eigenlijk niet door mij bedoeld)
Nieuwe opgave:
Vraag 1 Tilburg
Vraag 2 Welke zegel is ontworpen door Marinka Reuten
Vraag 3 Op welke zegel vinden wij Boogie Woogie
Vraag 4 Melkrobot
Vraag 5 Feestmuts
Uw antwoorden graag uiterlijk 10 augustus naar L.L. Louwerse,
Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT REEUWIJK.
Volgende maand ook de beloning van extra punten, wanneer de oplossingen filatelistisch waren gefrankeerd. U weet: de zegels gaan naar gehandicapten.
Mijn laptop doet nog steeds niet wat ik wil. Maar hiernaast wel de bijgewerkte
puzzelstand. (van de afgelopen 2 maanden)
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Leen Louwerse
Stand
Naam
Wim Holleman
L. v.d. Maesen
H. Wolters
Jacqueline de Wit
Geo van Dartel
Arie Oskam
W. van Doorn
J.A. te Loo
M.P. Meeter
Anneke de Wit
J. Huiskes
Gerard de Nooij
Lex van Rootselaar
C. van Holthe
J. Bisschops
Rik van Andel
Nico Vonder
Peter Fidder

vorige stand
444
460
401
348
282
295
207
168
186
166
185
141
141
116
115
47
45
9

maart/april nieuwe stand
37
17
27

481
477
428

32
15

314
310

37
17
20

205
203
186

27
15

168
156

32

41

___________________________________________________________________

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 31 mei 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.

___________________________________________________________________

