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Filatelistenvereniging de Gelderse Vallei
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Jaargang 33 – nr.9 – november 2022
donderdag 1 december: clubavond in “de Schuilplaats”
met koffer en Jan Mak-trofee. Aanvang 20.00 uur
donderdag 15 december: clubmiddag in “de Schuilplaats”
Aanvang 14.00 uur
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33e Jaargang nr. 9, november 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
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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 1 december 2022 a.s. in de zaal van
“de Schuilplaats”, Otterloseweg 18A te Ede. Aanvang 20.00 uur.

Alweer de laatste clubavond van 2022 en op 15 dec is onze
laatste clubmiddag van dit jaar.
Ook deze keer maken we er een gezellige avond van, de vaste rubrieken: Jan Mak
trofee en verloting van de koffer. Ik moet bekennen dat ik nog niets gemaakt heb
voor de kader opstelling maar ben vast van plan om “iets” van mijn verzameling te
laten zien. Ik hoop van harte dat u ook mee doet en laat zien wat voor moois u de afgelopen jaren heeft verzameld. Wie van de deelnemers krijgt dit jaar de meeste
stemmen??
De verloting van de koffer is een ander hoogtepunt,
maar …. WAAR IS DE KOFFER?? De koffer is
kwijt/verdwenen en we weten niet waar hij gebleven
is. Weet u het misschien wel? Neem dan aub contact
op met mij. Ook als u een koffer heeft, die u beschikbaar wilt stellen, hoor ik dit graag van u.
Nu hangt de verloting niet van de koffer af, maar van
ons allemaal. Tot nu toe hebben we nog niets en het is
de bedoeling dat alle bezoekers “leuke
filatelistische spullen” meenemen voor de koffer. Voor de verloting van de koffer
geldt per persoon één lot a €1,00. Harrie verkoopt al jaren
de loten en geeft graag elke maand mooie prijsjes weg.
Nu is het in december een goede gewoonte dat ú leuke
prijsjes meeneemt voor de reguliere maandelijkse verloting; het hoeven geen filatelistische artikelen te zijn, een
reep chocola of een fles wijn is ook goed!
De vereniging zorgt voor gratis koffie/thee en een verrassing. Redenen genoeg om naar de clubavond te komen,
van harte aanbevolen, u komt toch ook?
Hartelijk welkom allemaal!
Roy Lijbaart, voorzitter
Agenda :
1 .Mededelingen en ingekomen stukken
2. Verslag bijeenkomst 3 nov. 2022
3. Rondvraag
4. Gezellige avond
___________________________________________________________________
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Verslag bijeenkomst fv De Gelderse Vallei 3 november 2022

R

oy heet een ieder hartelijk welkom.
Afgemeld hebben zich: A. Tikkel, Wim Holleman en Anneke de Wit

Agenda :
1. Mededelingen en ingekomen stukken
- 1 december clubavond met koffer en kaders
- 15 dec laatste clubmiddag 2022
- Arjan Bos uit Nijkerk wil graag lid worden?
- naverkoop veiling SVF, zie onze site voor lijst
- Waar is de koffer? Heeft Marijke Adelsbergen deze nog?
- afdrachten 2023: SVF: € 4,00, KNBV: € 4,95 en Filatelie: € 22,00.
- 28 en 29 december : Oudjaarsbeurs in de Expo Houten.
- Er zijn diverse uitnodigingen van verenigingen ontvangen.
2. Verslag bijeenkomst 6 okt. 2022:
Hier zijn geen op- en of aanmerkingen.
3. Rondvraag:
- We willen weer een beurs (in maart) gaan organiseren.
Er wordt gevraagd wie hierbij mee wil doen.
Frans Strijbos en Berry in elk geval.
- Geo verzoekt de kavel brieven voor de kavels in het vervolg te gebruiken
- Mededeling:
Johan Davelaar is afgelopen maandag overleden.
4. Sluiting
____________________________________________________________________

Zoekertjes

H

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 kosteloos doorgeven aan
Anneke de Wit, Elias Beeckmanlaan 40, 6711 VS Ede of
dewit.anneke@hotmail.com
en het zal éénmaal geplaatst worden.
Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden!
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DE POSTBESTELLER 1
Als postgeschiedenis je hobby is dan kom je heel vaak het onderwerp ‘de postbode’,
of beter gezegd de ‘postbesteller’ tegen. Filatelisten die alles verzamelen van één
dorp, stad of streek en verzamelaars van stempels of posttarieven kunnen niet om de
besteller heen. En dan kom je er ook achter dat over deze besteller heel veel te vertellen is.
Zoek je in het Van Dale woordenboek op het woord postbode, lees je:
post·bo·de (de; m,v; meervoud: postboden, postbodes) werknemer die poststukken
huis aan huis bezorgt; = brievenbesteller
Zelf gebruik ik altijd het woord besteller, vooral omdat jaren terug door de posterijen
deze benaming werd gebruikt. Nog niet zo lang geleden werd ik benaderd door een
Duitse verzamelaar die mij wees op een fout op mijn website. Hierop laat ik een afbeelding zien van een ‘besteller’. In de ogen van deze bezoeker was een besteller iemand die bij een winkel, al dan niet op Internet, een bestelling doet. Ik heb geprobeerd hem uit te leggen dat het in de Nederlandse taal toch iets anders zit.
De eerste Postwet dateert van 1850, maar
ver voor die tijd was er al een gereguleerde postbezorging. Ook in Ede. In onze
woonplaats had het gemeente-bestuur er
belang bij dat belangrijke stukken tijdig
verzonden en ontvangen werden. Hiervoor
had het gemeente-bestuur vanaf 1818 twee
zogenaamde ‘voetbodes’ in dienst.
De twee mannen hadden ieder een eigen
taak. De eerste wandelde tweemaal in de
week naar Arnhem om daar brieven te
brengen en de correspondentie, bestemd
voor de gemeente, mee terug te nemen. De
tweede tippelde met datzelfde doel viermaal per week naar Wageningen. Ze ontvingen beiden van het Rijk f 50,- per jaar
waar de gemeente Ede nog eens f 30,- bij
deed. Als bijverdienste mochten de mannen, zolang ze niet overbelast werden, tegen een geringe vergoeding ook brieven
en pakjes van particulieren meenemen.
In 1834 kwam een einde aan de werkzaamheden van de voetbodes in Ede. In dat jaar
werd een distributiekantoor in Ede gevestigd en werd er een 'postmeester' aangesteld.
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Deze richtte thuis een kamer in als werkkamer. Het ‘postkantoor’ in Ede was een feit.
De taken die hoorden bij het postgebeuren werden naast zijn gewone werk uitgevoerd.
Toen in 1850 de bekende Postwet werd aangenomen kreeg de Nederlandse Staat het
monopolie voor postbezorging en postmeesters en brievenbestellers werden tot ambtenaren bevorderd. Halverwege deze negentiende eeuw waren er slechts een tiental
grotere plaatsen die bestellers in dienst hadden. Dat varieerde van een enkele besteller
in steden als Apeldoorn en Assen tot een twaalftal in Rotterdam en ruim twintig in
Amsterdam. Ede had, buiten de postmeester, nog geen ‘gewone’ bestellers. Dat veranderde drastisch in de tweede helft van de genoemde eeuw.
De grootste verandering was in 1852 toen de eerste postzegel in Nederland uitgegeven werd. De verkoop van de zegels werd een taak waarbij in het begin vaak een discussie ontstond. Veel mensen waren van mening dat de geadresseerde het meeste belang had bij een brief of een pakje en daarom ook de verschuldigde vrachtkosten
moest betalen. De nieuwe bepaling werd ‘vooruit betalen’ genoemd en veel mensen
weigerden in het begin om postzegels te plakken. Deze verwikkelingen duurden tot
het moment dat in 1870 ‘strafport’ werd ingevoerd. De postkantoren kregen het
steeds drukker en er werden heel veel bestellers aangenomen.
Ruim een eeuw geleden was een postbode een graag geziene verschijning. Mede door
het ontbreken van brievenbussen leverde hij zijn bestelling vaak binnenshuis af. Bij
het bezorgen van een poststuk moest de besteller aanbellen. Veel huizen hadden nog
geen brievenbus. Hadden zij dit wel, dan moest er toch aangebeld worden. Werd er
niet opengedaan, dan moest het poststuk weer meegenomen worden met de aantekening van de besteller “geen gehoor” of “niet thuis”, vergezeld van de paraaf van de
betreffende besteller. Het poststuk werd dan meestal weer in de volgende bestelling
opgenomen en probeerde de postbode het stuk nogmaals te bestellen.
Begrijpelijk dat in de grote steden, bij zeven of acht bestellingen per dag, dit voor de
bestellers veel te tijdrovend was. Maar in de voorschriften stond dat dit “aan de schel
der huisdeur trekken” nooit verzuimd mocht worden, anders werd dit bestraft.
U begrijpt dat het persoonlijk contact met de postbezorger destijds groter was dan nu.
Vooral op het platteland was de besteller ook vaak een wandelend postkantoor. Hij
verkocht postzegels, betaalde postwissels uit of nam belastinggeld en andere betalingen aan. Lidmaatschappen van vereniging of een vakbond werden meestal ook door
hem geïnd.
Het was trouwens niet zo eenvoudig om de zeer geliefde baan van besteller te krijgen.
Je moest aan heel veel eisen voldoen, een test afleggen en een keuring ondergaan.
Hierover meer in deel 2 van dit verhaal.
GR

_____________________________________________________
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Post uit NEPAL

O

p een beurs kocht ik een bundeltje met 5 brieven uit Nepal, met op één daarvan
een postzegel uit 1907 verzonden vanuit Kathmandu (nr. 22 zie afb) De andere
brieven waren
wel
voorzien van de
nodige stempels
maar onleesbaar
voor mij.
Gelukkig waren
de brieven voorzien van begeleidende teksten
die me wat op
weg hielpen. De
brieven zijn
zelfgemaakte
envelopjes (12 x
8 cm) van
rijstpapier.
Nog een brief voorzien van een mooie stervormige stempel en 2 rondstempels (zie
hieronder).

Omschrijving vertaald vanuit Duits: Deze brief uit 1771 (??) handgemaakt
rijstpapier, zal een brief zijn van de Prefect van Nepal aan de Maharadja van
Jaipur. (Indische vorstendom in noord India.) Klinkt logisch, wie nog meer
verstuurde in die tijd brieven. De begeleidende teksten geven niet al te veel
duidelijkheid en er is zelfs ruimte voor twijfel. Ik ben er blij mee maar wat zou ik
graag deze brieven willen beschrijven en uitleggen. Bovenstaand voorbeeld valt
onder het hoofdstuk Eofilatelie, ook wel vóórfilatelie genoemd.
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Eofilatelie is een specialisatie in de filatelie en houdt zich bezig met de studie
van poststukken uit de tijd dat er nog geen postzegels waren. In die tijd was
een brief een dichtgevouwen vel papier; enveloppen bestonden nog niet. Men kan
informatie over de achtergronden en de wijze van verzending van de brief verkrijgen
uit de inhoud van de brief, maar vooral van lakzegels, stempels en aantekeningen op
de buitenkant van deze vouwbrieven.
De zegels van Nepal werden uitgegeven vanaf 1881. Ook deze zegels zijn heel primitief, handgeschept papier, met de nodige kleurvariaties en papier diktes. Voor een
verzamelaar bijna niet uit te komen. Enkele voorbeelden.

Ik vond in mijn verzameling ook een soort voorgedrukte briefkaart ?? of is het een
etiket voor het verzenden van pakketjes? Het is een spannend verzamelgebied, waarover ik in mijn tijd dat ik
samen met Gerard de
beurzen in Europa aandeed met artikelen van de
postzegelwinkel, waar ik
toen werkzaam was, de
nodige spannende artikelen kon kopen. Op dit
moment is er niet aan te
komen.
Kort samengevat is het
wel heel erg mager wat ik
over het land Nepal weet
maar als ik “leuke en/of
andere dingen” zie heeft
het wel meteen mijn aandacht. Bent u ook zo nieuwsgierig naar het onbekende en
verre landen? Vertel over je verzameling en laat het zien. Roy
Bronnen: Michel, ABC van het postzegel verzamelen, eigen materiaal.

___________________________________________________________________
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Donald Duck vervult hoofdrol op kinderpostzegels

S

inds 1924 geven Kinderpostzegels en PostNL kinderpostzegels uit om geld in te
zamelen voor projecten die gericht zijn op het welzijn van kwetsbare kinderen.
Dit gebeurt door een bijslag van € 0,48 per postzegel. De opbrengst van alle bijslagen
gaat naar projecten van de onafhankelijke stichting Kinderpostzegels, in Nederland
en daarbuiten.
70e verjaardag Donald Duck
De kinderpostzegels zijn dit jaar (10 oktober was de uitgiftedag) gewijd aan de 70e
verjaardag van het Donald Duck Weekblad in Nederland. Het Donald Duck Weekblad is met een oplage van ruim 200.000 het grootste familieblad van Nederland.
Het eerste Nederlandse Donald Duck Weekblad verscheen op 25 oktober 1952.
In andere landen bestond er al langer een dergelijk maand- of weekblad, zoals
Topolino in Italië, Micky Maus in Duitsland, het Mickey Magazine in België en
Walt Disney's Comics and Stories in de VS. De eerste paar jaar waren de Nederlandse pagina's afwisselend in kleur en in zwart-wit, in 1954 verscheen het eerste nummer
geheel in kleur. Het huidige Donald Duck Weekblad wordt in de Benelux uitgegeven
door DPG Media Magazines B.V. De meeste verhalen in het blad worden
tegenwoordig in Nederland bedacht en getekend.
Ontwerp en ontwerper
Op de zegels staan verschillende karakters die een rol spelen in de stripverhalen uit
het Donald Duck Weekblad. Er zijn 4 even grote postzegels en 1 postzegel op dubbele grootte in het midden van het vel. De volgende inwoners van Duckstad maken hun
opwachting: Donald Duck, Dagobert Duck, Kwik, Kwek en Kwak, Lizzy, Juultje en
Babetje, Knabbel en Babbel en Buurman ‘Bertus’ Bolderbast.
De plaats van handeling is het huis met voortuin van Donald Duck.
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Pascal de Smit, directeur Kinderpostzegels: “Voor de allereerste keer in de geschiedenis staat er met Donald Duck een internationale stripheld op de postzegels. En mét
een prachtig verhaal. Te zien is dat Kwik hulp krijgt van Juultje bij zijn huiswerk.
Kinderen helpen kinderen, dat is waar wij in geloven. Ook zie je dat Kwak, Lizzy en
Babetje zorgeloos naar school gaan. Dat is precies waar we ons dit jaar met veel passie voor inzetten.”
Striptekenaar Tim Artz uit Nijmegen maakte dit jaar net als vorig jaar de illustratie op
de kinderpostzegels. De eigenwijze eend Donald Duck vervult de hoofdrol. Naast de
neefjes Kwik, Kwek en Kwak en de nichtjes Lizzy, Juultje, en Babetje zien we ook
Dagobert Duck, Knabbel en Babbel en Buurman ‘Bertus’ Bolderbast.
Tim Artz is een grote fan van Disney, met name van de stijl die door de Amerikaanse
tekenaar Carl Barks is ontwikkeld. “Barks was niet alleen een heel goede tekenaar”,
aldus Artz, “maar ook een echte verhalenverteller. Net als Marten Toonder. Barks
heeft ook Duckstad bedacht met karakters als Oom Dagobert, Buurman Bolderbast,
Willie Wortel, de Zware Jongens, enzovoort. Dat fascineert mij enorm.”

Om enig inzicht te krijgen in het ontwerptraject van het postzegelvel heeft de hoofdredacteur van Donald Duck, de heer Ferdi Felderhof, meegewerkt aan het tonen van
een zwart-wit tekening, gemaakt door creatief medewerker van het weekblad, Frans
Hasselaar.
Voor Tim Artz was deze tekening het uitgangspunt van het postzegelvel.
Zoals u ziet, is er wel het een en ander verschoven, verdwenen en toegevoegd.
Anneke de Wit

Bronnen: PostNL Collect Club
Postzegelblog

________________________________________________________________
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Puzzelrubriek

Beste puzzelaars,

Oplossing
Vraag 1 de Winterhulp was een goede opstarter, NVPH 423 t/m 427 was goed
Vraag 2 de Opwindrobot, deze was te vinden op zegel 3285 maar er was een inzender
die ook 1483 opgaf; ook daarop staat een spelend kind met robots in de
catalogus, dus goedgekeurd
Vraag 3 “Ik groet u allen zeer” was een uitspraak van Multatuli, te vinden op zegel
2428
Vraag 4 de Ontwerper Wigger Bierma heeft o.a. 1434 en 1664-1667 ontworpen
Vraag 5 “zomerkleren” was te vinden op zegel 1965 in de tekst van deze zegel

423

426

2428

3285

1434

1666

1965
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Nieuwe opgave:
Vraag 1 Narcis
Vraag 2 de Blauwe Engel
Vraag 3 Compositie 1922
Vraag 4 Eland
Vraag 5 Bugaboo
Inzendingen uiterlijk 10 december naar : L.L. Louwerse,
Koningin Wilhelminastraat 51,
2811 TT REEUWIJK.
Vergeet niet mooi te frankeren voor de gehandicapten.
Leen Louwerse

Stand
Naam

vorige stand

oktober

nieuwe stand

Geo van Dartel
415
17
432
Jacqueline de Wit
348
Arie Oskam
310
J.A. te Loo
306
17
323
M.P. Meeter
270
14
284
Anneke de Wit
270
17
287
Gerard de Nooij
232
W. van Doorn
207
J. Huiskes
185
Lex van Rootselaar
156
Peter Fidder
125
17
142
C. van Holthe
116
J. Bisschops
115
Wim Holleman
82
17
99
L. v.d. Maesen
67
17
84
Rik van Andel
47
Nico Vonder
45
H. Wolters
12
17
29
___________________________________________________________________
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De decemberzegels van dit jaar

D

it jaar zijn de decemberzegels ontworpen door illustrator Miriam Bos. Haar
ontwerp is nostalgie ten top. Voor Miriam is kerst echt een tijd van samenzijn en
aan elkaar denken. Niets hoeft, maar alles mag in deze gezellige maand. Juist de kleine momenten zijn zo bijzonder: de feestelijk versierde eettafel, een mooi plaatje
schieten van de versierde kerstboom, een doosje vintage kerstballen uitpakken. Zo
vertelt iedere decemberzegel een persoonlijk verhaaltje over kerst en de decembermaand. Elke zegel staat op zichzelf, maar samen vormen ze 1 geheel en 1 verhaal.
Met de speelse en vrolijke bontgekleurde zegelafbeeldingen probeert de ontwerpster
op de decemberzegels “een gezellige, warm huiselijke en feestelijke van thuis meegekregen sfeer op te roepen.”
En ik vind dat ze daarin goed is geslaagd!
Anneke

Bron: PostNL

____________________________________________________________________
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Voorlopige uitgiftes 1e helft 2023
2 januari 2023

:

Beleef de natuur - Marker Wadden
Typisch Nederlands - musea

13 februari 2023 :

Beleef de natuur - Skrok en Skrins
Typisch Nederlands - molens

20 maart 2023

:

Typisch Nederlands - bloemenvelden

21 april 2023

:

Ruimtepostzegels

28 april 2023

:

10 jaar koning Willem-Alexander

9 mei 2023

:

Vrede - de hoogste waarde van de mensheid

15 mei 2023

:

Typisch Nederlands - kaasmarkten

12 juni 2023

:

Beleef de natuur – Wieden

26 juni 2023

:

Sail Den Helder

____________________________________________________________________

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 november 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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