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KNBF Nieuwsbrief:
De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site.
www.knbf.nl.  of  scan  de  QR  code  met  uw  mobiele  telefoon.   Alle
postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels,
kunnen zich aanmelden voor een GRATIS abonnement via
redactienieuwsbrief@knbf.nl

Alle plaatsen van Nederland op één site
Als u oude poststukken van Nederland verzamelt, zult u nogal eens plaatsnamen tegenkomen die
inmiddels verdwenen zijn. Op poststempels, aantekenstrookjes,
oude ansichtkaarten en in adresseringen staan vaak plaatsnamen
die je tegenwoordig nergens meer terugvindt. Veel plaatsen zijn
de afgelopen eeuw namelijk opgeheven door fusie, opgeslokt
door uitbreidende steden, of van naam veranderd. Zeker als u regionaal verzamelt, is het handig om te
weten of een plaats al dan niet in uw regio ligt, of wanneer en waarom deze is verdwenen. Om snel de
ligging van alle huidige en verdwenen plaatsen te kunnen vinden, heeft Frank van den Hoven in 1998
het boek ‘De topografische gids van Nederland’ geschreven. Als opvolger van dit boek heeft hij nu de
site www.plaatsengids.nl gemaakt, waar u met slechts enkele muisklikken de ligging, statistische
gegevens, naamswijzigingen en verdere achtergronden van alle huidige en voormalige plaatsen in ons
land, tot aan het allerkleinste buurtschapje, snel kunt terugvinden. (Frank van den Hoven – Leerdam)

10.000 postzegels en ontwerpen online – Museum voor
Communicatie:

Op 26 januari 2011 lanceerde het Museum voor Communicatie een nieuwe
website: www.postzegelontwerpen.nl waarop 10.000 postzegels en ontwerpen, een
uitgebreide tijdlijn, een overzicht van ontwerpers, mooie themaverhalen en aardige
quizzen te vinden zijn.

Nieuw: Web-winkel voor liefhebbers van stempels:
Als u interesse heeft in drukwerkrondstempels, kleinrondstempels en meer van dat soort
van specialiteiten, kijkt u dan eens op www.stempeltjes.nl  Er is de mogelijkheid te
kiezen uit stempels op bijvoorbeeld nummer 50 en 51. Bij aankopen boven € 20,00 is
verzending gratis. Zoekt u een stempel die niet op de site te vinden is, dan kunt u uw
vraag opgeven.

Nieuw Zeeland werd vaker door aardbeving getroffen:
Op dinsdag 22 februari 2011 werd ’s middags (12.51 u - plaatselijke tijd) de stad Christchurch, een
stad met ongeveer 350.000 inwoners in de regio Canterbury in Nieuw Zeeland getroffen door een
aardbeving met een kracht van 6,3 op de Richterschaal, waarbij zeker 155 mensen om het leven
kwamen. Eerste minister John Key van Nieuw Zeeland verwacht dat er nog meer doden te betreuren
zullen zijn en volgens burgemeester Bob Parker zijn er vele honderden gewonden en vermisten. In
hoge gebouwen zaten mensen opgesloten omdat liften niet meer werkten en trappenhuizen waren
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ingestort. De infrastructuur van het gebied in en rond Christchurch werd ernstig beschadigd, ernstiger
dan bij de beving van september 2010. Naschokken met krachten tot 5,7
op de schaal van Richter zorgden voor extra schade en paniek. Het
epicentrum van de beving was op ongeveer 10 kilometer ten zuiden van
de stad op een diepte van vijf kilometer, in verhouding niet diep,
waardoor de schade aan de gebouwen waarvan vele nog niet hersteld
waren na de vorige beving, extra groot was. Christchurch is de tweede
stad van Nieuw Zeeland en ligt op het zuidelijke eiland.

Nieuw Zeeland had in het verleden vaker te maken met aardbevingen. Nadat de eilandengroep
ongeveer 100 miljoen jaar geleden losraakte van het supercontinent Gondwana, dat bestond uit Zuid-
Amerika, Antarctica, Afrika en Australië ligt het op de grens van de twee grootste tektonische schollen
ter wereld, waarbij het Noordeiland samen met het westelijke deel van het Zuideiland op de
Australische schol ligt en het oostelijk en zuidelijk deel van het Zuideiland op de Pacifische schol.
Ongeveer tien miljoen jaar geleden bewogen beide schollen over elkaar heen en ontstonden de bergen
op het Zuideiland. De meeste bergen op Noordeiland zijn vulkanisch van oorsprong evenals
verschillende eilanden voor de kust van Zuideiland. Gebergtevorming vindt nog steeds plaats door
vulkanisme en door het langs elkaar bewegen van de twee reusachtige schollen waardoor regelmatig
grote en kleinere aardbevingen voorkomen.
Onder andere een beving met een kracht van 7,1 op de Schaal van Richter en op een diepte van tien
kilometer op 4 september 2010, die tot dan de meest schadelijke was sinds de aardbeving van Hawke’s
Bay in de buurt van Darfield ongeveer 40 kilometer ten westen van Christchurch in 1931. Ook in 2010
was de schade in het district Canterbury bijzonder groot, waarbij veel gebouwen verwoest of
onherstelbaar beschadigd werden.

Aardbevingen komen natuurlijk niet alleen voor in Nieuw Zeeland. De grote bevingen in China
(2007), waar in de provincie Qinghai meer
dan 2.000 mensen om het leven kwamen,
Haïti (12 januari 2010) waar bij de grootste
beving op deze breuklijn sinds 1860 meer
dan 250.000 mensen het leven verloren en

Pakistan (2005) met een kracht van 7,6 op de Richterschaal de
oorzaak van 70.000 doden, zijn nog niet vergeten.

De beving van 2 april 2007 met een kracht van 8,1
op de Richter schaal bij de Solomons Islands,
waarbij 52 doden vielen vooral als gevolg van de op
de beving volgende tsunami, was aanleiding voor  de
locale postdirectie een zegel uit te geven waarop de
oorzaak van de beving – het over elkaar schuiven

van aardschollen – duidelijk is aangegeven.

Een aardbeving is herkenbaar aan trillende en schokkende bewegingen van de aardkorst. Ze vinden
plaats wanneer er in de aardkorst plotseling heel veel energie vrijkomt, zoals bij het over elkaar
schuiven van aardschollen en bij vulkaanuitbarstingen. De vrijkomende energie plant in
golfbewegingen zich voort vanuit het hypocentrum, het denkbeeldige punt waar de beving ontstaat.
Het punt aan de oppervlakte loodrecht boven dit punt wordt het epicentrum genoemd.
Aardbevingen en alles wat daarmee te maken heeft wordt onderzocht en beschreven in de
seismologie. De meeste bevingen komen voor tot op een diepte van ongeveer dertig kilometer, ze
komen echter ook voor tot dieptes van zevenhonderd kilometer. Bij bevingen onder de zeespiegel
ontstaan soms  enorme vloedgolven, tsunami genoemd, die vaak enorme schade en grote aantallen
doden tot gevolg hebben.

Nieuw Zeeland – en met name het gebied rond Christchurch – heeft een groot aantal van
Nederlanders afstammende inwoners. Ongeveer 10% van de bevolking heeft Nederlandse
(voor)ouders. En, voor verzamelaars van luchtpost is Christchurch natuurlijk de bestemming in
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1953  voor de vliegrace waaraan o.a de KLM DC6 met de naam dr.ir.M.H. Damme deelnam. Deze
vlucht was een soort van opvolger van de
beroemde ‘Melbourne-airrace’uit 1934, die door
‘onze’ KLM-Uiver werd gewonnen. Ook in 1953
bleek de KLM machine de winnaar te zijn.

Op het  moment van schrijven van dit artikel
had de grote aardbevingsramp in Japan nog
niet plaatsgevonden.

Indipex 2011: 100 jaar viering eerste postvlucht ter wereld:
In Delhi (India) is van 12 – 18 februari 2011 de wereldpostzegeltentoonstelling INDIPEX 2011
georganiseerd met als historische achtergrond de eerste postvlucht ter wereld, die honderd jaar
geleden, op 18 februari 1911 plaats vond in India. De Franse piloot Henry Pequet
nam een zak met 6.500  kaarten en brieven aan boord van zijn tweepersoons
dubbeldekker op een poloveld in Allahabad, waarna hij startte en in ongeveer 13
minuten naar Naini vloog, een vlucht van ruim 9 kilometer. Aan boord waren onder
andere brieven van Motilal Nehru aan zijn zoon Jawahar en enkele geadresseerd aan

de Engelse
koning George V.  Om dit
heugelijke feit te vieren
organiseerde de Indiase Post een
speciale vlucht tussen Allahabad
en Naini op 12 februari 2011,
waarmee Indipex 2011 werd
geopend. Eén van de belangrijke
deelnemers op

Indipex 2011 was de Indiase filatelist Pradip Jain met zijn uitgebreide studie van de
Indiase luchtpost, de ontwikkeling en activiteiten van 1911 tot 1942. Hij kreeg voor
zijn collectie in de loop van de tijd maar liefst 7 groot gouden medailles , was de
beste collectie op Italia 1998 en hij won pasgeleden goud op London 2010. Ook in
2010 werd Jain door de American Airmail Society benoemd tot ‘member of the
Aerophilic Hall of Fame.
De Postdirectie van India introduceerde de wandelende brievenbus, wellicht een idee
om in Nederland te introduceren. Dan hoeft de brievenschrijver niet meer zijn  deur
uit, alleen even wachten tot de brievenbus langs komt…..en met Oud- en Nieuw hoeft TNT de
brievenbussen niet meer weg te halen. Simpelweg de opdracht geven niet uit te rukken en veel leed
wordt voorkomen.

Motilal Nehru (1861-1931) was een vroege Indiase
onafhankelijkheidsactivist en leider van het Indian National Congress. Hij
was de aartsvader van India’s meest invloedrijke politieke familie, de
Nehru-Ghandi familie). Jawaharlal Nehru (1889-1964) was een sleutelfiguur
in de onafhankelijkheidsbeweging van India. Hij werd na de
onafhankelijkheid de eerste premier van India. Hij was één der oprichters en
leiders van de Organisatie van Niet-gebonden landen. Koning George V
(1865-1936) was koning van het verenigd Koninkrijk en de Britse
Dominions en keizer van India van 6 mei 1910 tot zijn overlijden in 1936.



KNBF Nieuwsbrief                                                      een digitale uitgave van de KNBF                                                    Pagina  4

Verkiezingen:

Onder verkiezing verstaan we het begrip waarbij een aantal personen, degenen die
kiesgerechtigd zijn, door middel van een stemming vaststelt wie een bepaalde

functie, post of titel moet worden toegekend. Een kiesgerechtigde is
iemand die het recht heeft om te kiezen., waarbij onderscheid wordt
gemaakt naar actief (het zelf mogen kiezen) en passief (gekozen
kunnen worden). Meestal hebben kiezers zowel actief als passief
kiesrecht, hetgeen in Nederland in principe geldt voor alle

meerderjarige burgers (18 jaar of ouder). Immigranten die niet de Nederlandse
nationaliteit hebben mogen, als zij tenminste vijf jaar legaal in Nederland
wonen, op lokaal niveau (gemeenteraad) hun stem uitbrengen.  Het

algemeen kiesrecht voor mannen en het passief
kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd in 1917, in
1919 kregen vrouwen actief kiesrecht en in 1922 werd
een volledig algemeen kiesrecht ingevoerd. Tot 1970
gold een opkomstplicht, een stemplicht heeft in Nederland nooit gegolden. Het
kiesrecht kan door de rechter worden afgenomen indien iemand een ernstig

delict tegen de staat heeft geplaagd of wanneer iemand geestelijk niet in staat is om te
stemmen. Kiezers die op de dag van de verkiezingen in de gevangenis zitten mogen
uitsluitend doormiddel van een machtiging stemmen. De meeste politieke verkiezingen
(Gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement)  zijn
‘directe’ verkiezingen, waarbij de bevolking rechtstreeks de vertegenwoordigers kiest.
De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de Provinciale
Staten. In de landen die lid zijn van de Europese Unie geldt over het algemeen een

vergelijkbaar kiesrecht als in Nederland. Niet alleen in de politiek geldt een kiesrecht. Leden van
verenigingen mogen hun bestuursleden kiezen.  Maar ook worden bijvoorbeeld de winnaars van een
songfestival gekozen. Of de laatste soort van verkiezingen altijd op de meest democratische manier
worden gehouden, blijft een moeilijk te beantwoorden vraag.

Niet verzonden bloemen zijn duur:
In de jaren na 2005 heeft de Oostenrijkse Post allerlei nieuwigheden geïntroduceerd, met vooral het
doel de omzet in postzegels te stimuleren. Zo kwamen er zegels met kristallen, met meteorietenstof,

met borduursels, 3-D effecten en leer van een (voet)bal. In
aansluiting op de Nederlandse Post wilde men in Oostenrijk op
2 mei 2007 ook een velletje met bloemen met ingesloten
bloemenzaad uitgeven onder de fraaie naam: “Blumen von der
Post”. Het velletje werd, zoals de afbeelding toont, grotendeels
overgenomen van Nederland (NVPH 2500-2509 - Ontwerp
Martin van Vreden) en de bloemzaadjes werden uit Nederland
geïmporteerd. Het mooie van dit idee is natuurlijk dat de zegels
die gebruikt worden om te planten en om er bloemetjes uit te
laten groeien niet meer als postzegel op de markt komen,
waardoor wellicht de zegels (nog) schaarser zouden worden.
Bij de Oostenrijkse Post was iemand zo slim om eerst een proef
te doen met het planten van de postzegels
en……er stak geen enkel bloemetje het
kopje boven de grond. Nu is het natuurlijk
mogelijk dat er getwijfeld moet worden aan
de tuinmanskunsten van de postbeambte,
maar het had in ieder geval tot gevolg dat
het geplande velletje bloemzegels in Oostenrijk niet werd

uitgegeven. Maar, zoals ook gebeurde bij de inmiddels beroemde Duitse Audrey Hepburn zegels, op
de Viennafil veiling van december 2010 kwam een – niet uitgegeven – blokje onder de hamer. Het niet
verzonden boeket bloemen bracht ongeveer € 4.000,00 op. Volgens een bijgevoegd attest zou dit
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velletje één zijn van twee bekende blokjes. Kijkt u dus even tussen uw (dubbele) blokjes en velletjes.
Het kan de moeite lonen…..wie weet kunt u de bloemetjes eens flink buiten zetten. (Bron: Schweizer
Briefmarken Zeitung – SBZ)

Verenigingen – Bond - Regio’s – Beurzen – Evenementen
Ruilbeurs VPN Noordwijk
Zaterdag 26 maart organiseert de Vereniging van
Postzegelverzamelaars Noordwijk,
kortweg VPN, een postzegelruilmiddag.
Locatie: het Vinkenhof aan de
Achterzeeweg 1 te Noordwijk Binnen.
Aanvang 10 tot 16.00 uur.
Semihandelaren, ruiltafels en een
postzegelhoek aanwezig. Toegang € 1,00,
jeugd € 0.50, leden van de VPN hebben vrij toegang.
Goede parkeergelegenheid.

Bondsbibliotheek:
Marijke van der Meer zal na 12 jaar werkzaam te zijn
geweest in de Bondsbibliotheek te Baarn haar functie van
Bondsbibliothecaris per 1 september 2011 beëindigen. De
KNBF zoekt een opvolger (m/v). Geïnteresseerden
kunnen zich melden bij het KNBF Bondsbureau t.a.v. de
heer Ben Mol. Voor nadere informatie kunt u terecht bij
mevr. Marijke van der Meer tel. 030 2205348.

Poststukkenbeurs in Gouda:
De Stichting de Brievenbeurs Amsterdam organiseert op
vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2011 de achttiende
Internationale Beurs voor poststukken en

postgeschiedenis in Sporthallen De
Mammoet, Calslaan 101 in Gouda. 35
standhouders uit verschillende landen
nemen deel aan deze beurs.
(info@brievenbeurs.com ) Gelijktijdig

wordt ook de beurs Filamania voor postzegels gehouden.
Openingsuren: vrijdag 11.00 – 17.00 u – zaterdag 10.00 –
17.00 u. ( filamania@gmail.com)

Voorjaarsruilbeurs Huizen:
Zaterdag 26 maart a.s. organiseert PV
Huizen e.o. een voorjaarsruilbeurs in het
gebouw Zenderkerk, Borneolaan 30 in
Huizen. Openingstijd van 10.00 tot 16.00 uur, waarbij om
14.00 uur een veiling wordt gehouden van ca 500 kavels.
Toegang is vrij. Naast de vrije tafels zijn tevens enige
handelaren aanwezig.
Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met
G.J. Visscher, secretaris, tel 035-5387550.

Ruilbeurs Drunen:
Postzegelvereniging Philatron in Drunen organiseert
(bijna) iedere tweede zaterdag van de maand een
ruilbeurs in gemeenschapshuis 't
Rad, Kerkstraat 39 in Elshout. De
beurs wordt gehouden van 10 tot 13
uur en de toegang is voor iedereen
vrij. Noteert u even de data: 12
maart, 9 april, 14 mei, 10 september, 8 oktober,  12
november en 10 december. Voor vragen en/of reacties
mail: joop@jheeren.com

Filanumis 2011 Houten:                                              .
Op zaterdag 16 april
2011 (09.30 u – 16.00
u) organiseert
www.wbevenementen.e
u in de Expo in Houten
(Meidoornkade 24) een
internationale beurs voor filatelie en numismatiek.  Alles
op het gebied van postzegels en munten – 500 meter aan
tafels – 500 stoelen. Info: 050 5033926 (alleen ’s avonds)
of info@wbevenementen.eu

Luchtposttentoonstelling op Postex 2011:  De
Vliegende Hollander zal haar luchtposttentoonstelling ter

gelegenheid van haar 75-jarig
bestaan en tevens de 50ste Dag van
de Aerofilatelie  houden op 14-16
oktober 2011 tijdens de POSTEX
2011 te Apeldoorn met circa 120
kaders  in de categorie W2, W3,

open klasse en propaganda.

Propagandatentoonstelling Griekenland:
De postzegelvereniging Griekenland viert tijdens de
Postex 2011 haar 45 jarig bestaan vieren in combinatie
met het feit dat 150 jaar geleden de eerste Griekse
postzegels zijn uitgegeven.
De vereniging doet dit door middel van een Propaganda
tentoonstelling met + 60 kaders en 60 kaders in de
wedstrijd klasse W2 + W3 en open klasse.
Zie ook de website van de vereniging www.pv-
griekenland.nl.

Internationale Ruilbeurs Reuver:
Filvero Reuver en Omstreken organiseert op 27 maart
2011 de 45e Limburgse Filatelistendag   LFD
(internationale ruilbeurs ) Locatie:  Gemeenschapshuis
"de Schakel "  Broeklaan 2  te Reuver. Aanvang: 10.00 -
15.00 uur. Tevens zal hier de vergadering van de COLF
plaatsvinden. Ook is er een doorlopende PowerPoint
presentatie van oude ansichtkaarten uit de Regio.

Ruilbeurs PV Eemland:
Op zaterdag 26 maart 2011organiseert PV Eemland een
ruilbeurs in clubgebouw ‘Vogelzang’, Molenstraat 8D te
Soest. Open: 10.00 u – 16.00 u. Veiling 13.00 u. De
toegang is gratis. Info: Louis le Fèbre 035 5263255

Ruilbeurs Bodegraven
Op zaterdag 9 april 2011 organiseert  N.V.P.V. afdeling
Bodegraven een Ruilbeurs voor postzegels- munten en
ansichtkaarten. Locatie: Rijngaarde, Rijngaarde 1 te
Bodegraven-Dronenwijk. Aanvang 9.30 – 16.30 uur.
Semi-handelaren, ruiltafels en jeugdhoek aanwezig.
Voor de jeugd zijn er gratis postzegels. Toegang 2 euro
(tot 18 jaar gratis).
Er zijn nog tafels van 120/80 te huur à 5 euro per stuk.
Inlichtingen betreffende de Ruilbeurs: 06-53260579
of 0182-394584
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Ook  kan  ook   allerlei  verzamelmateriaal  t.b.v.  de
gehandicapte verzamelaar worden ingeleverd voor de
Stichting de Postzegelvriend.
Filatelica Weert e.o.  organiseert op zondag, 27 maart

2011 een postzegelruilbeurs, in
Scholengemeen-schap Philips van
Horne, Wertastraat, Weert.
Traditioneel is er een grootse veiling
en er zijn handelarenstands. Er is een
ruime jeugdhoek ingericht. Aanvang:

10.00 u  Einde: ca. 15.30 u.  De veiling zal beginnen om
12.30 u.

5e Internationale Verzamelaars Beurs Ljubljana:
In 2010 bezochten 6100 verzamelaars de 4e Collecta in
Ljubljana (Slovenië). Van 25 – 27 maart 2011 wordt de
5e Collecta georganiseerd in de Ljubljana Exhibition and
Convention Centre - voor verzamelaars van munten,
postzegels, antiek, mineralen, fossielen, juwelen enz.enz.
Er zijn handelaren, een thematische tentoonstelling,
lezingen, veilingen enz. U kunt nog opgeven voor
deelname. www.collecta.si Informatie (Engels):
http://en.collecta.si

Ruilbeurs Helmond:
Op zondag 10 April organiseert postzegel-vereniging De
Hemveste een ruilbeurs van 09.30 tot 14.00 in gebouw
De  Fonkel  Prins  Karelstraat  123  te  Helmond.  Er  is  een
aantal semihandelaren aanwezig. Entree € 1.00.

Verzamelbeurs De Meern:
Op zaterdag 7 mei organiseert Postfris‘68 een
verzamelbeurs. De beurs is van 9.00 uur tot 12.00 uur in
de Schalm te de Meern, Oranjelaan 10. De toegang is
gratis. Er zijn nog enkele tafels beschikbaar. Informatie
bij het secretariaat telefoon 0348443237.

Verzamelbeurs Nunspeet:
PV Nunspeet organiseert op 7 mei 2011 (10.00 – 16.00 u)
een verzamelbeurs met o.a. postzegels, telefoonkaarten,
munten enz. in Sportcentrum ‘De Brake’ Oosteinderweg
19 in Nunspeet. Info: 0341 256163 –
www.wijverzamelenpostzegels.com

Verzamelbeurs Steenwijk:
Op zaterdag 16 april 2011 (10.00 – 15.00 u) organiseert
Filatelistenvereniging IJsselham een grote verzamelbeurs
(postzegels, ansichtkaarten, munten, boeken enz.). in
Zalencentrum De Meenthe (tegenover station). Entree €
1,00 – kinderen tot 12 jaar gratis. Info: 0521 515835

Samenwerking Van Lokven en Van Dieten Postzegelveilingen

De bekende veilinghuizen Van Lokven en Van Dieten zijn een samenwerkingsovereenkomst
aangegaan op het gebied van hun postzegelveilingen. Deze samenwerking is tot stand gekomen in
overleg met de heer Peter Storm van Leeuwen, die zoals eerder aangekondigd vanaf 1 januari 2011 de
filatelistische leiding van Van Dieten weer op zich genomen had en deze met zijn gespecialiseerde
filatelistische expertise zal blijven bedienen. De samenwerkende partijen zijn ervan overtuigd dat de
krachtenbundeling voor beide veilinghuizen en hun gezamenlijke relaties meerwaarde zal bieden. In
de toekomst kunnen relaties blijvend profiteren van een breed nationaal en internationaal aanbod van
kwalitatief hoogstaand niveau, uiteraard tegen goede en concurrerende voorwaarden. Van Dieten en
Van Lokven zullen in het kader van hun samenwerking de uitvoering van hun veilingactiviteiten
combineren op een centrale locatie en op gelijke data, waarbij de eerstvolgende gecombineerde veiling
zal worden georganiseerd op 8 en 9 april 2011. Beide ondernemingen zullen onafhankelijk actief
blijven. Met de gecombineerde kijk- en veilingdagen beogen Van Dieten en Van Lokven
desalniettemin hun relaties in de toekomst beter en efficiënter te kunnen bedienen en een breed en
hoogstaand veilingniveau te bereiken van nationale en internationale importantie. De organisatie en
afhandeling van veilingkavels van de gecombineerde veilingen zal in handen zijn van de organisatie
van Van Lokven Filatelie. Informaties bij de heer Storm van Leeuwen en de heer van Lokven 0475-
563500.

Verzamelaarsjaarbeurs Utrecht: 9 en 10 april 2011:
Op 9 en 10 april zal Jaarbeurs Utrecht voor de 50e keer worden omgetoverd tot het
walhalla van de vintage verzamelaars, postzegelverzamelaars, antiekkenners en
schatzoekers. Ruim 1.500 stand boordevol met antiek, design, speelgoed, curiosa
en postzegels.  Voorverkoop, plattegrond en informatie op
www.verzameljaarbeurs.nl

Een niet-filatelistisch raadseltje op filatelistische stukken.
Onlangs kreeg ik, zoekende naar materiaal voor mijn glasverzameling een tweetal stukken onder ogen
die niet alleen filatelistisch bruikbaar waren, maar ook een bijzondere tekst hadden op de achterkant.
Het eerste stuk had een lekker oud frankeermachinestempel van een glasfabriek (1936). Het tweede
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stuk was gefrankeerd met een perfin (waarin de initialen van het bedrijf) en nog ouder, uit 1928. Het
bijzondere was dat beide stukken gericht waren aan dezelfde persoon, de heer F. Meyer,
“Gemeindevorsteher a.D.” oftewel “burgemeester buiten dienst”, woonachtig in Scheessel bij
Hannover. Wat denk dan allemaal als je dat ziet?

1. Duitsers zijn dol op titels (het gedoe
rond de titel van minister Zu Guttenberg ligt
nog vers in het geheugen);

2. De heer Meyer is behalve oud-
bestuurder ook zakenman;

3. Welke relatie heeft die man met twee
glasfabrieken op grote afstand? Waarin doet hij
zaken?
We gaan dus maar eens lezen waar het over
gaat en wat informatie zoeken op het net. Daar
blijkt al snel dat de twee bedrijven tussen 1928
en 1936 zijn gefuseerd en dat de fabriek in
Fürth de relatie tussen de heer Meyer en de

fabriek in Witten kennelijk heeft “geërfd”. We zien ook dat in de periode 1928-1936 in Duitsland
iemand aan de macht is gekomen die bij de functionaris van de Fürther fabriek in hoog aanzien staat.
Deze trouwe nazivriend schrijft aan de heer Meyer dat op 30 december de derde termijn van een

verschuldigd bedrag is overgemaakt. Een
aanzienlijk bedrag in 1936!
Op de achterkant van de oudste kaart staat het
verzoek aan de heer Meyer om een berichtje
terug te sturen of de bestelling al verzonden is.

“Vanwege het nu heersende mooie weer zou
spoedige levering gewenst zijn.”

En nu de vraag! Waar gaat de levering over?
Aanwijzingen: 1. De gewenste spoedige levering
omdat het (nog) goed (herfst)weer is. Het gaat kennelijk om iets wat vóór de winter binnen moet zijn.

2. De levering geschiedde in goederenwagons per
spoor (Er is nog een derde poststuk over
eenzelfde levering, waar dat op staat.) Oplossing
de volgende keer.
Er zijn géén prijzen te winnen, alleen een voldaan
gevoel.

(Sjoerd  Bangma).
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Cour Internationale de Justice: nieuwe zegels
Al sinds 1934 worden in Nederland speciale postzegels uitgegeven voor exclusief gebruik door het

Internationale Gerechtshof  in Den Haag. De laatste uitgave was in 2004, met twee
postzegelvelletjes van elk tien postzegels. Op 1 april 2011 verschijnt een nieuwe
uitgave van drie postzegelvelletjes van elk tien postzegels, een heruitgave van de
zegels van 2004, nodig vanwege de nieuwe waardeaanduiding door TNT Post voor
bestemmingen Nederland, Europa en Wereld.  Ook voor de nieuwe zegels geldt dat ze
alleen gebruikt mogen worden door het Internationale Gerechtshof. De afbeelding op
de zegels kenmerkt zich door een grafische samenvoeging van de naam van het
Gerechtshof in de twee voertalen tegen een achtergrond van een cirkelstructuur, die

buiten de postzegels onzichtbaar doorloopt.  Ontwerper: Roger Willems.

Ruimtepost?
Op vrijdagmorgen 4 maart 2011 is een – nog onbekend – voorwerp door het dak van het pand van

TNT Post aan de Kryptonstraat in Ede gevallen. Niemand raakte
gewond. De politie heeft het voorwerp meegenomen voor onderzoek
maar geeft aan nog geen enkel idee te hebben wat voor voorwerp het
is. Het ziet er uit als een metalen bal van ongeveer vijf bij zeven
centimeter en een gewicht van drie kilo. Er gaan geruchten dat het
voorwerp een meteoriet is, wellicht verzonden door buitenaardse PTT
ambtenaren om  daarmee te protesteren tegen de reorganisatieplannen

van TNT Post en hun aardse collega’s te ondersteunen. Wellicht zat er een brief omheen gewikkeld
met een boodschap, maar is die door de wrijvingswarmte verbrand…..? Latere krantenberichten geven
aan dat uit onderzoek blijkt het hier om een door mensen gemaakt stuk metaal gaat – dus toch de
Nederlandse TNT werknemers???

Sms vervangt Deense postzegel:
De email heeft de echte brief dan wel grotendeels verdrongen, techniek is niet alleen een vijand van de
posterijen. Zo is het in Denemarken binnenkort mogelijk om met een sms'je de verzendkosten van een

brief te betalen. Vanaf één april kunnen Denen die iets met de post willen versturen
een berichtje sturen aan een speciaal nummer. Vervolgens wordt een speciale code
teruggestuurd, die op de envelop geschreven moet worden. Deze unieke code toont
aan dat de verstuurder van de brief via een sms'je heeft betaald. Het systeem werkt
voor brieven en pakketjes tot 2kg. Dat meldt de Zweedse nieuwssite The Local.
Ook de Zweedse posterijen hebben interesse in dit systeem en willen het dit jaar nog
gaan doorvoeren. Volgens een woordvoerder van het Zweedse postbesteller Posten

AB is het sms-systeem niet meer fraudegevoelig dan traditionele postzegels.
(bron: De Telegraaf – 10 maart 2011).

Afmelden:
Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan s.v.p. een berichtje aan redactienieuwsbrief@knbf.nl

De digitale Nieuwsbrief is (gratis) beschikbaar voor iedereen die interesse  heeft in de filatelie en het verzamelen van
postzegels. Aanmelden kan via redactienieuwsbrief@knbf.nl
De  Nieuwsbrief is ook beschikbaar voor mededelingen en artikelen  over verenigingsactiviteiten, voor  filatelistische artikelen en
dergelijke (ter beoordeling aan de redactie en afhankelijk van de beschikbare ruimte). De KNBF en de redactie zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze (ingezonden) artikelen. Overname van artikelen is onder bronvermelding toegestaan.


