VERENIGINGSBLAD
Juli 2016

Vereniging van
Postzegelverzamelaars
“De Philatelist” Geleen
Redactie: Ger Nelissen
Pastoor Welschstraat 11
6161 VS Geleen

Juli 2016

 Blad 188 46e jaargang

 DE PHILATELIST GELEEN,

Pagina 2

 DE PHILATELIST GELEEN,

Juli 2016

Colofon:

Secretariaat:

“de Philatelist Geleen”
Pastoor Welschstraat 11

06-38211707

6161 VS Geleen

Opgave adreswijzingen / nieuwe leden / opzeggingen:
Wim Meens
Rector Simonstraat 10

06-15150581

Email:
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Opzeggingen van het lidmaatschap (schriftelijk) voor 1 november.
De contributie bedraagt
€ 32,50 per jaar, inclusief abonnement “Filatelie”
€ 20,00 per jaar, exclusief abonnement “Filatelie”
Rekening: NL42 RABO 0170 7943 77
Maandelijkse bijeenkomst als regel 1e zondag van de maand. Aanvang 10 uur.
Zaal open om 9.30 uur. K.B.O. Sociëteit St. Augustinus
(nabij de brandweerkazerne) Molenstraat 42 te Geleen

Bestuur:

Voorzitter / Veiling :
Wim Meens
Vicevoorzitter /Nieuwtjesdienst / Rondzendingen:
Tom Mennens

 06 - 15150581

Penningmeester :

Tom Eijwoudt

 046 - 47482 44

2e Penningmeester

Harrie Vaasen

 046 - 426 30 86

Bibliotheek / secretaris:

Albert Hurenkamp  046 - 4377423

Redactie / 2e secretaris :

Ger Nelissen

Veiling :

Helmut Reisser
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Voorwoord van de voorzitter.
Schijnbaar heeft het zo moeten zijn. Ik mag me aan u
voorstellen als de 11e voorzitter van de Philatelist. Na de heren
Jens, Verhoeven, Deckers, Adema, Schlösser, De Ree,
Weverling, Daemen, Creemers en van Kessel. In het jaar van
ons 85-jarig bestaan, een voorzitter die veel op heeft met
carnaval, immers prins Wim II van de Sjwenskes te
Sweikhuizen, en binnen dat wereldje staat het getal 11 centraal.
Hier worden immers jubilea om de 11 jaar gevierd. En begint
het nieuwe seizoen altijd op de 11 van de 11. Een wereldje van grappen en grollen,
“sjpas” en “plezeer”. Dat laatste hoop ik vast te houden binnen onze vereniging.
Plezier om naar de ledenvergaderingen te komen. De innerlijke vreugde om een
nieuwe postzegel of postwaardestuk te vinden voor je verzameling. Maar vooral
voor de contacten tussen verzamelaars onderling, het van elkaar leren en het
gezellig samenzijn onder het genot van een lekker bakje koffie.
Eén voorzitter kon dit als geen ander, een voorzitter die zelfs in
carnavalsbegrippen een unicum binnen onze vereniging is geweest, immers 2x 11jaar onze voorzitter, dhr. Henri Creemers. Hij was het waar ik als beginnend
verzamelaar enorm veel van heb opgestoken. Een man met een enorme
filatelistische kennis, die hij graag deelde met andere verzamelaars. Iedere
ledenvergadering vertelde hij over postzegels in de ruimste zin van het woord aan
de hand van pas uitgebrachte zegels of opmerkelijke artikelen. Artikelen die hij de
laatste jaren van zijn voorzitterschap o.a. vond op het internet. Tijdens de
ledenvergaderingen was het hem ook niet vreemd om het beleid van de
voorgangers van het huidige PostNL te bekritiseren. Met name de verhogingen van
de tarieven of de belabberde afstempelingen van gelopen post passeerden
regelmatig de revue. Ook de uitgiften van persoonlijke postzegels waren voor hem
een doorn in het oog, immers geen filatelistische uitgaven. Daarnaast was het ook
een integer iemand, iemand die het verenigingsbelang altijd liet prefereren.
Als nieuwe voorzitter hoop ik dat ik in zijn voetsporen mag treden en onze
vereniging weer een echt filatelistisch kenniscentrum wordt waar men graag naar
toe komt voor de gezelligheid en het vinden van nieuw materiaal. Tevens wil ik u
vanaf deze plek bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen om uw nieuwe
voorzitter te mogen zijn. Met vriendelijke groet,
Wim Meens
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Afscheidswoord Wil v. Kessel.
Geleen, mei 2016.
Er is mij door de redacteur, Ger Nelissen, gevraagd om een
afscheidswoord te schrijven in plaats van het gebruikelijke
voorwoord. Ik wil dit graag doen.
Ik ben sinds 01.01.1988 lid van de ‘Philatelist’ Geleen en heb
deze vereniging vanaf het begin een warm hard toegedragen.
Ik weet nog dat Henri Creemers me indertijd gevraagd heeft
om bestuurslid te worden. Ik meen, als ik me goed herinner
dat dit in 1992 of 1993 gebeurde. In ieder geval werd mij na mijn aantreden
gevraagd om 2e voorzitter te worden. Ik heb dit toen met alle plezier gedaan.
Enkele keren per jaar moest ik Henri vervangen als hij op vakantie was. Eind 2010
werd Henri ernstig ziek en moest uiteindelijk zijn functie als voorzitter opgeven.
Tijdens de jaarvergadering van 2012 ben ik officieel benoemd tot voorzitter er
waren toen geen andere kandidaten. In de loop der jaren hebben we het aantal
leden drastisch zien wijzigen namelijk in negatieve zin. Zoals reeds eerder is
vermeld waren er dat eind 2011 nog 105 en op dit moment nog ‘slechts’ 58.
Op mijn initiatief hebben we als bestuur besloten om 2 x per jaar een (ruil) beurs te
organiseren. In het voorjaar in ons KBO gebouw en in het najaar in het Asta
Cultuur centrum te Beek. Dit is mede gedaan om reclame te maken met name als
het gaat om het verzamelen van postzegels en anderzijds om u als leden een
podium te bieden om postzegels en aanverwante artikelen te kunnen verkopen. In
die zin was de hoop gevestigd op de jeugd, maar zoals iedereen weet is dat niet van
de grond gekomen, jammer maar helaas…
Ook heb ik in financiële zin mijn bijdrage geleverd aan de vereniging. Doordat ik
met name in 2010/2011 en 2015/2016 enkele duizenden persoonlijke zegels heb
verkocht, dit was mogelijk door gebruik te maken van mijn netwerk , het bereiken
van verzamelaars van persoonlijke zegels. Bovendien is het me gelukt om met
‘gesponsorde” postzegels ca 500 clubbladen gratis te frankering (porto kosten
€ 1,38/€ 1,46 per stuk).
Natuurlijk was er ook zo nu en dan kritiek op mijn functioneren, maar welke
bestuurder overkomt dit niet. Kritiek, die soms ongenuanceerd was en waar het
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moeilijk is om je tegen te verdedigen. Diverse leden hebben daar hun ongenoegen
over uitgesproken.
Alles bij elkaar genomen heb deze functie met hart en ziel vervult, tot en met de
laatste dag.
Ik wens eenieder het beste en veel plezier met uw hobby.
De nieuwe bestuursleden wens ik veel sterkte en wijsheid toe.
Groet,
Wil van Kessel.
Asta Phil 2016.
Zoals jullie weten werd er op 23 en 24 april Asta Phil 2016 georganiseerd.
Wij kunnen zeer tevreden terugkijken hoe het weekend is verlopen. De opening
door de Baeker Kleppermen en de Lichtkoningin Celine Pinxt werd door de
aanwezigen zeer gewaardeerd. De jury roemde het hoge gehalte van de
tentoonstelling. Er werden maar liefs 12 keer gouden bekroningen gegeven.
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De uitslagen waren.
Naam.
Titel verzameling.
Goud: L. Webers
H. Koenen
B. Lux;
V. Coenen
L. Webers
M. Rosier
T. Mennens
V. Coenen
J. Grispen
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Punten

Verdeeld Europa in de XXe eeuw.
Nederland, van de oudheid naar de nieuwste tijd.
De kleine Franse cijferstempels
Het Plebiscietgebied Oberschlesien 1920-1922.
Als de zon in de naoorlogse nevel
Posthistorie van Maastricht vanaf 1880 tot heden.
“Duitse Lochungen”in het postverkeer
De Duitse post ten tijde van de Weimar Republiek
Posthistorie Susteren tot en met typen radarstempel
met lang balk
F. Hermse
Wie sjoon ös Limburg is
P. de Koning Onze fietstocht van Cadzand naar Ameland. Langs
de rand van Nederland
H. Grootheest Oude boekjes Nederland
Groot Verguld Zilver:
J. Grispen
Posthistorie Stevensweert
L. Webers
Eerste handstempel Conseil de L’Europe
10.08 – 9.9.1949
Verguld Zilver:
P. de Koning De 5 cent Crouwel zegel als bijfrankering
B. Berends
Nederlandse decemberzegels en hun combinaties
W. ten Wolde Achter in de catalogus
Groot Zilver:
P. Kerkhofs Het Rode Kruis
T. Mennens Kuifje wei kent hem niet
Voldoende:
H. Vaasen
Vuurtorens

91
85
85
83
81
80
79
78
78
78
78
77
72
71
69
68
67
63
60
22

De heer Webers won de Colf wisselbeker en de publieksprijs.
De heer Lux won de ereprijs medaille.
De heer Coenen won een fles Els.
De heer Mennens won een stockboek.
De heren Koenen, Rosier, Grispen, de Koning en Grootheest kregen elk een boek.
Iedereen van gefeliciteerd met de behaalde resultaten.
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Hai Webers met zijn kleinkinderen en de Colf Wisselbeker.
Hai Webers heeft in het weekend van 10 – 12 juni 2016 meegedaan aan het
Nationaal Belgisch Kampioenschap te Roeselare in België. Hij deed er mee met
zijn verzameling “Verdeeld Europa in de XXe eeuw” met 96 bladen. Hij kreeg
hiervoor 90 punten en dus goed voor Goud. Jurylid was Mark BottuI een
internationale bekende verzamelaar. In België wordt de internationale norm
aangehouden van 90 punten voor Goud, in Nederland is dit Groot Goud.
Voor Hai is dit de hoogste score tot op heden en hij werk nog steeds aan
verbeteringen.
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Foto Asta Phil.
 Blad 188 46e jaargang

Pagina 9

Juli 2016

 Blad 188 46e jaargang

 DE PHILATELIST GELEEN,

Pagina 10

Juli 2016

 DE PHILATELIST GELEEN,

Jarige 'Queen' weer geëerd op postzegels
Er is ongetwijfeld uit te zoeken hoeveel postzegels er zijn
uitgegeven met de beeltenis van koningin Elizabeth II.
Dat zijn er honderden. Niet alleen in Groot-Brittannië en
Noord-Ierland, maar ook in (voormalige) Britse
gebiedsdelen, de (nu nog) vijftien landen waar ze ook
staatshoofd is en de Commonwealth. Ter gelegenheid
van haar negentigste verjaardag komen er weer tientallen
zegels bij.
Bij de telling kan nog buiten beschouwing blijven dat alle
Britse postzegels het portret van de vorstin dragen. Britse
zegels worden uitgegeven zonder landsaanduiding, het silhouet van Elizabeth
volstaat.

De Royal Mail heeft op 21 april 2016 zes postzegels met daarop de 90 jarige
vorstin in verschillende fasen van haar leven uitgegeven. Zo is er een zegel waarop
ze als klein meisje is afgebeeld met haar vader, de latere koning George VI, en een
zegel met de koningin en de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder en president Nelson
Mandela.
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Elizabeth is zoals gezegd ook koningin van nog eens vijftien andere landen plus
een royaal aantal Britse overzeese gebiedsdelen en de Kanaal eilanden. De
posterijen daar grijpen de Koninklijke mijlpaal ook aan om herdenkingszegels en
postzegelvellen uit te geven.

Kanaaleiland Jersey kwam ook op 21 april met tien postzegels met foto's van
Elizabeth en haar familie door de jaren heen. Australië komt op 5 april met twee
zegels, met daarop een afbeelding van de 'Queen', en één met de zogenoemde
Australische Gouden Acacia broche. Gibraltar was er vorige maand al vroeg bij
met negen verjaardagszegels, eveneens met foto's van Elizabeth, en het Eiland
Man gaf al acht zegels uit met foto's van royalty fotograaf Arthur Edwards van
boulevardblad The Sun.
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Gezocht – aangeboden.
De “Calvez- 1960” (facsimie). Eenbijbel over het Spaanse gebeuren en de zegels
van de burgeroorlog. De originele versie is onbetaalbaar, maar deze uitvoering
wordt nu aangeboden door een zeer bekende Nederlandse handelaar voor over de
€ 100,00 Hier voor slechts € 40,00.
Higgings & Gage, World Postal Stationery Catalog.
Deze catalogus (10 delen), gewicht bijna 10 kilo, ontelbare pagina’s, geeft een
overzicht over postwaarde stukken vanaf “begin”tot ongeveer 1980. Wat heb je
eraan? Als je zoekt naar motieven is dat onbegonnen werk, maar omgekeerd- als je
een oud stuk tegenkomt en wilt weten ‘wanneer en waarom’ is dit een bron die
bijna onmisbaar is. BOD????
Jan-Paul van der Pas tel. 045-4041600 email jpgvanderpas@hetnet.nl
Gezocht aangetekende poststukken van Nederland, Suriname en/of Ned.Antillen,
ook losse aantekenstrookjes welkom. Frits Hendrikx, telefoon 0468503233,
Ad Konings, Zandschel 3 5151 RL Sprang Capelle (tel. 0416312785 of
0610769358). Vraagt verzamelingen van Nederland en België te koop. (postfris)
Te koop tegen elk aannemelijk bod:
Filatelie encyclopedie deel 1 en 2.
Filatelie informatief deel 1 t/m 4.
Frans Hermse,
Odasingel 4
6131 GV Sittard,
Tel. 046 451 6125
Helmut Reisser zoekt de volgende postzegels Nederland, mooi gestempeld. (geen
vlagstempels).
1926b / 1930a / 1973a / 2503d / 2506g / 2507h / 2509j
Wie ze heeft kan contact opnemen met Helmut.
De resterende vergaderdatums van het dit jaar zijn.
Zondag: 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december,
De zaal is om 9.30 uur open en de vergaderingen beginnen om 10 uur.
Tevens kunt u daar contacten met andere leden leggen en/of informatie
uitwisselen.
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Abel Janszoon Tasman
Een Nederlandse ondekkingsreiziger wiens naam
niet zo bekend is maar toch een van onze
grootste zeevaarder uit de geschiedenis is, is Abel
Janszoon Tasman. Op 14 augustus 1642 zeilde hij
met zijn schip de Heemskerck, weg uit het
toemalige Batavia op zoek naar het onbekende
Zuidland. En een doorgang naar Zuid Amerika.
Eerst ging de reis naar Mauritius. Daar hadden ze
een maand nodig om de schepen op te knappen.
Op 8 oktober vertrokken ze
naar het zuiden. Doordat hij
niet wist welke koers hij
moest aanhouden, voer hij
echter om Australië heenen
lande op 24 november 1642
op een eiland, dat hij het
Anthony van Diemensland
noemde naar de gouveneur –
generaal van Indië in die tijd,
de opdrachtgever voor deze
expeditie. 1 december ging hij aan land, maar ondanks dat er sporen van menselijke
aanwezigheid waren werden geen
bewoners gezien. Op 5 december
zeilden de schepen weer verder. Op
deze zelfde tocht, die ongeveer negen
maanden duurde ondekte Tasman onder
andere ook Nieuw Zeeland. De
Engelsen hadden zoveel waardering
voor deze Nederlandse zeevaarder dat
zij de naam Anthony van Diemensland omdoopten in Tasmanië en de zee tussen
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Australië en Nieuw Zeeland de Tasman zee noemden. Rond 14 december was er
opnieuw land in zicht, het zuidelijk eiland van Nieuw Zeeland wat de naam
Stateneiland kreeg. Deze keer probeerde de bemanning wel contact te leggen met
de plaatselijke bevolking (de Maori’s). Echter de Maori’s dachten dat het een
oorlogsverklaring was toen een sloep richting kust voer, het bespelen van een
trompet werd verkeerd begrepen. Drie Nederlanders werden gedood tijdens een
aanval van Maori’s bootjes. Op 8 januari zagen de schepen in het oosten een open
zee die mogelijk een doorgang zou zijn naar Chili, dit was het hoofddoel van de

expeditie. Zij konden nu weer terugvaren naar Batavia. De terugreis voerde langs
Tonga de Fiji Eilanden, Sama , Nieuw Guinea en de Molukken arriveerde zij naar
10 maanden weert in Batavia. In 1644 werden Tasman en Visscher opnieuw belast
met een expeditie. De opdracht was deze keer om te zoeken naar een passage
tussen Nieuw Guinea en Australië. Tasman zag de Torresstraat aan voor een diepe
inham, maar dit was wel de doorgang tussen Nieuw Guinea en Australië. Deze
werd in 1770 door James Cook ondekt als zijnde de passage naar Australië.
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In 1942, 300 jaar na de ondekking van Abel Tasmann, werd het Nationaal park
Abel Tasman geopend in Nieuw Zeeland. Het is 22.550 hectare groot en het
kleinste natuurpark van Nieuw Zeeland. Het park is gelegen in het noorden van het
Zuidereiland. Het park is vooral bekend om zijn Gouden Stranden en de zwart
granieten rotspartijen.
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Tom Poes en de heer Bommel.

In 1931 kwam Marten Toonder in Buenos Aires in contact met Pat Sullivan en
Otto Messmer de geestelijke vaders van Felix de Kat. Hij kreeg daar enkele
principes geleerd van het striptekenen.
De eerste Tom Poes strip kwam op 16 maart 1941 in de Telegraaf te staan, Tom
Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde. Het werd geschreven door zijn vrouw
Phiny Dick en getekend door Marten Toonder.
Eerst was Tom Poes de hoofdpersoon in de strip, in latere verhalen die in de
Bommelsaga gebeuren, kreeg de heer Bommel de hoofdrol. Deze kwam in het
derde verhaal “in den Toovertuin” ten tonele.
PostNL geeft op 3 juni een velletje uit ter gelegenheid van de 75e verjaardag van
Tom Poes.
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Wood-Line
Meubelen
Alles kan voor u op maat en naar
eigen idee gemaakt worden, zowel
het klassieke eiken meubel als ook
het strakke eiken.
Een van onze sterkste kanten is het
vervaardigen van eettafels en
salontafels. Wij werken ook met
andere houtsoorten bv. Kersen,
noten en noem maar op.
Wilt u iets weten over onze
meubelen, neem dan gerust contact
met ons op.

Wood-line meubelen, Raadhuisstraat 20
6161 GD Geleen
Tel : 046-4743518
Fax : 046-4757848
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