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BBF Cursus Gabriël succesvol afgerond.
Zaterdag 18 september is tijdens een geanimeerde bijeenkomst van de Filatelistenvereniging Gabriël te
Nijkerk de cursus BBF afgesloten. Een dozijn deelnemers
heeft met veel inzet en groot enthousiasme een jaar gewerkt
aan een veelheid van onderwerpen, passend bij het karakter
van de vereniging. Op de “normale” bijeenkomst van Gabriël,
tevens laatste cursusdag, werd het resultaat getoond. Hoewel
een enkel werkstuk pas om half twee in de nacht (!) tevoren
was voltooid kon de oogst nu worden binnengehaald in de
vorm van veel waardering en een certificaat voor alle
aanwezige deelnemers, dat ze ontvingen uit de handen van
docent Sjoerd Bangma, die zich zeer tevreden toonde en
zowel de deelnemers als de vereniging complimenteerde met hun inzet.
Boston Tea Party 1773 – Tea Party 2009-2010
De Boston Tea Party was een protest van Amerikaanse kolonisten tegen de Britse overhead, op 16
december 1773 in Boston (Massachusets). Het is één van de belangrijkste verhalen van de
Amerikaanse Revolutie. De ‘Stamp-Act’ een wet waarbij het verplicht werd om drukwerk, ook
kranten, te voorzien van een zegel, de ‘Sugar Act’en de Townsheds Act, hadden de inwoners van de
Engelse koloniën in Amerika in
woede doen ontsteken over het heffen
van belastingen.
Hier zou echter
geen evenredige vertegenwoordiging
in het Britse parlement tegenover
staan.
De slogan van de
opstandelingen werd: “No Taxation
without Representation”.
Onder de opstandelingen was John
Hancock (1737-1793) een staatsman
die een grote rol zou spelen bij het
onafhankelijk
worden
van
de
Verenigde Staten. Hij was de voorzitter van het
Continentale Congress dat de Onafhankelijkheidsverklaring aannam en de eerste die
het document ondertekende. Het verhaal gaat dat hij zijn naam extra groot schreef,
zodat deze leesbaar zou zijn voor Koning George III van Engeland. Sindsdien is een
“John Hancock”in Amerika synoniem met een handtekening. In 1768 werd de sloep
van Hancock, de Liberty, door douaniers in beslag genomen op grond van
smokkelpraktijken. Hancock werd verdedigd door John Adams en de aanklacht kwam
uiteindelijk te vervallen. Hancock organiseerde een boycot van de thee die door de Britse VOC (The
Company) verkocht werd. De omzet van de Company liep enorm terug en in 1773 had men torenhoge
schulden en enorme voorraden thee en geen enkele manier om dat te verkopen. Smokkelaars
importeerden thee (o.a. uit Nederland) zonder importheffing te betalen. De Tea Act maakte dat de
Company geen invoerrechten hoefde te betalen, maar de schepen werd in de meeste havens van
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Amerika de toegang geweigerd, behalve in Boston, waar de gouverneur op de hand van de Company
was. Voorbereidingen werden getroffen de thee aan land te brengen onder dekking van Britse
kanonneerboten. Op 16 december 1773, de nacht voor de thee aan land zou komen, bestormden de
‘Sons of Liberty’ een groep van 60 inwoners van Boston verkleed als Mohawk-indianen de schepen
Dartmour, Eleanor en Beaver en gooiden de lading met een toenmalige waarde van $ 10.000,00
overboord. Een vierde schip, de William, zonk voor de kust. Op 17 maart 1776, het jaar van de
Amerikaanse Onafhankelijkheid, trokken de Engelsen zich terug uit Boston.
In 2009 ontstonden in de Verenigde Staten een serie protesten tegen de regering en haar binnenlandse
politiek, onder de naam Tea Party Protests. Deze protesten maken deel uit van een ontluikende grotere
anti-belastingen beweging. De Tea Party is geen partij en richt zich op een kleinere overheid,
individuele vrijheid en het handhaven van de grondwet. Door sommigen wordt de ‘nieuwe Tea Party’
gezien als een protest van voornamelijk Republikeinen tegen president Obama, er nemen echter ook
steeds meer democraten deel aan de protestbijeenkomsten.
Boetekaart na 69 jaar bezorgd:
"Die boete wil ik best betalen, ik heb vast nog wel ergens twee guldens liggen", lacht Ruud Somers
uit het Gelderse Oosterbeek. Somers en zijn vrouw Anke Veeman vonden na hun vakantie tussen de
stapel post tot hun grote verbazing een boetekaart die 69 jaar onderweg is geweest.
De kaart, gedateerd uit 1941, is afkomstig van de Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij
en eist van de toenmalige bewoner, L.A. Meyer, van de Benedendorpseweg 71 in Oosterbeek twee
gulden omdat 'blijkens de jongste meteropneming het rantsoen is overschreden'. In plaats van de
toegestane 168 kilowattuur is er 206 kWu verbruikt, met als resultaat
de boete.
"We dachten eerst nog dat het een geintje was of een reclameactie van
een energiemaatschappij", vertelt Anke Veeman. Hoe het kaartje na
69 jaar in hun brievenbus terecht is gekomen, is voor de familie een
raadsel. "Ons huis staat hier pas zeven jaar. Daarvoor is hier volgens
mij een klein bedrijventerrein geweest, maar wat er daarvoor stond
weet ik niet", aldus Somers, die hoopt dat eventuele nabestaanden of
mensen die meer weten over de herkomst van de kaart zich melden.
,,Zo zie je maar weer dat post altijd wel een keer aankomt", lacht Veeman. TNT Post spreekt van een
mysterie. ,,Aan de streepjescode op de kaart kunnen we zien dat de kaart onlangs in ons proces is
geweest. Maar het is een raadsel hoe dat is gebeurd."
(bron: D e Telegraaf: 11 september 2010 – foto: APA).

Museo Filatelico e Numismatico in Vaticaanstad
In het vorige nummer van de nieuwsbrief sprak ik mijn verbazing en waardering uit over het feit dat
een klein land als Singapore over een prachtig filateliemuseum
beschikt. Maar ook het kleinste zelfstandige land in de wereld,
Vaticaanstad nabij Rome in Italië, heeft op haar grondgebied een
fraai filateliemuseum. De Musei Vaticani, met als absoluut
hoogtepunt, de bekende Sixtijnse Kapel, behoren tot de meest
drukbezochte musea in de wereld. Aan het einde van het bezoek
aan dit overweldigende museum, kan de bezoeker langs het Museo
Filatelico e Numismatico, met
aanpalend het postkantoor van
Vaticaanstad. Je moet eigenlijk door dit museumdeel als je
Vaticaanstad wilt verlaten. Dat levert dus veel bezoekers en attentie
op.
In het Museo Filatelico e Numismatico zijn de zegels die
Vaticaanstad heeft uitgebracht, in vitrines tentoongesteld tegen de
achtergrond van een foto van de Paus uit die periode. Daarnaast
kunnen alle aerogrammen en postkaarten in speciale kaders worden
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bewonderd. Ook zijn drukattributen te zien, zoals platen en cilinders. In een apart deel van het
museum zijn ook munten van Vaticaanstad te bezichtigen.
Bij het verlaten van het Museo Filatelico e Numismatico komt de bezoeker langs het postkantoor van
Vaticaanstad. Hier zijn alle hedendaagse zegels, postkaarten en aerogrammen te koop. Ook zijn er –in
beperkte mate- oude uitgiften verkrijgbaar, zoals de uitgiften van 2008 en 2009. Toeristen maken
massaal van de gelegenheid gebruik om zegels en ansichtkaarten te kopen. Post gefrankeerd met
Vaticaanzegels mag alleen op dit postkantoor en een paar brievenbussen die elders op het grondgebied
van Vaticaanstad staan, gepost worden.
(auteur: Fred van den Brink.)

Ruimtevaart Filatelie Club Nederland:
De redactie van de vier keer per jaar verschijnende Nieuwsbrief van de Ruimtevaart Filatelie Club
Nederland (R.F.C. Nederland) geeft een aantal bijzonder interessante internettips.
Dus voor degenen die ruimtevaart verzamelen (aanmelden voor lidmaatschap
RFCN: a.m.g.gremmen@casema.nl ), of gewoon geïnteresseerd zijn in ruimtevaart,
bezoekt u eens:
http://www.nasaimages.org/index.html
http://www.spacetoday.org/Astronauts/Animals/Dogs.html
http://www.ruimtevaart-nvr.nl/
Overigens gaat het bij ruimtevaart filatelie niet alleen om zegels en enveloppen die
op aarde zijn gebruikt, er zijn bijvoorbeeld op 14 juni 2008 ook aan boord van de ATV Jules Verne
1200 enveloppen en 520 mini-boekjes de ruimte in geweest. Echte ruimtevaart dus. Maar er is nog
heel veel meer aan ruimtevaart-informatie te halen uit de Nieuwsbrief van RFC Nederland, zoals
gegevens over satellieten, waarover weer veel informatie te achterhalen is op:
www.heavens-above.com met o.a. de positie van het I.S.S.
http://satcom.website.orange.co.uk/
en natuurlijk heel veel informatie over lanceringen, gegevens m.b.t. de gebruikte raketten, astronauten
zoals Frank de Winne (B) en André Kuipers (NL), het wonen in de ruimte,
speciale enveloppen en zegels en nog veel meer. Nog een paar aardige
internettips:
http://www.pprc.nl/aflraketpost.htm
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/AustralianDisclosure.html
http://www.dvd-home.nl/review/divers/andrekuipers.htm
Wilt u informatie betreffende de Ruimtevaart Filatelie Club Nederland of over de door RFC
georganiseerde activiteiten kunt u natuurlijk ook voorzitter Albert Jacobs benaderen
(aphmjacobs@hetnet.nl ).

Poppins koopt kinderzegels:
Schoorsteenveger Bert bukt eens goed voor Mary Poppins zodat ze een
flinke bestelling kan plaatsen op het allereerste bestelformulier van de
Kinderpostzegels. De 11-jarige Nikita (links op foto) was zo dolblij dat
juist Noortje Herlaar, die momenteel de rol van Mary Poppins speelt in
het Scheveningse Circustheater, bij haar de zegels afnam. Vanaf vandaag
(29 september) gaan alle leerlingen van groep 7 en 8 weer op pad langs
de deuren om de kaarten en postzegels te verkopen. De opbrengst komt
ook dit jaar weer ten goede aan leerprojecten voor kwetsbare kinderen.
(bron: D e Telegraaf – 29 september 2010 foto: Peter van Zetten)

Moderne brievenbussen
Een iets andere bericht. Nu eens niet over postzegels maar wel over brieven, dat wil zeggen, brieven
moeten ook in de bus worden gedaan. Een artikel uit De Telegraaf van 29
september 2010:
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Brievenbussen maken naar wens van een muziekinstrument tot een voetbalveld toe, alles kan bij de
Boxtelse Yvonne van de Laar. ’Y in kleur’ heet haar bedrijf en een aardig project waar ze nu aan
begonnen is heet PGBB’s ofwel ’Persoons Gebonden Brieven Bussen’. ,,Ik snap best dat mensen iets
anders willen dan een groene TNT post brievenbus. Ze komen maar met een idee en ik werk het heel
graag uit. Er hangt natuurlijk wel een prijskaartjes aan, maar het is ook allemaal handwerk en ik werk
met topkwaliteit producten.” Ze heeft onder andere voor kennissen een brievenbus gemaakt van een
vleugel. De deksel van de brievenbus zijn de toetsen, de vleugel de bus. Het naamplaatje is gemaakt in
de vorm van een muziekblad achter de bus met de namen van de bewoners. Intussen heeft

Yvonne de smaak te pakken en heeft ze ook al een bus gemaakt met koeien erop.
www.yinkleur.nl
(bron: D e Telegraaf - 29 september 2010 – door Cees Jansen)

Brievenbussen op postzegels
Voor ons filatelisten zijn postzegels een verzamelobject, maar hun echte functie is natuurlijk het post
verzenden. Dit kan uiteraard niet plaatsvinden zonder brievenbussen. Er zijn heel wat postzegels met
afbeeldingen van brievenbussen. Hierbij een kleine selectie.

Zoals u ziet, zegels uit: Duitsland, Engeland,België, Nederlandse Antillen, Italië, Nederlandse
Antillen, Israël, Suriname en Thailand.
(Auteur: Cees Bakker).

Multilaterale 2011 tentoonstelling in Chur, Zwitserland
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De multilaterale tentoonstelling “Rätia 2011” wordt van 15 t/m 18 september 2011 in de “Stadthalle”
in Chur, Zwitserland, georganiseerd. Voor deze nationale categorie 1 tentoonstelling kunnen
inzendingen uit Duitsland, Liechtenstein, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland worden aangemeld.
Omdat nog niet bekend is wanneer er in Nederland weer een nationale categorie 1 tentoonstelling zal
worden gehouden, is deelname aan de “Rätia 2011” tentoonstelling een goede gelegenheid om een
bekroning van minimaal 75 punten, die één van de vereisten is voor deelname aan een internationale
FIP- of FEPA-tentoonstelling, zien te behalen. De Landscommissaris neemt de inzendingen mee naar
de tentoonstelling in Chur.
Aanmeldingsformulieren (kunnen tot 28 februari 2011 worden ingediend) en verdere informatie over
deelname aan “Rätia 2011” zijn verkrijgbaar bij
de Landscommissaris Piet Alderliesten, Van
Kijfhoekstraat 63, 3341 SK H.I.Ambacht, tel. 078-6812576, e-mail: piet.alderliesten@hccnet.nl
Chur, een bruisende stad
De oudste stad van Zwitserland is bij veel wintersportliefhebbers bekend. Maar het is geen slapende
stad. De hoofdstad van de Graubünden bruist van leven en cultuur met zijn talrijke festivals, cafés,
clubs, musea, grote warenhuizen en kleine winkeltjes.
De Kelten, Romeinen, Ostrogoten en Franken, al
deze volkeren heersten ooit over Chur, de
toegangspoort tot belangrijke handelsroutes en de
Alpenpassen. Van de meer dan 5.000 jaar oude
geschiedenis zijn in het museum vondsten te zien uit
het neolithicum, de bronstijd en de oudheid. Maar
ook mooie gebouwen uit recentere tijden, zoals de
kathedraal van de 800 jaar oude bisschoppelijke
zetel. En wist u dat Angelika Kaufmann, een van de
bekendste kunstschilders van Zwitserland, in 1730 in
Chur is geboren?
Om kennis te maken met de sporen van het verleden
is een rondleiding met een gids mogelijk. Hij kan vertellen over verschrikkelijke burgeroorlogen en
aangename vredestijden en veel laten zien. Tot op heden is Chur het handelscentrum en de hoofdstad
van een grote regio. Hiervan getuigen de talrijke winkels, de musea, het theater en de Tonhalle - de
concertzaal - alsook het postauto station, het ware knooppunt en de toegangspoort tot de bergachtige
Graubünden.
Met de nabij gelegen berg Brambrüesch bezit de stad een eigen winter- en zomersportgebied. In de
zomer kunnen vanuit Chur wandeltochten worden ondernomen en landgoederen met wijngaarden in
de Bündner Herrschaft worden bezocht. Chur is toegangspoort tot de Bündner bergen: 26 vakantie- en
kuuroorden zijn vanuit Chur in minder dan een uur te bereiken.
Reclame actie van de BKD
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u bericht dat u deze maand uw zegels ter keuring kunt inleveren
bij de BKD tegen een gereduceerd tarief. Dat kan nog steeds, zowel bij onze stand op de POSTEX als
per post bij ons secretariaat. De zegels moeten uiterlijk op 1
november in ons bezit zijn en u ontvangt dan de uitslag
uiterlijk op 1 december a.s. De tarieven in deze actie periode
zijn eenmalig verlaagd tot € 5,- per zegel of object en u ontvangt dan een brief
zonder certificaat waarin de uitslag staat. Wilt u een certificaat dan geldt de
‘gewone’ procedure waarbij eveneens een verlaagd tarief geldt (van € 10,- per
object of zegel en € 8,- voor elk certificaat). En daarnaast gelden alleen de
portokosten voor retournering naar uzelf. In beide gevallen geldt deze maand geen minimumbedrag
per factuur en geen portobijdrage aan de keuringskosten en deze actie geldt voor zowel materiaal van
Nederland en O.G. als voor buitenlands materiaal. Geef a.u.b. duidelijk aan of u de ‘mening per brief ’
wenst of de ‘gewone’ keuring (waarbij dan vanzelf het lagere tarief geldt).
Maak gebruik van deze actie want goedkoper zal het nooit meer worden, een unieke kans om een eind
te maken aan uw twijfel over de echtheid van uw materiaal. Voor inzendingen na 1 november geldt
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weer het normale tarief. BKD: 2e Stationsstraat 258, 2718 AC Zoetermeer, tel 079-3611910, website:
www.knbf.nl/bkd.htm.
(Hans J.A.Vinkenborg – BKD)

PHILALUX 2011 gaat niet door:
Het Organisatie Comité Philalux 2011 heeft bekend gemaakt dat de
geplande tentoonstelling van 28 april t/m 1 mei 2011 niet doorgaat.
Reden is dat de sponsor de Luxemburgse Posterijen, P&T Luxemburg
als gevolg van budgettaire regels de samenwerking heeft opgezegd.
Persoonlijke zegels:
Zoals u in KNBF Nieuwsbrief 05 heeft kunnen lezen, is er inmiddels een Vereniging Persoonlijke
Zegels. Er is veel belangstelling voor dit jonge fenomeen, maar, voorzover bekend, bestaat er nog geen
catalogus. Een eerste aanzet is nu gedaan door Corina Riem. Zij heeft een internetsite gemaakt met
overzichten van uitgegeven zegels, gerubriceerd ondergebracht. Verder op haar site een ‘verkoop’
gedeelte. Als u iets heeft met persoonlijke zegels is het aan te bevelen haar site eens te bezoeken:
www.everyoneweb.com/-personalstampsite .Het loont de moeite…
Groot verlies voor de Stichting ‘ DE POSTZEGELVRIEND’
Zaterdag 24 september is de motor van de stichting, de heer Piet Jansen, plotseling overleden. Vol
enthousiasme heeft hij jarenlang alle ontvangen materialen gesorteerd - afgeweekt - gebundeld en
verzendklaar gemaakt om het via de correspondenten te verspreiden
over onze aangeslotenen. Voor het weken en bundelen werd hij door
diverse vrijwilligers bijgestaan.
Het bestuur van de stichting is nu naarstig op zoek naar een
vervanger of een duo, dat dit bijzondere werk wil overnemen.
Denkt U, dat U voor deze belangrijke en zeer dankbare taak tijd en
gelegenheid hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze
voorzitter, Henk de Heer 010 – 4347475 of 06-17419380
De stichting heeft als doel: het bevorderen van de filatelie onder
langdurig zieken en minder validen.
Om dit doel te bereiken vragen wij overal om materiaal, welke wij dan gratis aan onze aangeslotenen
beschikbaar stellen.
Jo Toussaint Toernooi:
De Globe “de Vierstroom” organiseert tijdens de Hogeschool Filateliedagen op 5 en 6 maart 2011 in
de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp bij Arnhem voor de derde keer het Jo Toussaint toernooi,
één van de filatelistische activiteiten de KNBF.
Postzegelverzamelaars die lid zijn van één bij de Bond aangesloten vereniging
kunnen zich aanmelden. Tijdens dit toernooi wedijveren leden om een zo goed
mogelijke lezing te presenteren. Er wordt niet alleen gekeken maar de inhoud maar
even zo goed naar de presentatie.
Het toernooi kent twee categorieën : De thematische - en de algemeen
filatelistische lezingen. Graag zouden de organisatoren zien dat er dit jaar ook de thematische lezingen
ruim vertegenwoordigd zullen zijn.Geïnteresseerden, en u die deze uitdaging wilt aangaan, kunnen
voor nadere informatie Rob ten Hoedt bellen. Tel. 026-3230947.
Ruilbeurs PZV De Postkoets – Nieuwegein:
Ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum organiseert Postzegelvereniging De Postkoets in
Nieuwegein een postzegel ruilbeurs op zaterdag 6 november aanstaande. Van 13:00 tot 18:00 wordt in
Kerkelijk Centrum De Bron, Buizerdlaan 1 te Nieuwegein een postzegel promotie- en infodag
georganiseerd, waaraan een aantrekkelijke (ruil)beurs gekoppeld is die van 15:00 tot 17:00 uur
plaatsvindt. Er zal een speciale jubileumpostzegel verkrijgbaar zijn en aan het einde van de middag is
er een korte veiling van exclusief materiaal. Graag nodigen wij alle filatelisten uit, die het leuk vinden
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om bij deze jubileumviering aanwezig te zijn. Voor belangstellenden die aan de postzegelbeurs willen
deelnemen is voor €10,- een tafel beschikbaar, u kunt zich hiervoor aanmelden via info@postkoets.nl.
Indien u nadere informatie wenst kunt u bellen met Ton Vis, 0643 582688. Graag tot ziens op 6
november! ton.vis@postkoets.nl
Postzegeltentoonstelling Weert:
Filatelica Weert e.o. organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010 een belangrijke
postzegeltentoonstelling met internationale deelneming. Er zijn ca. 300
kaders met verzamelingen in alle categorieën m.u.v. Cat. 1. Er is een grote
jeugdhoek, er zijn handelarenstands en er kan geruild worden. De
tentoonstelling heeft als thema kunst. Leden van kunstcentrum Weert en
van Schilderschool Hub. Bukkems werken hieraan mee. Kunstenaar Hugo
Post komt met zijn kunstwerken en tekent ter plaatse portretten. Open zaterdag 12.00 – 18.00 u –
zondag 10.00 – 16.00 u in Philips van Horne, S.G. Wertastraat 1, 6004 XG WEERT secretariaat: Th.
Verheijen Molenveldstraat 31, 6001 HH WEERT - tel. 0495 541666.
Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede:
Filatelistenvereniging Wijk bij Duurstede organiseert opnieuw een aantal ruilbeurzen. Op zondag 31
oktober en 28 november kunt u terecht voor nieuwe uitgaven en oudere zegels van Nederland en veel
andere landen en veel filatelistisch materiaal. Er is beperkte ruimte om nog standruimte te huren. Info
bij mevr. G. van Lunsen, tel. 06 22 650760. Zie ook: www.fv-wbd.nl
Ook in 2011 wordt de verzamelbeurs in Wijk bij Duurstede gehouden. Op de laatste
zondagen van een aantal maanden kunt u weer genieten van postzegels – zowel van
Nederland als van praktisch alle andere landen, van ander filatelistisch materiaal,
van oude en nieuwe munten, van zelfgemaakte sierraden en wenskaarten, van oude
ansichtkaarten en van nog veel meer curiosa die worden tentoongesteld en
aangeboden. Deze verzamelbeurs is gratis toegankelijk en altijd een bezoekje waard!
Data in 2011 : De zondagen 30/1; 27/2; 27/3; 29/5; 25/9; 30/10 en 27/11.
Plaats
: Vikinghal, Karolingersweg 234, 3962 AP Wijk bij Duurstede.
Openingstijd : 11.00 h tot 15.30 h.
Toegang
: Gratis.
EOS:
Van de heer Frans Jacobs uit Lokeren (B) ontvingen wij het volgende bericht:
In het wetenschappelijk magazine “Eos” verschijnt binnenkort, waarschijnlijk in het
novembernummer, een artikel dat ongetwijfeld filatelisten zal interesseren. Het is een soort
bloemlezing over de geschiedenis van de fysica, volledig geïllustreerd met postzegels. Het artikel is
gebaseerd op de themaverzameling “Fysica en filatelie” van Frans Jacobs.
MICHEL:
Honderd jaar geleden presenteerde Hugo Michel in Apolda zijn eerste postzegelcatalogus. De
MICHEL catalogus is nu een begrip en wordt uitgegeven door Schwaneberger Verlag. In een radiouitzending op de Bayerische Rundfunk, spreekt directeur Hans W. Hohenester over de
ontwikkelingen. Wilt u ook eens postzegels “horen” (in het Duits) klik dan aan:
100 Jahre Michel-Briefmarkenkataloge: Die Bibel der Philatelisten
Wereld Post Dag 9 oktober:
Op 9 oktober 1874 werd in de Zwitserse hoofdstad Bern de UPU opgericht, de Wereld Post Unie, een
organisatie waarbij nu ongeveer 150 landelijke postbedrijven zich hebben
aangesloten. De Nederlandse TNT-Post (toen natuurlijk nog PTT) werd lid op 1 juli
1875. Op het UPU congres van 1969 in Tokio werd besloten dat 9
oktober in het vervolg de Wereld Dag van de Post zou zijn, met als
doel de wereld bewust te maken van de rol van de postale sector in
het dagelijks leven van mensen en bedrijven en haar bijdrage aan de
sociale en economische ontwikkeling van landen.
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De bij Wereldpostdag horende activiteiten worden in de lidstaten verschillend gevierd. Zo worden in
sommige landen tentoonstellingen georganiseerd, speciale zegels uitgegeven, seminars en workshops
gehouden of aandacht gevraagd voor de postmusea. Een voorbeeld van een speciaal voor deze dag
uitgegeven zegels is die van Uruguay (9 oktober 1997) met de afbeelding van Heinrich von Stephan
(1831-1897), een hommage aan de drijvende kracht achter de oprichting van UPU. Von Stephan werd
na het vervullen van verschillende functies binnen de Post in Pommern, op voorstel van kanselier
Bismarck, benoemd tot directeur-generaal van de Duitse Posterijen, in 1885 werd hij opgenomen in de
regering. Bij de oprichting van UPU was Von Stephan één van de initiatiefnemers voor een eerste
multilaterale overeenkomst met als doel het regelen en de standaardisering van het internationale
postverkeer.
KNBF geeft Costerus-zegel uit – eerste in reeks:
De KNBF introduceert tijdens Postex de eerste zegel uit een serie persoonlijke zegels met
afbeeldingen van de diverse filatelistische onderscheidingen, zoals die door de Bond worden verleend
voor speciale verdiensten. Als eerste verschijnt een zegel met een afbeelding van de Costerus
medaille. In komende jaren zal steeds één zegel worden uitgegeven tijdens de Week van de Filatelie,
met als onderwerp één van de onderscheidingen.
Het bestuur van de toenmalige Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars
besloot , op initiatief van Costerus, in zijn vergadering van 29 januari 1922 tot de instelling van een
Bonds-medaille. Artikel 2 van de daarop betrekking hebbende statuten luidde:
“Het uitreiken dezer medaille en van het diploma bedoelt hulde te breng aan
personen, die zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt hebben door
wetenschappelijke navorschingen of gepubliceerde bijdragen op philatelistisch
gebied”.Op www.knbf.nl is een volledige beschrijving te vinden van de
levensloop van W.P. Costerus.
William Pieter Costerus Pzn (24 november
1875 – 3 november 1951) werd geboren in Edam. Costerus verzamelde al jong
van alles, ook postzegels, postwaardestukken en poststukken. Hij heeft zich vrijwel uitsluitend tot het
verzamelen van postwaardestukken.
Hij was lid van de Nederlandsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars, later ook van Breda, Hollandia, l'Association des
Collectionneurs d'Entiers Postaux (Parijs), de Société d'Etude de l'Entier Postal
(Brussel), de Berliner Ganzsachen-Sammler Verein en de Royal Philatelic Society
(Londen). Van 1918 tot 1928 en van 1937 tot september 1939 was hij bestuurslid van de
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, eerst als 'directeur van de
verkoophandel', daarna als bibliothecaris. Hij was lid van de Raad van Beheer van het
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. Voor dit laatste lidmaatschap moest hij in
1926 bedanken wegens drukke werkzaamheden. In 1924 werd Costerus in het
Bondsbestuur gekozen. In 1941 werd hij gekozen tot voorzitter van de Bondsraad. De
zegels zijn verkrijgbaar tijdens Postex voor € 7,50 per velletje – met KNBF-ledenpas voor € 6,50. Een
velletje kan ook bij het Bondsbureau worden besteld, door het overmaken van € 8,00 (incl. porto) op
rekening nummer 3264776 t.n.v. NBFV afd. Bijz.Activiteiten te Utrecht. Denkt u vooral wel aan het
vermelden van uw adres op uw overschrijving.
Postex:
U komt toch allemaal naar Postex 2010 in Apeldoorn – 15,16 en 17 oktober in de Americahal, 10.00 –
17.00 (zondag tot 16.00 u) ? De moeite waard: Dag van de Postzegel – een groot aantal jubilea – veel
handelaren- activiteiten voor de jeugd - enz.enz.enz.
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
postzegels. Aanmelden kan via redactienieuwsbrief@knbf.nl
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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.
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