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RONDZENDBOEKJES

Heeft u nog rondzendboekjes nodig?
U kunt de rondzendboekjes gebruiken in SVF verband of in uw eigen vereniging.
U kunt boekjes bestellen à € 1,00 per stuk bij SVF, Zwaardvegersgaarde
130, 2542 TH te Den Haag, 070 – 366 34 65. Voor openingstijden zie onze
website: www.svfilatelie.nl.

EVENEMENTEN EN
TENTOONSTELLINGEN
Zie de website
www.svfilatelie.nl/home
2017 / 2

blz. 3

GEGEVENS SAMENWERKINGSVERBAND FILATELIE
Kantoor Zwaardvegersgaarde 130, 2542 TH Den Haag
E-mail: info@svfilatelie.nl Tel: 070 - 366 34 65

Dagelijks bestuur

Voorzitter (wnd): J.W. Kraaibeek (Hans)
Tel: 06 - 83 71 17 29
E-mail: vicevoorzitter@svfilatelie.nl
Secretaris:
K. Schokker (Klaas)
Tel: 072 - 562 60 95
E-mail: secretaris@svfilatelie.
Penningmeester: Ph. La Maitre (Philippe)
Tel: 0342 - 47 45 11
E-mail: penningmeester@svfilatelie.nl

Algemeen bestuur

Rondzenddienst: J. Alberts (John)
Tel: 010 - 450 84 74
E-mail: rzv@svfilatelie.nl
Nieuwtjesdienst: M.J.M. Gielen (Jeu)
Tel: 077 - 382 00 64
E-mail: nieuwtjes@svfilatelie.nl
Veilingdienst:
C. Ursem (Cees)
Tel: 06 - 13 13 29 38
E-mail: veilingmeester@svfilatelie.nl
Redactie:
L.M.G. Schroeten (Loek)
Tel: 0495 - 56 19 06
E-mail: redactie@svfilatelie.nl
Jeugd:
H.P. van Laarhoven (Hans)
Tel: 055 - 541 87 46
E-mail: jeugd@svfilatelie.nl
Webmaster
M. Molle (Mike)
Tel: 06 - 27 10 77 11
E-mail: webmaster@svfilatelie.nl
Noord:
Oost:
Midden:
Holland:
West:
Zuid:
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Rayonvoorzitters

J.W. Kraaibeek (Hans)
E-mail: noord@svfilatelie.nl
(is vacant)
E-mail: oost@svfilatelie.nl
M. Molle (Mike)
E-mail: midden@svfilatelie.nl
R. Peters (Ronald)
E-mail: holland@svfilatelie.nl
M. Veerman (Mart)
E-mail: west@svfilatelie.nl
T. Steenbakkers (Ton)
E-mail: zuid@svfilatelie.nl

Tel: 06 - 83 71 17 29
Tel:
Tel: 06 - 27 10 77 11
Tel: 023 - 561 39 29
Tel: 079 - 331 26 67
Tel: 06 - 29 58 15 40
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Overige adressen

Internetveiling: . N. van der Lee (Nico)
Tel: 06 - 33 88 35 03
E-mail: internetveiling@svfilatelie.nl
Nalatenschapp: C. Goes (Cees)
Tel: 04 88 - 44 19 62
E-mail: nalatenschappen@svfilatelie.nl
Website SamenwerkingsVerband Filatelie:

www.svfilatelie.nl

Website Internetveiling:

www.svfveiling.nl

Postz.-winkeltje: H.P. van Laarhoven (Hans)
E-mail: jeugd@svfilatelie.nl

Tel: 055 - 541 87 46

Dringende oproep voor Filatelistische
bijdragen voor de FilatelieKoerier
Uw filatelistische bijdragen voor de FilatelieKoerier in de vorm van een kort
of lang, beknopt of uitgebreid artikel zijn zeer welkom.
Graag digitaal via e-mailadres: redactie@svfilatelie.nl.
U kunt deze bijdrage in allerlei digitale vormen aanleveren o.a. in Word,
PDF, Photoshop, en Illustrator.

Jeugdcommissie – Postzegelwinkeltje
Wist u dat SVF een eigen opleiding heeft voor jeugdleiders en dat u daar
gratis aan kunt deelnemen?
Wist u ook, dat SVF een Postzegelwinkeltje heeft, dat graag naar uw ruilbeurs komt?
U kunt als lid voor zeer weinig geld zegels kopen uit een geweldige voorraad zegels.
Wist u, dat de voorraad wordt aangevuld door leden die gratis zegels ter
beschikking stellen van het Postzegelwinkeltje?
Wist u dat de gehele opbrengst van verkopen wordt besteed aan de jeugd
binnen de bij SVF aangesloten verenigingen?
Bent u al jeugdleider en heeft u jeugdleden? Neem voor een donatie in zegels en materiaal contact op met onze Jeugdleider Hans van Laarhoven.
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HET BESTUUR VAN SAMENWERKINGSVERBAND FILATELIE
Dagelijks bestuur

Hans Kraaibeek
(wnd-voorzitter) +
(rayonvoorz. Noord)

Klaas Schokker
(secretaris)

Philippe la Maitre
(penningmeester)

Algemeen bestuur
John Alberts
(rondzenddienst)

Jeu Gielen
(nieuwtjesdienst)
Cees Ursem
(veilingen)

Hans van Laarhoven
(jeugd)
blz. 6

FilatelieKoerier

Rayonvoorzitters
Mike Molle
(rayonvoorz. Midden)+
(webmaster)

Vacant

(rayonvoorz. Oost)

Ronald Peters
(rayonvoorz. Holland)

Mart Veerman
(rayonvoorz. West)

Ton Steenbakkers
(rayonvoorz. Zuid)

Kent u iemand, die ook postzegels
verzamelt of heeft verzameld?
Breng hem/haar eens mee naar een
bijeenkomst van uw vereniging!
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Even voorstellen: uw secretaris
Geboren en getogen in Ede op de Veluwe. Zoals elk kind spaarde je onder
andere postzegels, speldjes en sigarenbandjes. Mijn vader was lid van De
Globe, en ik deed dus dapper mee ..
Wat ik mij nog herinner uit die tijd was het niet voor te stellen bedrag van
miljarden Marken op de Duitse zegels. Naderhand kwamen er andere interesses en de gespaarde postzegels heb ik nooit meer gezien.
Het verzamelen kwam weer om de hoek kijken, toen ik in De Rijp woonde.
Ik werd lid van de postzegelvereniging in Purmerend en was rondzendleider voor De Rijp en Middenbeemster. Verzamelgebied was Nederland en
Overzeese Gebieden en ik kocht van elke uitgave een hoekblokje van 4
zegels.
Toen ik daarna verhuisde naar Alkmaar werd ik lid van de Alkmaarse afdeling van de NVPV. In 2006 werd ik gevraagd om secretaris te worden; dat
ben ik gebleven tot 2016. Inmiddels was er ook een beroep op mij gedaan,
secretaris te worden van de landelijke NVPV, waardoor ik in het Hoofdbestuur terecht kwam. Dit ben ik nog steeds, hoewel het einde nadert, omdat
de NVPV als landelijke vereniging binnenkort ophoudt te bestaan.
In 2015 begonnen fusiegesprekken met het SvF. Uiteindelijk heeft dit geleid
tot een overgang van veel NVPV-afdelingen (samen zo’n 600 leden) naar
het SvF. Mij werd gevraagd het secretariaat voort te zetten: de functie binnen het SvF was vacant en de overgaande NVPV’ers bleven een bekend
gezicht zien. Sinds mei dit jaar ben ik officieel in functie bij het SvF en hoop
dit nog vele jaren vol te houden.
Zoals u wellicht weet woon ik in Sint Pancras, onder de rook van Alkmaar
(bij westenwind), samen met mijn vrouw Marianne. Twee getrouwde zoons
completeren de familie (Eén woont in Werkhoven, de ander in Canada, op
Vancouver Island.
Ik ben lid van de vereniging Philatelica Langedijk e.o. en van de (niet-SvF)
Postzegelvereniging “Noord-Holland” in Alkmaar-Oudorp.
Mijn hoofdverzamelgebied: Landkaartjes op postzegels, al dan niet gestempeld. Er zijn er circa 40.000 van (inclusief wereldbolletjes van de Verenigde
Naties) en ik ben aanbeland bij zo’n 12.000, dus nog een lange weg te
gaan.
Belangrijker dan aantallen is echter het motief: Waarom is een landkaartje
op een zegel uitgegeven? Staan er bepaalde routes op? Is er een grensblz. 8
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geschil? Betreft het een of ander jubileum? Alles is mogelijk. Er is geen
catalogus van, dus die maak ik zelf. Kost veel tijd en moeite, maar dan heb
je ook wat, en het is hartstikke leuk. Bovendien ben ik lid van Amerikaanse
CartoPhilatic Society, waar ik ook veel gegevens vandaan haal.
Al met al: ik heb zin, om nog een heel tijdje door te gaan ..
Klaas Schokker secretaris SVF

Wilt u een Koeriertje plaatsen?

Mail dit naar redactie@svfilatelie.nl en webmaster@svfilatelie.nl en uw Koeriertje wordt zowel op de website als in de eerstvolgende FilatelieKoerier
geplaatst. Uw Koeriertje moet uiteraard wel betrekking hebben op filatelie,
c.q. uw verzameling.

Nalatenschappen of verkoop van uw verzameling
of deel daarvan

Wist U dat wij als SVF een Adviescommissie voor de liquidatie van verzamelingen hebben. Heeft u vragen, neem dan contact op met C.J. Goes Tel: 0488-441962.
Dit geldt voor erfgenamen van onze leden als niet-leden. Voorwaarden voor
verkoop vindt u op de website onder Diensten/veilingen.

KOOP UW NIEUWTJES VIA UW VERENIGING

De bij SVF aangesloten verenigingen kunnen de nieuwtjes voor hun leden
op maat bij SVF bestellen. Dit is goedkoper voor de vereniging en u en bovendien wordt maatwerk geleverd. Indien u ook thematisch verzamelt en
nieuwtjes koopt, kunt u in veel gevallen exact aangeven wat u wel en niet
wilt ontvangen. SVF verzorgt talloze motieven op maat!

OPROEP MAANDELIJKSE INTERNETVEILING

Leden van aangesloten verenigingen mogen deelnemen aan zowel de
grote zaalveilingen als de maandelijkse internetveiling. Om deel te nemen
aan de internetveiling kunt u zich gemakkelijk registeren. Ga hiervoor naar
www.svfilatelie.nl en klik door naar diensten en veilingen. Klik op het zinnetje: “klik hier voor de kavels van deze maand”.
Heeft u zelf mooi materiaal voor de internetveiling? Neem dan contact op
met onze veilingmeester voor de maandelijkse internetveiling dhr. Nico van
der Lee, internetveiling@svfilatelie.nl of tel. 06 33 88 35 03
2017 / 2
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JEUGDLEIDERS BEZOEKEN
BUITENSCHOOLSE
OPVANG LOCATIES.

Het
is vandaag 9 november 2017. Als commissaris jeugdfilatelie kom ik een kijkje nemen bij de
jeugdleiders Jan Elbrink en Jan Roseboom, die
vandaag in de buitenschoolse opvang locatie van
1
“De Avonturijn” in Zelhem een aantal kinderen
enthousiast maken voor het verzamelen van postzegels. Deze locatie is er slechts één van in totaal 15
locaties tussen de plaatsen Zutphen en Lichtenvoorde
in de Achterhoek die zij maandelijks aandoen. Als ik
binnenkom wordt ik door beide heren welkom geheten
en uitgenodigd om te kijken naar de postzegelbingo
die vandaag op het programma staat en een kort lesje
over hoe je postzegels moet inplakken. De aanwezige
kinderen zijn erg
jong, zo tussen
de 5 en 10 jaar.
Dat betekent dat
2
zij op een speelse manier bekend worden gemaakt
met de hobby van het postzegels ver3a
zamelen. Alle kinderen krijgen een
postzegel bingokaart (1) en een aantal bonnetjes om de gevonden zegels
te bedekken, totdat de kaart vol is en er bingo geroepen kan worden. Met
de nodige grappen en grollen toont Jan Elbrink de vergroote zegels via zelfgemaakte
kaarten (2). De kinderen gaan volledig op
in het spel (3a, 3b) en na bijna alle kaarten
getoond te hebben wordt er door meerdere
kinderen bingo geroepen. Nu is het spel uit
en mogen alle kinderen een postzegelblokje
of velletje uitzoeken. Er wordt hevig gegrist
3b
blz. 10
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(4)!! Hierna wordt de kinderen even de
vrijheid gegund, want concentratie is
op deze leeftijd nog een lastig iets, zij
zijn nog erg speels. Na een korte tijd
uitgeraasd te zijn worden de kinderen
weer geroepen en geven Opa Jan (Elbrink) en Ome Jan (Roseboom) een
4
kort lesje over het inplakken van postzegels op de juiste manier. Hoe het niet hoort laat Ome Jan zien met een
voorbeeld van een zelfgemaakt album
waarin de postzegels met fotohoekjes
zijn opgeplakt (5). Zo zijn de zegels niet
goed te bekijken en kan men de tanding
en de achterkant niet zien.Dan wordt het
alweer tijd om te stoppen, want het lesje duurt maar 1 uur. Als bezoeker kan ik
het natuurlijk niet laten om elk kind van
5
een cadeautje te voorzien. Ik heb voor
allen een nieuw insteekalbum meegenomen en daarin een aantal aansprekende (kinder-) velletjes en andere
blokken (6 en 7). De tas met deze inhoud wordt snel aangenomen en in de
rugtas gestopt zodat ze dit thuis kunnen laten zien.Het was voor mij een
leuke ervaring om eens te zien hoe het
postzegelen er op een BSO-locatie de
6
uitziet. Als commissaris jeugdfilatelie
iets om vrolijk van te worden!!! Laatste nieuws: De Postzegelvereniging
Zutphen e/o (de club van Opa en Ome Jan) begint weer met een jeugdclub
en wel omdat een aantal kinderen van
BSO-locaties hebben aangegeven, dat
zij meer over onze hobby willen leren
en -ondanks dat zij naar de middelbare
school gaan- toch tijd willen vrijmaken
voor de postzegelhobby. Hulde!!! Dit is
het bewijs, dat investeren in jeugd bij
BSO’s zinvol is.
7
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Titel: Michel Nordeuropa 2017/18
Henk P. Burgman
De MICHEL-Nordeuropa Katalog. Deel 5 uit de 7 delen tellende
Europa catalogi is onlangs weer verschenen. Deze catalogus
behandelt de zegels van de Scandinavische landen en hun
diverse gebieden plus de Baltische staten. Voorafgaand aan
het catalogus gedeelte vinden we, zoals bij alle Michel catalogi,
een overzicht van de gebruikte afkortingen en symbolen plus
een uitleg hoe de catalogus opgezet is evenals een overzicht
hoe o.a. de diverse druktechnieken te herkennen zijn. De
prijsnoteringen vinden we in 2 kolommen weergegeven
n.l. voor ongebruikt (tot 1920) c.q. postfris (vanaf 1920) en
gebruikt met zo hier en daar, waar nodig, prijzen voor zegels
op brief en op FDC. De zegels zijn in verkleind formaat, ±
50%, maar in redelijk goede kleuren en scherp afgebeeld. Veel van de pakweg
11.700 afbeeldingen zijn opnieuw gescand en daardoor scherper en duidelijker dan
in voorgaande oplagen. Behalve de postzegels vinden we ook de frankeerlabels,
de port- en dienstzegels etc. Wat apart is en waar veel verzamelaars blij mee
zijn is dat er per land een hoofdstuk is waarin de samenhangende combinaties
(Zusammendrucke) van zegels uit postzegelboekjes vermeld en zo hier en daar ook
(schematisch) afgebeeld worden. Tevens worden de velletjes uit postzegelboekjes
afgebeeld en geprijsd. Deze velletjes worden in goed Duits “Heftchenblätter”
genoemd, en weergegeven als “H-Blatt” met een nummer erachter. De volgorde
van de landen is alfabetisch weergegeven. De inhoudsopgave geeft het volgende
weer:
Denemarken
Karelië
DK - Færøer
Letland
DK - Groenland
Litouwen
Estland
Midden Litouwen
Finland
Noordingermanland
Åland
Noorwegen
IJsland
Zweden
In deze nieuwe uitgave vinden we vooral bij de zegels van vóór 1945 wederom
veel opwaartse prijsbewegingen. Vooral bij de oudere uitgaven van Denemarken
en IJsland is dit het geval. Bij Finland, Letland zijn ook de modernere zegels in een
opwaartse trend gekomen. Dit geld ook voor de Zweedse boekjes. Bij Denemarken
zijn een aantal variëteiten toegevoegd evenals bij Estland. Bij Litouwen word
gewaarschuwd voor steeds vaker voorkomende vervalsingen. Over de weergegeven
prijzen nog even het volgende, ik heb dit al eerder vermeld maar krijg daar toch
vaak weer vragen over. De prijzen in de Michel Noord Europa catalogus liggen
blz. 12
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beduidend hoger dan die in de Scandinavische catalogi. Dit ligt aan het systeem
voor prijsberekening die bij de diverse catalogusuitgevers onderling nog al anders
liggen. Hierover heeft Michel ooit een aardige publicatie uitgegeven met de titel;
Hoe worden Michel prijzen gecalculeerd. Dit boekje is zowel in het Engels als in
het Duits verkrijgbaar. Dit ter zijde. Deze Michel Nordeuropa bevat 1088 bladzijden
waarin ruim 60.000 prijsnoteringen en meer dan 11.700 kleurige afbeeldingen te
vinden zijn. Mede met de aanwezige jaargangoverzichten, de overzichten van de
postzegelboekjes en blokken, geeft deze catalogus een gedegen overzicht van
de diverse postale producten die door de Scandinavische en Baltische landen
tot voorjaar 2017 zijn uitgegeven. De catalogus is voorzien van een harde kaft,
waardoor het makkelijk openblijft liggen en heeft 2 leeslinten waarmee gewenste
bladzijden gemarkeerd kunnen worden. De Michel Nordeuropa catalogus is mijns
inziens een degelijke en goed bruikbare catalogus maar houd wel het prijs aspect in
de gaten! Uiteraard is ook deze catalogus is als E-Boek te verkrijgen. Kijk hiervoor
op de site van Michel: www.michel.de
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 1088
Illustraties: Kleur
Verlijmd, softcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-205-2
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 69,80 € Excl. verzendkosten.
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716
Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel
E-mail: europa1@michel.de
Web-site: www.michel.de

Titel: Michel Südeuropa
en Südosteuropa 2017/2018
Henk P. Burgman

In de reeks Europa catalogi zijn nu ook de delen 3 en 4
verschenen. In deel 3 - Zuid-Europa worden de volgende
landen/gebieden behandeld: Albanië, Bosnië - Herzegovina,
Fiume, Italië Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Macedonië,
Malta, Montenegro, San Marino, Servië, Slovenië, Triest
en Vaticaanstad. Deze catalogus is, zoals we gewend zijn,
geheel volgens het beproefde Michel stramien opgezet. Veel
adequate informatie, waarnodig aangevuld met duidelijke
uitvergrotingen om types te herkennen. Met ruim 1500
bladzijden, bijna, alle 19500 afbeeldingen in kleur en 80.000
2017 / 2
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prijsnoteringen moet u die informatie kunnen vinden die u zoekt. Deze catalogus
is inhoudelijk opnieuw bewerkt en veel informatie is herschreven en daardoor
duidelijker geworden. Uiteraard zijn er vele, vooral stijgende, prijsaanpassingen
doorgevoerd. Opvallend zijn de gestegen prijzen bij Albanië en het klassieke Servië.
Verder vinden we nu bij Italië prijzen voor brieven tot en met 1900. Bij diverse
landen zijn varianten en subtypes ingevoerd. Afijn met deze nieuwe catalogus kunt
u er weer een flinke tijd tegenaan.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 1536
Illustraties: kleur
Verlijmd, softcover, 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-203-8

In het Zuid-OostEuropa deel (deel 4) vinden we de volgende
landen/gebieden terug: De Egeïsche eilanden, Bulgarije,
Epirus, Griekenland, Athos (een autonoom religieus gebied
dat sinds 2008 mooie plaatjes postzegels uitgeeft), Ikaria,
de Ionische eilanden, Kreta, Oostrumeliën, Roemenie,
Samos, Thracië, Turkije, Turks Cyprus (ook wel Noord
Cyprus genoemd) en Cyprus. Ook hier geld de gouden
Michel regel: Veel adequate informatie, waarnodig aangevuld
met duidelijke uitvergrotingen om types te herkennen. Bij
Griekenland is extra aandacht geschonken aan de zegels die
met verschillende tandingen voorkomen. Dit geld ook voor
Bulgarije en Roemenië. De prijsstellingen in 2 of 3 kolommen
(waarbij zeker voor de klassieke Griekse en de moderne Turkse uitgaven sterke
prijsstijgingen terug te vinden zijn) zijn weer aan de huidige markt aangepast. Met
ruim 1280 bladzijden, bijna, alle 18200 afbeeldingen in kleur en 7100 prijsnoteringen,
kan het niet missen of de verzamelaar van zegels uit deze Europese hoek kunnen
zich weer tevreden stellen met deze uitgave. Uiteraard zijn ook deze twee delen
voorzien van een harde kaft en 2 leeslinten.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 1280
Illustraties: kleur
Verlijmd, softcover, 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-204-5
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Winkelprijs per deel: € 69,80 excl porto
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716
Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: europa1@michel.de
Web-site: www.michel.de of www.briefmarken.de
Beide delen zijn via de online bibliotheek voor 39,80 € te downloaden.
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Ton Steenbakkers

Hon derd jaar han delspost Thule
Zo’n 30 jaar geleden kocht ik op een veiling een oud postzegelalbum ‘Norden’.
Alle Scandinavische landen waren vertegenwoordigd. Dat kon nog in die tijd,
want de postadministraties hadden de
verzamelaar nog niet ontdekt als melkkoe.
Het album was matig gevuld en de laatste
albumbladen waren uit 1966.
Toen ik het doorbladerde, viel mijn oog op
een blad, dat volgde op de albumbladen
van Groenland.
‘1935. “THULE”-distriktets märken’ stond
boven een vijftal afbeeldingen, waarvan
er drie waren bedekt met zegels. In mijn
ogen redelijk simpele afbeeldingen.
En aan die zegels moest ik denken toen
POST Groenland in 2010 jubileumzegels
uitgaf, die de oprichting van Thule herdenken.
Het zou tot 2014 duren voor ik er iets over
zou schrijven.
Knut Rasmussen. Zegel uit 1960

Knud Rasmussen
(1879-1933) was
een Deense poolonderzoeker en etnoloog die veel
wetenschappelijke
reizen maakte op
Groenland en verschillende Inuit bestudeerde. (Spreek
over Inuit, want
het woord
‘Eskimo’wordt beschouwd als een
scheldwoord. Inuit
Zegel uit 1935
is het meervoud
van inuk, dat ‘mens’of ‘echte mens’
betekent.)
Knud Johan Victor Rasmussen werd op 7
juni geboren in het op Groenland gelegen
Jakobshavn. Zijn vader was een Deense missionaris en zijn moeder een Inuk, afkomstig
uit Groenland. Al op jonge leeftijd maakt
Knud Rasmussen enkele reizen naar verschillende Inuit-stammen om hun
levenswijze te
bestuderen.
Ruim 100 jaar geleden, in 1910,
nam de poolreiziger Knud Rasmussen een van
de grootste beslissingen van
zijn leven, namelijk de oprichting
van zijn eigen
handelsstation in
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haalbaar zou zijn, omdat veel andere landen daarvoor belangstelling hadden en ook
zij zich bezig hielden met de handel in die
regio.
Rond 1900 was er groeiende interesse van
Denemarken voor Groenland. Dit had ook te
maken met de Noorse inspanningen om te
komen tot onafhankelijkheid van Zweden.
Thule, in een gebied in het
noorden van Groenland.
Het gebied werd beschouwd als een no man’s
land, hoewel het werd bewoond door Inuit die al
vele jaren in dit gebied
woonden zonder dat zij de
bij ons gebruikelijke geschreven wetten nodig
hadden.
De achtergrond van het besluit van Knud Rasmussen
was, de lokale bewoners te
helpen bij hun wens om in
contact te komen met stammen in het zuiden van Groenland. Aan de andere kant
maakte dit duidelijk dat dit gebied behoorde aan
Denemarken.
Het Deense ministerie van
Binnenlandse
Zaken had van
verschillende
zijden te horen
gekregen, dat
er een Deense
handelspost in
het gebied gevestigd moest
worden, maar
het dacht niet
dat het politiek
blz. 16
3

Tijdens zijn jeugd in Jakobshavn (Ilulissat)
op het einde van de 19e eeuw, was Knud
Rasmussens interesse gewekt voor de Inuit
in het Noordpoolgebied rond Cape York. In
die tijd werden wilde verhalen over deze
“heidenen” verteld, die zichzelf Inuit
noemden.
In 1855 bezocht een Amerikaanse expeditie
Lichtenfels ten zuiden van Nuuk met de
wens om een slederijder of een jager te vinden die de expeditie zou kunnen leiden
naar het meest noordelijke onbekende
Groenland. Hans Hendrik, die deel uitmaakte van de Hernhutter-gemeenschap
daar, wilde om persoonlijke redenen bij de
expeditie aansluiten. Het schip ging naar
het Cape York gebied, waar Hans Hendrik
zijn nieuwe liefde vond. Hij woonde er zes
jaar na terugkeer met de Hayes- expeditie.
••••
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Hans Hendrik en zijn vrouw
Mequ verbleven in Upernavik,
waar Mequ werd gedoopt, samen met de laatste heidenen
in het gebied. Hans Hendrik was een goede
verteller, die tijdens zijn verblijf in de regio
Cape York veel over geschiedenis en legendes vertelde. Ook kon hij met zijn vrouw
vertellen over deze nieuwe mensen in het
Noorden.

Hans Hendrik nam deel aan verschillende
latere expedities, en kreeg twee eilanden,
Hans Island I en Hans Island II, naar zich
vernoemd. (Canada maakt overigens nu
aanspraak op een van deze eilanden.)
Hans Hendrik liet een interessante gekleurde kaart achter van het noordelijke grond-

Hans Hendrik. Blokje uit 2012.

2017 / 2
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Deense literaire expeditie 1902-1904. Blokje uit 2004
gebied “Smidt Sunde” met Groenlandse
plaatsnamen. De kaart werd getekend door
Hans Hendrik en is gedateerd 6 augustus
1883. In 2012 gaf Groenland een minivelletje uit met een zegel van Hans Hendrik.

gen met de Inuit die in het Cape York
District leefden.
Hans Hendrik leefde toen niet meer, maar
het lukte de expeditie, vooraf informatie te
vergaren over de streek, via Hans Hendriks
kaart.

De deelname van Knud Rasmussen aan de
Deense Literaire Expeditie in 1902-1904,
legde de basis voor zijn avontuurlijke leven.
Doel van de expeditie was, per slee te reizen naar het noorden en om contact te leg-

Dagelijks leven in Thule. Zegel uit 1986.

In 1996 werd op een EUROPA zegel een bekende
vrouw afgebeeld, die had deelgenomen aan de
vijfde Thule expeditie, ‘De grote slee tocht’. De
vrouw Arnarulunnguaq, had een belangrijke rol
bij de expeditie om verschillende redenen.
blz.
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Ondanks de gemeenschappelijke jachtgebieden was voorheen geen contact geweest
tussen de Noord-Groenlanders en de Cape
York Inuit, hoewel men uit diverse sleesporen het bestaan van deze ‘nieuwe mens’
zou hebben kunnen vermoeden.
In 1903 reisden de meeste leden van de expeditie naar de regio Cape York in de hoop
op hernieuwd contact met de Inuit, na vele
jaren van scheiding.

••••
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Het was een zware reis die eindigde met
een langdurig verblijf met ziekte, honger en
ellende. Maar ook met goede mensen die
hun schamele voorraden in grote gastvrijheid deelden en zorg toonden, vooral naar
de meest kwetsbare leden van de expeditie.

Zegel en blokje Robert Peary 2005

Peary Land. Zegel uit 1981
Er woonden in die tijd ongeveer 200 Inuit
in de regio, en tot grote opluchting van de
expeditie, werd vastgesteld dat er geen grote taalbarrières voor de Groenlandse expeditieleden waren.
De Inuit meldden dat regelmatig schepen
hen bezochten, en dat sommige van de
dingen die ze hadden, geschenken waren
van deze mensen, als een dank voor ondersteuning.
De Polar Inuit deelden niet de belangstelling van hun bezoekers voor de onherberg2017 / 2
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zame noordelijke regio’s,omdat daar geen
dieren waren, waar zij op konden jagen. De
streek bood hen dus geen bestaansmogelijkheden.
Een van de ijverigste bezoekers van het gebied was de Amerikaan Robert Peary, die
het grote verlangen had, nieuwe landen te
ontdekken. En hij hoopte als eerste de
Noordpool te bereiken. Het Noordelijkste
deel van Groenland werd reeds naar hem
venoemd. ‘Peary Land’ was in die tijd een
autonoom gebied, dat niet was verbonden
met de rest van Groenland.
Om de lokale ‘arbeidskrachten’ te ondersteunen, brachten de expedities ‘lokaas’
mee, bijvoorbeeld diverse goederen, gewe••••
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Een stukje geschiedenis
Expeditie naar Noord-Oost Groenland
ren, messen, potten en
in vogelvlucht
1906-1908.
Ze
gels
uit
1994.
naalden. Deze dingen
Op 8 maart 1905 verzorgden ervoor, dat honger en ellende in de
klaar
de
de
KGH,
dat
het Deense grondgewinter draaglijk waren. Maar ze maakten
bied
moet
wor
den
uit
gebreid tot aan 74,5
tegelijkertijd de lokale bevolking afhangra
den
noor
der
breed
te,
en zij verwijst naar
kelijk van nieuwe voorraden, onder andere
het Verdrag tussen de Verenigde Staten,
patronen.
Groot-Brittannië en andere landen. Het gesloten verdrag omvatte niet de regio Cape
York.
Op 30 mei 1905 berichtte de KGH dat
‘mogelijk de oprichting van een handels-en
missionaris station op Cape York wordt

Kungl Grönländska Handeln 100 jaar.

De expeditie van Knud Rasmussen was van
groot belang voor de toekomst, met de verwachte kritiek van de Kungl Grönländska
Handeln en haar ambtenaren. Het leidde
tot een een voorstel, gedaan in een brief
van 5 december 1904 aan de premier van
Denemarken JH Deuntzer, om Noord-Groenland als een Deense kolonie in te lijven.
blz.
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overwogen’.
In 1905 werd Cape York aangedaan door de
stoomboot “Fox” van de Kungl Grönländska
Mission, met vertegenwoordigers van handel en de missie. Het schip bracht geschenken voor de lokale bevolking, in de
••••
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met name Groot-Brittannië en Amerika
moesten worden geïnformeerd over de
oprichting van het station en de exploitatie.

Zegel ter gelegenheid van 100 jaar Pakkeporto-zegels. Uitgegeven in 2005. De oorspronkelijke zegels werden uitgegeven ten behoeve
van pakketvervoer tussen Groenland en Denemarken.

vorm van wapens, munitie, hout, gereedschap, enz. Er was geen ankerplaats ten
zuiden van Cape York, maar er was een uitstekende haven enkele mijlen ten noorden
van de North Star Bay.
In 1906 werden de visserijgrenzen uitgebreid en werd een Arctisch Station gebouwd op Disko Island.
In de periode 1906-1908 was Knud Rasmussen meerdere malen in Cape York om zijn
nieuwe vrienden te bezoeken, waarbij hij
voor hen een aantal essentiële goederen
meebracht, zoals patronen voor geweren.
In 1908 werden nieuwe Groenland-wetten
aangenomen die een groter deel van Groenland betroffen.
In 1909 verzocht de Groenlandse kerk aan
het Deense ministerie van Binnenlandse Zaken om naar Cape York te mogen varen. In
een brief van 9 februari antwoordde het ministerie. De missie en de handelspost moesten economisch zelfstandig zijn en
goederen moesten worden verkocht in een
open markt met gebruikmaking van lokale
arbeidskrachten. Geïnteresseerde machten,
2017
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In 1909 werd het missiestation “Nordstjernen” (Poolster) gebouwd, genoemd naar
haar plaats in de North Star Bay. Knud Rasmussen nam actief deel aan dit station.
Maar dit initiatief maakte impliciet aan andere landen duidelijk, dat Denemarken
commerciële stations van andere machten
in het gebied zou accepteren.
Knud Rasmussen vroeg daarom in een brief
van 11 februari 1910 aan de Deense regering, om snel een handelspost op te richten
en, waneer dit nog niet politiek mogelijk
was, om toestemming te verlenen om een
eigen handelspost te bouwen. De kostenraming bedroeg 50.000 kronen, waar de kosten voor een geschikt schip nog bij zouden
komen. Hij wees op de rijke vangstmogelijkheden in het gebied. Dat rechtvaardigde
deze uitgaven.
Knud Rasmussen zei ook, dat kapitein Sverdrup uit Noorwegen dezelfde plannen had,
en dat een Amerikaan in de afgelopen winter in het gebied had overwinterd. In een
vertrouwelijk telegram van het ministerie
in Christiania (Oslo), werd bovendien gezegd, dat er plannen waren om een Duitse
ruilhandel met de Inuit te starten in
West-Groenland.
Een zeer belangrijk argument in de brief
van Knud Rasmussen was, dat de oude sledeweg over de Melville Baai was teruggevonden, en dat de stamleden grote
belangstelling voor Denemarken hadden.
Dat er slechts ruimte is voor één handelspost in het gebied. Dat hij de taal en gewoonten van de Inuit kende en
tegelijkertijd hun vertrouwen gewonnen
had. Allemaal goede redenen voor zijn besluit. Na een aantal briefwisselingen bouwde Knud Rasmussen uiteindelijk met
••••
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goedkeuring van de regering zijn
prive-handelsstation.
Op 19 augustus 1910 werd de Deense vlag
gehesen.
Het station moest een handels- en onder-

De schoenen Søkongen. Zegel uit 1975.

zoeksstation zijn en kreeg de naam “Cape
York Post Thule”. Dit moest duidelijk maken dat zij verantwoordelijk was voor het
hele gebied van Cape York en ook dat dit
het meest noordelijke station was.
Geen enkel ander concurrerend land ontplooide hierna commerciële activiteiten in
het gebied.

Het station in Thule gaf in 1910 zijn eigen
munten uit, die werden gebruikt voor het
vergaren van goederen.
In 1913 werd een eigen schip, de schoener
“Cape York” gekocht.
In 1919 werd de schoener “Søkongen” gekocht (De Alk).
Peter Freuchen werd in 1910 ingehuurd als
directeur, een functie die hij 10 jaar vervulde. Hierna nam Hans Nielsen de positie als
‘Koning van Thule’ over, tot de overname
door de staat in 1937.
Het kantoor Thule Kopenhagen werd tot
1926 geleid door ingenieur M. Ib Nyeboe
waarna de advocaat Rudolf Sand het werk
overnam, tot de overname door de staat in
1937.
In 1927 werd een Fängerrat gevestigd met
verschillende statuten, inclusief wetgeving
inzake natuurbehoud voor vossen, eidereenden en walrussen.
In 1928 was een permanente arts, Mogens
Holm, aangesteld en een ziekenhuis gebouwd.
In 1929 werd een kerk en een pastorie door
Pastor Jens Olsen gebouwd.

Otto Svendrup. Blokje uit 2004.

9 22
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In 1930 werd het station verbouwd en
kwam er een nieuwe winkel.
In 1931 werd het station gemachtigd om de
Deense staat te vertegenwoordigen en
werd het ook een politie-autoriteit.
Het pooljaar 1932 werd in de regio gemarkeerd met een meteorologische expeditie
aan boord van het schip M / S TH Stauning.
De winst uit het ophalen van goederen
werd gebruikt om de zeven Thule-Expedities te financieren, evenals het schip van
het Thule station.
Na de plotselinge dood van Knud Rasmussen in 1933 (hij overleed aan een voedselvergiftiging) werd met de Deense regering
over een overname van de Thule station
onderhandeld.

Op 6 juli 1937 heeft de griffie van de Deense premier, als onderdeel van de overname-onderhandelingen, de verplichtingen
met betrekking tot loon en pensioen
overgenomen.
De definitieve overname van de staat gebeurde met ingang van 1 augustus 1937, op
welke datum het station van Knud Rasmussen werd gekocht. In praktijk werd de laatste post van Thule gestempeld op 14
augustus en per schip naar Kopenhagen
gebracht.
De overname werd bemoeilijkt doordat de
eigen wetten van het station afweken van
de wetgevingen van de rest van Groenland.
Pas in 1963 werd het Thule gebied administratief gelijk gesteld met de rest van
Zegel uitgegeven in 1979 ten bate van de
Rasmussens hogeschool in Holsteinsborg.

In 1935 verschenen drie zegels in Thule, om
de 25ste verjaardag van het station te markeren. De 10 øre zegel met de afbeelding
van Knud Rasmussen was een eerbetoon
aan zijn grote inzet voor het Thule station.
50 jaar hogeschool. Zegel uit 2012.

Groenland . De bevolking was toen gestegen tot ongeveer 550 mensen.

De zegels werden pas erkend als postzegels
nadat het Thule-schip naar Groenland was
vertrokken. Daarom was het noodzakelijk
om een 45 Øre merk te produceren voor
pakketzendingen. Deze bereikten pas in
april 1936 Thule per sledepost.

10 / 2
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Hans Nielsen was erg voorzichtig met de
post, en alle uitgaande en inkomende brieven werden gestempeld met het Thule-stempel. Dit stempel mag niet verward
worden met het stempel dat werd gebruikt
in het Thule-Bureau van Kopenhagen.
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Op de 50ste verjaardag in 1960 verscheen
een postzegel met het portret van Knud
Rasmussen.
In 2001 verschenen drie postzegels en een
blok in samenwerking met Post Danmark,
om de 100ste verjaardag van de Deense Literaire Expeditie te markeren.
In 2003 verscheen een blokje om de literaire Groenland expeditie uit 1903 te herdenken.
In 2009 verschijnt een zegel met Otto Nordensköld, alsmede een zegel ter gelegenheid van 100 jaar Nordstjernen in Thule.

Ook had zijn 6e en 7e Thule expedities naar
Groenlands oostkust, samen met zijn bijdrage aan het tribunaal in Den Haag in
1933, geholpen om heel Groenland, zoals
we het vandaag hebben, te verenigen. En
dat was een van de doelstellingen zijn onvermoeibare inspanningen.
Een actief leven met snelle beslissingen op
economisch gebied, vereist een sterke achterban. Knud Rasmussen trouwde in 1908.
Zijn vrouw, Dagmar, en ingenieur Adam
Biering hielpen om de eerste DKK 40.000 te
vergaren om de oprichting van de handelspost mogelijk te maken.

Thule handelsstation 100 jaar. Zegel uitgegeven in 2010.

In 2010 een zegel ter gelegenheid van 100
jaar handelsstation Thule, aanleiding om
dit artikel te schrijven.
De snelle actie van Knud Rasmussen bij de
bouw van zijn prive-handelsstation had een
belangrijke invloed op het Groenland van
vandaag.

blz.
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Bronnen:
Wikipedia.com
Historiek.net
Greenland collector.
••••

HET NOORDERLICHT - september 2014
FilatelieKoerier

Onze aangesloten verenigingen
In deze rubriek vindt u de contactgegevens van de bij het SVF aangesloten verenigingen gesorteerd op verenigingsnummer. Gelieve correcties, mutaties en ter zake doende aanvullingen per e-mail door te geven
aan de ledenadministratie leden@svfilatelie.nl bij voorbaat dank.
Vereniging Individuele Leden Philatelica VILP (199)
M.J.M. Gielen p/a Zwaardvegersgaarde 130, 2542 TH
Den Haag, 077 382 00 64,
leden@svfilatelie.nl
Geen Bijeenkomsten. Deze vereniging is voor mensen
die niet in de buurt van een aangesloten vereniging van
SVF wonen en toch gebruik willen maken van de door
SVF geboden faciliteiten.
Philatelica Emmen (201)
A.K. Bos, 0524 53 17 50,
a.k.bos@lijbrandt.nl
www.philatelica-emmen.nl
Bijeenkomsten: 4e dinsdag v/d maand vanaf 19:30 uur
zaal open 19:00 uur in ‘t Meerhoes’, Nijkampweg 73,
7815 GT, Emmen.
‘t Poststuk Groningen (209)
D. Roosjen, 06 509 50 155,
poststuk@home.nl
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand met miniveiling
zaal open 19:30 uur buurtgebouw ‘Selwerd’, Elzenlaan
72, 9741 NG, Groningen.
Filatelistenvereniging Roden-Leek e.o. (211)
W. van der Velde, 050-503 26 08,
sec@fvrl.nl
www.fvrl.nl
Bijeenkomsten: 1ste woensdag v/d maand met filatelistisch
allerlei, miniveiling, lezing, gratis verloting in ‘Op de Helte’,
Helterbult 20, 9301 LW, Roden,Inloopmiddagen: 2e en 4e
Maandag van 14:00-16:00 uur in ‘De Til’,Tolberterstraat
36, 9351 BH, Leek.
Filatelistenvereniging Winschoten e.o. (215)
Mw. G.R. Elzen, 0597 85 63 71,
gr.elzen@ziggo.nl
Bijeenkomsten: laatste maandag v/d maand vanaf 19:3021:30 uur in ‘S.V. Bovenburen’, Tromplaan 86, 9675 JW,
Winschoten.
Postzegelvereniging Aalsmeer (301)
M. Mijwaart, 0297 32 16 56,
m.mijwaart@kabelfoon.nl
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Bijeenkomsten: 1ste maandag v/d maand In december 2de
maandag vanaf 20:00 uur zaal open vanaf 19:15 uur.
Ruilbeurzen: 3de zaterdag v/d maand van 09:00-15:00
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uur. Alle activiteiten vinden plaats in ‘t Parochiehuis’, Gerberastraat 1, 1431 SG, Aalsmeer.
Postzegelvereniging Amstelveen (303)
J.M. Korver, 020 64 34 03,
janenwilkorver@hotmail.com
Bijeenkomsten: 3de dinsdag v/d maand in ‘Bejaardencentrum Middenhof’, Dr. W. Dreeslaan 175, 1188
KD,Amstelveen.
Postzegelvereniging Kennemerland / KPC 46 (305)
P.J.A.M. Adrichem 06 373 61 871,
secretarispvk@gmail.com
www.postzegelvereniging-kennemerland.nl
Bijeenkomsten 2de maandag v/d maand, van 19:00 uur
tot 22:00 uur met gelegenheid tot ruilen, catalogus uitleen
en veiling met ongeveer 125-175 kavels. Veiling begint
vanaf 21:00 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in “Paviljoen Westerhout“
Westerhoutplein 3, 1943 AA, Beverwijk.
Philatelica Haarlem (311)
D. Molenaar, 023 539 18.23,
dirk.molenaar@upcmail.nl
www.philatelicahaarlem.nl
Bijeenkomsten: 1e vrijdag v/d maand vanaf 20:00 uur zaal
open vanaf 19:30 uur in ‘Dienstencentrum’, Laan van
Berlijn 1, 2034 SB, Haarlem.
NVPV afd. West-Friesland (313)
H.J. van der Meulen, 0228 26 16 28,
hennyvdmeulen@quicknet.nl
Bijeenkomsten: 1de maandag v/d maand vanaf 18:30 uur
met ruilen, verloting en veiling in de maanden juli en augustus is er geen bijeenkomst.
De activiteiten vinden plaats in Cultureel Centrum ‘De
Huesmolen’, De Huesmolen 60, 1625 HZ, Hoorn.
Philatelica Hoorn e.o. (315)
W.E. Bok, 0229 23 03 22,
fam.bok@ziggo.nl
Bijeenkomsten: 4de maandag v/d de maand vanaf
20:15uur (zaal open: 19:30 uur) in Cultureel Centrum
‘De Huesmolen’, De Huesmolen 60, 1625 HZ, Hoorn.
Philatelica Langedijk e.o. (317)
A.J. Duineveld, 0226 31 54 71,
adengreduineveld@ziggo.nl
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Bijeenkomsten: 3de dinsdag v/d maand in ‘Behouden Huis’,
Dorpsstraat 850, 1724 NV, Oudkarspel.
Filatelistenvereniging Uithoorn (323)
J.S.P. Drost, 0297 56 36 46,
jspdrost@hetnet.nl
Bijeenkomsten: 4de Dinsdag v/d maand, van 19.30 uur
tot 22.00 uur.Ruilbeurzen: 1ste zaterdag v/d maand, van
10.00 tot 14.00 uur. In juni, juli en augustus geen bijeenkomsten en ruilbeurzen. Alle activiteiten vinden plaats in
‘Wijksteunpunt Bilderdijkhof’, Bilderdijkhof 1, 1422 DT,
Uithoorn.
De Snuffelaar (Wieringermeer) (327)
S.J. Kraaij, 0227 60 20 06,
johnkraaij@quicknet.nl
Bijeenkomsten: 1de woensdag v/d maand in ‘De Cultuurschuur’, Loggersplein 1,1771 CE, Wieringerwerf.
’t Raedthuys Dalfsen e.o. (401)
J.T.M. Bongarts, 0529 43 22 86,
titibon@home.nl
Bijeenkomsten: 4de dinsdag v/d maanden september t/m
mei vanaf 19:45 uur in gebouw ‘De Overkant’, Kerkplein
22, 7721 AD, Dalfsen. Beursen: 4e zaterdag van maart van
10:00-16:00 uur in ‘De Bombardon’ Burg. Bakcksslaan
181,7711 AD, Nieuwleusen en op 27 december van
10:00-16:00 uur in gebouw ‘De Doorbraak’,Smidswegje
4, 7721 CM, Dalfsen. Jeugd: onderling contact via Facebook en andere internetfaciliteiten, zijn welkom op
de seniorenbijeenkomsten, hebben tijdens halfjaarlijkse
beurzen een speciale plek.
Postzegelvereniging Nunspeet (403)
C.A. de Bil, 0341 25 45 22,
keesdebil@gmail.com
Postzegelvereniging Emmeloord (405)
J. Elshof, 06 43 53 99 50,
wytskeenjan@gmail.com
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 20:15uur.
Ruilbeurs op 17 november 2017 van 10:00-16:00uur in
samenwerking met Numismatiek vereniging.
Alle activiteiten vinden plaats in ‘Nieuwe Jeruzalemkerk’,
Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN, Emmeloord.
Postzegelvereniging Harderwijk e.o (407)
D.N.R. Breitenbach, 0341 41 01 15,
dickbreit@live.nl
Bijeenkomsten: 1ste dinsdag v/d maand vanaf 19:00 uur
ruilen, veiling, loterij en/of bingo in Speeltuinvereniging
‘Havenkwartier’, Burg. Kempersstraat 7, 3841 HA, Harderwijk.
Kamper Filatelisten Club (409)
J.G. Fidder, 038 331 59 68,
johan.fidder@telfort.nl
www.kamperphilatelistenclub.nl
Bijeenkomsten: 2de dinsdag v/d maand vanaf 20:00 uur in
‘De Leuke Hanzestad‘, IJsseldijk 12, 8161 LK, Kampen.
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Veilingen: jaarlijkse veiling in december.
Postzegelverzamelaarsvereniging Regio Meppel (413)
M.T.J.A. Esman, 0522 24 13 30,
mtjaesman@gmail.com
meppel@ivphilatelica.nl
Bijeenkomsten: 3de maandag v/d maanden oktober t/m
maart van 19:30-21:30 uur in ‘De Poele’, Groen van Prinstererstraat 1 A, 7942 CW, Meppel.
Ruilbeurzen: 1ste zaterdag v/d de maanden september
t/m mei van 9:00-12:30 uur in ‘Kerkelijk Centrum Trias’,
Groenmarkt 6, 7941 KT, Meppel.
Postzegelvereniging Raalte (415)
E. Bakker, 0572 35 33 52,
eefbakker@home.nl
Bijeenkomsten: 2de donderdag v/d maanden september
t/m mei van 19:15-22:00 uur in Speeltuin ‘De Blekkerhoek’, Ceintuurbaan 26 C, 8102 AB, Raalte.
Postzegelclub Almelo (417)
B.T. Karsch, 0546 86 15 25,
karschbert@gmail.com
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand. Zaal open vanaf
19:30 uur in ‘Huize Friso’, Rustweg 1, 7608 RM, Almelo.
In juli en augustus geen bijeenkomsten.
Postzegelsoos: 3de donderdag v/d de maand. Alleen ruilen! Vanaf 14:00 uur in ’t Buurthuis van Buurstede’ Roskamstraat 5, 7602 JX, Almelo. In de maanden mei t/m
augustus geen soos.
Filatelistenvereniging Lochem- Borculo e.o. (419)
A. Stegeman, 0545 29 55 08,
philatoon@planet.nl
Bijeenkomsten op de 1e donderdag van de maand op 3
locaties met volop gelegenheid tot ruilen koop- en verkoop, puzzel, verlotingen en clubveiling. Zaal open vanaf
19:00 uur, vergadering vanaf 20:00 uur.
Borculo: in de maanden oktober, december en maart en op
24 en 25 februari FILAFESTIVAL van 09:30-16:00uur in het
“Muziekcentrum Borculo” Haarloseweg 7, 7271 BV, Borculo.
Lochem: in de maanden januari, april, mei, juni en september in “De Hooiplukker” Achterstraat 5, 7241 AV, Lochem.
Ruurlo: in de maanden februari en november in “De
Tapperij”Julianaplein 4, 7261 BB, Ruurlo.
Postzegelvereniging ’n Poszeagl’ Rijssen (421)
A. Haase, 0548 78 85 52,
arno1998@zonnet.nl
Bijeenkomsten: 3de dinsdag v/d vanaf 20:00 uur bij Speeltuinvereniging ‘De Hoge Esch’, Teunis Lodderstraat 13,
7462 CV, Rijssen.
Filatelistenvereniging Stichts Overkwartier (Driebergen)
(501)
A.J. Kopmels, 0343 41 50 98,
adenada@hetnet.nl
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d ‘even’ maanden vanaf
20:00 uur met veiling en verloting/bingo in ‘De Binder’,
Hoflaan 29, 3956 ED, Leersum.

FilatelieKoerier
FilatelieKoerier

Bijeenkomsten: 2de dinsdag v/d ‘oneven’ maanden vanaf
20:00 uur met veiling en verloting/bingo in ‘C.B.S. Uilenburcht’, Jagersdreef 145, 3972 XD, Driebergen.
Filatelistenvereniging De Achterhoek (Lichtenvoorde)
(503)
R. van de Wardt, 054 352 13 46,
secretaris@pzvdeachterhoek.nl
www.pzvdeachterhoek.nl
Jeugd: bijeenkomsten laatste dinsdagavond v/d maand
vanaf 19:30 uur uiterlijk tot 21:00 uur.
Bijeenkomsten: laatste dinsdag v/d maand vanaf: 20:00
uur (zaal open om 19:30 uur).
De jeugd- en ledenbijeenkomst is in zalencentrum ‘’t
Zwaantje’, Zieuwentseweg 1, 7131 LA, Lichtenvoorde.
De Globe Apeldoorn (505)
W.M. Venneman, 055 366 45 28,
pvdeglobeapeldoorn@gmail.com
Bijeenkomsten: Vanaf 19:30 uur met o.a. zegelen, verlotingen en veiling op de 3de maandag v/d maanden september t/m mei in het ‘DAP-gebouw’, Schorpioenstraat 6,
7323 AK, Apeldoorn.
Postzegelvereniging Tussen Waal en Maas (Ewijk)
(507)
Mw. H.J.M. van de Louw- van de Lugt, 0487 52 16 18.
m.vdlouw@chello.nl
Bijeenkomsten: 3de donderdag v/d maand vanaf 19:30
uur met dobbelen, verloting, postzegelberg en ruilen in
‘MFA ’t Hart‘, Den Elt 17, 6644 EA, Ewijk.
Postzegelvereniging Phila Hanze (Doesburg) (509)
J.F. van Ushen, 0313 47 43 17,
j.van.ushen2@kpnplanet.nl
Bijenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 19:45 uur
met veiling, onderling ruilen en presentaties in Zaal ‘Caleidoz’, Breedestraat 39, 6983 AC, Doesburg.
Philatelistenclub Tiel (511)
H. van Dintel, 0344 69 14 79
secretaris@postzegelclubtiel.nl
www.postzegelclubtiel.nl
Bijeenkomsten: 3de donderdag v/d maand met veiling
vanaf 19:30 uur in gebouw ‘De Schakel’, Scheeringlaan
4 A, 4006 WJ, Tiel.
Globe Duiven/Westervoort (513)
B.W. van Vliet, 026 311 87 40,
bwvanvliet@gmail.com
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 20:30 uur
(ruilen 19:00-20:30 uur) in de Kerkgemeen-schap ‘Protestantse gemeente’, Rijksweg 56 B, 6921 AJ, Duiven.
Aanvang: 19:00 uur (19.00-20.30 uur ruilen, koop en
verkoop vanaf 20:30-20:45 uur bestuursmede-delingen,
post en andere vergaderpunten; vanaf 20:45-22:30 uur
quiz, bingo en veiling.
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei (Ede) (515)
R.M. Lijbaart, 0318 62 13 05,
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secretaris@fv-degeldersevallei.nl
www.fv-degeldersevallei.nl
Avondbijeenkomsten Ede: 1ste donderdag v/d maand
vanaf 20:00 uur.
Middagbijeenkomsten Ede: 3de donderdag v/d maand
van 14:00-16:30 uur
Bijeenkomsten Ede zijn in de zaal bij de sportkantine van
‘Fortissimo’, Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede.
Bijeenkomsten Barneveld: 2de donderdag v/d de maand
vanaf 19:30 uur in de ‘Immanuelkerk’, Achterdorpstraat
5, 3772 CC, Barneveld. Op alle bijeenkomsten een verloting, 5-ct-boeken en volop gelegenheid om onderling te
ruilen.
Filatelistenvereniging Rijn en Grift e.o. (Veenendaal)
(517)
F.J. Suijdendorp, 0318 51 23 92,
fjsuijde@icloud.com
www.fv-rijnengrift.nl
Bijeenkomsten Veenendaal: 2de dinsdag v/d maand vanaf
20:00 uur met veiling, verloting en snuffelboeken in het
verenigingsgebouw van ‘Sola Fide’, Eikenlaan 3, 3901
XA, Veenendaal
Bijeenkomsten Rhenen: 3de donderdag v/d maand vanaf
20:00 uur met veiling, verloting en snuffelboeken in het
verenigingsgebouw van de ‘Postduivenvereniging’ Rhenen, Achterbergseweg 6a, 3911 CS, Rhenen.
Filatelistenvereniging de Veluwezoom (Renkum)
(519)
W. Minnen, 0317 31 34 95,
6871vn49@hetnet.nl
Bijeenkomsten: 4de maandag v/d maand vanaf 20:00 uur
met gelegenheid tot ruilen in de recreatiezaal van serviceflat ‘Hoog Heelsum’, Kuijpersweg 6, 6871 ED, Renkum
De Vierstroom (Arnhem) (521)
W.J. Vermeire, 026-363 44 24,
werner.vermeire@telfort.nl
www.vierstroomfilatelie.nl
Bijeenkomsten: 1ste maandag v/d maand met kleine loterij
vanaf 20:00 uur met kleine loterij in Zalencentrum ‘Parkstaete’, Parkstraat 3 B, 6881 JA, Velp,
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 19:30 uur
met bingo in Zalencentrum ‘Onder de Toren’, St. Maartenstraat 54, 6661 DA, Elst.
Filatelistenvereniging Wageningen (523)
N.H. Edelenbosch, 0317 42 47 11,
n.edelenbosch@hetnet.nl
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 20:00 uur
met snuffeldozen en boeken (€0,05 per zegel) in ‘De Vredehorst’, Tarthorst 1, 6708 HG, Wageningen.
Postzegelvereniging Wijchen (525)
P.J. Hartjesveld, 024 645 00 41,
hartjesveld@planet.nl
Bijeenkomsten: 2de zondag v/d maand vanaf 10:00 tot
13:00 uur met loterij en veiling.
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Bijeenkomst 4de maandag v/d maand (februari en december 3de maandag) vanaf 19:00 tot 22:00 uur.
Alle bijeenkomsten in Brede school “Noorderlicht” Roerdompstraat 76, 6601 DL, Wijchen.
Filatelistenvereniging De Globe Zetten (527)
J. Niggebrugge, 026 472 26 37,
niggebrugge@planet.nl
Bijeenkomsten: 2de donderdag v/d maanden september
t/m mei (januari: 3de donderdag) vanaf 19:30 uur met
stockboeken, handelaar, incidenteel verkoop van leden
(sale) en veiling van ca. 50 kavels in Zalencentrum ‘De
Hoendrik’ Het Dorpsplein 22, 6674 BV, Herveld.
Filatelistenvereniging De Liemers (Zevenaar) (529)
J. Hermsen, 0316 52 68 26,
johanhermsen@versatel.nl
Bijeenkomsten: 3de donderdag v/d maand zaal open
vanaf 20:00 uur met onderling ruilen, dubbeltjesboeken
en wereldcatalogus aanwezig verder veiling in april en
november in Zaalverhuur ‘Ons Huis’, Dokter Honigstraat
3, 6901 AP, Zevenaar.
Filatelistenvereniging Zutphen e.o. (531)
A. Woolthuis, 0575 57 5317,
a.woolthuis1@kpnplanet.nl
Bijeenkomsten: 1ste maandag v/d maand vanaf 19:30 tot
22:00 uur met loterij en 1-Euroveiling, in ‘’t Warnshuus’,
Dreiumme 43, 7232 CN, Warnsveld
Info beurzen: C.W. Stolk, 0313 65 08 02, of A. Langenhof,
0575 52 20 40, a.langenhof@chello.nl.
Jeugd: Contact: J. Marijnissen, 0575 44 12 76,
jgm.marijnissen@xs4all.nl
Postzegelvereniging Echt (603)
R.J.A.M. Vossen, 06-270 66 971,
robvossen07@gmail.com
Bijeenkomsten: 4de dinsdag v/d maand
Ruilbeurzen: 2de zondag v/d maand.
Alle activiteiten vinden plaats in Buurthuis ‘Sint Joris’, Cypresstraat 58, 61016 JX, Echt
Postzegelver. De Helmveste Helmond e.o. (605)
J. Dijkers, 0492 55 67 13,
dijker_master@hotmail.com
www.dehelmveste.nl
Bijeenkomsten: doorgaans de 3de dinsdag v/d maand
vanaf 19:00 uur is de zaal open voor de mogelijkheid tot
ruilen, nieuwtjes, bekijken van aangeboden veilingkavels
en andere postzegelactiviteiten om 20:30 uur start de
verenigingsavond met de behandeling van de agenda
doorgaans stoppen we omstreeks 23:00 uur.
Ruilbeurzen: in de maanden febr., mei, sept. en nov. laatste zondag v/d maand van 9:30 tot 13:00 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in ‘De Fonkel’, Prins Karelstraat 123, 5701 VL Helmond.
Filatelistenvereniging Filvero Reuver (611)
Contact: H.M.P. Geerlings, 077-474 27 74,
hermgeerlings@home.nl
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Bijeenkomsten: 1ste vrijdag v/d maand
Ruilbeurzen: laatste zondag v/d maand, van 10:00-13:00
uur soms wilde veiling.
Alle activiteiten vinden plaats in De Schakel, Broeklaan
2, 5953 NB, Reuver.
Phila Venlo (613)
G. van Bree, 06 516 695 61,
info@philavenlo.nl
www.philavenlo.nl
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand vanaf 19:00 uur
zaal open met gelegenheid tot ruilen tot 20:15 uur daarna
mededelingen, lezing, veiling, onderlinge tentoonstelling
en verlotingen.
Ruilbeurzen: 2de zondag v/d maand van 10:00-13:00 uur,
soms met wilde veiling.
Deze activiteiten vinden plaats in Activiteitencentrum ‘Zalzershaof’, Zalzerskampweg 64, 5926 PL, Hout-Blerick.
Internationale Beurs: 2de zaterdag van december van
10:00-16:00uur in Cafe -Restaurant - Feestzaal “ De Wylderbeek”, Hagerhofweg 2-A, 5912 PN Venlo.
Postzegelvereniging Volkel/Uden e.o. (617)
Mw. S.B. Christiaans, 0413-26 42 91,
siegi.christiaans@planet.nl
www.pzv-volkel-uden.com
Bijeenkomsten: 1ste en 3de zondag v/d maand van 09:0012:30 uur.
Veilingen: in het voorjaar en in het najaar grote veiling.
Zie website.
Alle activiteiten vinden plaats in Ontmoetingsplein ‘MuzeRijk’, Klarinetstraat 4, 5402 BE, Uden
Postzegelvereniging Filatelica Weert e.o. (619)
E.W.Th. Goossens, 0475 49 40 86,
ewtgoossens01@hetnet.nl
www.filatelicaweert.nl
Bijeenkomsten: 2de dinsdag v/d maand vanaf 20:00 uur,
zaal open 19:00 uur met grote verloting en kleine veiling
(ca. 25 kavels) in ‘Dennenoord’, Voorhoeveweg 2, 6006
SV, Weert.
Beurzen met veiling: laatste zondag van maart en november in het gebouwencomplex van de Scholengemeenschap ‘Philips van Horne’, Herenstraat 298, 6004 XL
Weert. Voor veiling boekje zie website
Postzegelvereniging Arcen (623)
I.H.A. Janssen-Appeldoorn, 077 473 24 94,
ietjanssen@ziggo.nl
Bijeenkomsten: 2ste dinsdag v/d maand vanaf 20:00 uur
met dia/dvd-presentatie en kienen in ´Hotel de Oude
Hoeve‘ Raadhuisplein 6, 5944 AH, Arcen,
Filatelistenvereniging Sittard e.o. (625)
H.M.J. Scheepers, 046 442 22 64,
hmj.scheepers@home.nl
www.filatelisten-sittard.nl
Bijeenkomsten: 3de zondag v/d maand om 09:30 uur is de
zaal open voor het doen van aankopen bij de nieuwtjes-
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dienst, de handelaren of onderling ruilen, na afloop verlotingen, veilingen en/of lezingen in ‘De Sociëteit’, Pres.
Kennedysingel 16, 6137 AC, Sittard.

en veiling in december eindejaar veiling i.p.v. bingo in
‘Zorgcentrum Buytenhaghe’, Bergmanstrook 45, 2716
RR, Zoetermeer.

Filatelistenvereniging Gelre Gulik Echt (Susteren)
(627)
L.A.M. Hotterbeekx, 046 449 23 93,
disk@hetnet.nl
www.xs4all.nl
Bijeenkomsten: 2de maandag v/d maand van 20:00-22:00
uur in ‘De Kompenie’, Marialaan 15, 6114 CP, Susteren.
Ruilbeurzen: Laatste zondag v/d maand van 09:30-12:00uur in Stichting Sociaal Cultureel. Centrum ‘D’n Hook’,
Reinoud van Gelderstraat 61 A, 6114 EA, Susteren.

Postzegelvereniging Haarlemmermeer (Hoofddorp)
(821)
Mw. M. van Ditzhuyzen-Albarda, 0252 67 31 34,
t.r.van.ditzhuyzen@gmail.com
www.pzvh.nl
Bijeenkomsten:1e vrijdag v/d maand vanaf 19:00uur, ruilbeurzen 2e zaterdag v/d maand van 10:00-16:00uur,
op de 4e zaterdag van april en november grote veiling van
09:00-17:30uur.
Deze bovenstaande activiteiten vinden plaats in ‘De
Jeugd van Gisteren’, Beemsterstraat 4, 2131 ZB, Hoofddorp.
Bijeenkomsten: 2e donderdag v/d maand vanaf 19.00
uur, ruilbeurzen op de 4e zaterdag v.d. maanden januari,
maart en oktober in “De Vluchthaven”, Schipholweg 649,
1175 KR Lijnden (Badhoevedorp).
Bijeenkomsten: 3e donderdag v/d maand vanaf 19:00 uur,
behalve in april en november, In ‘De Krim’, Eugenie Previnairweg 63, 2151 BB, Nieuw-Vennep.
Twee maal per jaar grote veiling in ‘De Jeugd van Gisteren’, Beemsterstraat 4, 2131 ZB, Hoofddorp

Postzegelvereniging Land van Cadzand (Oostburg)
(705)
J.W. Lanse, 0117 45 45 46.
Bijeenkomsten: 2de vrijdag v/d maand zaal open 19:30
uur aanvang 20:00 uur met veiling en verlotingen in ‘N.H.
Kerkcentrum’, Kerkplein 1, 4501 CH, Oostburg.
Filatelistenvereniging Bloembollenstreek Lisse (801)
J.H.L. Dieben, 0252 52 04 20,
josdieben@snelnet.net
Bijeenkomsten; 3de donderdag v/d maand (sept-mei)
vanaf 20:00 uur.
Ruilbeurzen: 1ste zaterdag v/d maand (sept-mei) van
10:00-14:30 uur.
Alle activiteiten vinden plaats in ‘t Poelhuys, Vivaldistraat
4, 2162 AA, Lisse.
NVPV afd. Bodegraven (805)
D. Verwoerd, 0172 61 43 67 / 06 532 60 579,
verwoerdvanwijk@casema.nl
NVPV afd. Leerdam (809)
C A C M Kiesel, 0345 61 34 33,
nvpvleerdam@xs4all.nl
Philatelica Leiden (811)
H.W. van den Blink, 071 517 65 33,
hvandenblink@planet.nl
NVPV afd. Voorschoten (813)
J.L.J. van der Peet, 071 561 98 53,
hanvanderpeet@hotmail.com
Postzegelvereniging Noordwijkerhout (815)
Q.A.M. van den Berg, 0252 37 34 40.
van.mullekom@hccnet.nl
Bijeenkomsten: 3de donderdag v/d maand vanaf 20:00uur
in ‘Puyckendam’, Pilarenlaan 4, 2211 NA, Noordwijkerhout.
Postzegelvereniging Zoetermeer e.o. (819)
E.F.M. van der Geld, 079 361 21 30,
ed@vandergeld.eu
Bijeenkomsten: 1ste donderdag v/d maand (in september
2de donderdag) vanaf 19:30 uur met filatelistische loterij
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Stichting Pro Filatelie (Krimpen aan den IJssel) (901)
C. de Vries, 0180 52 25 30,
cdvries9@xs4all.nl
Deze stichting heeft tot doel de filatelie te bevorderen en
in het bijzonder bij de jeugd.
Financiering komt uit commissiegelden van nalatenschappen en liquidaties van postzegelverzamelingen.
Stichting Filatelistische Evenementen (Gouda) (903)
W.A.G. Lindeman, 0180 52 13 73,
wagl@hetnet.nl
Deze stichting heeft tot doel om de Nationale Tentoonstelling in 2019, en wel op 18, 19 en 20 april, dit zijn de
donderdag, vrijdag en zaterdag voor Pasen in 2019, te
organiseren.
Postzegelvereniging Monster (905)
N.W.M. van den Ende, 0174 41 57 38,
nwvdende@caiw.nl
Bijeenkomsten: 1ste donderdag van de maand zaal open
19:30 uur bijeenkomst vanaf 20:00 uur met lezing of dialezing veiling en gelegenheid tot ruilen.
In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Alle activiteiten vinden plaats in “Gebouw OJOS”
Choorstraat 95 2681 AR, Monster.
Filatelie Brielle e.o. (907)
Mevr. W. van Staveren, 0181 40 23 21,
wilke931@hotmail.com
Bijeenkomsten: 2de maandag van de maand vanaf 20:00
uur tot ca 22:00 uur.
Ruilbeurs: 4de zaterdag van de maand van 13:00 -16:00
uur. In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen bij-
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eenkomsten en beurzen.
Alle activiteiten vinden plaats in “Zalencentrum Protestantse Gemeente Brielle”, Langestraat 76, 3131 VJ,
Brielle.
Postzegelvereniging Vlaardingen (909)
J.L. Bakelaar, 010 474 48 24 / 06 505 22 101,
jaapbakelaar@cs.com
Bijeenkomsten: 2de dinsdag van de maand vanaf 20:00
uur in de zaal van “TouchFit Paramedische Therapeutisch Centrum”, Hendrik Casimirstraat 151, 3136 BD,
Vlaardingen.
In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten
Filatelistenvereniging Vlaardingen e.o. (911)
A. de Ruiter, 010 475 0480 / 06 536 61 487,
secretaris@pzv-vlaardingen.nl,
www.pzv-vlaardingen.nl
Bijeenkomst: 3de dinsdag van de maand in de “Bethelkerk”, Burgemeester Verkadesingel 26, 3135 KZ Vlaardingen, zaal open vanaf 19.00 uur voor bezichtigen veilingkavels e.d. bijeenkomst vanaf 20:00 uur.
Ruilbeurs: 3de zaterdag van de maand van 12:00 tot 15:00
uur in “Ipse de Bruggen dagcentrum Scala”, Reigerlaan
57, 3136 JJ Vlaardingen. In de maanden juli en augustus
zijn er geen bijeenkomsten en beurzen.
Postzegelvereniging De Maasmond (Spijkenisse) (913)
Mw. M.H. de Kort-Lievaart, 018 161 69 95,
maliev@planet.nl
Bijeenkomsten: 4de dinsdag v/d maand met december
afwijkend met veiling, minimaal 1 keer per jaar ’n spreekbeurt en bingo.
Beurzen: Regiobeurs in het voorjaar en in het najaar.
Alle activiteiten vinden plaats in ‘De Ontmoetingskerk’,
Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse

Filatelistenvereniging Hoekse Waard (Oud-Beijerland) (915)
M. van Aalst, 0186 61 95 90,
fam.vanaalst@suntel.nl
Bijeenkomsten: 2de donderdag v/d maand van 19:3022:00 uur in ‘Thomascentrum’, Margrietstraat 2, 3261 AN
te Oud-Beijerland.
Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam 917)
D. van der Kroef, 06 291 61 738,
secretaris@pv-philatelica-rotterdam.nl
www.pvphilatelica-rotterdam.nl
Bijeenkomsten: 3de woensdag v/d maand vanaf .20:0022:30 uur met veiling en kleine verloting in ‘De Oranjerie’ in
de Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK, Rotterdam – Zuid.
Bijeenkomsten: Op donderdag 4 x per jaar (zie website)
vanaf 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in Natuurcentrum ‘De Boshoek’, Bospad 3, 3121 CL, Schiedam.

Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek (Capelle
aan den IJssel) (919)
R.J. Tanja, ’s avonds 06 532 87 218,
l.dekooter@live.nl
Bijeenkomsten: meestal op de 4de maandag v/d maand
vanaf 19:00 uur zaal open begin 20:00 uur met kavel- en
letterveiling in Sporthal ‘de Lijster’ Lijstersingel 20, 2902
JD, Capelle aan den IJssel.
Postzegelvereniging Philatelica West-Brabant (Roosendaal) (921)
A.K.H.M. Coppens, 076 503 55 24,
secretaris@filawb.nl
www.filawb.nl
Bijeenkomsten: 3de donderdag van de maand van 18:3022:00 uur.
Ruilbeurzen: 1ste dinsdag van de maand van 13:30-16:30
uur.
Alle activiteiten vinden plaats in ‘’t Turfschip’, Lange Brug-

Denkt u bij uw aankopen
aan onze adverteerders
Zij denken immers
ook aan ons
blz. 30

FilatelieKoerier

