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Bijeenkomsten 2017 Amsterdam
De bijeenkomsten worden gehouden in

Huize Antonius
Kamperfoelieweg 207
Amsterdam – Noord
telefoon 020-6368985
Elke 1ste woensdag van de maand zaal open 19.00 uur
Voor diegene die met het openbaar vervoer komen is het even opletten, de bussen
vertrekken niet meer vanaf het CS u moet eerst met de metro dan overstappen bij
station Noorderpark op buslijn 34 Halte Pinksterbloemstraat ( 1 minuut lopen )

Postzegelbeurs en veiling
Zaterdag 13 oktober

Zaal open om 10.00 uur
Bekijken van de kavels van 10.30 tot 13.00 uur
De veiling van de ruim 500 kavels start om 13.00
Evenementen
Bijeenkomst zaterdag
Bijeenkomst woensdag
Bijeenkomst woensdag

13 oktober 2018 Grote Veiling
7 november 2018
12 december 2018

Contributie: Leden € 45,00 per kalenderjaar.
Betaling:

Vóór 15 januari van elk jaar voor het lopende kalenderjaar door storting op
IBAN NL54 ABNA 0457 0955 98 t.n.v. de Amsterdamsche Vereeniging De Philatelist

Opzegging: Schriftelijk voor 1 oktober bij de ledenadministratie.
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Boekbespreking door Henk P. Burgman
Titel: Jusqu’à hand stamps and other route indications : 2e editie.
Dit is de tweede uitgebreide en gecorrigeerde uitgave.
Alle sinds de eerste editie van 2012 gevonden en
aangeleverde aanvullingen zijn in dit boek verwerkt.
Hierdoor is er ± 25% meer informatie (stempels +
informatie) bijgekomen.
Voor alle zekerheid nog even een uitleg van het woord
Jusqu’à. Letterlijk vertaald betekent dit “naar” beter is “tot
aan”. Beiden dekken niet helemaal de lading. Jusqu’à
stempels en bemerkingen zijn aanduidingen op een brief
die aangeven dat het poststuk een gedeelte van de af te
leggen route per luchtpost vervoerd moet worden.
In de beginjaren van het postvervoer door de lucht kwam
het regelmatig voor dat een brief een gedeelte met het
vliegtuig ging en een gedeelte per schip, trein of andere
wijze van vervoer. Om aan te geven op welk traject van
de route het stuk per vliegtuig vervoerd moest of (of juist
niet) kon worden, werden er postale bemerkingen
geplaatst. Deze bemerkingen konden met de hand geschreven notities zijn of d.m.v. een
stempel kenbaar gemaakt worden. Dit boek behandelt dit soort stempels. De reden van
het plaatsen van een dergelijk stempel kon bijvoorbeeld zijn dat niet de gehele route per
vliegtuig af te leggen was doordat er simpelweg
geen luchtvervoer beschikbaar was op een bepaald
traject. Ook kon het zo zijn dat het goedkoper was
dat het stuk gedeeltelijk per luchtpost vervoerd
werd. Het gebruik van deze stempels begon na de
1e Wereldoorlog en duurde tot rond het midden van
de 50er jaren van de 20e eeuw. Daarna was het
luchtpostvervoer zo ontwikkeld dat post over grote
afstanden standaard door de lucht vervoerd werd.
Het boek is geheel in het Engels gesteld. Dit om de
grote schare buitenlandse verzamelaars te kunnen
bedienen. Het begint met een uitgebreide
introductie waarin o.a. diverse begrippen en
afkortingen worden behandeld. Ook de gebruikte
nummering wordt toegelicht. Verder is er een
waardeduiding ingevoerd lopend van zéér gewoon
tot zéér zeldzaam.
In het catalogus gedeelte vinden we op ruim 300 pagina’s vele honderden zo niet
duizenden van deze stempels alfabetisch op land (van Aden tot en met Zanzibar)
gerangschikt. Bij elk stempel is de nodige informatie weergegeven zoals jaar of periode
waarin het stempel bekend en gebruikt is, de stempel kleur alsmede het formaat en de
eventueel bekende plaats of plaatsen van gebruik. Daarna 46 pagina's met de "BAR en
CROSS CANCELLATIONS" van Groot Brittannië,

Amsterphila oktober 2018

3

Het 2e hoofdstuk (46 pagina’s) geeft een overzicht van de gebruikte stempels (strepen
en kruizen) die luchtpost aanduiding moesten annuleren. Hoofdstuk 3 behandelt de
bijzondere stempels, zoals “Exceptionnellement” of “Entièrement”. Afsluitend vinden we
een overzicht met vermeldenswaardige noten met betrekking tot diverse Jusqu'à
stempels.
(Uiteraard hadden ook “onze” Scandinavische landen dit soort stempels in gebruik en
deze vinden we dan uiteraard ook terug in dit prima boek.)
Het gebruik van deze stempels was zéér wijdverspreid en doordat er geen officiële
regels voor waren is het niet exact bekend wat er allemaal voor stempels vervaardigd
en gebruikt zijn. De in dit boek getoonde en vermeldde stempels zijn dus “slechts” een
overzicht wat er bekend is bij de schrijver. Het aanmelden van niet vermelde stempels
zou hem dan ook zéér verblijden.
De verzamelaar die het boek aanschaft kan aangeven of hij/zij d.m.v. e-mail op de
hoogte gehouden wil worden van nieuwe informatie en stempels.
Schrijver: J.C.
ter Welle Taal:
Bladzijden: 401 Illustraties: zwart/wit

Engels
Verlijmd, 24 x 17 cm.

Uitgever: J.C. ter Welle Winkelprijs: 30,00 + 6,50 € verzendkosten
Informatie // Verkrijgbaar bij: J.C. ter Welle - janterwelle@online.nl - IBAN: NL82
ABNA 0544 0230 99 t.n.v. J.C. ter Welle en H. P. Burgman/henk.burgman@gmail.com.

De kinderpostzegels bestaan sinds 1924. In dat jaar is per Koninklijk Besluit besloten om postzegels met een toeslag voor ‘het misdeelde kind’ uit te geven.
In de beginjaren verkopen vrijwilligers de
postzegels, aangestuurd door het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels. In
1948 krijgt een leerkracht een gaaf idee.
Meester Verheul uit Waarder stuurt de kinderen van zijn school met Kinderpostzegels
langs de deuren. Een groot succes! Een jaar
later start de Kinderpostzegelactie zoals die
er nu nog steeds uitziet: voor kinderen, door kinderen.
Stichting Kinderpostzegels
Al snel heeft het comité haar handen vol aan het besteden van de opbrengst en het
onderhouden van contacten. Daarom wordt in 1949 een stichting opgericht: de Stichting voor het Kind. Zij zijn voortaan verantwoordelijk voor het organiseren van de actie.
In 1989 fuseren twee stichtingen; Stichting Kinderpostzegels is geboren! Sindsdien
zorgen zij voor zowel de inzameling als een goede verdeling van het geld.
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