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Van de Redactie
De redactie is sinds korte tijd uitgebreid.
Jos Stroom is het nieuwe lid en hij gaat
zich o.a. bezighouden met het redigeren
van de teksten. De andere redactieleden
zijn daar uiteraard heel blij mee, want vaak
waren we al tevreden als alle teksten op
tijd in het blad kwamen.

Willem Resink stopt met zijn column 'Willems Wondere Wereld'. Hij wil zijn aandacht meer richten op zijn bestuursfunctie
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bij de bejaardenbond. Het maken van illustraties wil hij nog wel blijven doen. Willem, bedankt voor het werk dat je tot nu
toe meer dan 5 jaar hebt gedaan.
De redactie wenst alle leden Prettige Feestdagen en een goed begin van 2009.

De sluitingsdatum voor het volgende
nummer is 23 januari 2009.

Veiling
Zoals de meeste leden inmiddels al weten
gaat met ingang van januari 2009 de veilinghamer van Henk Pierlo over in de
handen van twee nieuwe veilingmeesters
n.l. Jan Cremers en Rinie Jochoms. Beiden
hebben zich bereid gevonden om genoemde hamer van Henk over te nemen
om er voor te zorgen dat de clubveilingen
de komende tijd gewaarborgd zijn. Jan zal
zich met name bezig gaan houden met de
veilingen op de clubavonden (ma en vrij)
hierbij geassisteerd door Rinie. Rinie gaat
zich voornamelijk bezig houden met de
twee grote veilingen (april + november)
hierbij weer geholpen door Jan. In beginsel zal er, behalve de nieuwe gezichten,
weinig veranderen. Toch zijn er een paar
kleine zaken die vanaf het begin ingevoerd
zullen worden.
De veranderingen voor de veilingen op
de clubavonden zijn: Kavels (genummerd) inleveren op de clubavond vergezeld van een lijst die door de veilingmeester is verstrekt (deze lijst is met de
nodige uitleg bij de veilingmeester te
verkrijgen)
Niet verkochte kavels worden na de
veiling weer door de inzender mee naar
huis genomen. Dit in verband met opslaggebrek in de Klokkentoren.
Er mogen geen kavels meer worden ingeleverd met een inzet hoger dan
25,Deze kavel worden over het algemeen
toch niet op een clubavond verkocht.
Deze kavels zijn van harte welkom op de
grote veilingen.
Voor het overige gelden dezelfde veilingvoorwaarden als bij de grote veilingen.

Voor de grote veiling zijn er geen veranderingen en zijn de bestaande algemene
veilingvoorwaarden van toepassing. Inleveren voor de grote veiling in april 2009
kan tot op de clubavond van 6 februari
2009. De veilinglijsten dienen in principe
digitaal aangeleverd te worden bij de veilingmeester. De excel-sheet hiervoor is bij
de veilingmeester te verkrijgen. Hierna zal
de veilingmeester contact met u opnemen
over het inleveren van het te veilen materiaal. Als u vragen heeft over het inleveren van kavels kunt u contact opnemen
met de veilingmeester
Jan Cremers en Rinie Jochoms

Programma 1e helft 2009
Op zondag 1 maart 2009 is er in alle zalen van
de Klokketoren de manifestatie
P O S T Z E G E L TOTAAL
van 10.00 -17.00 uur.
januari
- Vrijdag 9 januari,(= 2de vrijdag) ledenavond tevens Ledenjaarvergadering.
- Dinsdag 20 januari, middagbijeenkomst.
- Maandag 26 januari, regionale ruilavond, thema alle landen.
februari
- Vrijdag 6 februari, ledenavond, tevens de bekende ongeregelde veiling.
- Dinsdag 17 februari, middagbijeenkomst.
In de maand februari is er geen regionale ruilavond.
maart
- Vrijdag 6 maart, ledenavond - Dinsdag 17 maart, middagbijeenkomst
- Maandag 23 maart, regionale ruilavond thema Scandinavië.
april
- Vrijdag 3 april, ledenavond tevens kijkavond voor de kavels van de grote halfjaarlijkse
veiling op 4 april.
- Zaterdag 4 april, de grote hafjaarfijkse veiling alleen voor leden, bezichtiging van de
kavels tussen 10.30-12.00 uur. Aanvang van de veiling om 13.30 uur.
- Dinsdag 21 april, middagbijeenkomst.
- Maandag 27 april, regionale ruilavond thema Duitsland.
mei
- Vrijdag 1 mei, ledenavond.
- Dinsdag 19 mei, middagbijeenkomst.
- Maandag 25 mei, regionale ruilavond thema Oostenrijk en Zwitserland,
juni
- Vrijdag 5 juni, ledenavond, tevens veiling alle kavels inzet BOD. Als afsluiting van het
seizoen is er een gratis presentieverloting waarbij iedere aanwezige een prijs ontvangst.
- Dinsdag 16 juni, middagbijeenkomst.
- Maandag 22 juni, regionale ruilavond thema Engeland en Gebieden.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in Wijkcentrum "De Klokketoren", Burg.Slotenmaker de Bruineweg 272 te Nijmegen.
Aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open en is er gelegenheid tot ruilen..

Ledennieuws
Opzegging lidmaatschap:
145 J.L. Croes
200 EJ. Hubertus
535 W.H.M. Bos
591 M. van der Linden
957 A. Boehmer
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Henk Pierlo: 'Ik kan geen nee zeggen'

De opvolging is geregeld, en dat geeft
Henk Pierlo rust. Hij kan zijn functie langzaam afbouwen, maar blijft voorlopig beschikbaar als vraagbaak en praatpaal voor
de nieuwe functionarissen.

Een Nijmeegs stel dat naar Arnhem verhuisd is, kom je niet dagelijks tegen. Maar
Henk en Annie Pierlo voelen zich sinds
enkele maanden prima thuis op hun flat in
Arnhem-Zuid. Ze hebben na hun vertrek
uit Nijmegen op verschillende plaatsen in
Gelderland gewoond, zoals 's-Heerenberg
en Elst, maar hier lijken ze hun stek gevonden te hebben. Ook hun twee honden
hebben het trouwens uitstekend naar hun
zin.
Henk is geboren in de Benedenstad, verhuisde later met zijn ouders naar Nijmegen-West en woonde jarenlang samen
met Annie op de Bergansiusstraat in Nijmegen-Oost. Hij is één van de bekendste
gezichten van Noviopost. Een paar jaar na
de oprichting van Noviopost werd hij op
aanraden van zijn zwager lid. Hij assisteerde Frans Hilgers met de veiling en
werd later zelf veilingmeester. Aan die
functie, die hij binnenkort na 17 jaar gaat
neerleggen, heeft hij een heel eigen invulling gegeven.

Dat is typisch Henk: een man die zich met
hart en ziel inzet voor alles wat op zijn
weg komt. Zelf verwoordt hij het misschien een beetje negatief: 'Ik kan geen
nee zeggen'. Hij is zich namelijk zeer wel
bewust van de risico's die zijn levensinstelling met zich meebrengt. Al op vrij
jonge leeftijd kreeg hij hartklachten, die
mede veroorzaakt werden door problemen van anderen waar hij via zijn werk
mee te maken kreeg. Henk nam die problemen mee naar huis, en betaalde daarvoor met zijn gezondheid. Maar een bescheiden medicijngebruik en een aangepast dagritme gaven Henk weer genoeg
energie om zich in te zetten voor anderen,
onder wie de leden van Noviopost.
Hoe hou je het zo lang vol als 'manusje-van-alles' van een filatelistenvereniging?
Filatelisten blijven vaak tot ver na hun pensionering actief, maar van de eerste bestuursleden van Noviopost bekleedt alleen
mevrouw Van Hoogstraten nog een bestuursfunctie. Henk Pierlo heeft al vier
voorzitters meegemaakt, plus een interim-voorzitter. Henks geheim is zijn enthousiasme. Hij gaat ervoor, zoals ze
zeggen.

Wie anders dan Henk Pierlo kan in een
middagje tijd 1800 (!) kavels aan de man
brengen, en zonder microfoon de hele
zaal bereiken? Wie anders kan de georganiseerde chaos van een 'Wilde Veiling'
binnen de perken houden? Wie anders
kan daarnaast de loterij organiseren, zelf
de prijzen regelen en ook nog tijd vinden
voor de activiteitencommissie?

Voor zijn eigen postzegelcollecties is er de
afgelopen jaren natuurlijk geen tijd geweest. Dozen vol met aanwinsten liggen
te wachten om uitgezocht te worden en
een plaats te krijgen in een van de vele
albums die staan te wachten in de postzegelkamer. Duitsland, Spanje, Zwitserland en vooral Engeland zijn Henks landen. Rijen albums van Davo en Lindner
sieren de planken. Een prachtig gezicht,
maar de aanschaf van de jaarlijkse supplementen loopt wel erg in de papieren!

Henks opvolger staat voor een onmogelijke taak, dacht iedereen. En dat is ook
zo. Daarom krijgt Henk niet één opvolger,
maar drie. De twee grote veilingen die Noviopost elk jaar houdt, worden losgekoppeld van de maandelijkse kleine veiling, en de loterij komt in weer andere
handen.

De eerste postzegels kreeg Henk indertijd
van zijn opa, die daarmee de basis legde
voor een levenslange hobby. Natuurlijk
waren er tijden dat zijn belangstelling
meer naar andere uitging. Toen Henk verkering kreeg, deed hij zijn verzameling van
de hand.
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Later bouwde hij een nieuwe collectie op,
maar toen hij werkte bij veilinghouder Passon, heeft hij wéér alles weggedaan. Daar
heeft hij achteraf wel spijt van.
Als veilingmeester van Noviopost krijg je
regelmatig te maken met de afhandeling
van nalatenschappen. Er gaat soms veel
tijd in zitten, maar het is wel dankbaar
werk. Ooit trof Henk in zo'n nalatenschap
het IPOSTA-blokje van Duitsland aan (Michel Block 1). Een dergelijk kostbaar
object komt op een verenigingsveiling niet
tot zijn recht, vond Henk, dus hij nam contact op met een gerenommeerd Duits veilinghuis. Hij werd uitgenodigd om het
blokje te komen tonen en de veilinghouder vond het prachtig, maar constateerde ook dat het zo vals was als wat!
Jammer voor de nabestaanden en een teleurstelling voor Henk, die de reis naar
Duitsland voor niets ondernomen had.
Och ja, dat soort leergeld betaalt elke filatelist wel een keer...

Maar de veiling kende door de jaren heen
veel meer hoogtepunten dan dieptepunten. Het mooiste kavel die Henk ooit
onder de hamer kreeg, was een stockboekje Frankrijk met onder meer de 5
francs grijs 'Napoléon II met lauwerkrans'
(Yvert nr. 33). Dat kavel bracht maar liefst
1800 gulden op. En de eerder genoemde
'Wilde Veiling', die opgezet werd naar een
idee van Jo Toussaint, is tegenwoordig bij
allerlei verenigingen een populair fenomeen. Na de eerste keer zijn de regels trouwens wel iets aangescherpt, want de eerste
keer dat er bij Noviopost zo'n veiling gehouden werd, liep die uit tot half één!
De activiteitencommissie, die Henk samen
met Lard van den Berg bemande, is misschien vooral bekend van 'Postzegel Totaal', de jaarlijkse manifestatie in De Klokkentoren. Veel werk, maar succesvol: de
meeste handelaren komen ieder jaar graag
terug. En ook dit idee van Noviopost is
weer door allerlei verenigingen gekopieerd.

Henks vele activiteiten voor Noviopost
lopen langzaam op hun einde. Wat gaat hij
daarna doen? Postzegelen uiteraard! Net
als echtgenote Annie, die een verzameling
'Honden op postzegels' begonnen is. En
natuurlijk: wandelen met de honden...

De 'Geuzendam' biedt inderdaad veel nieuws

Meest succesvolle lid

Op 8 november werd in Ede de 8e editie
van 'Geuzendam's Catalogus van de Postwaardestukken van Nederland en Overzeese
Rijksdelen' gepresenteerd.

In de afgelopen periode is ons lid Jo Toussaint wel zeer succesvol geweest. Op het
bekertoernooi in België werd hij 2e met
284 van de 300 te behalen punten. De winnaar had slechts 1 punt meer. In de statistiek zouden we spreken van een niet significant verschil.

Redacteur B. Hellebrekers signeert de eerste exemplaren van
de nieuwe Geuzendam Catalgus Postwaardestukken.

Verzamelaars hebben ruim tien jaar
moeten wachten op de nieuwe 'Geuzendam', maar het wachten bleek de
moeite waard. Terwijl de vorige editie van
het boekwerk 120 pagina's telde, is de
nieuwe bijna drie keer zo dik: 352 pagina's, geheel in kleur.
Zijn er dan zoveel nieuwe postwaardestukken bijgekomen sinds 1997? Ja en
nee. Natuurlijk worden alle nieuwe uitgiften van Nederland (plus die van de Nederlandse Antillen) beschreven, maar
vooral de informatie over de oudere uitgiften is fors uitgebreid. Dat geldt niet
alleen voor de Nederlandse rubrieken,
maar ook voor die van Nederlands-Indië,
Nederlands Nieuw-Guinea en Suriname.

Nieuwe uitgiften
Bij de Nederlandse briefkaarten valt op
dat er de laatste jaren een toename was
van geïllustreerde kaarten, zoals de Eeuwgroetkaarten, de Treinen en Blijdorp. Sommige van de nieuwe briefkaarten waren
niet overal verkrijgbaar en zijn daarom opgenomen onder de 'beperkt verkrijgbare
postwaardestukken', waarover verderop
meer. Van de huidige verhuiskaart, die in
het type-Kisman, valt op dat er veel varianten onderscheiden worden. Van de Nederlandse Antillen wordt een luchtpostblad met 'tarief-reductiestempel' uit
2002 gemeld. De verzamelgebieden Nederlands-lndië, Nieuw-Guinea en Suriname brachten natuurlijk geen nieuwe uitgiften. Daarnaast zijn er de nodige nieuwe

rubrieken. De 'Geuzendam' is behalve een
catalogus steeds meer ook een handboek
geworden.

Nieuwe rubrieken
Als nieuwe rubrieken in de catalogus vindt
men onder meer 'Pakketzegels', 'Spoorwegbriefkaarten' van Nederland (beide
zonder catalogusprijzen) en 'Particuliere
postwaardestukken'
van
Nederlands-lndië. Een aparte vermelding verdient de rubriek 'Particuliere en beperkt
verkrijgbare postwaardestukken' van Nederland. In twintig pagina's worden de bekende particuliere briefkaarten en enveloppen opgesomd, maar ook particuliere
postwissels
en luchtpostbladen, de
'Witterzomer'-prentbriefkaarten en de
Vriendin'-envelop. Over de status van
sommige stukken valt te twisten, maar
over het algemeen betreft het boeiend en
schaars materiaal. Ook de 'Harry Potter'-briefkaarten en het 'Larens Provisorium' zijn in deze rubriek opgenomen.

Maar dat is nog niet alles: op de voorkant
van Novioposta staat het diploma dat Jo
kreeg voor zijn inzending "Brandenburger
Tor" op de WIPA 2008 in Wenen. Daar
behaalde hij internationaal de hoogst mogelijke onderscheiding: GROOT GOUD.
Wij feliciteren Jo van harte met deze twee
uitzonderlijke prestaties.

Persoonlijke postzegels
van Hallmark.
Hallmark kaartenproducent ziet wel brood
in handel in "persoonlijke postzegels". In
de TNT-winkel in de Bisschop Hamerstraat in Nijmegen zijn enkele tientallen
verschillende Hallmark Winter-wenskaarten te koop. In de verpakking bevindt
zich steeds één persoonlijke postzegel,
waarop dezelfde afbeelding staat als die
van de wenskaart.
Wie de hele set wil veroveren, moet wel
een hele dikke portemonnee meenemen.
Er zijn naar schattaing 35-40 varianten, en
ze kosten 2,50 euro per stuk.

Particulier postwaardestuk van Nederlands-Indie (1941)

Met dank aan Jacques Rutten voor de melding !

Nummering
Doordat de redactie alle uitgiften strak
chronologisch heeft willen rangschikken,
was er aan hernummering binnen sommige rubrieken niet te ontkomen. Gelukkig is achter in de catalogus een conversietabel van oude naar nieuwe nummers opgenomen.
De 8e editie van Geuzendam's Catalogus van
de Postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en
Poststempelverzamelaars (Po & Po). Het
boek is verkrijgbaar bij de postzegelhandel
of door overschrijving van
50 (prijs in
clusief verzendkosten) op Postbanknr
3791594 t.n.v. Publicaties Po & Po te Hengelo (Ov.).
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Homepage Noviopost
De homepage van NOVIOPOST is weer
terug op internet.
Vanaf september 2008 zijn informatie
over Noviopost, de bijeenkomsten van de
vereniging en de artikelen uit Novioposta
weer te vinden op:
http://www.noviopost.nl

