Vijf jaar Kontaktgroep Bijenfilatelie
Jan de Crom

Op 19 februari 2000 viert de Kontaktgroep
Bijenfilatelie haar 5-jarig bestaan. Vanaf de
oprichting op 28 januari 1995 is de groep langzaam
maar zeker uitgegroeid t o t een club met een
Nederlandstalige en een Engelstalige afdeling.
Onder de 75 leden vonden we behalve
Nederlanders ook Belgen, Fransen, Britten,
Amerikanen, een Spanjaard, een Zweed en een
Duitser. Een bont gezelschap en dat niet alleen door
de nationaliteiten. De interesses van de verzamelaar
varieren: de een vindt vooral de plaatjes mooi, de
ander is een alles-over-bijen verzamelaar. Er zijn
338 beginners t o t verzamelaars, die internationaal
tentoonstellen.

-

De Postbij
Het kontaktblad 'De Postbij' heeft in de vijf jaren, dat
het nu rondgestuurd wordt, zo'n 350 pagina's met
informatie over bijen opgeleverd. Het Engelstalige
blad 'The Postal Bee' zit na twee jaren op 100 A-4tjes. Er mag gesteld worden, dat de onderwerpen in
'De Postbij' zeer uiteenlopend van aard zijn. Een oud
Egyptisch recept, dat een laxeermiddel blijkt te zijn;
Griekse mythologie met pikante details, de
Liineburger Hiede, heraldiek, de cultuurstroming 'De
Verlichting', drachtplanten, apitherapie, wilde bijen,
U.N. voedselprogramma's, zoetstoffen, bijenwas,
sparen en banken. Waarmee aangetoond wil worden
hoe breed de interesses binnen de Kontaktgroep zijn.
Natuurlijk is er in 'De Postbij' ook geschreven over
tientallen postale onderwerpen, welke steeds
geillustreerd werden met bijengerelateerde zaken.
Naast deze forse uitwisseling van wetenswaardigheden
beschikt de groep ook over een uitgebreide lijst met
postzegels. En er zijn lijsten met boeken, belastingzegels en Amerikaanse plaatsnamen beschikbaar. Het

lustrumcadeautje voor de leden staat helemaal in het
teken van informatieruilen, 15 leden hebben meer dan
220 machine-frankeerstempels (roodfrankeringen)
bijeen gebracht in een zoeklijst, die verdeeld is in 7
thema's.

Internationale uitwisseling
De contacten met verzamelaars in het buitenland
hebben duidelijk gemaakt, dat de Nederlandse
verzamelaar veelal georienteerd is op Oost- en WestEuropa. Wat andere continenten buiten de postzegels
te bieden hebben, is hier weinig bekend. Met
correspondentie en kleine veilingen probeert de
kontaktgroep een uitwisseling tot stand te brengen.
Het aardigste resultaat tot nu is een lijst met
Amerikaanse plaatsnamen. We weten nu, dat het
postkantoor 'Apiary' te Oregon is vernoemd naar de
bijenstand van de eerste postmeester D. Dorsey. Davy
Crocket bezorgde een postkantoor in Illinois de naam
'Honey Grove' (honingbosje), omdat hij daar in een
honingboom zijn naam kerfde met de bedoeling er
zich later te vestigen.

Vijf jaar jong
De Kontaktgroep bestaat voor een specifieke
themaclub al behoorlijk lang. Toch zijn we nog lang
niet uitgekeken op het wonderbaarlijke insekt dat
honingbij heet. Op zaterdag 19 februari 2000 gaan we
in Hotel 'De Gentel', vlak bij het station, te Geldermalsen feest vieren. Met een aangeklede lunch voor de
leden en een lustrumcadeautje. Er zal ook een uitgebreide tentoonstelling zijn van een aantal verzamelgebieden. De veiling zal meer kavels bevatten dan
normaal. Ook niet-leden zijn op onze lustrumkontaktdag welkom, mits zij hun eigen lunch betalen. Als je
als niet-lid belangstelling hebt, kun je voor informatie
schrijven naar Donkerstraat 4b, 4063 CZ Heesselt.

Redamesluitzegels uitgegeven door de VBBN in 1928. Doordat de leden ze te 'duur' vonden, bleef het bij proefdrukken.
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