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Colofon
Secretariaat:
“de Philatelist Geleen”
Wijngaardstraat 16
6181 GE Elsloo

046-437 54 90
Opgave adreswijzingen / nieuwe leden / opzeggingen:
Will van Soest
Berloherhof 15
6132 SN Sittard

046-451 85 76
Opzeggingen van het lidmaatschap (schriftelijk) voor 1 november.
De contributie bedraagt € 30,00 per jaar, inclusief abonnement “Filatelie”
Rekening nummer 820800813 / IBAN NL57SNSB0820800813
Maandelijkse bijeenkomst als regel 1e zondag van de maand. Aanvang 10 uur.
Zaal open om 9.30 uur. K.B.O. Sociëteit St. Augustinus
(nabij de brandweerkazerne) Molenstraat 42 te Geleen
Bestuur:
Voorzitter / Veiling ;
 046-4749943
Rondzendingen / Vicevoorzitter ;
 046-4375051
Secretaris ;
 046-4375490
e
2 secretaris / 2e penningmeester ;
 06-15150581
Bibliotheek ;
 046-4377423
Penningmeester ;
 046-4518576
Veiling ;
 00491749247758
Nieuwtjesdienst ;
 046-4750267
Redactie ;
 06-46652573
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W. van Kessel
@ wil.van.kessel@home.nl
T. Mennens
@ t.mennens1@kpnplanet.nl
J. Berezinski
@ jean.berezinski@hotmail.com
W. Meens
@ wim.meens@rws.nl
A. Hurenkamp
@ alberthurenkamp@wanadoo.nl
W. van Soest
@ dephilatelistgeleen@kpnmail.nl
H. Reisser
@ horeisser@home.nl
G. Voesten
G. Nelissen
@ ger.nelissen@gmail.com
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Voorwoord van de voorzitter
Beste leden.
Het is niet altijd eenvoudig om bij iedere editie van ons
clubblad een aansprekend voorwoord aan het papier toe
te vertrouwen.
Ik zal, zoals altijd, toch een poging wagen. Iedereen is
ervan op de hoogte dat per 1 augustus 2013 de
posttarieven voor de postbestelling zijn verhoogd. Ook
weet u allemaal dat het per 1 november 2013 niet meer mogelijk is om zegels uit
het guldentijdperk, dus zegels uitgegeven tot en met 2001, te gebruiken als
frankering. De zegels en velletjes van voor 2002 worden massaal tegen
dumpprijzen (ver beneden de nominale waarde) aangeboden, alleen al als ik op
Marktplaats kijk en dan heb ik het nog niet over de andere sites. Ik heb ook eens
gekeken op de website www. postzegelblog.nl. Het commentaar en de reacties
over en weer liegen er niet om. Ik laat het erbij om te zeggen dat er stevig wordt
gediscussieerd met betrekking tot de maatregel die per 1 november van kracht
wordt. Bij gelegenheid kunt u zelf eens bij postzegelblog.nl een en ander eens
raadplegen. Deze website is overigens ook interessant met betrekking tot andere
items die de filatelie betreffende.
Zoals velen van u wellicht weten hebben we weer afscheid moeten nemen van een
van onze leden. Op 10 juli jl. overleed oud lid Frans Verhage uit Beek, na een
slopende ziekte. Tijdens onze tentoonstelling, eind oktober 2011, was hij nog zeer
behulpzaam bij de opbouw van onze tentoonstelling en inrichting van de zaal. We
zullen hem bij de eerst volgende ledenvergadering herdenken.
Ons bestuurslid Wim Meens heeft in de uitgifte van de Trompetter/Maas- en
Geleenbode van 10 juli 2013 een artikel geschreven over de “Molen in Genhout”
(Beek), dit naar aanleiding van de uitgifte van postzegels van Nederlandse molens.
De redacteur van ons clubblad, Ger Nelissen, zit soms verlegen om een of
meerdere aansprekende artikelen te kunnen publiceren. Hij zou het prettig vinden
als een van de leden of meerdere een artikel zouden schrijven, dat opgenomen kan
worden in het clubblad. Het artikel behoeft niet van enige filatelistische waarde te
zijn.
Veel leesplezier.
Uw voorziter,
Wil van Kessel
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Notulen
Notulen ledenvergadering 05-05-2013
Aanwezig:
40 leden
Afgemeld:
mevrouw Hamers, de heren Janssen en Reisser, de heer en mevr.
van Eijwoudt.
Een woord van welkom aan ons nieuw lid, de heer Bobbe.
Er wordt een minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van de heren
van Kaldekercken en Op Heij.
Wim Meens houdt vervolgens een interessante lezing over de Machin-kopjes.
1.
Notulen:
De notulen van de maart vergadering worden voorgelezen.
2.
Mededelingen:
 De Limphilex 42 wordt op 30 november en 1 december gehouden in Venlo.
 Op 11 en 12 mei aanstaande vinden de 47e Filatelistendagen Euro Phil plaats
in Heerlen, Kennedylaan 301 6419 XZ Heerlen (Mondriaan).
3.
Ingekomen post:
Een 6-tal verenigingsbladen, ter inzage op de bestuurstafel.
De prijzen uit de verloting gaan naar de heren Starreveld en Groen.
Notulen 02-06-2013
In verband met de open dag van 2 juni zijn er geen notulen.
Notulen ledenvergadering 07-07-2013
Aanwezig:
26 leden
Afgemeld:
mevrouw Hamers, de heren Aarts, Angermille, Berezinski, Bobbe,
Caessens, Cornelissen, Lebens, Mennens, Satijn en Vrehen.
1.
Mededelingen:
 Lezing door Lei Hotterbeekx op de ledenvergadering van 6 oktober a.s. met
als onderwerp “Nederlands-Indië”.
 Onze tentoonstelling in 2016 in het Asta Centrum te Beek zal plaatsvinden in
april/mei (datum moet nog nader worden bepaald).
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 Twee nieuwe uitgiften in de serie Sjun Kirchroa, verkrijgbaar via Geert
Voesten.
2.
Rondvraag:
Er wordt door de postzegelverenigingen van Sittard en Echt-Susteren een busreis
georganiseerd naar de postzegelbeurs in Barneveld. Het bestuur zal hierover nog
nadere informatie verspreiden onder de leden.
De prijzen uit de verloting gaan naar de heren Kerkhofs en Gielen.
De volgende vergadering is zondag 1 september 2013.

Oproep
Tijdens onze vakantie in Lettelheidelheim (Pfalz; Duitsland) bezochten we het
plaatselijke Heimatmuseum. Daar werd ook aandacht besteed aan de economische
crisis van 1921 tot 1924 met bankbiljetten en noodgeld in astronomische waarden
(tot miljarden mark per biljet). De vrijwilligers die het streekmuseum runnen wisten
niet dat op de postzegels uit die periode diezelfde extreem hoge waarden werden
gebruikt.
Graag wil ik proberen voor het museum deze lacune te vullen door een paneel met
die postzegels te maken, maar ik heb nooit Duitsland verzameld, en die zegels heb
ik niet.
Wie kan mij hiermee helpen?
Kijk eens in je collectie ruilzegels, want alles is welkom.
Alvast bedankt!
Harry Genders,
Carmelietenstraat 40,
6166 XX Geleen,
mail: harrygenders@home.nl
Dhr. Wim Wiertz heeft graag postzegels met als thema schaken voor zijn
thematische verzameling. Iedereen die iets over heeft kan dit kwijt bij hem.
Dhr. Wietz
Herenhof 21
6162 EB Geleen
mail: w.wiertz@home.nl
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Wereld bloeddonordag
17 juni jongsleden gaf Postnl een velletje van 10 zegels uit, ter ere van 10 jaar
Wereld bloeddonordag. Sinds 2004 is 14 juni wereld bloeddonordag.

Dit is de vierde Nederlandse postzegel met als thema bloeddonatie.

De eerste zegel kwam in 1953 uit. Op deze zegel krijgt
een patiënt rechtstreeks bloed uit een infuus. (Rode
Kruis postzegel nvph 610).
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In 1972 stonden op de 25 cent Rode Kruis postzegel
(nvph 1017) ook de facetten van bloedtransfusie.

In 1987 stond de Rode Kruis postzegel (nvph
1383) ook in het teken van bloedtransfusie. Uit een
infuuszak stroomt bloed.

In 2004 heeft de World Health Organisation 14 juni omgedoopt tot wereld
bloeddonordag. Een speciale dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd
voor het belang van vrijwillig en onbetaald bloeddonorschap. Als datum voor deze
dag is 14 juni gekozen, de geboorte dag van Karl Landsteiner, geboren 14 juni
1868 te Wenen. Deze bacterioloog, is een van de belangrijkste personen in de
geschiedenis van de geneeskunde. In 1901 ontdekt hij het zogenaamde “ABO
systeem” van de menselijke bloedgroepen, waardoor bloedtransfusies mogelijk
werden. In 1930 ontdekte hij samen met Alexsander Wiener ook de “Resus
factor”. Hij was toen hoogleraar aan het Rockerfeller Instutuut in New York. Hier
was hij van 1922 tot 1939 onderzoeker. In 1930 kreeg hij voor zijn werk de
Nobelprijs voor de geneeskunde. Hij stierf op 26 juni 1943 in New York.
Op dit moment hebben 62 landen hun bloedvoorziening gebaseerd op volledige
vrijwillige en onbetaalde donaties. In 2002 waren dit er 39. Men hoopt dat in 2020
in bijna alle landen vrijwillige en onbetaalde donaties mogelijk zijn.
 Blad 177 43e jaargang

Pagina 11

 DE PHILATELIST GELEEN,

3e kwartaal 2013

In Nederland wordt het afnemen van bloed verzorgd door Sanquin
Bloedvoorziening. Dit kan door heel Nederland. Er zijn ongeveer 338.000
bloeddonoren en zij hebben in 2012, 498.117 donaties verricht, per jaar zijn er
ongeveer 250.000 bloedtransfusies in Nederland.
Ter ere van zijn 100e geboortedag in 1968 gaven veel landen postzegels uit met een
afbeelding van professor Karl Landsteiner.

Oostenrijk 1968

Guyana

DDR 17 juni 1968.

Roemenië 24 september 1969
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In 1984 bracht Transkei ook een postzegel uit van Karl
Landsteiner. Alleen hebben ze er een verkeerd portret op
afgebeeld. Ik ben er helaas niet achter gekomen wie deze
heer is.

Saudi Arabië gaf in 1988
en Tunesië in 1978 postzegels uit om op te roepen
bloeddonor te worden.
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Op het 1000 schilling billet van Oostenrijk stond ook een afbeelding Karl
Landsteiner.
Bron: Sanquin bloedvoorziening.

Postzegeluitgiften tweede halfjaar 2013

12 augustus
●
125 jaar KNZB: postzegelvel met 10 verschillende postzegels.
●
Gr. Nederland-België: postzegelvel met 6 verschillende postzegels.
9 september
●
Da’s toch een kaart waard!: postzegelvel met 3 gelijke postzegel.
●
100 jaar Vredespaleis: : postzegelvel met 10 verschillende postzegels.
18 oktober
●
Dag van de Postzegel: postzegelvel met 10 gelijke postzegels.
4 november
●
Kinderpostzegels 2013: postzegelvel met 6 verschillende postzegels met
bijslag.
19 november
●
Decemberzegels 2013: postzegelvel met 20 verschillende postzegels.
30 november
●
Perm. Postzegels Kon. Willem-Alexander
●
200 jaar Koninkrijk: postzegelvel met 10 postzegels waarvan 2 verschillend.

 Blad 177 43e jaargang

Pagina 16

3e kwartaal 2013

 DE PHILATELIST GELEEN,

Beroering over de Franse Marianne
In Frankrijk is beroering ontstaan over de nieuwste versie van nationaal symbool
Marianne. De tekening die de nieuwe Marianne weergeeft en die door president
François Hollande zondag, op de nationale feestdag, werd onthuld, toont volgens
critici geen frisse Française maar een Oekraïense 'topless' activiste, Inna
Sjevtsjenko.
Een van de twee ontwerpers, Olivier Ciappa, heeft maandag olie op het vuur
gegooid door via Twitter uit te leggen dat deze Marianne op veel vrouwen is
gebaseerd, maar vooral op Sjevtsjenko. Dat is een prominent uit de Oekraïense
protestbeweging Femen, die met blote borsten betoogt. Zo zaagde de halfnaakte
Sjevtsjenko vorig jaar in Kiev een kruisbeeld om, waarmee ze zowel vandalisme als
feminisme onder de aandacht bracht. Ze kreeg dit jaar politiek asiel in Frankrijk om
aan vervolging in Oekraïne te ontkomen.
De omstreden Marianne staat op de nieuwe postzegels. Een centrumrechtse partij
heeft al opgeroepen de zegel te boycotten. Deze Marianne is het 13e
vrouwenhoofd sinds 1944 dat als logo van de Franse staat wordt gebruikt. In
Frankrijk is in de revolutie eind 18de eeuw een afkeer van wapenschilden ontstaan
en daarom heeft het land officieel geen staatswapen. Maar de overheid bedient zich
wel van logo's en emblemen, zoals Marianne, die ook in andere verschijningen als
embleem bestaan. De overheid maakt zich vaak herkenbaar met een wit profiel van
een vrouwenhoofd met muts, dat zich aftekent tegen een blauwe en rode
achtergrond.
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Hier boven een foto van Inna Sjevtsjenko. Vergelijk zelf maar of er verschil is
tussen de postzegels en de foto.
Bron AD.nl

De R zit weer in de maand dus let op met de griep.
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Rel over kerstzegels 2006 in Groot Brittannië

In 2006 was er een rel in Groot Brittannië in verband met de kerstzegels uit dat
jaar. De Kerstman lijkt wel een sanitaire stop te maken op een van de postzegels.
De postzegel toont de Kerstman die op een schoonsteen zit.
De Church of England heeft in dat jaar furieus gereageerd op die postzegel en
betreurt het dat de afbeeldingen geen Christelijke boodschap uitdraagt. De andere
postzegels tonen weliswaar rendieren en kerstbomen, maar nergens zijn de Drie
Wijzen of het kindeke Jezus te bespeuren. In 2005 had de Royal Mail wel religieuze
afbeeldingen op de kerstzegels gezet. De posterijen verdedigen zich door te stellen
dat ze om het jaar afwisselend religieuze en meer profane beeltenissen op de
kerstzegels zetten. De Britten die in 2006 massaal kerstkaarten gingen rondsturen
en aan de rug van deze Kerstman moesten likken om de zegel te kleven, zullen
geen boodschap hebben aan de verklaring van hun postdienst.
Bron. Waarmaar raar.nl
Afbeelding Postbeeld.nl
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Inflatiezegels Duitsland 1923.
Iedereen kent wel de rampzalige situatie in 1923 van de hyperinflatie in Duitsland.
Binnen een jaar werd de toenmalige munt gedevalueerd met miljoenen procenten.
De oorzaken waren veelvoudig. Duitland kon zijn buitenlandse schulden (als
gevolg van de eerste wereldoorlog) niet meer betalen, er werd niet meer
geïnvesteerd in vernieuwing, consumenten haalden massaal hun geld van de bank
omdat ze geen vertrouwen meer hadden in de waarde ervan en er ontstond een
(inefficiënte) ruilhandel. De regering reageerde met het bijdrukken van geld dat niet
werd gedekt door enige onderliggende (goud)waarde, waardoor vraag en aanbod
totaal uit balans raakten. Aan alles was een tekort en dat is funest. In een dergelijke
periode moet men steeds meer betalen voor alles en nog wat. Zo ook voor de
frankering van brieven. Onderstaande scan laat een aantal zegels zien uit 1923. Er
moesten maandelijks, wekelijks en aan het einde van het jaar zelfs dagelijks nieuwe
zegels worden gedrukt. De hoogste waarde die werd bereikt was een zegel van 50
miljard mark.

Bron: www.filavaria.nl
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