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Paters 
 
Netelig onderwerp. Op dit moment denkt 
dan iedereen meteen aan seks! Ik zat ook 
op een middelbare school met paters. 
Franciscanen in mijn geval. Het woord seks 
bestond toen in mijn belevingswereld nog 
niet. Vreemd, want wel had om de een of 
andere reden, in mijn overtuiging, het hele 
circus van kerk, clerus en catechismus al 
volledig afgedaan. Ik was een atheïst in de 
knop. Je hield je mond erover, thuis kon je 
een lel om je kop krijgen als je zoiets zei. 
Op school kregen we ook les van paters. 
Eerzame, maar ook eenzame figuren in 
donkerbruine pijen die zich na de lessen 
terugtrokken achter die grote deuren, waar 
geen gewone sterveling ooit mocht 
komen… Seks is iets dat je maar met 
moeite kunt onderdrukken, het zit namelijk 
in alle dieren en planten. De evolutie zou 
geen schijn van kans hebben als er geen 
seks was en het in stand houden en de 
verbetering van de soort is door seks 
gewaarborgd. De natuur heeft het daarom 
ook zo lekker mogelijk gemaakt om er zeker 
van te zijn dat iedereen het doet en het met 
de soort goed gaat. Paters mochten niet, 
daarbij ook nog op een jongensschool. Toen 
een pater tijdens de les als maar in mijn nek 
en aan mijn haren zat te friemelen heb ik 
duidelijk laten blijken dat ik daar niet van 
gediend was. Het resultaat: hij voorspelde 
dat ik te stom was en dus de tweede klas 
nooit zou halen. Uit pure rancune heb ik die 
klas gehaald en ben ik pas in de vierde 
blijven zitten. Gelukkig zaten wij niet intern, 
die paters zaten er wel, dag en nacht. Na 
schooltijd en in het weekend konden allerlei 
activiteiten op school georganiseerd worden 
want er was altijd wel een pater om een 
“oogje in het zeil” te houden. Fotoclubs, 
scouting, leesclubs en filmclubs bloeiden 
voorspoedig. Vraag tegenwoordig eens een 
leraar om na de schooltijd of in het weekend 
iets te doen: ze hebben het allemaal te druk 
met vergaderen over al die zieke, zwakke 
en misselijke kindertjes en het weekend is 
heilig! In de vakantie gingen we zelfs op 
kamp, eerst met de fiets van Heerlen naar 
Venray en dan een week in tenten, in de 
rimboe, onder toezicht van een pater 
natuurlijk. We vonden het geweldig want je 
mocht een hoop dingen doen waar je thuis 
niet aan hoefde te denken. Op school zat 
ook nog een pater die zijn overtollige ener-
gie kwijt kwam in de postzegelarij. De 
smoes was: het ondersteunen van de 
missie maar tegelijkertijd verzamelen. Op 
zaterdagmiddag werd vlijtig geruild en met 
catalogi gewerkt. Ben ik hem altijd wel 
dankbaar voor gebleven                  JvdB ◄  
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Foute zegels 
(Jos van den Bosch / Philippe Machado) 

Kent u die “Witz” van de meestervervalser uit Kerkrade? Hij was de beste 
vervalser aller tijden en toch werden zijn biljetten steeds weer ontdekt. Wat 
wil je als je voortdurend “50 Julden” op het biljet graveerde. Aan deze grap 
moest ik denken toen ik het verhaal over de postzegels van Guinee-
Bissau, Sao Tomé e Principe en Ivoorkust onder ogen kreeg. Ivoorkust is 
een Franstalig gebied. Op thematische zegels over mineralen uitgegeven 

Géén postzegels maar cinderella’s.        
door dit land staat alleen de landsnaam in het Frans. De namen van de 
mineralen worden in het Spaans weergegeven. Op thematische zegels van 
Guinee-Bissau en Sao Tomé staan blunders van taalfouten in de Portu-
gese taal, zo verzekerde mijn Portugees sprekend filatelie vriend Philippe. 
Nu hebben die landen wel wat anders te doen als zich zorg te maken over 
hun postzegels en dus laten ze het over aan filatelistenbureaus. Deze 
produceren immense hoeveelheden zegels die het land van oorsprong 
nooit gezien hebben en ook nooit zullen zien. De bureaus worden er rijk 
van en in het land van oorsprong zal er ook wel iemand rijk van worden. 
Maar men zou zich op zijn minst de moeite kunnen nemen om deze 
cinderella’s te voorzien van juiste tekst en taal. Als thema verzamelaar 
moet u oppassen dat u niet voor duur geld waardeloze papiertjes koopt.  
De Wereldorganisatie voor de Bevordering van de Filatelie (WADP) 
heeft samen met de Wereld Postvereniging (UPU) de WNS nummering 
ingevoerd, hetgeen op 1 januari 2002 gestart is. Het heeft tot doel een 
database te creëren van alle authentieke postzegels die door de leden van 
de UPU uitgegeven worden vanaf die datum.Het doel is om van het WNS 
een centraal punt te maken waaraan men kan refereren om uitgiften te 
verifiëren die legaal op de filateliemarkt zijn, tegenover frauduleuze zegels. 
Alleen die zegels die bij het internationale bureau van de UPU bekend zijn 
en die de toetsing hebben doorstaan krijgen een WNS nummer en worden 
op de WNS-site geplaatst. De WNS site is dus een hulpmiddel bij het 
controleren van zegels die illegaal zijn uitgegeven en plaatjes of cinde-
rella’s die zich voordoen als postzegels. Het WNS nummeringsysteem is 
een van de hulpmiddelen die de UPU geïntroduceerd heeft om in het 
bijzonder de postadministraties en in het algemeen de filatelistische markt 
te beschermen tegen dit soort uitwassen.  
z.o.z.                  ◄► 
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Philatelistenclub 
Aachen-Süd 

Zij komen elke 3e dinsdag van de maand 
bij elkaar. In mrt. bijeenkomst op de 16e 
(tevens jaarvergadering) van 19h00 tot 
21h30, in het lokaal van de “Eisenbahner-
Sportverein Aachen” aan de Soerser Weg 
90 Aken (Gasten welkom, entree vrij) In 
april bijeenkomst op de 20e           ◄ 

Briefmarkenfreunde 
Aachen 1890 e.V. 

Zij komen elke 2e en 4e zondag in de 
maand bij elkaar buiten de feestdagen. In 
een nieuw ruillokaal: “Burtscheider 
Stube”, Bayernallee 3-5, Aachen” vlakbij 
het oude lokaal. In mrt. bijeenkomst  op 
de 14e en de 28e. In april  op de 11e.en de 
25e (van 9h30-12h30 uur)           ◄ 

PZV. Heerlen e.o. 
De maandelijkse ruilavond / vergadering 
elke 1e dinsdag in het Casino te Treebeek, 
Treebeekplein 133 te Heerlen. Dus op 
dinsdagavond 5 april. (lezing Jos van den 
Bosch: “Spoor en Post in Zuid-Limburg”) 
In mei op dinsdag de 4e ..          ◄ 

KERKRADE – EKPV 
Op 18 mrt. a.s. vanaf 20h00. Komen in 
april. bijeen op donderdag op de 15e. In dit 
jaar bijeenkomsten op elke derde donder-
dag van de maand (één keer per 
maand!) in “Zaal Rolduc” Zonstraat 33, 
6463 AA Kerkrade                     ◄ 

“Drielandenpunt” Vaals 
In café "'t Vereinshoes" Koperstraat 21 in 
Vaals. De bijeenkomsten vanaf 19.00 uur 
elke tweede donderdag van de maand. In 
maart de 11e, en in april op de 8e .         ◄  

De aangesloten landen moeten melding maken van de zegels die ze 
uitgeven. Er wordt een overzicht gegeven op de WADP site van de situatie 
van de filatelie, zo bijvoorbeeld ook van de Portugees sprekende landen. 
Daaruit blijkt dat Guinee-Bissau en Sao Tomé e Principe helemaal geen 
opgave meer doorsturen terwijl bijvoorbeeld Angola en Oost Timor sinds 
2005 / 2006 geen opgave meer doen. Alle Portugees sprekende landen 
hebben verzuimd om door te sturen welke uitgiften in 2009 gedaan zijn. U 
bent gewaarschuwd! 
Wat je zou verwachten is dat aanmelding natuurlijk nagelaten wordt door 
de landen die hier bekend staan als “bananenrepublieken”. Wat opvalt 
echter is dat bijvoorbeeld België, Frankrijk en Denemarken netjes hun 
lijstjes aan de UPU (een officieeel orgaan van de VN) toesturen, zoals 
ieder land dat aangesloten is bij de VN ook beloofd heeft, maar dat Neder-
land het blijkbaar niet nodig vindt en dat valt ons een beetje tegen van het 
land dat altijd het braafste jongetje van de klas wil zijn als het gaat om het 
aanhouden van afspraken in Europees en internationaal verband ◄ 
 

CONTRIBUTIE nog niet allemaal voldaan! 
U kunt uw contributie betalen via de bank (zie kolom ‘het bestuur’) of direct aan de 
bestuurstafel. De tarieven voor het jaar 2010 zijn € 25 voor een volledig 
lidmaatschap (incl. Bondslidmaatschap en Maandblad) € 20 voor een volledig 
lidmaatschap (incl. Bondslidmaatschap) en € 15 voor een volledig lidmaatschap 
zonder franje.          ◄ 

 
Veilingen: 

 
Ergens staat nog dat potje met 
oude munten. Op zolder ligt 
nog steeds dat oude 
postzegelalbum van opa, 
waarvan de postzegels lang 

geleden voor het laatst bekeken zijn. Zijn die oude ansichtkaarten nog iets 
waard? Zijn de oude bankbiljetten in de kast waardevol of mogen de 
kinderen ermee spelen? Is mijn verzameling gestegen in waarde? Gratis 
taxeren: zie daarvoor de site van MPO. http://www.mpo.nl/

Het inleveren van kavels voor de voorjaarsveiling die op 14 en 15 mei 
plaatsvindt kan tot 20 maart a.s. Ze zoeken voortdurend postzegels 
munten erfenissen en verzamelingen Het adres is Lothringerstraße 13 in 
52062 Aachen tel.: 0241-33995 / Fax: 33997 Email: info@aixphila.de
 

Beursavond-bijeenkomst op: 
DINSDAG 30 mrt., In “Op d’r Plats”, Houtstraat 25 te Klimmen. 
Kwaliteit van de kavels van de open veiling zelf beoordelen! U heeft ruim de 
tijd. De zaal is open om 18h30. De aanvang van de avond (van 18.30 tot 19 
uur) is bedoeld voor de jeugd. De veiling begint om 20h00 (zgn. ‘wilde 
veiling’). Lees de nieuwe veilingregels! Bent u lid en wilt u wat inzetten op 
de open verenigingsveiling, spul gewoon meebrengen. Voor en na de open 
veiling is er volop de gelegenheid om te ruilen en te handelen. Iedereen is 
welkom, leden krijgen de convocatie thuis gestuurd of desgewenst per email 
aangeleverd, niet leden zijn de eerste keer onze gast, daarna betalen zij € 
2,50 entree. 27 april volgende bijeenkomst, 21 maart PHILAIXRODA Info 
kunt u teruglezen bij de KNBF:  http://www.knbf.nl/facteurke.pdf                 ◄ 
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De vooroorlogse Olympische Spelen 
en de Filatelie (2) 

(Edwin Muller, Leusden) 
Ook van de 
spelen in Lon-
den van 1908 
heb ik geen 

materiaal 
kunnen 
vinden, 

hoewel rustig kan worden aangenomen dat er in elk 
geval een poststempel moet zijn gebruikt in het 
Olympisch dorp. Van de spelen in 1912 in Stockholm 
heb ik wel een stempel gevonden. Ook nu echter geen 
zegels. Voor 1916 waren er spelen gepland in Berlijn, 
welke door de oorlog niet doorgingen. Recent kwam ik 
in een veilingcatalogus een afbeelding tegen van het 
poststempel “Berlijn olympisch stadion” uit 1913. 
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Pas in 1920 werd er weer een olympiade 
georganiseerd. Antwerpen kreeg de eer omdat België 
zo had geleden onder de eerste wereldoorlog. Er werd 
een fraaie serie zegels uitgegeven welke zichtbaar 
afkomstig waren van “the American Bank Note 
Company”. De uitgifte werd later met een opdruk 
opgebruikt. Ook van deze spelen zijn er vlagstempels. 

 

 
In 1924 was Parijs aan de beurt. Ook hier zegels en 
vlagstempels. Nog steeds is er geen sprake van een 
stortvloed aan zegels. De ontwerpen zijn overigens niet 
zo fraai als de vorige uitgiften. 

 

 
 

 Postwaardestuk van postkantoor Parijs Gare Saint Lazare met 
vlagstempel van de spelen van 1924. De spelen werden 
overigens vroeger gehouden in het jaar dan tegenwoordig. 
 

  
In 1928 was het de beurt aan Amsterdam om de spelen 
te organiseren. De posterijen grijpen de kans aan om 
eens flink uit te pakken met een toeslagserie van 8 
zegels. Deze behoort tot een van de meest geliefde 
vooroorlogse uitgiften. 
Opvallend detail is dat voor de topwaarde van 30 cent 
een bokser is gekozen. Op de spelen zelf bleek dat de 

meest legendarische 
Nederlandse sporter op 
deze spelen de bokser Bep 
van Klaveren betrof. 
Bij het Olympisch stadion in 
Amsterdan werd een 
speciaal stempel in gebruik 
genomen. 
Bovendien werd een 

vlagstempel in gebruik genomen.. De Nederlandse 
posterijen zetten duidelijk een trend. 
Briefkaart van het postkantoor Amsterdam Centraal 
Station met vlagstempel ter ere van de Olympische 
Spelen. Zie pag.4 voor afbeelding) 
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Het bleef hier overigens niet bij. Ook andere instanties 
maakten gebruik van de Olympische Spelen om 
“filatelistische” aardigheden te produceren. Een 
voorbeeld hiervan is de afgebeelde briefkaart met 
particuliere bedrukking uitgegeven door de Telegraaf. 

 
Briefkaart met particuliere bedrukking. 
In 1932 was Los Angeles aan de beurt. Met 2 (overi-
gens fraai gegraveerde) zegels bleef de postzegel-
productie beperkt. 

 
 
In 1936 werden de 
laatste vooroorlogse 
Olympische Spelen 
gehouden in Berlijn. 
De spelen werden 
door het nazi-regime 
misbruikt voor propa-

ganda-doeleinden. 
Dit was duidelijk te 
merken aan de 
filatelistische output. 
Ook dit maal een 
serie van 8 zegels, 
die dit maal ook in 
blokken en boekjes 
werden uitgegeven.  

Naast postzegels verschenen er ook postwaarde-
stukken met als zegelbeeld de Olympische klok. Hierop 
afgebeeld 2 lokaties waar de spelen werden gehouden: 
het Olympisch stadion en de zeilbaan bij Kiel. 

 
 

 
 
Zoals bij voorgaande spelen is ook hier sprake van 
speciale stempels. Opvallend is dit keer dat iedere 
lokatie zijn eigen stempel heeft: het Olympisch dorp, de 
roeibaan, het zwembad etc etc. In sommige gevallen is 
er zowel een machinestempel als een handstempel  
 

 
 
 De spelen van 1940 werden in eerste instantie 
toebedeeld aan Tokyo, maar nadat Japan Mantsjoerije 
binnenviel werden de spelen aan Helsinki toegewezen. 
Door het uitbreken van de tweede wereldoorlog, waarin 
ook Finland een rol speelde, werden de spelen 
afgesteld. Dit gold ook voor de spelen van 1944 in 
Rome. Er zijn van de spelen in 1940 toch ook 
filatelistische stukken te vinden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan frankeerstempels van de organisatie 
achter deze nooit gehouden spelen. 
                                                                                     ◄ 
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