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Terugblik 
Als u dit leest, ben dan blij!...  
Opeens lag ik weer in het ziekenhuis. 
Een rotte bacterie was een verbond 
aangegaan met m’n diabetes en be-
gon te winnen. Radicaal ingrijpen en 
dat heeft me een teen gekost. Vraag: 
wanneer kan je het ziekenhuis weer 
uit? Immers Kerst stond voor de deur. 
Om nu de kerst in het ziekenhuis door 
te brengen? Als alles goed ging, zou 
ik op vrijdag 21.12.2012 weer thuis 
zijn. Die dag is onze trouwdag en, 
verbazingwekkend, dat is al veertig 
jaar zo! Toen mijn wederhelft weer 
aan mijn  bed stond zei ik tegen haar: 
„Lief, zet de champagne maar alvast 
in de ijskast, want we consumeren 
hem meteen die ochtend“. „s Och-
tends al? Waarom zo vroeg! “ zei ze 
verbaasd. „Niet alleen vanwege mijn 
thuiskomst of ons veertig jarig huwe-
lijk, maar op die dag vergaat de we-
reld, tenminste dat zeggen die Maya’s 
in Zuid Amerika. Ik geloof er wel-
iswaar niets van, maar je weet maar 
nooit. Die luitjes zijn altijd goed voor 
verbazingwekkende ontdekkingen en 
prestaties. Er is geen enkele program-
maoverzicht voor die dag gepubli-
ceerd. Stel je voor dat het ’s ochtends 
gebeurt, zit je daar met je fles dure 
champagne!“. Waarom hebben ze het 
niet gedaan zoals destijds met Paus 
Pius V? In 1564 ontdekte men dat 
Kopernikus best wel eens gelijk kon 
hebben met z’n berekeningen, weet u 
wel, van de aarde om de zon en zo. 
Hij berekende ook dat een meteoriet 
de aarde zou treffen en dat gerucht 
werd bekend. Veel mensen dachten: 
Moeten we ons toch niet nog een 
beetje amuseren, voordat de wereld 
ondergaat! Zelfs de bouw van de Sint 
Pieter werd stilgelegd en er ontstond 
een rebellie tegen het strenge bewind 
van de Paus Deze voerde meteen 
een nieuwe kalender in en schrapte 
gewoon een week, waarin natuurlijk 
juist de wereld zou vergaan, probleem 
opgelost. Niemand twijfelde aan de 
goddelijke macht van de Paus. En 
verdomd! De wereld verging niet, had 
die paus het toch maar weer goed 
geschoten. Nu, in 2012, deed hij 
niets. Ik voelde me de hele dag toch 
een beetje....               JvdB ◄ 
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Een nieuwe Postzegel 
(Jos H.L. van den Bosch). 

Onze tentoonstelling, die in mei gehouden wordt, moet natuurlijk een 
feestelijk karakter krijgen. Tegenwoordig hoort daar in filatelistische kringen 
een Persoonlijk Postzegel bij. Met het verzoek om een ontwerp te leveren 

voor een nieuwe Persoonlijke Postzegel heeft 
het organisatie comité zich gewend tot onze 
huisontwerper Hub Heijnens. Hub ontwerpt al 
vele jaren logo’s, kaften en postzegels voor onze 
vereniging bij gelegenheid van feestelijke 
activiteiten. We memoreren bijvoorbeeld ons 
verenigingslogo. Dit is een remake van het oude 
logo. Je vindt er een afbeelding van de postbode 
in terug die bij gelegenheid van eerdere tentoon-
stellingen als beeldje werd 
gegeven. Wij brengen in 
herinnering de kaften van 

de catalogi die verschenen ter gelegenheid van onze 
tentoonstellingen. De Limphilex XXI in 1991 (met als 
zwaartepunt:: ontwerpen en architektuur), De Limphilex 
XXVIII in 1996 (met als zwaartepunt:  het 50-jarig 
bestaan van de UNESCO), De Limburgse 
Filatelistendagen in 2000 (met als zwaartepunt: de 
invoering van de Euro), de Limburgse Filatelistendagen 
in 2003 (met als zwaartepunt: de geologie en paleontologie van Limburg), de 
39e Limphilex 2009 (met als zwaartepunt: Limburgse bijzonderheden). 
 

         
 

 
  
Het verschijnsel “Persoonlijke Postzegels” deed rond 2007 zijn intrede. Dit 
geldt nog steeds als een belangrijke mogelijkheid om een evenement te 
accentueren. Ook op dit gebied liet Heijnens zich niet onbetuigd. Het 
ontwerpen van kaften is echter toch heel wat anders als het werken op de 
vierkante centimeter. Hoe vat je op zo’n kleine oppervlakte samen waar de 
tentoonstelling c.q. het evenement voor staat. In 2009 zou het accent liggen 
op specifieke Limburgse bijzonderheden: landschap, flora en fauna. In 2009  
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Philatelistenclub 
Aachen-Süd 

Zij komen elke 3e dinsdag van de maand 
bij elkaar, maar niet in januari, geen 
bijeenkomst. Op 19 feb. vanaf 19h00 in 
het lokaal van de “Eisenbahner-
Sportverein Aachen” aan de Soerser Weg 
90 te Aken (entree vrij). Op 19 maart de 
volgende bijeenkomst                    ◄ 

Briefmarkenfreunde 
Aachen 1890 e.V. 

Zij komen elke 2e en 4e zondag in de 
maand bij elkaar buiten de feestdagen. In 
de “Mensa der Fachhochschule 
Aachen, Bayernallee 9  Aachen–Burt-
scheid. In jan. op de 13e en 27e . In 
februari op de 10e en de 24e . (steeds 
van 9h30-12h30 uur).                              ◄ 

PZV. Heerlen e.o. 
De maandelijkse ruilavond/vergade-
ring elke 1e dinsdag. In gebouw 
Concordia, Prins Hendriklaan in 
Brunssum (tegenover het politiebu-
reau). In jan. op de 8e. De volgende 
is op 5 februari en 4 maart.        ◄ 

KERKRADE – EKPV 
Op 17 jan. a.s. vanaf 20h00. Komen in 
februari op donderdag de 21e . In dit jaar 
bijeenkomsten op elke derde donderdag 
van de maand ( slechts één keer per 
maand!) in “Zaal Rolduc” Zonstraat 33, 
Kerkrade.               ◄  
 

“Drielandenpunt” Vaals 
In café "'t Vereinshoes" Koperstraat 21 in 
Vaals. De bijeenkomsten vanaf 19.00 uur 
elke tweede donderdag van de maand. In 
jan. bijeenkomst op donderdag de 10e  In 
februari op de 14e.                      ◄ 

kwam daar ook nog het verzoek bij van de Klimmense schutterij, die 500 jaar 
bestond, voor het ontwerp van een PP 

    
Zoals wij dat van Hub gewend zijn waren de ontwerpen er sneller dan onze 
vraag. Overigens is er van de zegel ter gelegenheid van de Limphilex 
tentoonstelling ook een “misdruk” uitgekomen. Toen er namelijk zegels 
bijbesteld werden vanwege het verkoop succes, werd door TPG niet het 
origineel gedrukt maar een ander kader met ons ontwerp. 
Verbazingwekkend dat zoiets zo maar kan gebeuren, maar filatelistisch wel 
spannend. 
Voor alle tentoonstellingen heeft Hub ook stempels ontworpen, maar deze 
vonden blijkbaar in de ogen van PTT, TPG, PostNL , geen genade. Geen 
enkel ontwerp werd geaccepteerd en steeds kwam er een ander ontwerp uit 
waarvan wij ons soms afvroegen wat nu de relatie was met de 
tentoonstelling (2000, a)). IN 2009 ontwierp Hub een stempel (b) dat goed 
de bedoeling van de tentoonstelling weergaf maar in de ogen van Tante Pos 
geen genade vond en vervangen werd door iets anders ( c)    

(a – b – c ) 

 
 

Gelukkig werden vlak voor onze tentoonstelling de fossiele resten gevonden 
van een oervogel in Maastricht, wij waren daardoor zeer actueel en we 
werden zelfs op de televisie gebracht om dit stempel te presenteren.  
 

2013.  De tentoonstelling in mei 2013 is 
een aangelegenheid van een 
overkoepelende organisatie, genaamd €uro-
Phila waar wij ons in 2003 bij hebben 
aangesloten. Hier is natuurlijk een 
Persoonlijke Postzegel een uitstekende 
manier om de 
aandacht te 
vestigen op dit 
evenement. Nog 
voordat wij 
hadden kunnen 
roepen: “Hub we 
willen graag” lag 
er al een 

ontwerp op tafel waar goed over nagedacht was. 
Een aantal elementen vinden we terug: 1) de 
plaats waar het georganiseerd wordt is 
Zorgcentrum Mondriaan in Heerlen. Door de 
samenwerking met Kerkrade in deze, is 
natuurlijk Heerlen een geweldige ‘gulden 
middenweg’. 2) Deelname van ’t Fakteurke. 3) Deelname van de EKPV. 4) 
Een Europese aangelegenheid. Hub heeft dit gevangen in een ontwerp 
waarbij hij via opzet en structuur van een ‘Mondriaan’ schilderij refereert aan 
Mondriaan. In het gele vlak staat ’t Fakteurke Mergelland. In het blauwe vlak 
staat EKPV Kerkrade en in het witte vlak staat 2013.  
.
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Het geheel wordt overheerst door ´€uro-Phila’, Als het 
ware staat de Euregio er op. Verder de kenmerkende 
sterrenkrans en daarin het Euroteken 
Het geheel wordt geprojecteerd in de normale 
Nederland Persoonlijk Postzegel. Het bleek dat men 
ook kon kiezen om dit zegel te laten afdrukken op een 
“Persoonlijk Europa Postzegel”. Voor deze gelegenheid 
natuurlijk een geweldige mogelijkheid, het benadrukt 
waarom €uro-Phila 2013 georganiseerd wordt. Het 
verlost ons van de ‘stomme‘ balkjesonderkant die op de 
gewone Persoonlijk Postzegels afgebeeld staan. 

Nadeel is wel dat het tarief 
verhoogd wordt van 50 cents 
naar 85 cents (tenminste vóór 
1 januari!). Er is ook sprake 
van dat na 1 januari de 
mogelijkheid om een 
Persoonlijke Europa Postzegel 
te laten drukken vervalt.  
Dit ontwerp werd op de 
computer gezet hetgeen 
uitmondde in een voorontwerp. 
Na overleg met de ontwerper 
werd een en ander aangepast: 

Het Euroteken in de sterrenkrans werd weggelaten, 
immers in ‘€uro-Phila’ staat het ook al. Het blauw achter 
‘EKPV’ is te donker. ‘Mergelland’ werd vervangen door 
‘Voerendaal / Klimmen’, altijd leuk voor eventuele 
sponsors en dit kan misschien de interesse van de 
gemeente Voerendaal opwekken, een interesse die 
altijd minimaal is en waarvan je mismoedig wordt.  
Buitenlanders kennen het begrip Mergelland ook niet zo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maar Voerendaal/Klimmen kunnen ze opzoeken. Bij 
‘2013’ werd ‘Mei’ en ‘Heerlen’ toegevoegd, de plek waar 
het evenement gaat plaatsvinden. ‘EKPV’ is te zwaar 
aangezet. Centreren van de tekst aan de rechterzijde 
geeft een evenwichtiger beeld. Verder nog een 
opmerking van de professional Heijnens: de lijnen lopen 
niet gelijk, hebben geen gelijke dikte daardoor ontstaat 
een bepaalde onrust. Ze moeten qua dikte het zelfde 
zijn en doorlopen. Dit leidde tot het volgende 
proefontwerp dat daarna ook gebruikt is voor de 
definitieve zegel. 
Bij het laten afdrukken van het eerste proefvelletje viel 
op dat ondanks onze aangegeven kleur licht geel een 
soort groengeel werd afgedrukt. Daarop werd in het 
tweede proefontwerp een lichtere kleur geel 
aangegeven, hetgeen echter toch weer leidde tot een 
donkerder kleur geelgroen. Blijkbaar kunnen de printers 
waarop deze zegels gedrukt worden geen natuurlijk 
lichtgeel weergeven want ook in de definitieve vorm 
blijft het geel, geel/groen.. 
(zie ook op onze website: www.fakteurke.nl )          ◄ 
 
Deze postzegel is verkrijgbaar door hem te bestellen 
bij: Secretariaat €uro-Phila 2013, p/a Termaar 19, 6343 
CL Klimmen. Antwoordenveloppe insluiten en aange-
ven hoeveel velletjes u wilt ontvangen. Of via 
j.vdbosch@ziggo.nl Wordt verzonden als geld is over-
gemaakt. Prijs van één velletje is: € 12,50 (plus € 1,00 
verzendkosten per zending). Aanschaf kan alleen per 
compleet velletje. U kunt ook het totale bedrag over 
maken op de bankrekening van de vereniging (zie 
onder penningmeester, pagina 2) maar vergeet dan 
niet uw naam en adres te vermelden.   ◄ 

 
Zondag 24 februari 2013 – Nijmegen 

Dan organiseert de Filatelistenvereniging ‘Noviopost’ 
haar jaarlijkse “Postzegel - Totaal” van 10:00 – 16:00 
uur, in wijkcentrum De Klokketoren, Slotemaker de 
Bruïneweg 272 (hoek Muntweg) in Nijmegen. 
Inlichtingen: 024-3584332 en/of www.noviopost.nl 
Toegang en parkeren gratis!            ◄ 
 

DINSDAG 29 JANUARI 
BEURSAVOND. 

Dit is de LAATSTE dinsdag van de maand! Onze 
clubbijeenkomst is in GEMEENSCHAPSHUIS “OP D’R 
PLATS”, Houtstraat 25 te Klimmen (Kijk op 
www.gemeenschaphuisklimmen.com ). Kwaliteit van de 
kavels op de veiling zelf beoordelen! U heeft ruim de 
tijd. De zaal is open om 18h30. De veiling begint om 
20h00 (zgn. ‘wilde veiling’). Voor en na de open veiling 
is er volop de gelegenheid om te ruilen en te handelen. 
Ook een geweldige supportloterij (U steunt daarmee 
de vereniging!) Iedereen is welkom,  neem ook eens 
uw partner mee, gezellig!, leden krijgen de convocatie 
thuis gestuurd of desgewenst per email aangeleverd. 
Niet-leden, zijnde geen Bondsleden, zijn de eerste keer 
van harte welkom en hebben vrij entree. Daarna is de 
entreeprijs € 2,50. Bondsleden zijn altijd gratis welkom. 
Er is tevens een gratis ‘inkom-loterij’. De volgende 
bijeenkomst zal plaats-vinden op dinsdag 
26februari. Houdt rekening met de FILA-ZUID beurs 
op zondag 17 februari, u weet wel op van 10 tot 15 
uur in Mondriaan, Kennedylaan te Heerlen..  
Kijk voor actuele informatie steeds op onze website: 
www.fakteurke.nl              ◄ 
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Het lidmaatschapsgeld voor komend jaar  
Er zijn drie lidmaatschappen: 
De tarieven voor het jaar 2013 zijn:  
 
€ 27,50 voor een volledig lidmaatschap A (incl. Bonds-
lidmaatschap en Maandblad)  
€ 20 voor een volledig lidmaatschap B (incl. Bondslid-
maatschap)  
€ 15 voor een volledig lidmaatschap C (excl. Bond en 
blad) 
 
Dat kan op twee manieren: 
1) U betaalt uw bijdrage contant tijdens de beurs. 
2) U maakt het geld over op onder vermelding van :  
Penningmeester ‘t Fakteurke Klimmen  
Rabobank: 12.59.04.495 
BIC/SWIFT: RABO NL 2U 
IBAN: NL 22 RABO 0125 90 44 95 
Of: ING bank nummer 265.10.21                                ◄ 
 

Opgevreten door je eigen hobby! 
(recensie door Jos van den Bosch) 

Peter Hellström is in 1968 een loyale DDR staats-
burger. Hij is echter ook niet dom. Hij heeft gestudeerd, 
is bijna diplom ingenieur! Hij is het in grote lijnen wel 
eens met de politiek, zoals die in 1964 door de leiding 
van de DDR wordt bedreven, maar sluit zijn ogen niet 
voor de realiteit. Dat ziet hij op de TV, waarvan de 
radiogolven zich niets aantrekken van de 
staatsgrenzen. Vooral als student ziet hij steeds meer 
discrepanties in het beleid van de regering en het 
dagelijkse leven. Dat levert vooral bij jeugdigen, in hun 
overmoed, vragen op. 
Hij uit deze vragen in een brief aan een jeugdvriend die 
naar het westen is uitgeweken. Natuurlijk met een fake 
afzender erop, want iedereen in de DDR weet dat je 
vooral niet moet opvallen. Hij is postzegelverzamelaar 
en werkt in z’n vrije tijd bij de post en weet dus van 
wanten. Intussen wordt alle verdachte post onderzocht, 
op massale en miraculeuze wijze opengemaakt en 
weer gesloten, uitgelicht en doorgelicht op eventuele 
afwijkingen in het staatsvriendelijke gedrag, ondanks 
het feit dat in de grondwet van de DDR het briefgeheim 
is verankerd.  
Deze ene brief wordt er uit gelicht en geopend. Dan 
begint een lange lijdensweg met een huisdoorzoeking, 
terwijl hij wacht op de afsluiting van z’n studie en een 
nieuwe baan ambieert. Zich van geen kwaad bewust, 
wordt over hem een heel profiel gemaakt waaruit zou 
blijken dat hij in principe een staatsgevaarlijk individu 
kan worden. Wanneer blijkt dat men hem niet kan 
pakken op eenvoudige en simpele overtredingen, 
worden allerlei verbanden gelegd en achtergronden 
gecreëerd die in onze ogen gewoonweg absurd zijn. 
Maar een staatsapparaat zoals de Stasi, die je eenmaal 
een bestaan hebt gegeven, moet wel in beweging 
blijven en zichzelf bewijzen. Een en ander resulteert in 
gevangenisstraf van 2 jaar en in een totaal verblijf in de 
DDR staatsgevangenissen en werkkampen van 4 jaar. 
Daarna komt, wat misschien nog veel erger is: de 
vernedering. Men wordt systematisch vernederd en er 
wordt continu geprobeerd het individu en gezin te 
blokkeren wat lijdt tot geen vakantievisa en echtbreuken 
op basis van geënsceneerde verdachtmakingen. 
Wanneer de muur valt in 1989, is er opluchting. Het 
systeem is zo door en door verrot dat zowat de ene 

helft van de DDR de andere helft bespioneert op basis 
van het vooruitzicht van voordeeltjes, betere baantjes 
en chantage.  
Nu heeft deze getergde en oprechte man de kans 
gekregen zijn historie te achterhalen en te verwerken. 
Dit heeft hij gedaan door het mechanisme helemaal uit 
te kleden en door te lichten. Alles werd immers, op 
typische Duitse bureaucratische wijze, vastgelegd. Dit 
heeft ertoe geleid dat hij over het proces van de 
“Postkontrolle” een vakkundig en deskundig boek heeft 
kunnen schrijven, je kunt herkennen welke brieven zijn 
gecontroleerd en onrechtmatig zijn geopend. En dat zijn 
er ongelofelijk veel, vooral ook filatelistische brieven 
naar het Westen werden gecontroleerd. Maar naast het 

gedeelte van het 
boek dat meer doet 
denken aan een 
handleiding “hoe alles 
en iedereen te 
controleren”. en een 
catalogus, is er ook 
een deel dat zijn 
persoonlijke levens-
verhaal vertelt. Als je 
dat leest kun je alleen 
maar denken: hoe 
heeft hij dat door-
staan, deze golven 
van onrechtvaardig-
heid en domheid. Nu 
verzamelt hij deze 
poststukken als re-
minder aan die dui-

stere tijd en is blij dat hij dat in vrijheid kan uiten en er 
zelfs een boek over kan schrijven en uitgeven. Zeer 
lezenswaardig boek inclusief een aansporing voor een 
heel verzamelwaardig themagebied ‘Postkrieg’, vooral 
ook posthistorisch. Ik heb meteen al mijn DDR brieven 
in mijn verzameling doorgelicht. 
Een interessant en lezenswaardig boek. 
 
“Die Postkontrolle der Staatssicherheit, Aus der Sicht 
eines Zeitzeugen”. 
Peter Hellström, Berlin 2012 , cp-hellstroem@web.de  
Morgana Edition Berlin, Schönefeld. 
ISBN 978-3-942088-01-5 
www.morgana-edition.de 
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Dé euregionale Postzegelbeurs FILA-ZUID 
Filmzaal Mondriaan 
John F Kennedylaan 301 
6419 XZ Heerlen 
 

ZZoonnddaagg  1177  ffeebbrruuaarrii  22001133  
Van 10 tot 15 uur, Entree, koffie, thee en fris eigen gave. 
Aansluitend een concert! 
 
Postzegelhappening – Ruilbeurs  – Lezing 
Geen standgeld voor standhouders, wel van te voren aanmelden 
 
Aktiviteiten 
Inkomloterij, grote tombola, jeugdhoek met gratis postzegels, tafelveiling met vaste prijzen 
 
Lezing 
11.00 uur: “Keramiek, bekend en onbekend”, Filatelist Jules de Groot vertelt aan de hand van zijn 
verzameling. 

 
Organisatie: 
Bureau Evenementen Mondriaan  
’t Fakteurke Mergelland 
De Eerste Kerkraadse Postzegel Vereniging 
Postzegelvereniging Heerlen e.o.  
 
Info: 045-6370497 of 043- 4592797 of 045- 4637892 


