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Jrg. 38, nr. 9, okt. 2013                      
   ’t FakTuweeltje            

100 Jaar! 
 
Mijn oude middelbare school bestaat 
100 jaar. Dus een reünie. Ik twijfel een 
beetje of ik wel zal gaan. Mijn 
jaargang (die van 1968) schittert altijd 
door afwezigheid. Maar mijn vrouw 
heeft een ‘zussenweekend’ dus wijd ik 
me aan het jubileum. Meteen het 
gedoe met het vervoer. Kan wel met 
de auto gaan, maar denk ik 
milieubewust: ik neem de trein, heb 
die Ov-jaarkaart toch niet voor niets. 
Zegt mijn vrouw, die daar altijd zeer 
voor geporteerd is:”je bent gek, ga 
met de auto, want Heerlen is 
onbereikbaar dit weekend!”. Wil ik 
weer eens met de trein. Dus met de 
auto. De opendag is leuk. Zwerf, na 
vijftig jaar weer eens door de ruime 
gangen, de trap op waar ik destijds 
een ferme draai om mijn oren kreeg 
toen ik bij binnenkomst op de trap 
durfde te praten. Ik eet in de hal een 
broodje met een kopje koffie: 2 euro. 
Ik moet 7 (zegge: zeven euro’s) 
betalen in de parkeergarage. Het 
feest ’s avonds, is heel druk. Als 3000 
mensen gaan praten, hoor je niets 
meer, vooral als daar de ‘Jansse 
Bagge Band’ tussendoor tettert. 
Ontmoet nog ons aller ‘Frenske’ 
minister van BuZa. Drink een paar 
pilskes, heb ik ook op die school 
geleerd. Ik heb mijn zoon zo gek 
gekregen om mij op te halen.    
Overdag ontmoet ik verscheidene 
collega’s en bemerk dat ook hier de 
‘manager-mot’ zijn slag geslagen 
heeft. Niet meer de kwaliteit staat 
voorop maar alleen de efficiëntie dus 
bezuinigen! Dwalend door de 
gebouwen kom ik in een ruimte waar 
een hele hoop oude foto’s staan 
opgesteld. Kijk eens aan, daar zit een 
clubje gebogen over een aantal 
postzegelalbums. En wie is die jongen 
met dat sluik witblonde haar?  Hij 
werd ook wel ‘witte’ genoemd: “dat 
ben ik” zeg ik tegen mijn bejaarde 
buurman. Hij kijkt goed naar mij en 
dan naar de foto en zegt: “Je bent ze 
kwijt?”. “Nee hoor”, zeg ik, “die 
postzegels heb ik nog steeds”!”. “Dat 
bedoel ik niet”, zegt hij, “je haren ben 
je kwijt!”.          .JvdB ◄ 
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Limphilex 43 
Bestuur besluit om op 8 en 9 nov. 2014 een cat. 3 tentoon-

stelling te houden in ‘Op d’r Plats’ in Klimmen met als motto:: 
‘100 jaar spoor in Klimmen / Voerendaal’ 

In de bestuursvergadering van 22 september heeft het bestuur, na ampele 
overwegingen, toch besloten om in november 2014 een tentoonstelling te 
organiseren. Er zijn een hoop onzekerheden, zoals de locatie en het geld. 
Maar we laten ons niet ringeloren en de planning vereist dat we nu besluiten 

nemen. Het voornemen is aangemeld bij 
de Bond. Een mooie aanleiding, die 
misschien ook nog andere verenigingen zal 
interesseren, is het feit dat op 1 november 
1914 de eerste trein reed over het spoor 
van Valkenburg naar Heerlen. Het stille 
achterland werd hierdoor ontsloten en de 
wereld kwam open te liggen voor de 
inwoners van Voerendaal, Klimmen en 
Ransdaal en omgeving. Helaas gooide de 
eerste wereldoorlog destijds roet in het 
eten: het werd geen groot feest. Dit keer 
wordt het, wat ons betreft, wel een groot 
feest, in ieder geval filatelistisch. De 
tentoonstelling omvat minimaal 100 kaders. 

Er zullen verschillende handelaren gevraagd worden voor de tweedaagse 
beurs. Ook de uitgifte van een (of meer) persoonlijk postzegels wordt 
overwogen. Het bestuur vormt tevens de tentoonstellingscommissie. Wij 
hopen op grote interesse bij de lokale bevolking, treintjes vindt iedereen 
leuk. Vrijwilligers die willen helpen kunnen zich bij het bestuur aanmelden. 
Aanvullende initiatieven zijn altijd welkom        ◄ 
. 

 
 
Gratis 15 jaar Postex-postzegel en veel meer, alleen tijdens Postex. Er zijn 
absoluut veel goede redenen om op 18, 19 of 20 oktober naar Postex in 
Apeldoorn te gaan zoals: 
- PostNL en ruim 50 handelaren zijn aanwezig met een groot en kwalitatief 
hoogwaardig filatelistisch aanbod op één locatie 
- Veel gratis en goedkope postzegels 
- Veel informatie over filatelistische thema’s en verenigingen 
- Een geweldige postzegeltentoonstelling (alle klassen) met ruim 700 kaders 
- Een gezellig dagje uit, goed voor de filatelistische en sociale contacten 
- Postex biedt meer dan op internet te vinden is 
- Gratis parkeren zonder parkeerproblemen 
Dit jaar is er voor elke bezoeker een gratis Postex-postzegel voor 15 jaar 
Postex, een duurzame Verrassingstas en een gratis Postex 2013 catalogus. 
Tijdens Postex is ook de nieuwste NVPH Speciale Catalogus 2014 te koop. 
In het Postex-themanummer van het Maandblad Filatelie kunt u veel 
informatie vinden over deze jaarlijkse Postzegelshow en over de 
deelnemende jubilerende filatelistenverenigingen. 
Dit jaar wordt het alweer de 15e editie van Postex en natuurlijk is er weer 
heel veel te zien, te doen en te koop, voor elke postzegelverzamelaar en het 
hele gezin wat wils. Postex wordt gehouden in de grote, goed verlichte en 
royaal ingerichte zaal van de Americahal te Apeldoorn op vrijdag en   →◄► 
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Het bestuur 

Voorzitter: 
Fien Aretz. 
hein.aretz@kpnmail.nl 
  
Secretaris + Secr. COLF: 
Harry Raes 
Schalenboschweg 37 
6343 ED   KLIMMEN 
Tel: 043 - 459 2797 
E-mail: harryraes@planet.nl  
 
Penningmeester + Rondzendcommissaris: 
Piet Pluijmaekers 
RABO-BANK: 12.59.04.495 
BIC/SWIFT: RABO NL 2U 
IBAN: NL 22 RABO 0125 90 44 95 
POSTBANK: 265.10.21 
 
Vice- voorzitter + Redactie Faktuweeltje 
Jos H.L.van den Bosch 
E-mail: j.vdbosch@ziggo.nl   
Veilingcommissie: 
Dolf Kersten 
Werkend Bestuurslid: 
Albert Haan 
Ontwerpend Bestuurslid: 
Hub Heijnens         ◄ 

Philatelistenclub 
Aachen-Süd 

Zij komen elke 3e dinsdag van de maand 
bij elkaar, Op 15 Okt. vanaf 19h00 in het 
lokaal van de “Eisenbahner-Sportverein 
Aachen” aan de Soerser Weg 90 te Aken 
(entree vrij). De volgende bijeenkomst op 
19 november.        ·· ◄ 

Briefmarkenfreunde 
 Aachen 

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 okt. op de 13e en de 27ste. 
(steeds van 9h30-12h30 uur).         ◄ 

PZV. Heerlen e.o. 
De maandelijkse ruilavond/vergade-
ring elke 1e dinsdag. In gebouw Con-
cordia, Prins Hendriklaan in Brunssum 
(tegenover het politiebureau) op dins-
dag 5 nov.. en vervolgens op dinsdag 3 
december.                   ◄ 

KERKRADE – EKPV 
Op 17 okt.. a.s. vanaf 20h00. Komen in 
november 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 
okt. op de 10e, in november op de 14e.◄ 
 

Aix-Phila postzegelveiling 
Op 29 en 30 november in Aken  een grote 
postzegelveiling.           ◄ 

zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en zondag van 10:00 tot 16:00 uur. De 
Americahal is rolstoelvriendelijk. 
Nieuwe postzegels 

Tijdens Postex verschijnen er veel nieuwe 
en bijzondere postzegels. PostNL geeft 
drie velletjes uit met elk drie verschillende 
Beurspostzegels, een velletje van tien 
postzegels voor de Dag van de Postzegel 
en een Prestigeboekje. Ook zal er een 
bijzondere Postex-stempel gebruikt 
worden. 
De Postex-organisatie geeft de jaarlijkse 
persoonlijke Postex-postzegel uit en 
speciaal voor deze 15e editie van Postex 
een gratis persoonlijke postzegel die verder 
niet te koop of te bestellen is. 

De KNBF geeft een persoonlijke postzegel uit in een velletje van tien voor de 
Dag van de Postzegel met als thema het Audio Visueel Centrum van de 
Bond en de jaarlijkse envelop voor de Dag van de Postzegel. 
De jubilerende Filatelistenvereniging Gabriël geeft een Jubileumpost-
zegelvelletje uit met drie verschillende zegels. 
De Filatelistenvereniging de Vliegende Hollander geeft voor de 52ste Dag van 
de Aerofilatelie een speciale envelop en een bijzondere poststempel uit.In 
veel gevallen geldt: op is op, wees er dus snel bij. 
Spijker 1912 
Tijdens Postex zal het emissieprogramma van PostNL voor het eerste half 
jaar van 2014 bekend gemaakt worden, een van de uitgiftes is op 27 januari 
2014 een velletje postzegels met klassieke auto's uit het Louwman Museum 
uit Den Haag. Het betreft de Spijker uit 1912. De auto die op de postzegel 
wordt afgedrukt zal tijdens Postex aanwezig zijn. Een unieke kans om deze 
oude auto met eigen ogen te bewonderen. 
Meer informatie 
Meer uitgebreide informatie kunt u vinden in het Postex-nummer van 
Filatelie in oktober en op www.postex.nl. In de Nieuwsrubriek van de website 
vindt u steeds het laatste nieuws.          ◄ 

DINSDAG 29 OKTOBER:  BEURSAVOND. 
Dit is de LAATSTE dinsdag van deze maand.. Onze clubbijeenkomst is in 
GEMEENSCHAPSHUIS “OP D’R PLATS”, Houtstraat 25 te Klimmen (Kijk op 
www.gemeenschaphuisklimmen.com). De zaal is open om 18h30. De 
veiling begint om 20h00 (zgn. ‘wilde veiling’) U heeft ruim de tijd. Kwaliteit 
van de kavels op de veiling zelf beoordelen! . Voor en na de wilde 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 van harte welkom en hebben vrij entree. Bondsleden zijn 
altijd gratis welkom. Er is tevens een gratis ‘inkom-loterij’. De volgende 
bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 26 november Niet vergeten: 
FILA-ZUID op 17 november in Mondriaan Heerlen van 11 tot 16.00 uur. 
Kijk voor actuele informatie steeds op onze website: www.fakteurke.nl      ◄ 

Attentie: De Contributie voor 2014. 
(Penningmeester Piet Pluymaekers) 

Wij leggen u nog eens even de mogelijkheden voor: 
1) Volledig lidmaatscahp + maandblad Filatelie + Bondslid blijft € 27,50 
Maar:  dit dient voldaan te zijn voor 1 januari 2014. Wordt er betaald na 1 
januari 2014 dan wordt dit € 30,00. 
2) Steunlid + Bondslid blijft € 20,00, maar: dit dient voldaan te zijn vóór 1 
januari 2014. Wordt er betaald na 1 januari 2014 dan wordt dit € 22,50. 
3) Gewoon steunlid blijft € 15,00 mits betaald vóór 1 januari 2014. Een 
gewoon steunlid die na 1 januari betaald € 17,50. 
Betalen kan kontant op de verenigingsavonden, of via Eabo-bank op het 
nummer: 

NL 22 RABO 0125904495 
Of via Giro op nummer: 

NL 49 INGB 000 265 1021 
            ◄ 
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Cholerabrieven 
(Museum voor Communicatie Den Haag) 

Voorzorgsmaatregelen tegen verspreiding van ziekten 
per brief zijn al eeuwen oud. In de collectie van het 
Museum voor Communicatie bevinden zich brieven die 
ervan verdacht werden besmettelijke ziekten te 
bevatten. Het betreft brieven uit de jaren dertig van de 
19e eeuw, toen men uit vrees voor cholera en de gele 
koorts brieven uit door deze ziekten getroffen streken 
aan de grenzen onderschepte. De brieven werden 
ontsmet en vervolgens pas doorgestuurd. Dergelijke 
brieven werden 'cholerabrieven' genoemd. 
Angst voor besmetting  
Het 'zuiveren', ofwel ontsmetten van brieven komt voort 
uit de maatregelen die werden genomen bij 
besmettelijke zieken. De zieken werden zoveel mogelijk 
geïsoleerd van hun omgeving. Op grotere schaal 
betekende dit dat alle contacten werden verbroken met 
streken waar besmettelijke ziekten heersten. Men 
meende dat besmettelijke ziekten werden overgebracht 
via objecten waaraan de 'ziektestoffen' zich konden 
hechten. Aardewerk was geen drager, maar textiel wel. 
Brieven, gemaakt van lompen, werden ook gevaarlijk 
geacht. Al aan het einde van de vijftiende eeuw werden 
in Italië hierom brieven uit streken waar besmettelijke 
ziekten heersten ontsmet. Al snel werd dit in heel 
Europa gedaan. 
Azijn en rook 
Gebruikelijke ontsmettingsmethoden waren roken 
boven (geparfumeerd) vuur, of onderdompeling in azijn. 
Vaak werden beide methoden op de brieven losgelaten. 
Aanvankelijk ondergingen de brieven deze 
behandelingen niet zonder verminking van de 
boodschap, maar latere brieven zijn nog duidelijk te 
lezen. Om de rook of ontsmettingsvloeistof goed in de 
brieven door te laten dringen, werden de brieven veelal 
geperforeerd, of werden er enkele kleine sneetjes in 
gemaakt. In sommige landen werden de brieven 
daadwerkelijk geopend en na zuivering gesloten met 
een speciaal zegel. Overigens leverde deze methode 
protesten op, wegens het schenden van het 
briefgeheim. 
Cholera per post? 
 De angst voor besmetting met cholera via de post had 
weinig zin, daar de schuldige bacterie, die zich in water 
ophoudt, in droge omstandigheden slechts vierentwintig 
uur leeft. Deze kennis was pas tegen het einde van de 
negentiende eeuw beschikbaar. Brieven uit streken 
waar cholera heerste, lagen veelal op vele dagen 
afstand. Ook van andere ziekten ontdekte men pas 
rond 1900 dat verspreiding per post zeer 
onwaarschijnlijk was. Meestal is de overdracht via vocht 
of voedsel, insecten (luizen), of direct contact met een 
zieke. Niettemin zijn er tot ver in de twintigste eeuw 
momenten geweest dat men bang was voor besmetting 
per post. Zo werd in 1963 in Oost Duitsland nog 
beweerd dat de uitgebroken paratyfus verspreid was 
door het westen middels brieven. De brieven werden 
met een strijkijzer behandeld om de bacteriën te doden. 
Ook nu weer een gesuggereerde ontsmettingsmethode. 
De huidige gevallen. 
Bijvoorbeeld een besmetting met miltvuur, betekent dat 
het daadwerkelijk mogelijk is om ziekten via post te 
verspreiden. Het gaat hier echter om speciaal 
geprepareerde brieven met niet alledaagse 
ziekteverwekkers. Het is daarom niet verkeerd om alert 

te blijven, maar voor massale besmetting hoeft niet 
gevreesd te worden. 
Ontsmetting in Nederland 
De eerste Nederlandse berichten over het ontsmetten 
van brieven stammen uit de achttiende eeuw. De 
brieven werden door azijn gehaald of berookt, conform 
maatregelen die ook in het buitenland opgeld deden. 
Als bewijs van behandeling werden ontsmette brieven 
in Nederland in de jaren dertig van de negentiende 
eeuw voorzien van een stempel. 
De maatregelen golden vooral voor brieven uit streken 
met cholera. Dat de angst voor cholera heel diep werd 
gevoeld, kunnen we aflezen aan de bewoordingen van 
een depressieve auteur, die in een, overigens 
gezuiverde, brief uit 1832 het zijn inziens heersende 
algemeen zedelijk verval als "geestig cholera" 
omschrijft. Door een Nederlandse commissie werd 
echter in 1832 een onderzoek naar cholera in Duitsland 
gedaan. De opzienbarende conclusie was dat cholera 
geen besmettelijke ziekte was. Hierom verlegde de 
posterijen aandacht voor zuivering van brieven op post 
uit streken waar de gele koorts heerste. 

Aan de negentiende-eeuwse brieven in het Museum 
voor Communicatie is duidelijk te zien dat ze behandeld 
zijn. Ze zijn geperforeerd of er zijn enkele kleine sneden 
in gemaakt. Een enkele brief is vlekkerig. Misschien als 
gevolg van de behandeling met azijn? 
Na behandeling zijn de brieven voorzien van een 
stempel 'gezuiverd' of 'marine gezuiverd'. Het laatste 
wijst erop dat de zuivering ondermeer een taak was van 
de marine. Dat gold voor zuiveringskantoren aan de 
kust, o.a. te Brielle, Den Helder, Terschelling en 
Hellevoetsluis. Aan de oostgrenzen van ons land 
werden brieven in plaatsen als Winschoten, Arnhem en 
Deventer op de postkantoren zelf behandeld. Dit waren 
plaatsen die directe postverbindingen met Duitsland 
hadden.  
 Alhoewel er berichten en voorschriften zijn tot in onze 
eeuw, die verwijzen op een behandeling van met 

besmetting 
verdachte brieven, 
zijn er geen 
stempels meer 
gebruikt na 1840. 
Of een brief van na 
die jaren gezuiverd 
is, kan dus maar 
moeilijk worden 
aangetoond. 
← Brief van 
Paramaribo naar 
Deventer, 1836  
◄► 
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De brief is te Hellevoetsluis gestempeld met "Marine 
Gezuiverd / G Robijn". In Hellevoet-sluis bevond zich 
een quarantainestation van de Marine. Hier werden de 
brieven gezuiverd die per schip aankwamen. De 
chirurgijn Robijn was de inspecteur van het 
quarantaine-station van de Marine. in Hellevoetsluis. De 
brief heeft geen perforaties, of verkleuringen die op de 
gevolgde behandeling wijzen. 

 
Brief van Paramaribo naar Deventer, 1836. De brief is 
in het quarantaine-station te Den Helder ontsmet onder 
verantwoording van de chirurgijn A.. Boomsma, zoals te 
zien is aan het stempel "Marine / gezuiverd/ A. 
Boomsma / chir. visit. / van de quarantaine". 

 
Brief van Edinburg naar Den Haag, 1832. Deze brief is 
doorsneden, zodat de ontsmettende rook goed in de 
brief kon doordringen: twee vrijwel evenwijdige verticale 
sneden van iets meer dan een centimeter, dwars door 

de brief heen. Het stempel "gezuiverd" is geplaatst in 
het quarantainestation van de Marine in Den Briel.     
               ◄ 
Dat gaat naar Den Bosch toe… Zoete Lieve 

Gerritje!!! 
1 en 2 November 

Grote algemene Ruilbeurs en vele goede standhouders 
In Maaspoort Sports & Events; Marathonloop 1 ’s 
Hertogenbosch. Er zijn nog plaatsen voor handelaren 
beschikbaar Inschrijven via www.hertogpost-event.n  ◄l 
 

De duivel in het kind 
(Sloveense post)) 

Welke duivelse krachten wonen er soms in een 
kinderziel. Iedereen kent de verhalen van vroeger over 
opgeblazen kikkers, mieren die met een brandglas in 
brand gestoken worden of vliegen waarvan de poten 
uitgetrokken worden. Heeft u al eens kinderen bij een 
ruzie gehoord? Geen drempel is ze te hoog. Ze zijn 
absoluut gemeen en kennen geen remmingen. Hoe 
past dat in het klassieke kinderbeeld? De kleine zachte 
wezens met een geweldig gevoel voor esthetica – kijk 
eens hoe mooi dat glanst -  dat is een geplette slak 
mooi ! Nee kom er niet aan. Helaas pindakaas: de slak 
is al met pritt op een stuk papier geplakt en met viltstift 
versierd. Nu stinkt ie een uur in de wind. 
Om voor deze aliens goede literatuur te produceren is 
zeker een van de moeilijkste en raadselachtigste 
opdrachten voor een auteur. Deze, door de Muze 

geraakte lieden, de 
‘Übermenschen’ in de 
literatuur, de zogenaamde 

kinderboekschrijvers, 
gaan heel verschillend 
met de realiteit om. 
Astrid Lindgren was zich 
bewust van de dans op de 
rand van de afgrond en 
heeft dat glimlachend 
ondergaan en verdragen. 
Ze zei eens: Het is voor 
mijzelf een raadsel hoe 
een mens met louter rare 
en voor een deel ook nog 
humeurige ideeën leven 
kan en ook nog bijna 
sterven kan. De auteur die 

bij deze postzegel hoort, Rudolf Sloboda, werd 
alcoholist en hing zich op met behulp van een 
fietsenketting. De illustrator van het boek van Sloboda: 
‘Hoe ik een wijze man werd’, heet Tomas Klepoch. Hij 
leeft nog, maar de afbeelding werkt afstotelijk, 
tenminste als beelden dit kunnen oproepen. We zien op 
de Slowaakse postzegel de afbeelding uit Slobodans 
boek die prijzen in de wacht gesleept heeft. Gemaakt in 
een combinatie van een litho en spateltechniek.  
De jury kende deze prijs toe met als argument: dat men 
het inschattingsvermogen van kinderen niet moet 
onderschatten. Je mag het niet onder het tapijt vegen 
noch met geluksgevoelens verbinden Begrijp me goed: 
de afbeelding maakt indruk, maar mooi is het niet. Het 
is afzichtelijk. Kunst mag dat zijn, maar hang je zo’n 
afbeelding dan ook in de kinderkamer? Naast de 
geplette slak zou het niet misstaan. De nachtmerries 
die dan ontstaan vormen dan weer de voedingsbodem 
voor de kinderboeken auteurs van de toekomst ◄ 
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Dé euregionale Postzegelbeurs FILA-ZUID 
Filmzaal Mondriaan 
John F Kennedylaan 301 
6419 XZ Heerlen 
 

ZZoonnddaagg  1177  nnoovveemmbbeerr  22001133  
Van 11 tot 16 uur, Entree, koffie, thee en fris eigen gave. 
 
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 
13.00 uur en evt. 14.00 uur: nog onbekend. 

 
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 

 
 


