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December, een
maand vol
verrassingen
Eindelijk is het dan december. Wie
klopt er als eerste aan de deur?
Natuurlijk Sinterklaas, hoewel hij in

november de boel
al onveilig maakte,
viert hij zijn verjaar-
dag toch op 5 de-
cember. Meestal als
je jarig bent krijg je
cadeautjes, maar

nee de Sint denkt daar gelukkig
anders over, hij geeft ze weg, maar
wel van je eigen centen.
 
En dan komt na 20 dagen Kerst.
Een heel ander feest, Christenen
denken dan aan de geboorte van
Jezus. Voor mij een geweldige tijd
voor mijn verzameling Kerstzegels
en dan niet de ballen, sterren,
kaarsen en kerstbomen, maar de
kerststal, herders, engelen en na-
tuurlijk de drie wijzen.
 
Het is zoeken naar de landen die
deze motieven op hun kerstzegels
zetten, met afbeeldingen van schil-
derijen van bekende meesters
maar ook moderne uitvoeringen
van hout, stro of aardewerk en na-
tuurlijk niet te vergeten kinderteke-
ningen. Wat dan opvalt is, dat
Jezus van elke bevolkingsgroep
zijn eigen gezicht krijgt, een Japan-
se Jezus, een Afrikaanse een Zuid
Amerikaanse en ga zo maar door.
Deze tijd is dus een zware aanslag
op mijn portemonnee en nu het
nieuwe kabinet van die leuke maat-

regelen heeft getroffen, loopt de
beurs razend snel leeg.
 
Ook Post NL weet waar zij haar
geld vandaan moet halen. Minder
post om rond te brengen ? Dan
maar nieuwe uitgiften met allemaal
verschillende zegels en zie die
maar dan eens gestempeld te be-
machtigen.
Ook niet te vergeten de veiling van
13 december 2012 en dan laat ik u
(als penningmeester) natuurlijk
ook niet met een volle portemon-
nee het nieuwe jaar ingaan, want
we moeten weer eens denken aan
de contributie voor 2013.
Als het goed is, krijgt u bij ons
voortreffelijke clubblad ook een
brief, waarin u wordt verzocht de
contributie voor 2013 zo snel mo-
gelijk over te maken.
Waarom zo snel, nu wij moeten het
een en ander afdragen en wel vóór
begin februari, dus vandaar die
haast.
 
Ondanks dit financiële stukje, waar
niet iedereen vrolijk van wordt,
wens ik u, natuurlijk ook namens
alle bestuursleden, een mooi
Kerstfeest en voor 2013 een voor-
spoedig, gezond en gelukkig jaar
toe.
Postzegel ze en zeker ook in het
nieuwe jaar.     Carel Kiesel

13 december
2012
Veiling en ruilavond in gebouw
Maranatha, J.A. Burgersstraat 1 in
Leerdam.

Zat. 8 december
2012
Op zaterdag 8 december laten de
huurders van Maranatha zien aan
de Leerdamse bevolking wat de
vereniging zoal te bieden heeft.
Neem bekenden en vrieden mee
en promoot onze en andere vere-
nigingen.
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Het bekendste manga-“tijdschrift”
is de “Shonen Jump”, en is typisch
gevuld met makkelijk entertainen-
de manga voor jonge jongens. Dit
blad verschijnt elke week in Japan,
maar er wordt ook in Amerika en
Canada maandelijks een zeer
grote Shonen Jump uitgebracht.
De vrouwelijk tegenhanger van
Shonen Jump in de Verenigde Stan
is Shojo Beat.
Een relatief groot gedeelte, verge-
leken met Westerse strips, is (soft)
porno. Vaak zijn deze “gewoon” in
de warenhuizen en sommige loka-
le buurtwinkels of “konbini” verkrijg-
baar. Japanners nemen er nauwe-
lijks aanstoot aan en zien het meer
als fantasie. Dit type manga wordt
in Europa hentai genoemd, het-
geen pervers betekend, (in het
Japans heten deze mangs’s “ero--
manga”).
De manga, soms zelfs in manga
voor volwassenen, blijken vaak
furigana te hebben. Dit zijn foneti-
sche “hiragana-karakters” die
boven of naast de complexere Ja-
panse karakters (kanji) staan om
de uitspraak aan te duiden. Het
voornaamste doel van furigana in
manga is om jongere kinderen, die
nog leren hoe ze het complexe
Japanse geschrift moeten lezen, te
helpen.
Manga’s worden over het alge-
meen traditioneel van rechts naar
links gelezen. Men begint op wat
wij de “laatste” bladzijde noemen
en leest zo naar voren.
De eerste stripfiguren verschenen
op de Japanse postzegels in de
reeks “Het Museum van de 20e
Eeuw”. Een reeks van 17 blaadjes
met telkens 10 zegels die uitgege-
ven is tussen augustus 1998 en

Stripfiguren op Japanse postze-
gels (2)
Dit is het tweede deel uit een reeks over de stripfiguren op Japanse
postzegels. Onderstaand artikel is overgenomen uit FNIP-nieuws,
september 2012. Het artikel is ook te vinden op Wikipedia, maar is
bewerkt en voorzien van postzegels. Dit artikel laat ik u in meerdere
afleveringen “lezen”. Nu is het zo dat FNIP-nieuws niet zo vaak ver-
schijnt, dus moet u voor de laatste afleveringen even wat meer geduld
hebben.

december 2000.
Omdat de strip-
figuren die voor-
gesteld worden
in deze reeks
later nog uitvoe-
riger aan bod
komen wordt

in dit eerste deel slechts een wat
beperkte voorstelling gegeven.
 
“Nonki ni Tosan” (Easy going
Daddy) is de titel van een komische
serie die dagelijk verscheen in de
krant in 1923. De schepper van
deze strip, Yutaka Aso, was in feite
een journalist en tekenaar. Toen de
krant een order uitschreef om door
een komische bijdrage de lezers
weer nieuwe moed in te spreken na
de “Grote Kanto Aardbeving” kwam
Yutaka Aso met het idee om met
een reeks komische tekeningen de
mensen op te vrolijken. Zijn teken-
verhaaltjes vielen niet alleen bij de
kinderen in de smaak.
 
“De avonturen van Sho-chan” is
eveneens een krantenstrip die
verschenen is in het jaar 1923 en
een antwoord was op het succes
van de “Nonki
no Tosan” strip.
Het is een ver-
haal over een
jonge kerel die
met zijn vriend,
een eekhoorn,
avonturen
beleefd op het land, de zee en in
de lucht. De verhalen werden ge-
schreven door Shosei (Nobutsune)
Oda en getekend door Tofujin
(Katsuichi Kabashima). De naam
Shochan werd een bijnaam voor

avontuurlijk aangelegde kerels in
die jaren in Japan.
 
“Norakuro” Het werk van de
schrijver/tekenaar Tagawa Suiho
“Norakuro Nito Sotsu” begon in de
Nieuwjaars-editie van het tijdschrift
“Boys Club” in 1931. Het is een
reeks verhalen over een onfortuin-
lijke straathond met de naam “-
Kuro” die van de ene ontgoocheling
in de andere valt. De verhalen
werden uitermate goed ontvangen,

 
“Ohgon Bat” (Golden Bat) is een
tekenverhaal door Suzuki Ichiro dat
een enorme populariteit genoot in
het begin van de Showa periode
(regeringsperiode van keizer Hiro-
hito). “Ohgon Bat”, een gouden
geraamte dat een rode mantel
droeg in de stijl van de ridders in de
middeleeuwen, was een figuur uit
de verhalen van “Kamishibai” (kin-
dervertellingen met tekeningen).
Door de opkomst van de televisie
was deze vertelstijl echter op de
achtergrond geraakt. De “Ohgon
Bat” tekenverhalen zijn versche-
nen in meerdere kindertijdschrif-
ten.

zodanig dat het
oorspronkelijk
tweejarige pro-
ject uitgegroeid
is tot een stri-
preeks die elf
jaar gelopen
heeft.

 
P.S.
Wikipedia is een encyclopedie
waar informatie op staat over de
meest uiteenlopende onderwer-
pen. Wanneer u in het zoekscherm
bij www.wikipedia.nl de onder-
staande zin intypt: The World of
Japanes Comics, ziet u de eerste
hit "Anime". Daar worden veel
termen uit deze artikelenreeks
verder uitgediept.
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Goed om te
weten
Contributie senioren
Het verenigingsjaar loopt van 1
januari tot 31 december. Het lid-
maatschap kost € 37,- per jaar
(2012). De betaling moet plaats-
vinden voor 1 februari van het
lopende verenigingsjaar. Betaalt
u tussen 1 februari en 1 mei dan
wordt er € 1,10 incassokosten in
rekening gebracht, daarna wor-
den de extra kosten € 2,20. Het
postbanknummer van onze af-
deling is 388956 t.n.v. Postze-
gelvereniging "Leerdam en om-
streken", Leerdam. Via een be-
richtje in het mededelingen-
blaadje krijgt u het verzoek om
het bedrag zelf over te maken.

Het mooiste van postzegels
De prestigeboekjes van PostNL 
geven een verrassende verdieping 
van de postzegelthema’s. Het boekje 
van de buitenplaatsen uit de serie 
Mooi Nederland informeert u over de 
prachtige tuincomplexen van deze 
buitenplaatsen. Of het boekje van de 
Rundveerassen, dat achtergronden 
belicht van het wel zeer bijzondere 
ontwerpproces van deze serie. Kortom, 
een abonnement op de prestigeboekjes 
Nederlandse postzegels, is zeker een 
verrijking van uw verzameling. Elk jaar 
verschijnen er zes nieuwe boekjes.

Als u via uw postzegelvereniging een 
abonnement afsluit, ondersteunt u 
daarmee tevens uw eigen vereniging. 

TERUGBLIK
 

Met 24 handtekeningen op de pre-
sentielijst kunnen we ook nu weer
zeggen dat de opkomst goed was.
Ongekend zoals men weer aan het
snuffelen was in de bak met zegels.
Dhr. Visser had een aantal bakjes
met mooi materiaal geschonken en
ook onze voorzitter had weer ma-

Op donderdag 13 december is er
een grootse veiling, de 70ste, met
veel mooie en betaalbare kavels.
De penningmeester had het in zijn
voorwoord al over de financieen,
maar vooruit koop wat u leuk vindt.
Helaas moet u het op deze avond
zonder Carel stellen, want hij zit
ergens vakantie te vieren.
Arie gaat achter de computer en
hoopt dat hij op het eind vlot voor
de afrekening van u gekochte ka-
vels kan zorgen. Mocht u niet kun-
nen komen, maar wel interesse
hebben in bepaalde kavels, dan
kunt u altijd schriftelijke een bod
uitbrengen.
Zorg dat u bijtijds bent, dan kunt u
op uw gemak de kavels bekijken.
De zaal is open om 19.30 uur en
om 19.45 uur staat de koffie klaar.

teriaal in de bak gedaan. In een
gezamenlijk moment werd nog
herinnerd aan zaterdag 8 decem-
ber, de Open Dag in Maranatha.

De
Rondzending
Zo af en toe moeten we weer
eens een stukje schrijven over
het Rondzendverkeer. Er zijn
momenteel 2 soorten Rond-
zendverkeer. De blauwe dozen
en de oude bekende dozen. Het
bestuur en de Algemene Leden-
vergadering gaan zich binnen-
kort uitspreken hoe we met het
Rondzendverkeer verder gaan.
Overigens doen we voorlopig
met de blauwe dozen rustig aan.
 
Maar ………….
Als het goed is hebben wij op de
Lagere School rekenles gehad.
Bij het uithalen van de zegels en
het optellen van het geld worden
jammer genoeg teveel fouten
gemaakt. Als het om centen gaat
is het niet zo erg, maar als het
om grotere bedragen gaat is het
wat anders. Daarom een vrien-
delijk verzoek om goed op te
tellen, het goede bedrag over te
maken op de juiste rekening.
Ook is het belangrijk dat u op het
afschrift vermeld om welke doos-
nummers het gaat.
Frits van Lavieren
 

Pagina 7



Pagina 8


