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Geluk 
Ooit was er eens een echt arbeiders-
paradijs. De regering van dat DDR 
paradijs bepaalde dat iedereen 
gelukkig moest zijn en ook hoe 
iedereen gelukkig mocht zijn. Wilde je 
niet op hun manier gelukkig zijn dan 
kreeg je klappen. De leiding was het 
gelukkigst, daar zorgden ze wel voor. 
Postzegels verzamelen was een 
volkssport in dat paradijs. Er werden 
genoeg postzegels uitgegeven. Vóór 
deze gelukkige periode was er een 
periode die minder gelukkig afgelopen 
was. Dat beviel de DDR machtheb-
bers niet en dus bepaalden ze dat je 
de postzegels van die, minder geluk-
kige, periode, niet mocht verzamelen. 
Ze stonden niet in de catalogus, ze 
waren verboden. Een dilemma, want 
postzegelverzamelaars werden daar 
juist minder gelukkig van.  
Ik lees in de krant dat men steeds 
meer voor iedereen wil gaan bepalen, 
wat zijn geluk en of wensen dienen te 
zijn. In Nederland is dat een volks-
sport geworden: zwarte Piet is minder 
gelukkig, vuurwerk en drank is hele-
maal niet gelukkig en ook de ver-
schijnselen uit die minder gelukkige 
periode, die de leiders van de DDR 
verboden, staan onder druk. Je mag 
de zaken die gerelateerd zijn aan die 
periode niet meer tonen en/of ver-
zamelen, althans dat wil ‘men’. Bij de 
voorbeelden die getoond worden 
staan steeds weer de postzegels met 
het konterfeitsel van ‘Herr H’. Ik word 
er een beetje ziek van dat gedoe en 
die neiging om voor mij te bepalen 
waar ik gelukkig van dien te worden. 
En ja, ik word heel gelukkig van de 
compleetheid van mijn verzameling en 
het verhaal dat daarmee verteld 
wordt. Ik kan daar uren in sjravelen. 
Maar betekent dit, dat ik alles wat in 
die ongelukkige periode gebeurd is, 
goedkeur? Als ik Nederlands Indië 
verzamel, keur ik dan de politionele 
acties goed? Als ik DDR verzamel 
keur ik dan die dictatuur goed? We 
moeten nu toch eens ophouden met 
voor anderen te bepalen wat ze 
dienen te doen en te laten, tenminste 
zo lang als dat binnen de grenzen van 
de legaliteit ligt.             JvdB◄ 
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Een nieuw gezicht. 
 (De groeten van Alex Grooten) 

De laatste tijd zien we een nieuw en opvallend gezicht. Het is broeder Alex 
Grooten. Wij hebben hem gevraagd om eens iets over het werk, dat hij doet, te 

vertellen. Hij voldoet gaarne aan ons verzoek. 
Beste leden. 
Waarom dit verhaal? Wel, enkele gehandicapten die veelal geen 
dagopvang hebben en thuis vertoeven, vroegen mij: “Broeder, heeft u 
geen werk voor ons? We hebben momenten dat we wat kunnen en 
willen doen, maar niemand vraagt ons”. Na wat dagen kwam de 
gedachte:” Wellicht is werken met postzegels iets voor hen?” Dat heb 
ik hen voorgelegd en ja hoor, enkelen voelden daar wel wat voor. Nu 
zijn zij parttime doende en vinden daarin hun DOEL. Zij krijgen meer 
sociale contacten en dat betekent, dat hun leven weer zinvol is 
geworden. Alleen, zij hebben toch te weinig contacten, om het jaar 
door, daarmee doende te zijn. Dus dien ik hen te ‘bevoorraden’. 
Toen kwam er iemand in ons leven die hiervan hoorde en aanbood te 
helpen door de verkoop voor zijn rekening te nemen. Hij spaarde 
reeds meer dan 50 jaar. Hij kan en mag zeggen, enige ervaring te 
hebben. In hem hebben wij een goede vriend gekregen. Zelf gaat hij 
naar ruilbeurzen en ruilt. De zegels voor dit doel bijeen gebracht, 
rangschikt hij volgens de catalogus en verkoopt ze aan verzamelaars. 
Het blijven kleine getallen, maar veel kleintjes…!  
De verkregen gelden worden besteedt aan een weeshuis te 
Sumbawanga in Tanzania, gelegen in de driehoek: Congo, Zambia 
en West-Tanzania. Het zijn kinderen die geen ouders hebben en 
veelal ook geen ooms en tantes. Ze lijden aan ziektes als HIV 
malaria, enz. Ze zijn op straat terecht gekomen. Een Duitse weduwe 
zorgt voor hen. Wilt u daarover meer weten. Kijk dan op ; 
www.hoffnungfuerwaisen.wordpress.com   

De reacties van de 
gehandicapten zijn tweeërlei: 
“Broeder, dankzij de postzegels 
ben ik er nog”, en “Broeder, wij 
doen eigenlijk ‘mantelzorg’. Ja, 
want wij werken met de 
postzegels voor u. U verkoopt 
ze en u krijgt geld en dat gaat 
weer naar de wezen in 
Tanzania. De gehandicapten en 

ook de wezen zeggen hartelijk dank, aan ieder die al zegels aan ons 
hebben gegeven, of in de toekomst wellicht gaan en kunnen doen. 
ALLE landen en albums 
zijn welkom. Namens hen 
hierboven vernoemt, 
zeggen wij: “U en de 
Uwen een zegenrijk, 
hoopvol en gezond nieuw 
levens jaar 2014.” Gaat u 
ook ‘mantelzorg doen’? 
U bent welkom. Broeder 
Alex Grooten sj. Sprinkstr. 2 C 6269AP Margraten, tel. :043.-
458.3113. Email grootenalex@gmail.com (helaas zal ik niet altijd 
aanwezig kunnen zijn tijdens de ruilbeurzen) Zie ook: 
http://www.rietniederer.nl  
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Briefmarkenfreunde 
Aachen 

Zij komen elke 2e en 4e zondag van de 
maand bij elkaar, Op 12 en 26 januari 
vanaf 9h30 tot 12.h30 in het lokaal van de 
“Mensa Fachhochschule Aachen” 
Bayernallee 9 te Aken-Burtscheid (entree 
vrij). De volgende bijeenkomsten op 9 en 
23 februari.        ·· ◄ 

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 4 februari.           ◄ 
 

KERKRADE – EKPV 
Op 16 jan. a.s. vanaf 20h00. Komen in 
februari op donderdag de 20e 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 
feb. op de 13e, in maart op de 13e.       ◄ 
 

Zuid-Limburg Maastricht 
Elke 1e en 3e maandag van de 
maand. In februari op de 3e en de 17e  
In wijkgebouw La Belletsa, Kard.van 
Rossumplein 99, Maastricht        ◄ 
 

MPO-postzegelveiling 
De volgende postzegelveiling zal 
gehouden worden op 21 en 22 
februari in IJsselstein· ◄ 

DINSDAG 28 JANUARI 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. Voor de veiling een 
superloterij met mooie prijzen (U steunt daarmee de vereniging!) en 
uiteraard een inkomloterij gratis. 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 de 1e keer vrij entree. Bondsleden zijn altijd 
gratis welkom. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 25 
februari Kijk voor actuele informatie op onze website: www.fakteurke.nl 
             ◄ 

Agenda 2014 
 
2014   
Datum Evenement Waar? 
28 januari Beurs Op d’r Plats 
25 februari Beurs Op d’r Plats 
11 maart Jaarvergadering Op d’r Plats 
25 maart Beurs Op d’r Plats 
12 april Jaarverg. KNBF Wijk aan Zee 
13 april Fila-Zuid Mondriaan 
29 april Beurs Op d’r Plats 
27 mei Beurs Op d’r Plats 
24 juni Beurs Op d’r Plats 
26 augustus Beurs Op d’r Plats 
21 september Fila-Zuid Mondriaan 
30 september Beurs Op d’r Plats 
28 oktober Beurs Op d’r Plats 
08 november 43ste Limphilex  Op d’r Plats 
09 november 43ste Limphilex Op d’r Plats 
25 november Beurs Op d’r Plats 
16 december Beurs Op d’r Plats 

 
Ik spaar de hele wereld 

(Postzegelblog- Hans van Muiswinkel)) 
Ter gelegenheid van ‘100 jaar georganiseerde filatelie’ geeft de PTT 
in 1984 de z.g. ‘Filacento-zegels’ uit. Op de 70+30 cent zien we een 

foto uit 1949, gemaakt tijdens 
een bijeenkomst van een 
vereniging van postzegel-
verzamelaars: een man 
bladert in een postzegel-
album, drie anderen kijken 
over zijn schouder mee, een 
vijfde heer bekijkt een boekje 
waaruit zegels kunnen worden 
gekocht en een zesde is met 
een loep in de weer. Zes 
mannen, geen vrouw…! 

Die foto is nu 64 jaar oud, maar de samenstelling van het gezelschap 
lijkt nog steeds verdacht veel op het bestuur van mijn eigen 
postzegelvereniging! Waarom lijkt die verzamelwoede bij mannen
                ◄.► 
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toch zoveel sterker te zijn dan bij vrouwen? 
Boudewijn Büch had, voor zover ik weet, geen 
vrouwelijke pendant.  
‘‘POSTZEGELVERZAMELAAR UITSTERVEND 
RAS’ luidde onlangs de kop in chocoladeletters in 
de krant. “Ik voel me anders nog kiplekker,” denk 
ik, terwijl ik lees: “Het aantal postzegel-
verzamelaars in Nederland neemt ‘schrikbarend’ 
af. In plaats van op postzegels stort de 
verzamelaar anno nu zich liever op aardewerk 
potten, kotszakjes(?), baseballpetten en telefoon-
kaarten”. Ik moet even denken aan een collega 
bestuurslid van onze vereniging die, behalve 
postzegels, ook alles verzamelt wat los of vast zit, 
van schelpen tot stallantaarns. Hij kreeg onlangs 
voor zijn verjaardag van zijn vrouw een boekje met 
de veelzeggende titel: ‘Weg met die troep!’ “De 
moderne verzamelaars zorgen voor een nieuwe 
trend. Voor potten, vazen en serviezen worden 
ongelooflijke bedragen neergeteld. ‘Voor al het 
Friese aardewerk is zeer in trek…!”, besluit het 
artikel. Dat het verzamelen van plaatjes wordt 
veroorzaakt door een primitief jachtinstinct en dus 
typisch iets voor mannen is, wordt bij een fotograaf 
nog wat duidelijker. Hij schiet zijn plaatjes. 
Sommigen gebruiken daarvoor zelfs een 
revolver(!)camera, waarmee snel enkele prooien 
achter elkaar kunnen worden geschoten. 
Verzamelen gebeurt dikwijls met een grenzeloos 
fanatisme; het woord ‘verzamelwoede’ spreekt wat 
dat betreft voor zich. De liefde die de verzamelaar 
koestert voor zijn verzameling is enigszins 
vergelijkbaar met de liefde die sommigen hebben 
voor hun huisdieren. De echte verzamelaar is met 
zijn verzameling verknocht en hij vereenzelvigt 
zich er mee. Men zegt dat hondenliefhebbers in de 
loop van de tijd steeds meer op hun hond gaan 
lijken. Dat zal wel niet waar zijn, maar misschien is 
het zo, dat de hondenbezitter een hond kiest die al 
een beetje op hem of haar lijkt. Mensen houden 
van dieren die iets van hen zelf weg hebben. Een 
papegaai is leuk, want hij kan praten. Een beer 
ook, omdat hij op zijn achterpoten kan staan, net 
als een pinguïn trouwens. Als je nogal eigenwijs 

bent, zoals ik, dan 
houd je van katten 
en waarom de 
kijkers niet weg te 
slaan zijn bij het 
apenhok, heeft al 
helemaal geen 
uitleg nodig… 
 ‘Zou je het karak-
ter van een 
filatelist ook kun-
nen afleiden uit 
zijn verzame-
ling?’, vraag ik me 
af. Vooral bij 

motiefverzame-
laars moet dat mogelijk zijn. Iedere postzegelver-

zamelaar heeft, naast de filatelie, nog wel een 
andere hobby en die tweede hobby wordt dikwijls 
het thema van zijn eerste hobby. Uit het motief van 
zijn verzameling valt dan vast wel weer iets af te 
leiden over de persoonlijkheid van de bezitter. Een 
van de belangrijkste steunpilaren van onze 
vereniging is een zeer nauwgezet mens. Niemand 
vervult zijn taak met meer stiptheid dan hij, maar 
met kritiek op zijn functioneren, gaat hij nogal 
moeilijk om. Dan toont hij zich lichtgeraakt en kan 
zelfs met zijn portefeuille beginnen te rammelen. 
Gelukkig wordt die soep nooit zo heet gegeten als 
hij hem opdient. Op een bepaald moment vraag ik 
hem of hij ook een motiefverzameling heeft. 
‘Jazeker, cactussen.’ Raak…! Als ik bij hem thuis 
kom om daar eens wat van te zien, toont hij me 
eerst een kamer die hij speciaal heeft ingericht 
voor het echte werk. 
Een apart vertrek voor de cactussen. Kinderen de 
deur uit, cactussen er in. Geen probleem. Een 
ander bestuurslid, bij wie je het conducteurfluitje, 
bij wijze van spreken, al om zijn nek ziet hangen, 
blijkt treinen te sparen. Waarschijnlijk vult de 
spoorbaan uit zijn jeugd nog steeds de hele 
zolder. Weer een andere goede postzegelcollega 
heeft een sterk nostalgische inslag. De 
uitdrukkingen die hij gebruikt stammen voor-
namelijk ‘uit het jaar kruik’, zoals hij dat zelf zou 
zeggen. Als ik bij hem thuis een fotoalbum bekijk, 
blijkt dat te beginnen in 1905. “Zo, dat is oud”, 
meen ik, maar dat is hij helemaal niet me eens. 
“Mijn postzegels zijn allemaal ouder. Ik verzamel 
uitsluitend zegels die meer dan honderd jaar oud 
zijn en daar komt dus, net als bij jou, elk jaar een 
jaartje bij,” zegt hij triomfantelijk. Hij heeft ieder 
jaar zo zijn eigen honderdjarige ‘nieuwtjes’. Zelf 
bezit ik nogal wat themaverzamelingen (film-
sterren, katten, schaken etc.), maar eigenlijk is 
mijn ‘tweede’ hobby toch het leven zelf en dus 
spaar ik gewoon ‘De Hele Wereld…’          ◄  
 

Held of terrorist? 
(aanleiding: bericht Sloveense Post) 

Of je iemand nu een held moet noemen of een 
monster, is een kwestie van het standpunt dat je 
inneemt. Je hebt talloze biografieën van personen 
die weerstand tegen een regime of een 
leider/dictator hebben geboden, velen daarvan zijn 
als terrorist geëxecuteerd. Voor de aanhangers 
van Al-Qaida en de islamitische revoluties zijn de 
zelfmoordcommando’s helden, voor ons zijn het 
dwazen en terroristen. Er zijn heel veel biografieën 
waarbij je aan de nachtmerrie van het heldenepos, 
gaat twijfelen. Heldenverering en verdoemenis zijn 
producten van oorlogsvoering, die niet alleen 
levens kost, maar ook de menselijkheid laat 
verdwijnen. En dat is de enige maatstaf om een 
oordeel te vormen over tijdgenoten. Wat er over 
blijft zijn verhalen waaruit blijkt dat alle 
betrokkenen het gelijk voor hun daden opeisen en 
hun vijand met niets ontziende hardheid en ◄.► 
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zonder terughoudendheid bestrijden, zolang men 
zich zelf maar aan de goede zijde waant.  
De èchte monsters zijn diegenen die de strijdende 
kampen vastleggen en afbakenen en de mensen 
tegen elkaar opzetten en uitspelen. Zij zijn het die 
de voorwaarden scheppen en de argumenten en 
wapens aanleveren, zodat mensen hun mense-
lijkheid verliezen en tegen elkaar uitgespeeld en 
opgezet kunnen worden en omgevormd worden 
tot daders.  
Ik had een vriend, wonderkind en violist, later 
professor in de filosofie en marxist, van joodse 
afkomst, die alle kanten van de medaille heeft 
gezien. Hij woonde in Meerssen, waar hij na 
talloze omzwervingen door Europa, terecht was 
gekomen en van zijn oude dag heeft kunnen 
genieten. Na zijn jeugd in Hongarije en Oostenrijk 
werd hij vanwege het antisemitisme in Hongarije 
gevangen genomen en wist daar, door Duitse 
bombardementen geholpen, te ontvluchten. Hij 
sloot zich aan bij het Joegoslavische verzet en 
werd bij een verzetsactie door de Duitsers opge-
pakt. Hij kwam in Auschwitz terecht, waar zijn hele 
familie al vergast was. Hij overleefde! Na de oorlog 
studeerde hij filosofie in Duitsland en bracht het 
uiteindelijk tot minister van onderwijs in de rege-
ring van het communistische regime van 
Hongarije. Bij de opstand van 1956 keerde hij zich 
van dit regime af en vluchtte naar Nederland, waar 
hij zijn carrière als violist en muziekpedagoog op 
hoog niveau voortzette. Je kunt zeggen: Hij 
wisselde voortdurend de zijden gedwongen door 
de omstandigheden en kon op het ene moment 
gehaat en het volgende moment door dezelfde 
groep geprezen worden. Was hij terrorist of held? 
Hij overleed na een arbeidzaam leven, maar 
beslist niet in alle rust, in Meerssen, een aantal 
jaren geleden. Niemand die dit verhaal kent, en hij 
krijgt beslist geen postzegel, hij is vergeten. 

Sommigen echter worden nationale helden. 
Bijvoorbeeld Mehdi Huseynzade. Hij was amper 
26 jaar toen dit portret van hem gemaakt werd. Hij 
wordt ondanks zijn jeugdige leeftijd in 
Azerbeidzjan en Slovenië als nationale held 
vereerd. Hij is in december 1918 in Azerbeidzjan 
geboren en er scheen vanwege zijn talenknobbel 
een grote toekomst voor hem weggelegd. Hij 
studeerde aan het instituut voor vreemde talen in 
Sint Petersburg en volgde daarna nog een toege-
voegde studie in Baku. Zijn plannen vielen echter, 
zoals bij mijn vriend en zoveel andere jonge 
mensen van zijn generatie, in het water. Ze 
kwamen in de maalstroom van de tweede 
wereldoorlog terecht. Hij werd gemobiliseerd in het 
rode leger. Men stuurde hem naar Stalingrad waar 
hij bij de omsingeling door de Duitsers in augustus 
1942 gewond en gevangen genomen werd. Er 
volgde een krijgsgevangenschap van anderhalf 
jaar in Italië en Joegoslavië. Mehdi Huseynzade 
wist begin 1944 met een groep Azerbeidzjanen te 
ontsnappen.  
De mannen sloten zich bij de Joegoslavische 
guerrilla aan en binnen de korst mogelijke tijd werd 
Huseynzade commandant van een guerrilla-
brigade, die met alle middelen tegen de Duitse 
bezetter streden. Zijn brigade voerde talrijke 
bomaanslagen en sabotageacties uit.. Een aan-
slag op een volle bioscoop in Triest begroef 
honderden Duitse soldaten en officieren. De 
aanvoerlijnen werden gesaboteerd. Officiersmess 
werden aangevallen. De bloedige aanvallen van 
Huseynzade lokte steeds meer sowjetische 
deserteurs in de rijen van de guerrilla’s. Al vlug, in 
november 1944, liep de inmiddels overal ge-
zochte guerrillaleider in een hinderlaag die hij niet 
overleefde. In een bosgebied in de buurt van het 
Sloveense dorp Vitovlje schoot hij zich een kogel 
door het hoofd, hij wilde geen tweede keer in 
Duitse gevangenschap terecht komen.  
Begin 2013 herdachten vertegenwoordigers van 
Azerbeidzjan en Slovenië bij Novo Goritsa. in een 
plechtige ceremonie zijn 95ste geboortedag. Enkele 
jaren daarvoor was na een staatsbezoek van 
Azerbeidzjan een gezamenlijke documentaire over 
Huseynzade ontstaan. Op 12 december jongst-
leden is een bijzondere Sloveense postzegel ter 
zijner nagedachtenis verschenen.           ◄ 

Koninklijke Wase Ruilclub 
Nationale Ruilbeurs 

Zondag 2 februari 2014 van 9 tot 16 uur. 
Postzegels, munten, prentkaarten, etc. 
In Sint Niklaas, lokaal  “Den Hof” (Gildenhuis in 
meerdere zalen) Hendrik Heymanplein 7, B- 9100 
Sint Niklaas. 
Er zijn broodjes, koude en warme dranken te 
bekomen. 
Leden gratis entree, niet-leden € 1,00. 
Correspondentie adres: V. Behiels, Azaleallaan 
45, B-9100 Sint Niklaas, tel.: 03-7773590         ◄ 


