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Sterker
Wij organiseren in november de
tentoonstelling “100 jaar Spoor in
Klimmen en Voerendaal”. Je probeert
zo’n manifestatie zo aantrekkelijk
mogelijk te maken. Maar wat moet je
tegenwoordig allemaal al niet doen
om een filatelistische tentoonstelling
aantrekkelijk te maken? Met alleen
postzegels kom je er niet. Ik zie het
trauma al weer voor me: twee of drie
man tussen de kaders na al dat werk
om die zaal opgebouwd te krijgen. De
beurs wordt wel goed bezocht, maar
het doel moet toch zijn om meer
mensen voor onze hobby te
interesseren, liefst vooral de jeugd.
Uiteraard een persoonlijke postzegel
op speciale enveloppe met uniek
stempel. Maar ook dat is tunnelvisie.
Het antwoord is: samenwerking in
verscheidenheid! In dit geval samenwerking met bijvoorbeeld modelspoor
verenigingen en modelbouwers. De
ervaring leert dat treintjes en modellen
een magnetische werking hebben op
vaders en zonen. Als de ZLSM langs
komt, krijgt niemand me meer van de
plaats, dan moet ik, met open mond,
heel even genieten van het stoomgeweld. Door te zoeken naar afwisseling voldoen we aan een algemene
natuurwet: sterker door verscheidenheid. Veel mix levert een sterker
geslacht op. Rashonden zijn sukkelaren Iedereen weet dat het “vuilnisbakkie” altijd een stuk slimmer en
gezonder is. De grote mannen in de
geschiedenis waren altijd het product
van “exteelt” (Bijv. Churchill, vader
Engelsman, moeder Amerikaans).
Zo’n mix leverde in de historie altijd de
diamantjes op, lees je geschiedenisboekje er maar eens na. Juist die
moeilijke en opstandige vreemde
kinderen, die liever eigenwijs hun
eigen weg gaan, worden de krachtige
mannen of vrouwen die onze
maatschappij verder brengen en in
noodsituaties kunnen redden en
leiden. Hoe meer verscheidenheid,
hoe beter: Dus niet: minder, minder,
minder, maar juist: meer, meer, meer!
Daar ligt onze toekomst en een
nieuwe ‘gouden eeuw’. . JvdB
◄
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NVPH Specialiteitencatalogus 2e editie
(Postzegelblog)

Op 26 maart is na lange tijd een nieuwe editie van
de NVPH specialiteitencatalogus verschenen. Een
bijzonder boek met veel, nooit eerder gepubliceerde, informatie. De eerste editie van de NVPH
specialiteitencatalogus verscheen in 2005. De
NVPH sloeg daarmee toen een nieuwe weg in
door verschillende gespecialiseerde verzamelaars
de mogelijkheid te geven om hun verzamelgebied in
catalogusvorm te publiceren. Oorspronkelijk was de
bedoeling om in 2012 een nieuwe editie uit te
brengen. Men is echter niet over één nacht ijs
gegaan en heeft besloten om de verschillende
bijdragen redactioneel en qua opmaak meer met
elkaar in lijn te brengen. Dit is op voortreffelijke wijze gerealiseerd door Cees
Janssen en Dick van Haren, het heeft wat meer tijd gevergd dan voorzien,
maar vanaf vandaag is het boek er en het resultaat mag er zijn!
Drie hoofdstukken uit de eerste uitgave, Eerstedag brieven van Nederland
en Overzeese Rijksdelen, Stempelafdrukken op de eerste emissie van
Nederland en de Rolzegels van Nederland zijn volledig opnieuw geredigeerd
en aangevuld met de laatst bekende gegevens. Prijsnoteringen zijn waar
nodig aangepast.
Nieuw zijn de hoofdstukken over de Franse militaire poststempels gebruikt in
Nederland in de Franse tijd en de Hollandse ´tractaatstempels´ gebruikt in
de ´eerste´ periode, een stuk Nederlandse postgeschiedenis. Verder drie
hoofdstukken gewijd aan de zelfbedieningsautomaten die gedurende enkele
tientallen jaren te vinden waren in een aantal postvestigingen: de automaten
van Klüssendorf Frama, Nagler en Hytech en de minder bekende automaten
van Wincor-Nixdorf, aCon en Gunnebo. Van de stroken afkomstig uit de
automaten van Klüssendorf, FRAMA, Nagler en Hytech zijn prijsnoteringen
opgenomen. Eén hoofdstuk geeft aandacht aan een eveneens slechts
enkele tientallen jaren bestaand postaal fenomeen: de Mobiele en Rijdende
postkantoren. Voor het eerst zijn aan de stempelafdrukken van deze
kantoren, die voorkomen op poststukken vanaf 1971 tot en met 1994,
prijsnoteringen toegekend. Postzegels in hangverpakkingen werden tot en
met 2011 opgenomen in de NVPH speciale catalogus van Nederland en
Overzeese rijksdelen. Dit hoofdstuk vindt u nu in deze catalogus, bijgewerkt
met recente uitgaven.
Een groot hoofdstuk betreft een vervulling van een lang gekoesterde wens
van vele verzamelaars: een catalogus met prijsnoteringen van de
Nederlandse kantoornaamstempels met schreefloze letters gebruikt in
periode vanaf 1866 tot eind 1945. Voorheen werden door enkele auteurs dit
soort stempels ´langstempels met groteske letters´ genoemd, maar thans
wordt de officiële benaming daarvoor gebruikt. Voor wat betreft het
overzeese deel is een hoofdstuk opgenomen over de zogenoemde
Puntvlakvullingstempels die gebruikt zijn in het voormalige Nederlandsch
Indië gedurende de periode van 1935 tot en met 1949.
Dit alles heeft als resultaat dat het boek nu meer dan 500 pagina’s telt.
Ondanks gestegen kosten is de verkoopprijs van € 59.90 de prijs per
bladzijde toch ongeveer gelijk aan de eerste editie van acht jaar geleden. Bij
andere catalogusuitgevers is dat wel eens anders.
Een aantal hoofdstukken uit de eerste editie is niet opnieuw in deze editie
opgenomen, omdat ze nog steeds als actueel beschouwd kunnen worden.
Voor degene die de eerste editie nog niet heeft wordt een kortingsbon
bijgesloten waarmee een eerste editie met maar liefst 30 euro korting (9.80
in plaats van 39.80) alsnog aan de bibliotheek kan worden toegevoegd. Het
hoofdstuk variëteiten postzegelboekjes Nederland uit de eerste editie heeft
nu een vaste plaats verworven in de jaarlijks verschijnende NVPH speciale
catalogus van Nederland en overzeese gebieden (Le Timbre: met korting!)◄
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Het bestuur

DINSDAG 29 APRIL BEURSAVOND.

Voorzitter:

Fien Aretz.
hein.aretz@kpnmail.nl

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. Volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 juni.
Niet vergeten: FILA-ZUID op 13 APRIL in Mondriaan Heerlen van 11 tot
16.00 uur. Kijk voor actuele informatie steeds op onze website.
www.fakteurke.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

Nederlandse Liefdadigheid in
Maastricht in de Eerste
Wereldoorlog

Jos H.L.van den Bosch
E-mail: j.vdbosch@ziggo.nl
Veilingcommissie:

Dolf Kersten
Werkend Bestuurslid:

Albert Haan
Ontwerpend Bestuurslid:

Hub Heijnens

◄

Briefmarkenfreunde
Aachen
e
e

Zij komen elke 2 en 4 zondag van de
maand bij elkaar, Op 14 en 27 april vanaf
9h30 tot 12.h30 in het lokaal van de
“Mensa
Fach-hochschule
Aachen”
Bayernallee 9 te Aken-Burtscheid (entree
vrij). De vol-gende bijeenkomst op 11 en
25 mei
·◄

PZV. Heerlen e.o.
De maandelijkse ruilavond/vergadering elke 1e dinsdag. In gebouw Concordia, Prins Hendriklaan in Brunssum
(tegenover het politiebureau) op dinsdag 6 mei.

◄

KERKRADE – EKPV
Op 17 april. a.s. vanaf 19h00. Komen in
mei op donderdag de 15e 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
e,
e
◄
mei op de 8 in juni op de 12 .

Zuid-Limburg Maastricht

Elke 1e en 3e maandag van de
maand. In mei op de 5e en de 19e In
wijkgebouw La Belletsa, Kard.van
Rossumplein 99, Maastricht
◄

Aix-Phila veiling
De volgende postzegelveiling zal
gehouden worden op 24 en 25 mei in
Aken,
catalogus
op
internet:
www.aixphila.de
◄

(Hans Kremer, vertaling uit het Engels door Jos van den Bosch).

Nederland was neutraal in WOI, Maar dat betekende niet dat men er
niet op een of andere manier erbij betrokken was.
Nadat Duitse troepen, op 4 augustus 1914, de Belgische grens
passeerden, net ten zuiden van de Nederlands-Belgische grens,
volgde de eerste golf van Belgische vluchtelingen die de Nederlandse
grens overstaken in de richting van het kleine stadje Eijsden, vlakbij
Maastricht. Daar werden ze voorzien van onderdak en voedsel door
de locale bevolking.. De drijvende kracht achter deze hulp was de
vrouw van de burgemeester van Eijsden, Gravin de Geloes-van
Lannoy. Naarmate steeds meer mensen de grens overstaken vanuit
België en soldaten van de strijdende partijen geïnterneerd werden,
werden de diensten uitgebreid. Dit bestond uit, onder andere het
versturen van brieven en pakketten naar mensen die achtergebleven
waren, maar ook naar krijgsgevangenen die in kampen zaten. Het
opsporen
van gewone
burgers en
krijgsgevang
enen
was
ook een van
de
dingen
die de vrijwilligers voor
hun rekening
namen.
Er was zo’n
grote vraag
naar
deze
diensten dat
een
meer
efficiëntere
werkwijze wenselijk was. Dit leidde in het voorjaar van 1915 tot de
oprichting in Maastricht van het 'Internationaal Liefdewerk voor
Gewonden en Krijgsgevangenen’ (International Charity for the
Wounded and Prisoners of War).
◄►
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nieuw pakket gestuurd.
Laten we nu eens kijken naar de hierboven
getoonde enveloppe. De tekst van de enveloppe is
in het Duits. Omdat de ‘Liefdewerk’ vrijwilligers te
maken
hadden
met
veel
verschillende
nationaliteiten werden subgroepen opgericht zoals
de adreszijde laat zien. We tonen hier de Duitse
versie,

Enige informatie over deze organisatie is te vinden
in gedigitaliseerde kranten. Maar voor een
diepgaande studie verwijs ik naar de publicatie
van Hans van Lith (zie de referenties). Mijn
exemplaar is geleverd door www.bol.com.nl in
Nederland.
Op het hoogtepunt van het project waren er
ongeveer 250 vrijwilligers in, de in Maastricht
gevestigde organisatie, werkzaam.
Het verzenden van de pakketten en de
correspondentie was duur, er werden wegen
gezocht om kosten te besparen. De organisatie is
erin geslaagd om gratis post privileges e verkrijgen
en kon op die manier een hoop geld besparen. Als
men zich realiseert dat in totaal ongeveer
2.000.000 (!) pakketten werden verstuurd, kan
men zich de besparingen door gratis bezorging
voorstellen. Er werden ook 69.000 verzoeken om
informatie in behandeling genomen, waarvan zo’n
29.000 stuks met succes werden beantwoord,
Een andere besparing (in tijd en geld) kwam tot
stand toen een deel van het station Maastricht
beschikbaar werd gesteld voor de ‘Liefdewerk’
organisatie, Alle pakketten werden daar verzameld
en van daaruit verzonden. Pakketten verstuurd
door anderen werden daar ook verzameld door het
‘Liefdewerk’-kantoor en moesten voordat zij
werden verzonden gecontroleerd worden of de
inhoud wel legaal was. Pakketten mochten niet
meer wegen dan vijf kilo en items als kranten, en
wapens waren verboden, Elk pakket werd
vergezeld van een formulier (de voor- en
achterkant van de Franse versie worden hier
getoond).

Deze enveloppe werd op 5 december 1915
verstuurd vanuit Maastricht en was gericht aan "de
Kommandantur Kriegsgefangenenlager Mecheln,
Deutschland". Bovenaan rechts staat een
tweelijnig stempel "Kriegsgefangene / Prisoniers of

war" (krijgsgevangenen). De geadresseerde op
deze brief was waarschijnlijk een geallieerde
krijgsgevangenen
die
in
een
Duits
krijgsgevangenkamp zat. Echter, op de achterkant
van de enveloppe staat een met de hand
geschreven notitie "nicht Mecheln" ("Not
Mechelen"), Mechelen is Vlaams / Nederlands, de
Duitse naam is Mecheln), Er ligt ook een klein
dorp Mechelen in Nederland / Limburg, maar ik
geloof niet dat hiernaar wordt verwezen.

Als de kaart niet werd geretourneerd werd geen
Wat is er met deze brief gebeurd? Het meest
waarschijnlijk is dat het een brief is geweest
waarin om informatie over een krijgsgevangene
gevraagd werd. Maar wie plaatste de met de hand
geschreven aantekening "nicht Mecheln Belgien"
op de achterkant van de brief?
Was het een postbeambte die wist dat er geen
stad met de naam Mecheln in Duitsland, bestond,
hoewel er duidelijk staat "Deutschland". Mechelen
is een redelijk bekende stad in België, weet iedere
postbode in Nederland, zou ik zo denken.
◄►
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werd gevonden voor het ‘Liefdewerk’ briefverkeer.

Ik geloof dat deze specifieke brief inderdaad werd
gestuurd naar Mechelen in België,
In Mechelen was er een "hulpkantoor van het
Belgisch Inlichtingsbureel voor Krijgsgevangenen
en Geïnterneerden" In Mechelen stond ook het
Predikherenklooster dat in 1809 werd omgezet in
een Militair Hospitaal (= Lazaret, zie " Lazaret 3 "
op de voorkant van de omslag). Maar het meest
waarschijnlijk is dat we te maken hebben met een
geallieerde krijgsgevangene die niet in België
verbleef. Onze brief werd vervolgens weer
teruggestuurd naar Maastricht.

Ze behielden hun eigen briefpapier en
enveloppen, maar een Rode Kruis logo werd als
handstempel er op gestempeld.
Dit toont opnieuw dat met enige inzet, veel geleerd
kan worden over de Nederlandse geschiedenis.
Literatuur en referenties::
1. Hans van Lith, Twee miljoen Pakketten (via internationaal
liefdewerk), Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 2011
2. A. van de Ven, W.M. Wassenaar, Nederlandse langebalkstempels, Ermo Rijnwoude, 1997
3. http://poststempels.nedacademievoorfilatelie.nl/index.php
4. Hans van Lith, Persoonlijke informatie
5. Cees Janssen, Persoonlijk informatie
◄

Op de achterkant staat een gedeeltelijke afdruk
van een poststempel. Ik lees het als "Maastricht
9". Dit stempel werd ook gebruikt voor pakjes en
voor inkomende post. Slechts ongeveer de helft
van het stempel is zichtbaar. Is er een postzegel
verwijderd? Misschien was het een postzegel voor
de geretourneerde brief die werd verwijderd?

Jubileumboek “50 jaar Vlaamse Koninklijke
Postzegelvereniging Ambiorix Tongeren
1962-2012“.
Een prachtige uitgave, die op donderdag 6 februari In
de archiefzaal van het ‘Praetorium’ in Tongeren werd
gepresenteerd. Maar het roept ook enige vraagtekens
op immers reeds in 1928 wordt een postzegelclub
opgericht. Harry Bleus schrijft over de postzegels
waarin Tongeren een rol speelt. Ja, die Harry Bleus,
onze eigen ‘erefakteur’. De postwegen in Europa
hebben ook Tongeren aangedaan zodat er naast een
artikel hierover ook een artikel over de poststempels
vanaf 1740 in Tongeren in staat. Er is heel wat te doen
geweest op filatelistisch gebied in Tongeren, ATM
zegels, speciale stempels over de Basilica concerten
speciale postwaardestukken en zelfs ‘heli-post’. Hier en
daar speelt het zetduiveltje een spelletje met de
auteurs. Dat heb je nu eenmaal bij het digitaal opmaken
van teksten, soms valt om onbegrijpelijke redenen een
stuk tekst weg en merkt niemand het… tot je het
versgedrukte boek in je
handen krijgt. Verbazingwekkend dat de Vlaamse
overheid bereid is zoveel
geld te steken in de filatelie.
Moet je in Nederland om
komen: ze lachen je uit. Wij
krijgen al sinds jaar en dag
geen rooie cent voor wat dan
ook, dat met filatelie te
maken
heeft.
Een
lezenswaardig boek dat je
zomaar mee krijgt, onder het
genot van een glaasje bubbels. Perfecte presentatie!
Een product om trots op te zijn!
◄

Wat hier precies gebeurd is: we zullen het nooit
weten, tenminste als niemand een ander idee
heeft.
Waarom werd het Rode Kruis er niet bij
betrokkenen? De Nederlandse instanties moesten
snel reageren en men was een beetje bevreesd
voor de enorme bureaucratie van het Rode Kruis,
het zou te lang duren om deze machinerie op te
startten..Het Rode Kruis was berucht om zijn
bureaucratie, snelle beslissingen kon men niet
verwachten, Toen echter de belasting van het
“Liefdewerk’’ ” steeds meer toenam (het aantal
pakketten dat werd verstuurd was dramatisch
gegroeid)
werd
de
vraag
van
de
verantwoordelijkheid en het toezicht steeds
nijpender. De Nederlandse minister van Financiën
vroeg het Rode Kruis om te participeren en ervoor
zorgen dat alles juist zou verlopen. De ‘Liefdewerk’
organisatie in Maastricht en de lokale afdelingen
(de Belgische, Franse en Russische secties) die
waren gevestigd in Den Haag, hebben geprobeerd
om dit tegen te houden tot het einde van 1916,
toen moesten ze hun onafhankelijkheid opgeven
en het Rode Kruis als de toezichthoudende
organisatie accepteren. Een charmante oplossing
4

Dé euregionale Postzegelbeurs FILA-ZUID
Filmzaal Mondriaan
John F Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
Zondag 13 april 2014

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: titel 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
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100 Jaar Spoor in Klimmen en
Voerendaal

Klimmen 8 en 9 November 2014
Op zaterdag 8 en zondag 9 november
wordt onder auspiciën van de
KNBF, door de
Filatelistenvereniging “’t Fakteurke” Mergelland
een tentoonstelling en beurs georganiseerd i.s.m.
verschillende modelspoorverenigingen,
in de zalen van
Op d’r Plats,
Houtstraat 25 te Klimmen.
Limburg, Nederland.
Alle informatie is te vinden op:

www. fakteurke.nl

Reglementen & Alle info:
www.fakteurke.nl
Vragen
j.vdbosch@ziggo.nl
albert.haan@home.nl
Programma:

31-07-2014 einde inschrijving verzamelingen aanmeldingsformulieren moeten ingestuurd zijn
Zaterdag 8 november
10.30 uur: officiële opening in Op d’r Plats.
Tentoonstelling open tot 17.00 uur.
11.00 – 17.00 uur: postzegelbeurs in Op d’r Plats.
11.30 uur: Vergadering COLF (Regio 9 KNBF)
Zondag 9 november
Open 10 uur in Op d’r Plats.
14.00 uur Jurygesprekken
16.00 uur Palmares Prijsuitreiking
17.00 uur Sluiting.
Er zal een aparte enveloppe met een “Persoonlijke Postzegel” uitgegeven worden, die men van een speciaal
officieel stempel kan laten voorzien, gewijd aan het heugelijke feit dat de spoorlijn van Schin op Geul naar
Heerlen al 100 jaar langs Klimmen en Voerendaal in bedrijf is.
Veel aandacht voor modelspoor en modelbouw. Verschillende verenigingen (o.a. mbc miljoenenlijn en
modelbouwer Bert Senden) zullen fraaie staaltjes van modelspoor en modelbouw laten zien.
TENTOONSTELLINGSADRES:

COM.SECRETARIAAT:

“Fil.ver. ’t Fakteurke”

“Op d’r Plats”

Postadres:
Termaar 19 37,
NL 6343 CL Klimmen.
Tel.: 00 31 (0)43 459 20 37
Email (1): j.vdbosch@ziggo.nl
Email (2): albert.haan@home.nl

Houtstraat 25
NL 6343 BJ Klimmen
Contactpersoon:
Beheerder gemeenschapshuis
John Miesen
Tel.:00 31 (0)45 405 26 28
Email: gemeenschapsh.plats@gmail.com

Betalingen: bankrekening ’t Fakteurke:
IBAN: NL 22 RABO 0125904495
BIC / SWIFT: RABO NL 2 U
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