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Beste leden en belangstellenden,
Het filatelistische leven begint weer op gang te komen. Het is
alweer de derde verenigingsavond oprij met als laatste de
jaarvergadering waar de goed verzorgde bescheiden van
penningmeester, secretaris, hoofdrondzending en
kascontrolecommissie werden goedgekeurd.
De laatste ruilmiddag voor de vakantie is achter de rug en weer iedere maandag het ruilclubje in
het Blauwhuis te Schiedam.
Voor de eerste keer naar de regiovergadering van het SvF. in Reeuwijk geweest samen met Guus
de Ruiter en daar hoor je een hoop lief en leed van andere verenigingen.
Dan blijkt het dat onze eigen vereniging ‘’Vlaardingen & Omstreken” rust en kalmte uitstraalt zonder
noemenswaardige problemen in het bestuur en bij de leden en zo gaan we rustig op weg naar ons
50 jarige jubileum.
Verder kabbelt bij mijzelf het postzegelleven net als bij u denk ik rustig voort, een tevreden filatelist
is geen onruststoker.
Blijf rustig verzamelen en tot 21 mei.
Mvg. Wim van den Boogert

Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering
datum:
dinsdag 17 mei 2022
plaats:
bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.
aanvang: 20.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen Bestuur
3. Verslag vorige vergadering
4. Rondvraag
Korte pauze
5. Verloting
6. Veiling
7. Sluiting
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Notulen van de vergadering van de Filatelistenvereniging V&O, gehouden op
19 april ’22 om 20.00 uur aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen.
Voorzitter: Wim van den Boogert
Notulist: Cor Bos
Afwezig met kennisgeving: Mario Fabbro, Cees Verkerk en Bert Sey
1. Opening en mededelingen van de voorzitter
Er zijn 34 stemgerechtigde leden aanwezig.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij bied excuses aan voor de
uitvoering van de gedrukte versie van ons clubblad van de afgelopen maand. Het was slecht geniet
en stukken tekst waren weggevallen. De drukker is hierop aangesproken en hij heeft beterschap
beloofd.
2. Mededelingen van andere bestuursleden.
Franco: helaas zijn pinbetalingen voor de veilingaankopen niet meer mogelijk. Het bedrijf dat deze
diensten beheerd heeft de samenwerking stopgezet, omdat wij als vereniging ivm. met een interne
veiling volgens hen worden gezien als een Veilinghuis en deze categorie is uitgesloten van gebruik.
Cor: heeft 2 rectificaties op het verslag van de secretaris in het vorige clubblad.
1) aantal leden is niet 116 zoals staat vermeld in verslag maar 106.
2) Guus de Ruiter heeft niet 1 termijn als secretaris gefunctioneerd, maar is 2 termijnen
als secretaris Bestuurslid geweest.
3. Verslag vorige vergadering
De heer v/d Does heeft vragen aan de penningmeester over de Afdracht aan de SvF zoals vermeld
in het financiële verslag. Franco geeft uitleg.
De heer van Dijk heeft vragen over de vermelde Drukkosten. Volgens hem zaten deze kosten altijd
bij de zaalhuur inbegrepen. Franco geeft aan dat dit al jaren niet meer zo is.
Alle jaarverslagen worden vervolgens unaniem goedgekeurd.
De heer Belzer geeft aan dat in het verslag van de vorige vergadering zijn betoog over de
rondzendingen niet volledig is weergeven. In eerdere contacten met het Bestuur heeft men nu
afgesproken dat het Bestuur in de hoedanigheid van Hfd. Rondzending (Ger v/d Bent) en
Secretaris (Cor Bos) met de heer Belzer in gesprek gaan om e.e.a. uit te praten.
4. Rondvraag
Er worden nieuwe leden gezocht voor de Kascommissie Controle. De heer Donkersloot stelt zich
beschikbaar en Michel Slinger meld zich aan als reserve kandidaat.
5. Verloting
Er zijn weer 15 mooie prijzen beschikbaar gesteld om te verdelen onder de 34 aanwezige leden

blad 4

Mei 2022

6. Veiling
Om ca. 20.45 uur start Michel met de veiling no. 476. Van de 194 kavels worden er 75 (38%)
verkocht voor een totaalbedrag van € 562,= incl. de opslag (38% v/d totale inzetprijs)
7. Sluiting
Om ca. 21.30 uur sluit de veilingmeester de bijeenkomst.

Noteer in uw agenda:

dinsdag 17 mei 2022, 20.00 uur clubavond met veiling
zaterdag 24 september 2022, 12.00 – 15.00 uur ruilmiddag

Veilinglijst
Als bijlage toegevoegd

SvF- Rondzending
Geniet u ook zo van de rondzending? Lekker snuffelen in de boekjes?
Onze vereniging neemt ook deel aan de rondzending van het Samenwerkingsverband Filatelie, de
SvF. Henk de Heer is hiervoor de coördinator.
Wil je ook deelnemen aan deze rondzending? Neem dan even contact op met Henk. Het is de
moeite waard en het kost u niets. De contactgegevens van Henk vindt u op blad 2 van dit blad

Corona maatregelen
Voor de volgende ledenvergadering 17 mei a.s. zijn geen corona maatregelen meer van toepassing
conform de landelijke richtlijnen.

Hier kunt u alles vragen en kwijt, zolang het maar met postzegels te maken heeft. Misschien bent u
op zoek naar een zegel die niet op de veiling wordt aangeboden en ook tijdens de ruilmiddag niet te
vinden is. Zo'n zegel kan best bij één van de leden thuis in een hoekje weggestopt zitten.
Heeft u ook een vraag. Stuur uw vraag of aanbod naar: secretaris@pzv-vlaardingen.nl
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Propaganda en politiek via een postzegel
Bijna een halve eeuw voor de Falklandoorlog, een strijd om een postzegel op de wereldkaart,
vochten Groot-Brittannië en Argentinië een conflict uit over de
eilandengroep: per postzegel. De Britten brachten in 1933 een
serie uit ter herdenking van honderd jaar Londens gezag over de
archipel. Buenos Aires was not amused en liet dat blijken. Wie in
Argentinië post ontving met deze zegels moest porto betalen
alsof er helemaal niets op was geplakt. In 1935 en 1936 nam het
Zuid-Amerikaanse land wraak met zegels die van de
Falklandeilanden Argentijns maakten.
Propaganda via postzegels is eigenlijk zo oud als de postzegel
zelf.
Oekraïne heeft de traditie nieuw leven ingeblazen met het
inmiddels razend populaire exemplaar waarop een Oekraïense
militair de middelvinger opsteekt naar een Russische kruiser. Het verwijst naar een incident op 24
februari toen Rusland de Oekraïense
verdedigers van het Slangeneiland opriep om
zich over te geven. Die antwoordden met de
legendarisch geworden woorden: ‘Russisch
oorlogsschip, sodemieter op!’
Vanaf de eerste jaren van de postzegel zoals
we die nu kennen (rond 1840 in GrootBrittannië) sierden nationale symbolen deze
frankeringen. Vooral gekroonde hoofden waren
er veelvuldig op te vinden.
De Sovjet-Unie was het eerste land dat vrij consequent verder ging dan alleen patriottisme. Het na
de revolutie van 1917 ontstane land ging de postzegel gebruiken voor politieke propaganda. Bij hen
geen afbeeldingen van monarchen maar plaatjes van kracht, overtuiging en welvaart uitstralende
arbeiders, boeren en soldaten. Ook vijfjarenplannen, technische prestaties en indrukwekkende
gebouwen sierden postzegels.
De Italiaanse fascisten maakten op hun postzegels graag de vergelijking met het Romeinse Rijk
van weleer. Daarnaast gebruikten ze de wilskrachtige kop en kin van hun leider Benito Mussolini, al
dan niet vergezeld van leuzen als ‘Wanneer ik vooropga, volg mij dan’.
De Duitse nationaalsocialisten begonnen na hun machtsovername met postzegels met een
liefhebberij van Adolf Hitler, de opera’s van Wagner. Maar met de sterke cultus rondom de Führer
konden frankeringen met het portret van de leider niet uitblijven. Later kregen uitbreidingen van het
Duitse grondgebied hun eigen zegel. In 1944 werd de aanduiding ‘Deutsches Reich’ vervangen
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door ‘Grossdeutsches Reich’. Het ging recht tegen de werkelijkheid van dat moment in, want de
Duitse troepen verloren snel terrein.
Sommige postzegels moesten de kracht van de Wehrmacht laten zien. Andere strijdende partijen
tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden hetzelfde met plaatjes van hun militairen en materieel.
De geheime diensten van de geallieerden maakten vervalsingen van Duitse zegels. Ze konden dan
postzakken met hun eigen propaganda neerleggen bij
wrakstukken van vliegtuigen en treinen die dan netjes bij
mensen thuis werden bezorgd door Hitlers posterijen.
Op andere zegels zetten ze Heinrich Himmler op de plek
van Hitler, om onmin te veroorzaken in de hoogste
regionen van de nazi’s. In een laat stadium verscheen
een postzegel met Hitler als doodshoofd. Op de plek
van ‘Grossdeutsches Reich’ stond ‘Futsches Reich’
(Foetsie Rijk).
De Koude Oorlog vanaf het einde van de jaren veertig
liet ook sporen na op postzegels. Soms onverbloemd.
De Sovjet-Unie liet een krachtige arbeidersarm de vrede
bewaren, terwijl de met een fakkel gewapende Uncle
Sam de aardbol aan wilde steken.
In 1960 kwam post uit de VS verstuurd naar
Tsjechoslowakije retour vanwege postzegels uit de serie ‘Champion of liberty’ met Tomáš Masaryk,
tussen 1918 en 1935 de eerste Tsjechoslowaakse president. De regering in Praag beschouwde dat
als belediging voor haar socialistische republiek.
De Hongaarse posterijen maakten een foutje toen ze in 1963 én Sovjet-komonauten én
Amerikaanse astronauten met postzegels eerden. Die met Scott Carpenter had de hoogste
waarde, maar verdween snel uit roulatie. Mensen konden anders de indruk krijgen dat het Westen
superieur was.
Déjà vu Paul van der Steen - Trouw van 22 april 2022
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19 november 2021
Weet u nog wat u deed op 19 november 2021? Voor de meesten van u kan ik het antwoord wel
geven. U ging die dag een keer naar het toilet en draaide een grote drol. Hopelijk een hele hoop,
gezonde poep zegt veel over je gezondheid.
Wereld Toilet Dag viert zijn 20e jubileumjaar in 2021.
Een mooi thema met weinig zegels.
Wereld Toilet Dag is een jaarlijks evenement dat op 19
november wordt gevierd. De dag richt zich op het
belang van goede sanitaire voorzieningen en voor
toegang tot schone en veilige toiletten voor iedereen.
Het is de World Toilet Organisation die sedert 2001 met deze dag de aandacht wil vestigen op de
wereldwijde sanitaire crisis door het organiseren van de ‘World Toilet Summit’. Sindsdien is Wereld
Toilet Dag over de hele wereld in omvang en erkenning door partners gegroeid.
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Finland (2013): Finse bijgebouwen als
wc’s ? Finse humor ?
De Wereld Toilet Dag moet de
verantwoordelijken in de politiek en het
bedrijfsleven wakker schudden, taboes
elimineren, en de strijd tegen
wereldwijd verbreide sanitaire
tekortkomingen opvoeren. Nationale
overheden moeten minstens drie
procent van hun uitgaven aan sanitaire
voorzieningen en watervoorzieningen
uitgeven. Ook corruptie in de
watersector moet bestreden worden.
Naar schatting verdwijnt, door actieve
en passieve corruptie, zo’n twee
miljard dollar per jaar via dubieuze
geldkanalen, fondsen waarmee de
problemen konden opgelost worden
door alternatieve sanitaire en
watertechnologie.

Finland (2013): Finse bijgebouwen
(voorkant boekje)
In 2013 leidde een gezamenlijk initiatief
van de regering van Singapore en de
Wereldtoiletorganisatie tot de eerste
VN-resolutie van Singapore, getiteld
‘Sanitation for All’, waarin wordt
opgeroepen tot collectieve actie om de
wereldwijde sanitaire crisis aan te
pakken door de herdenking van
Wereldtoiletdag. De resolutie werd
mede ingediend en aangenomen door 122 landen tijdens de 67e zitting van de Algemene
Vergadering van de VN in New York. Op 24 juli 2013 werd Wereld Toilet Dag op 19 november een
officiële VN-dag.
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San Marino (2015): World Toilet Day
Talloze sanitaire werkers in ontwikkelingslanden werken in omstandigheden die hun leven en
gezondheid in gevaar brengen en hun waardigheid en rechten schenden. Ter gelegenheid van
Wereld Toilet Dag hebben de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Wereldbank, de
Wereldgezondheidsorganisatie en WaterAid een rapport uitgebracht waarin de onveilige en
onwaardige arbeidsomstandigheden van sanitairwerkers over de hele wereld worden benadrukt.

Samoa (2014): World Toilet Day
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Alle huishoudens in de 46 minst ontwikkelde landen ter wereld zouden tegen 2030 over handenwas
faciliteiten kunnen beschikken als de wereld minder dan 1 dollar per persoon per jaar zou
investeren in handhygiëne, volgens het rapport State of the World’s Hand Hygiene 2021 – Global
Handwashing Day – door de WHO en UNICEF. De jaarlijkse kosten voor regeringen om thuis
handen wassen met zeep te promoten, bedragen slechts 2,5 procent van de gemiddelde
overheidsuitgaven voor gezondheidszorg in deze landen.

USA (2018): Emoji’s (scratch and sniff stamps to smell like poop emoji).
United Nations 2021 uitgiften
Wereld Toilet Dag viert toiletten en maakt mensen bewust van de 4,2 miljard mensen die geen
toegang hebben tot veilig beheerde sanitaire voorzieningen. Ongeveer 673 miljoen mensen doen
aan open ontlasting. Het gaat om het nemen van actie om de wereldwijde sanitaire crisis aan te
pakken en om Sustainable Development Goal 6 te bereiken: water en sanitatie voor iedereen in
2030. De UNPA beschreef de ontwerpen als ‘drie van de belangrijkste manieren waarop toiletten,
water en hygiëne waarde toevoegen aan ons leven’. Ontwerper is de Britse illustrator Gail
Armstrong, die gespecialiseerd is in papieren sculpturen.

De 58¢-zegel voor gebruik van het postkantoor op het VN-hoofdkwartier in New York City toont een
wit toilet omringd door bloemen, bladeren, tarwe en maïs. Uitleg zegel: ‘Veilig beheerde toiletten en
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waterdiensten voeren ons afval af, helpen voorkomen dat voedselgewassen worden besmet en
zorgen voor duurzaam gebruik van water in de landbouw’.
De 1-frankzegel voor gebruik van het postkantoor in het Palais des Nations in Genève
(Zwitserland) staat voor goede hygiënepraktijken. Dergelijke praktijken zijn ‘alleen mogelijk met
betrouwbare en betaalbare water- en sanitaire voorzieningen, die mensen helpen beschermen
tegen vermijdbare ziekten zoals COVID-19 en cholera’, aldus UNPA. Volgens de Verenigde Naties
leeft 40 procent van de wereldbevolking (ongeveer 3 miljard mensen) zonder basisvoorzieningen
om handen te wassen en er is thuis water en zeep beschikbaar. Het ontwerp van de 1-frankzegel
bevat afbeeldingen van bacteriën en ziektekiemen, water dat uit een kraan stroomt en een hand
desinfecterend pompflesje met een EHBO-embleem.
De zegel van €1 voor gebruik van het Vienna International Centre in Wenen (Oostenrijk), benadrukt
het belang van toiletten voor vrouwen en meisjes thuis, op scholen en op het werk. Bij de
bespreking van de Sanitation for All-resolutie zei de VN op haar website: ‘Sanitatie is ook een
kwestie van fundamentele waardigheid en de veiligheid van vrouwen, die niet het risico mogen
lopen slachtoffer te worden van verkrachting en misbruik vanwege het ontbreken van toegang tot
een toilet dat privacy biedt’. De postzegel stelt een meisje voor, open en gesloten deuren van
openbare toiletten en talloze symbolen die verband houden met onderwijs.
Toiletten en corona (2020)
Op 19 november 2020 vroeg Wereld Toilet Dag wereldwijd aandacht voor problemen rondom
sanitaire voorzieningen. Door de coronacrisis signaleert de organisatie een nijpend tekort aan
openbaar toegankelijke toiletten, zowel in grote steden als in buitengebieden. Daarom op deze dag
de oproep aan gemeenten, bedrijven en horeca om toiletten beschikbaar te stellen.

Doordat winkels open zijn, maar horeca gesloten, is in stadcentra een groot probleem ontstaan
rondom sanitaire voorzieningen. En ook in buitengebieden, waar mensen fietsen of wandelen, is
door sluiting van horeca geen mogelijkheid om gebruik te maken van een toilet. Dit raakt vooral
kwetsbare mensen in de samenleving, zoals ouderen, gehandicapten, ouders met jonge kinderen
en mensen met maag-, lever-, darmproblemen. Van de laatste groep telt Nederland er ruim twee
miljoen. Deze mensen durven veelal het huis niet meer uit.
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Israël (2010): Expo China – medische uitvinding voor darmproblemen.
Gelukkig kunnen we massaal de Oostenrijkse zegel als wc-papier gebruiken met waarde € 2,75 + €
2,75, uitgegeven in 2020 tijdens de coronapandemie en het advies van 1 meter afstand!

Oostenrijk (2020): COVID-19 op wc-papier.
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Encyclopedie van de stront
Menselijke uitwerpselen, ze zijn overal: in de keuken, bij de dokter en in de big business. Dat weet
je als je Kakafonie, de encyclopedie van de stront van de Nederlandse schrijver Gerrit Komrij hebt
gelezen. Lectuur voor op het toilet, over de wereld van de schetologie en drollenkunde. En die
wereld is groot, want god en klein pierke creëert een drol en laat een wind.
Waarom dit boek? Komrij:
‘We doen niets liever dan praten over alles wat erin gaat,
maar we zwijgen over hoe het eruit komt. We moffelen
alles weg wat met stront te maken heeft, want dat is vies.
Verschillende filosofen zoals Rabelais of romanciers
zoals Swift zijn er mee bezig geweest, maar je vindt ze
nergens terug in een bloemlezing en ook niet in de
schoolboeken. Mijn boek is een verzameling van al die
meningen en gedachtes over ontlasting’.
18 november 2021, Randy Koo

Heeft U ook een leuk stukje voor het clubblad, schroom niet en stuur het in. Leuk voor alle
leden om te lezen en fijn voor de secretaris om het clubblad niet alleen te hoeven vullen.
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Meer informatie over beurzen? Kijk eens op: https://www.knbf.nl/evenementen/beurzen
en klik dan op het pijltje achter de betreffende datum.

Hier vindt u voortaan de vaste postzegelbeurzen / ruilmiddagen in de buurt. Hoeft u niet steeds te
zoeken. Echter wel onder één voorwaarde: Dat u zelf eenmalig de informatie aanlevert.
Maassluis KONINGSHOF, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis.
Elke 2e zaterdag van de maand, van 12.00 tot 16.00 uur - Toegang € 1,00 Gratis parkeren.
Bereikbaar met bus 33 en/of 126, halte Uiverlaan en met de Hoekse Lijn, halte Maassluis West.
Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek
Bijeenkomsten: meestal op de 4e maandag van de maand vanaf 19:00 uur zaal open begin
20:00uur met kavel- en letterveiling
Inloop middagen: 1e zaterdag van de maanden januari, maart en juni van 13:30-16:00 uur.
Inloopavonden: 2e maandag van de maanden februari en april van 19:00-22:00 uur.
Deze activiteiten: Buurthuis ‘De Wel” Bongerd 2a 2902 VK, Capelle aan den IJssel.
Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam
Bijeenkomsten: elke 3e woensdag v/d maand, van 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in
‘Het Enkpunt’ Dordtsestraatweg 800, 3075 BS Rotterdam. Openbaar vervoer bus76/lijn 25
Postzegelvereniging De Maasmond
Bijeenkomsten:elke 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling
Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse,
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