
Voorzitter:         C.J. Brons 
                         Strausslaan 20, 2992 PD Barendrecht  0180-613033
Secretaris:       J.W. Tavenier

            Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375
Penningmeester: A. Vink  

     Klipper 42, 2991 KK Barendrecht    0180-614197
Rondzendingen:    J. Visser

                 ’t Fruit 26, 2991 TR Barendrecht          0180-614932
Veilingen:              M.W. Brons,

                Giessen 1, 2991 RH Barendrecht          0180-617147 
Beurzen:               M.C. Kooiman,

                Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht   0180-618995
Jeugd/Rondzending      F. Vuyk

   Smederij 20, 2993 AS Barendrecht     0180-613484

-----------------------------------------------------
Veiling:           Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester
                         uiterlijk op de contactavond voor de veilingavond.*      
Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden aangeboden      
                         aan de leider van het rondzendverkeer.*
Bibliotheek:    Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. 
                         Deze boeken worden kosteloos uitgeleend. (tel. 0180-613033)                      
Beurzen:         Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de leider van de  
                         beurzen.
*

     Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moet voldoen aan eisen van
kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of de leider

rondzendverkeer. 
                          -------------------------------------------------------------

Het gironummer van de vereniging is: voor contributies  nr.  2907935                       
                                                               t.n.v. Penningmstr.   Ver. v. Postzegelverz  .                 

                 
                                                        voor de rondzending nr.  2252801

                    t.n.v. Rondzending Ver.v. Postzegelverz.

De vereniging is opgericht op 8 december 1966.
Ingeschreven bij de K.V.K. nr. V  348153

          “robert broekers” 

                                   

 Meubel- & Woningstoffering

                                                 

voor vakkundig advies

Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

tevens uw adres voor
scheeps- en projectstoffering

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137
ROTTERDAM-LOMBARDIJEN
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71

 Geopend: ma. t/m vr.
     9.00 – 17.00 uur 



_______________________________________________________________________

                                                             Vrijetijdskleding

       Shirts
   Pantalons     Pullovers

    ‘t Vlak 13
    Barendrecht              _____________________________________________

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 4 nr. 5                                                             November 2004

N F O



zegels in abonnement aan een Berlijnse handelaar. Dit ondanks het feit
dat 21 april uiteindelijk als de officiële uitgiftedag was vastgesteld om
verspreiding over de kantoren van Berlijn te realiseren. Hij stelt tevens
dat de postkronieken van diverse kantoren aangeven dat deze kantoren
ook na 21 april hebben gefunctioneerd. Zo was Berlin Steglitz tot 24
april open, kantoor W30 tot 25 april, en Berlin schöneberg 1tot 28 april.

Op  grond  hiervan  maar  ook  op  grond  van  afstempelingen  in
postspaarbank-
Boekjes van 21 april stelt hij dat er wel degelijk nog kantoren in Berlijn
gefunctioneerd  hebben.  Schlegel  voegt  hier  nog  een  aantal
ooggetuigenverslagen aan toe die dit  bevestigen. Hij  stelt  ook dat  dit
geen enkele  garantie  geeft  dat  een  brief  echt  gelopen is van het  ene
kantoor  naar  het  andere,  laat  staan  of  er  nog  bezorging  heeft
plaatsgevonden.

conclusie 
Te concluderen valt voorlopig dat het dus theoretisch mogelijk moet zijn
dat deze zegels op 20 en 21 april, en misschien ook wel later, gebruikt
zijn binnen Berlijn.  Dit  is  zeker  mogelijk geweest  gezien  de enorme
omvang  van  Berlijn,  en  het  feit  dat  de  Russen  vooral  recht  op  het
machtscentrum  afgingen  en  delen  van  Berlijn  voorlopig  links  lieten
liggen. Overigens geven de diverse bronnen niet allemaal dezelfde data
voor de sluiting van de kantoren.

Feit blijft dat na afloop van de oorlog grote hoeveelheden van door de
Russen  gevonden  zegels  van  deze  emissie  in  de  handel  terecht  zijn
gekomen en dus ook benut kunnen zijn voor de productie van brieven
met deze zegels.

Bron:
Deutsche Post               W.V.

Van de voorzitter. 

Dit is alweer het laatste nummer van 2004. Het is ongelofelijk, maar Franco
viert  volgend  jaar  zijn  eerste  lustrum.  Wat  gaat  de  tijd  toch  snel.  In  de
uitvoering van Franco is heel wat veranderd, maar, en ik citeer uit het eerste
nummer, de doelstelling is nog altijd hetzelfde gebleven:
“Waarom een  blad?  In  de  eerste  plaats  om verenigingsnieuws te  melden,
zoals de data van contactavonden, veilinglijsten, een rubriek nieuwe leden en
een in memorium, filatelistische evenementen, ingezonden stukken, nieuwe
uitgiften, de notulen van de jaarvergadering, het jaarverslag en zo mogelijk
een filatelistisch artikel.”
Ook een bijdrage van de leden was en is welkom. Daar is niet veel respons op
geweest, maar daarom ben dankbaar dat Wim Visser zich een paar maanden
geleden bereid heeft verklaard in ieder nummer een artikel te plaatsen.
Ook in dit nummer treft U zijn artikel aan.

Rest mij nog, het is wat vroeg, U prettige feestdagen toe te wensen.  

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

Overige ledenavonden in 2004:
                               alle avonden

                     altijd aanvang (19.30)
veiling (21.00)

19 november met veiling
17 december

                   

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 19 november en

17 december 2004.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur



 

Deutsches Reich  Michel 909 en 910
inleiding
Over deze laatste twee zegels van het Deutsches Reich is veel commotie
ontstaan die in Duitsland zelfs tot een rechtszaak geleid heeft. Om de
achtergronden  van  deze  problematiek  goed  te  kunnen  begrijpen  is
kennis nodig van de geografische omstandigheden rond Berlijn en de
ontwikkelingen  in  de  oorlog  in  april  enerzijds  en  van  de  postale
omstandigheden anderzijds.

Deze informatie is terug te vinden in postale bronnen en ook vooral in
historische  verslagen  over  de  slag  om  Berlijn.  Met  name  de
oorspronkelijke  postale  bronnen  zijn  schaars  omdat  deze  vaak  in  de
strijd  verloren  zijn  gegaan  of  later  op  verzoek  van  de  russen  zijn
opgemaakt.  De  historische  bronnen  zijn  gebaseerd  op
ooggetuigenverslagen en informatie uit de archieven die ten tijde van de
onderzoeken beschikbaar waren. Beperkende factor is ook dat het aantal
ooggetuigen gezien de tijd steeds kleiner is geworden.

Van groot belang in dit verhaal is het feit dat de omvang van Berlijn te
vergelijken is met een gebied ter grootte van de provincie Utrecht.
Dit gebied konden de legers onder zware tegenstand niet binnen een dag
bezetten. De Russische aanval op Berlijn begon op 16 april, pas op 20
april  werden  de  buitenwijken  bereikt  en  vanaf  21  april  beschoot  de
Russische  artillerie  het  centrum  van  Berlijn  voortdurend,  zodat  het
vrijwel onmogelijk werd om nog veilig over straat te gaan.

De postdienst
Ooggetuigen melden dat de postboden zolang het kon de post bleven
bezorgen
In de loop van 20 april werd het postvervoer echter steeds moeilijker en
als gevolg van de beschietingen moest de dienst in de loop van 21 april
vrijwel  gestaakt  worden.  Ook  waren  veel  postkantoren  door
voortdurende bombardementen zwaar beschadigd en of vernietigd.

frankeermogelijkheden
De  vraag  kan  worden  gesteld  waar  twee  zegels  met  ieder  een
frankeerwaarde van 12 pfennig nog voor gebruikt kunnen worden? In
eerste instantie was 12 pfennig het port voor binnenlandse brief tot 20
gram. Berlijn was echter ingesloten door de Russen zodat verzending in
het binnenland niet meer mogelijk was!

Ten gevolge van die omsingeling bleef als enige mogelijkheid dan over
de  zegels  te  gebruiken  voor  een  aangetekende  brief  voor  het  lokale
verkeer. Het tarief voor een lokale brief tot 20 gram was 8 pfennig en
het aantekenrecht bedroeg 30 pfennig. Een frankering met drie van deze
zegels plus een zegel van 2 pfennig, of twee van deze zegels en voor 14
pfennig aan andere zegels behoorde dus tot de mogelijkheden.

Een andere visie
De heren Walch en Strobel hebben in hun boekje uit  1995,  SA-/SS-
Briefe sind Nachkriegsproduktion, verslag gedaan van hun onderzoek
naar deze zegels.
Zij stellen onder andere dat:

- Deze zegels pas op 21 april zijn verschenen,
- Alle postkantoren op 21 april hun kantoor sloten,
- De adressen op de brieven vaak van bekende verzamelaars zijn of

niet bestaan,
- Er,  gezien  de  nummers  van  de  aantekenstroken,  circa  1000

aangetekende brieven verzonden zouden zijn op een dag vanuit een
kantoor en dat dit gezien de omstandigheden wel erg veel is,

- Er ook geen brieven met andere geldige Duitse zegels uit Berlijn in
deze dagen te vinden zijn.

Al lezende krijgt men de indruk dat deze studie een regelrechte aanval
op de Duitse keurmeester H.G Schlegel lijkt te zijn.

In  Philatelie  267  van  januari  1999  volgt  het  commentaar  van  deze
keurmeester. In eerste instantie gaat hij in op de vraag of een brief vals
is indien hij niet op de postale wijze is vervoerd doch slechts op verzoek
van een belanghebbende is gemaakt. Hij stelt dat het niet de taak van de
keurmeester is om vast te stellen of een brief echt gelopen is, hij stelt
slechts  vast  of  de brief  met echte stempels  is  afgestempeld  en of  de
afstempeling op de vermelde  datum mogelijk was. Hij was zelf in die
dagen in Berlijn gelegerd en stelt op grond van eigen waarnemingen het
volgende vast.

De zegels  zijn  wel  degelijk op 20 april  verschenen en sommige kantoren
hebben  ze  al  eerder  in  abonnement  aan  handelaren  geleverd.  Als  bewijs
hiervoor noemt hij een rekening van de postdienst voor levering van deze
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Bovendien kunt U altijd over de 
nieuwste Yvert beschikken*

. Onze vereniging
leent  de Yvert of delen daarvan gratis uit. Onze secretaris de heer J. Tavenier
kunt U bellen tel. 0180-612375 als U een deel  of delen wilt lenen. Bij de
heer Tavenier is ook te leen een watermerkzoeker en een blauwe lamp. 

*In de ledenvergadering is besloten langzaam maar zeker over te schakelen
op de Michel catalogus.

De laatste postzending vanuit Berlijn naar de rest van het land vond op 17 
april plaats, terwijl op 18 april de laatste zending uit het land Berlijn bereikte.
Hierna was geen contact meer mogelijk ten gevolge van de Russische 
omsingeling.

De zegels zijn verschenen op 20 april 1945, de verjaardag van Adolf Hitler.
Ze  waren  gedrukt  bij  de  Weense  Staatsdrukkerij.  Vlak  voor  de  Russische
bezetting  van  Wenen  op  14  april  zijn  er  50.000 series  per  vrachtauto  naar
Berlijn verzonden waar ze op 17 april  aankwamen bij kantoor C27. Bij  een
beperkt aantal nog in gebruik zijnde kantoren werden ze verkocht.

Diverse meningen
In vele publicaties is over de zegels geschreven. In het boek  Philaty of The
Third Reich  door Alf Harper staat, zonder bron vermelding, dat de volgende
kantoren deze zegels hebben verkocht:
-    C2 open op 20 april en misschien 21 april
-    Charlottenburg 2 vernietigd in de loop van 20 april
-    S.W.68 gesloten 21 april
-    C 25 open op 20 april en misschien 21 april
-    Wittenau gesloten op 21 april om 7.00 uur pm
-    Wilmersdorf gesloten op 25 april om 11 uur am
-     N4     
-     N.W.7
-     W8
over deze laatste drie kantoren is in dit boek geen nadere informatie te
vinden omdat zij in de Russische zone liggen.

In zijn boek  Vom Krieg zum Frieden. Sechs deutsche jahre 1944-
1949 stelt
Heinz Jaeger dat deze zegels op 20 april in enkele postkantoren te koop
waren. Ze zijn vooral door in de filatelie geïnteresseerde postbeambte,
filatelisten  en  handelaren  gebruikt  om  aangetekende  brieven  te
produceren  die  volgens  het  tarief  gefrankeerd  waren  en  conform de
richtlijnen in de registers werden verwerkt en afgestempeld. Het werk
dus van fanatiekelingen. Als voorbeeld noemt hij een brief van kantoor
C25  naar  C2  op  20  april,  dat  kantoor  was  volgens  hem  na  de
vernietiging ingetrokken bij kantoor C27.

Lakowski  stelt  in  Lebenszeichen  1945 dat  brieven  op  21  april
afgestempeld meestal niet bezorgd zijn en met het stempel zuruck erop
bleven liggen om later door de Russen in beslag te worden genomen en
te worden vernietigd. Ook meldt hij dat het kantoor Charlottenburg nog

op 23 april 1945 open was.        vervolg zie elders in dit blad

Overleden

De Heer J. van den Berg



Voor al Uw betere zegels. Naast modern
ook veel klassiek materiaal.

De duurdere zegels veelal met
certificaat.

Contributie voor 2005

In de ledenvergadering van maart j.l. is besloten de contributie te verhogen 
van € 7,00 naar € 8,00. Houdt U bij uw overschrijving daar rekening mee.

Dus:        € 7,00   wordt   € 8,00

Het gironummer van de vereniging is: voor contributies  nr.  2907935     
                                                     t.n.v.   Penningmstr. Ver. v. Postzegelverz  .    

Op tijd betalen betekent voor het bestuur minder werk!!!!

Ledenavonden in 2005

21 januari
18 februari
18 maart
15 april
20 mei
17 juni
16 september
21 oktober
18 november
16 december

dus iedere keer op de derde vrijdag van de maand.

Doorlopend te koop gevraagd;
Nederland & Overzeese

Gebiedsdelen
Onze interesse gaat vooral uit naar

klassiek materiaal
Betaling á contant

Indien gewenst bezoek aan huis

0180-617147
Martin Brons

Nieuwe leden

Hr. van Eijk
Hr. Bakker

Hr. van Leeuwen
Mevr. Ketel – Bammens

Allen hartelijk welkom.

Beurzen
zaterdag
26 maart

26 november



Veiling 19 november / aanvang 21.00 uur
x gebruikt
xx ongebruikt (met plakker(rest))
xxx postfris  

NR.   omschrijving cat.w inzet
      € €

1  Die Plattenfehler der 10 pfg.-Krone/Adler-Marke Michel nr. 47  1,00
2  Die Plattenfehler der Germania-Reichspost-Ausgabe  1,00
3  Michel Europa-Katalog West (A-K/L-Z) 1999/2000  1,00
4  Michel Wurtemberg-Spezial-Katalog 1997  1,00
5  Michel Spezial-Katalog der deutschen Privatpostmarken  1,00
6  Handboek Filatelie - Frank Arnau  1,00
7  Filatelie geschiedenis, stempels, postwaardestukken en zegels  1,00
8  Filatelie van A tot Z - Mr. A. van der Flier  1,00
9  Basisboek Filatelie - Mr. A. van der Flier  1,00

10  Altdeutsche Staaten Spezialkatalog - Thomas Henke  1,00
11  Doos Michel catalogi (totaal 18 stuks)  1,00
12  Doos met 28 catalogi gehele wereld w.o. Nederland '66  1,00
13  Schoenendoos gevuld met insteekkaarten/inst. Boekjes  1,00
14  Doos met 15 ledige stockboeken  1,00
15  Dik stockboek (ledig)  0,50
16  Great Britain album (ledig)  0,50
17  Channel Islands 2 ledige albums  0,50
18  Dik stockboek (ledig)  0,50
19  10 stockboeken (ledig)  1,00
20  13 stockboeken (ledig)  1,00
21  2 SAFE albums (met cassette) Nederland 1967-1990  1,00
22 xxx Portugal diversen op insteekkaart 17,00 1,00
23 xxx Malta Yvert nr. 285/286 (red cross centenary) 6,00 1,00
24 xxx Spanje insteekkaart met postfrisse series  1,00
25  Reich nr. 209 (veldeel van 50 xxx)/dienst 78 (veldeel van 70 x) 171,00 5,00
26  MICHEL Handbuch-Katalog Deutsche Feldpost 1937-45  7,50
27  MICHEL Stempel-Handbuch Deel I - III  15,00
28  Die Postgeschichte der Nürnberger Reichsparteitage  2,50
29  NVPH catalogus 2004 Nederland en Overzeese Rijksd.  1,00

30 xxx United Nations nr. 1/76 postfris in insteekboek
$ 
59,95 10,00

31 xxx Indonesië verzameling in insteekboek 307,50 20,00
32  x Zwitserland op insteekkaart x/xxx    Hoge Cat.w.!!!  5,00
33 xxx Nederland nr. 91, 93, 94 Jubileumzegels 1913 postfris 16,50 6,50
34 xx Nederland nr. 232/235 Kinderzegels 1930 28,50 10,00
35 xx Nederland nr. 261/264 Kinderzegels 1933 41,00 14,00

36 xx Nederland nr. 274/277 Zomerzegels 1935 49,50 15,00
37 xxx Nederland nr. 313/317 Kinderzegels 1938 postfris 51,00 20,50
38 xxx Nederland nr. 58 (4 ct, bruinlila) postfris 3,25 2,00
39 xxx Nederland nr. 132/133 Opruimingsuitgifte 1923 Postfris 210,00 95,00
40  x Nederland nr. 11 (25 ct, donkerviolet) 1867-1868 125,00 40,00
41 x Nederland nr. 12 (50 ct, goudkleur) onder stomp tandje! 190,00 25,00
42 x Duitsland 280 zegels op insteekkaart  2,50
43 x DDR 300 zegels op insteekkaarten  3,00
44 x Motief w.o. schepen, vervoer en overig (400 zegels)  2,00
45 xxx Indonesië nr. 600/631 (jaar 1968) 74,95 7,00
46 xxx Indonesië 1973, 1975, 1976 op insteekkaart 130,20 10,00
47 xxx Indonesië blokken nr. 19, 20, 27, 28, 45 98,00 7,50
48 x DDR 90 series op insteekkaarten 339,15 15,00
49 xxx Nederland PB nr. 1 9,10 3,00
50 xxx Nederland PB nr. 3 3,65 1,25
51 xxx Nederland PB nr. 3A 4,55 1,75
52 xxx Nederland PB nr. 4 3,65 1,25
53 xxx Nederland PB nr. 6A 6,85 2,25
54 xxx Nederland PB nr. 6C 45,50 15,00
55 xxx Nederland PB nr. 6CF 3,20 1,00
56 xxx Nederland PB nr. 7A 4,55 1,50
57 xxx Nederland PB nr. 7BF 7,95 3,25
58 xxx Nederland PB nr. 8AF 13,65 4,75
59 xxx Nederland PB nr. 9AF 12,50 4,50
60 xxx Nederland PB nr.12A 25,00 9,00
61 xx Ned. Antillen nr. 218/229 Koningin Juliana 1950-54 76,00 16,50
62 xx West-Nieuw-Guinea UNTEA nr. 1/19 61,45 15,00
63 xxx Nieuw-Guinea insteekkaart meest xxx 60,00 12,00
64 x Ned. Indië stockboek w.o. doubletten/hoge cat.w.!!!  5,00
65 xxx Overzee in stockboek w.o. postfris/hoge cat.w.!!!  5,00
66 fdc Indonesië bundel FDC's ? 2,50
67 x Ned. Indië verzameling in DAVO w.o. aardig materiaal  8,00
68 xx Suriname nr. 69,73,76,80,82,84 28,80 8,50
69 xx Suriname nr. 123/126 18,90 5,50
70 xx Suriname insteekkaartje w.o. nr. 127/29, 195/96 51,50 10,00

Zie voor vervolg volgende bladzijde.

71 xxx Suriname nr. 200/01, 210/213, 210B Postfris 8,10 2,75
72 xxx Ned. Antillen nr. 996/999 + LP 89/90 postfris 13,50 4,50
73 xxx Nieuw-Guinea Portzegels nr. 1/6 postfris 14,85 5,00



74 x Ned. Antillen nr. 1071/72, blok 1073 FEPAPOST '94 22,50 6,00
75 x Ned. Antillen 7 insteekkaartjes Luxe gebruikt materiaal! 67,85 12,50
76 xxx Ned. Antillen inst.kaart met postfrisse blokken 81,75 16,50
77 xx Suriname insteekkaart w.o. nr. 111/14, 127/36, 146/49,   

  151/66, 187/89, 197/99, 206/09, mooie koop!!! 172,85 40,00
78 x Suriname Luxe gebruikt op insteekkaart 17,20 3,50
79 xxx Ned. Antillen blok nr. 775,797,822,854,860,878,906,925,932 39,45 10,00
80 x Nederland nr. 203/207 met "dierentuinstempel" pr. Ex.! 40,00 10,00
81 xxx Nederland nr. 287 in veldeel van 6 pracht albumstuk!!! 30,00 12,00
82 xxx Nederland nr. 2009 (zilveren verrassingszegel) 14,00 5,75
83 xx Nederland nr. 402B/403B Blokken Legioenzegels 1942 290,00 80,00
84 x Nederland nr. 18 (2,5 ct, violet) Rijkswapen 88,00 26,50
85 x Nederland nr. 86 afstempeling Haarlem 23-12-1906 20,00 7,50
86 x Nederland nr. 244/247 ANVV-zegels 1932 65,00 22,50
87 x Nederland nr. 278 Luchtvaartfondszegel 1935 13,00 4,75
88 x Nederland nr. 346/349 (1/10 gld. Konijnenburg) 111,25 27,50
89 x Nederland Luchtpost nr. 8 in paartje (Mercurius 1929) 12,00 4,50
90 xx Nederland Port insteekkaart tussen nr. 31/41 35,65 9,00
91 xxx Nederland nr. 166/168 Kinderzegels 1925 POSTFRIS 22,50 11,00
92 xxx Nederland nr. 293/295 Jamboree 1937 POSTFRIS 14,75 7,00
93 xxx Nederland nr. 637/640 Juliana 1/10 gld. POSTFRIS 41,50 16,50
94 xxx Nederland nr. 655/659 Zomerzegels 1955 POSTFRIS 28,00 12,00
95 xx Nederland nr. 681/682 Europa 1956 115,00 23,00
96 xx Nederland nr. 177/8,181,183/4,187/1,193,196/8 209,50 68,00
97 xxx Nederland nr. 248/251 Kinderzegels 1932 POSTFRIS 140,00 70,00
98  Schoenendoos "oude kaveltjes" GOED BEZICHTIGEN!!!  25,00
99 x Nederland Luchtpost nr. 12/13 LUXE GEBRUIKT 320,00 130,-

100 x Nederland nr. 130, 2½ gld. Zwartbruin LUXE exemplaar 300,00 140,-

Na betaling kunt U de kavels afhalen bij de veilingmeester.
Vergeet Uw biednummer niet in te leveren s.v.p.

Postzegels verzamelen “levensgevaarlijk”.

Uit  de  solidariteit  met  verzamelaars  in  het  algemeen  en  sigarenbandjes-
verzamelaars  in  het  bijzonder  hier  een  bijdrage  van  een  gefrusteerde
postzegelverzamelaar.
Sigarenbandjes zijn in de ban gedaan, want zo heeft ons ambtelijk apparaat
bedacht, het zet aan tot roken. Ach als Nederlander hoef je je niet zo meer te
verwonderen over dergelijke zaken, want kennelijk hebben we niets anders
meer om ons druk over te maken. 
Bierviltjes van nog bestaande merken treffen hetzelfde lot van afkeuring in
de Nederlandse samenleving. Of is het niet de samenleving, maar een stel
gevaarlijke personen, die niets om het hand hebben en dan maar dit soort
walgelijke fratsen overhoop halen. 

Uw postzegelverzameling  is  ook  in  gevaar.  Wat  dacht  U  van  zegels  die
afbeeldingen hebben als:

KLM zegels, mileuvervuilender kan het niet
De Griekse God Hermus, afdgoderij
De Traliezegels en de Legioenzegels, aanzetten tot nazistische ideeen
De van Nellefabriek, produceert shag en koffie, bah!
De Bevrijdingszegels, aanzetten tot schieten
Voetbalzegels, oproep tot massakoren
Marinierzegel, oproepen tot soldaatje spelen

Ach zo kun je wel een tijdje  doorgaan.  Binnenkort  mogen we alleen nog
kinderzegels tentoonstellen, mits goedgekeurd door een tiental commissies en
komen er op iedere auto stickers met de meest afschuwelijke teksten. Bij Mac
Donalds uithangborden, waarop vreselijk dikke kinderen staan afgebeeld enz.
In  een  achteraf  zaaltje  houden  we  stiekem  een  illegale  postzegel-  en
sigarenbandjestentoonstelling en we veranderen onze naam in Verzamelaars-
vereniging Barendrecht (goedgekeurd door commissie huppeldepup), omdat
postzegelverzamelen in het verdom hoekje is geplaatst. 

Ja gefrustreerd ben ik wel, of zou dat komen doordat ik het artikel schrijf op
de dag dat Theo van Gogh is doodgeschoten?

Cor Brons   
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