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CORINPHILA VEILINGEN BV
              AMSTELVEEN - NEDERLAND

           INFO@CORINPHILA.NL  

         TEL. +31 20 624 97 40

          WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
                   ZÜRICH - ZWITSERLAND

             WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN 
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA
POSTZEGELS, MUNTEN EN PRENTBRIEFKAARTEN

Verkocht 2016
Corinphila Nederland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 40.000

Verkocht 1998
Corinphila Zwitserland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 164.000

CHF 180.000

Het enige Nederlandse internationale postzegelveilinghuis met 
zusterbedrijven in Duitsland, Zwitserland, Hongkong en de VS.

Dankzij onze uitgebreide filatelistische kennis, de optimale  
presentatie en ons internationale netwerk realiseren wij de  
hoogste prijzen.

Verkocht 1998
Corinphila Zwitserland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 50.000

CHF 55.000

CORINPHILA - EEN TRADITIE VAN SUCCES 

Verkocht 2017
Corinphila Nederland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 55.000

UW VERZAMELING  
IN VERTROUWDE HANDEN!

Bel ons voor het maken van een afspraak! 
Voor grotere verzamelingen komen wij graag bij u langs.

Hoofdsponsor



TAXATIES EN NALATENSCHAPPEN
Jan Bouwmeester
jblion55@gmail.com
 
WEBMASTER:
Klaas Keessen
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
 
FACEBOOK:
Postzegelvereniging Aalsmeer
 
VOLGENDE VERENIGINGSAVOND:
Maandag 12 april 2021
onder voorbehoud
Maandag 3 mei 2021
onder voorbehoud

VOLGENDE RUILBEURS:
zaterdag 17 april 2021
Onder voorbehoud
zaterdag 18 september 2021
Zaal open 9.30 -15.00 uur
 
BIJEENKOMSTEN in: 
"Het Parochiehuis", Gerberastraat 6,
Aalsmeer 0297 340484

KOPIJ boekje mei 2021:
vóór 10 april 2021 sturen naar:
leuntje@quicknet.nl
en sjaakburgers@hotmail.com
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON
POSTZEGELVERENIGING AALSMEER
Opgericht 28 maart 1947
 
VOORZITTER:
Sjaak Burgers tel 0297 320427
sjaakburgers@hotmail.com
 
SECRETARIS/RONDZENDLEIDER
Martin Mijwaart tel 0297 321656
m.mijwaart@kabelfoon.nl
 
PENNINGMEESTER:
William Bosdam tel 0297 347222
REKNR: NL89 ABNA 0496238639
 
NIEUWTJESDIENST:
Frank van Klingeren 
fvanklingeren@gmail.com
Sjaak Burgers
 
VEILING
Gerard Hoving tel 06 18633505
ghoving@tiscali.nl
 
RUILBEURS
Gerboud Zwetsloot tel 0297 345231
 

1 April, kikker in 
Op de vraag of ze een titel wist
voor deze inleiding hoefde mijn
dochter niet lang na te denken.
En zonder dat ze het wist was de
titel niet slecht gekozen. Ook
voor filatelisten voelt de lock
down benauwend, net als de
kikker in de bil, "die er nooit meer
uit wil".
Maar er zijn er die van de nood
een deugd gemaakt hebben.
Musici die nieuw repertoir heb
ben ingestudeerd, onderne
mers die de bedrijfsvoering
hebben omgegooid en ook fila
telisten die de dozen zegels van
zolder hebben gehaald en de
verzameling hebben bijge
werkt. Of nieuwe albumbladen
hebben gemaakt voor de trots
van hun verzameling.
Ook dit maandblad profiteert
van de inspiratie van twee van
onze leden in deze periode en
die ze aanzette tot een mooi
artikel. Mandy van de Zwaard
verhaalt over een oude vloek,
die over Amerikaanse presiden
ten was uitgesproken (pag.1, 4
en 5) en Klaas Keessen be
schrijft een nieuw fenomeen: de
Postzegelcode. Deze moderne
filatelie maakt Klaas niet onver
deeld enthousiast. 
Filatelie heeft sowieso moeite
met vernieuwen. Een zoektocht
op het internet naar 'moderne
filatelie' levert vooral plaatjes
op van oude postzegels en een
boekje uit 1995 (voorpagina),
met een kaft die vooral ouder
wets aandoet. 
MAAR vernieuwing vindt wel
plaats. Deze is het best te vatten
onder de term digitale filatelie.
Dit is opgepakt door de -best
oude- postzegelvereniging Op
Hoop Van Zegels uit Haarlem.
Haar 110 jarig jubileum grijpt ze
aan om de digitale filatelie in
de schijnwerpers te zetten. Ik
kan u van harte aanraden om
naar de website te gaan (zie blz
7), vooral door te klikken op de
links en heerlijk de verhalen te

lezen. Een  hele nieuwe wereld
gaat open. Er is zeker ook iets bij
naar uw gading.
Voor de volledigheid: de vereni
gingsavond op 12 april gaat
NIET door. Als de regels het toe
laten zal de ruilbeurs op 17 april
wel doorgaan. Hou onze websi
te in de gaten. En  laat u niet
foppen op 1 april!
 
Sjaak Burgers
 

je bil

Op deze 1-april-ansichtkaart speelt
niet de kikker maar de vis de hoofd
rol.

Zes Surinaamse kikkers uit een
blokje van 14 (+tab, zie rechtson
der) uit 2009.

Twee "kikkers met een plaatfout" 
aangegeven in het  kader op de
zegels. De plaatjes komen van de
prachtige website plaatfouten.net.
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Deze president blijft niet lang
Postzegelverzamelaars weten
dit al heel lang. Een Amerikaan
se president gekozen in een
jaar dat eindigt op een 0 heeft
grote kans het eind van zijn
ambtstermijn niet te halen.
 
Echt? Ja, echt. Ik zal u vertellen
waarom. Elke vier jaar vinden in
de USA de presidentsverkiezin
gen plaats. Dat gebeurt altijd in
jaren die eindigen op een 2,4,6,
een 8 of een 0. En vooral die
laatste maakt dit verhaal zo in
teressant. Eén keer in de 20 jaar
is er een verkiezing die gehou
den wordt in een jaar dat ein
digt op een 0. 2020 is er daar
dus ook een van.
 
Door vele voorvallen en gebeur
tenissen is er een soort bijgeloof
ontstaan. Over een periode van
meer dan 100 jaar zijn zeven
presidenten die gekozen in een
jaar dat eindigt op een 0, over
leden vóór het eind van hun
termijn. Zij overleden door ziek
te, ongeval of… moord!
 
Er waren twee uitzonderin
gen…dat leest u verderop.
 
 

Biden
Zal Biden het einde halen? Dat
wordt eigenlijk een beetje de
vraag. Dit gaat niet over politie
ke zaken, nee daar laten we ons
niet over uit. Nee, dit zijn ge
schiedkundige feiten die boven
water gekomen zijn door het
verzamelen van postzegels over
Amerikaanse Presidenten.
 
Hoe ontstond deze vloek?

Deze lugubere lijst begon in
1840. William Henry Harrison
(afb. 1) overleed een jaar later
aan – naar ze dachten - een
longontsteking. Hij had slechts
een maand kunnen genieten
van zijn ambtsaanvaarding.
Toch was het wel door zíjn toe
doen dat deze vloek het licht

zag.
Voordat hij tot president werd
gekozen was Harrison een mili
tair en al jong gouverneur van
het toenmalige Noord-Westelij
ke gebied. (Indiana, Illinois, Mi
chigan, Wisconsin)
 
In die tijd werd dat land be
woond door ongeveer 5000
blanke pioniers en was het
jachtgebied van diverse India
nenstammen (afb. 2). Deze
stammen vreesden – geheel
terecht, weten we nu -   dat zij
hun jachtgronden zouden ver
liezen. Harrison sloot met der
tien stammen overeenkomsten
af. Maar de gespleten tong
waar deze kolonisten zaken
meededen was de angel van
het kwaad. Kolonisten stelden
twee akten op; een in het lokale
dialect van de indiaanse stam
en een in het Engels. Later bleek
dan in de Engelse variant te
staan dat ze afstand deden van
hun grondgebied.
 

Shawnee-stam
Deze manier van zakendoen
met een gespleten tong stond
Tecumseh, de leider van de
Shawnee-stam zo tegen dat hij
in opstand kwam. Niet dat hij
veel steun vond bij andere
stammen. “Het zal wel meeval
len,” zeiden zij. Maar Tecumseh
gaf niet op (afb. 3).
 
Zo eerlijk als hij was, liet de
Shawnee leider aan Harrison
weten dat hij naar de president
zou gaan en een tijdje weg was.
Harrison maakte gebruik van de
gelegenheid en trok met een
grote militaire macht tegen de
achtergebleven indianen op.
Dit was november 1811.
 
Tecumseh, een beetje aan het
eind van zijn kunnen besloot
zich aan te sluiten bij de Engel
sen. Zij voerden ook oorlog
tegen de blanke kolonisten. In

Afb. 3. Naar Shawnee en Tecum
seh zijn plaatsen vernoemd, die 
dicht bij elkaar liggen in de staat
Oklahoma. Een voorafstempeling
uit Shawnee en een vlagtempel
van Tecumseh.

Afb. 2. Deze zegel uit 1923 is de 3de
zegel van de VS met als onderwerp
de Amerikaanse Indianen (bron
about.usps.com). De afgebeelde
zegel toont 'de Amerikaande Indi
aan' met een plaatfout. Het dunne
blauwe streepje door de N van
cent is rechts door de rode streep
helder weergegeven. Ze is ont
staan door een breuk in de druk
plaat. Meer informatie: zie de web
site van de Poway Stamp Club uit
San Diego:  img1.wsimg.com.

Afb. 1. Een maximumkaart met
William Henry Harrison, de 9de
president van de VS.
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1812 overleed de dappere strij
der bij een aanval. Het was toen
dat zijn broer die medicijnman
en wonderdokter van de stam
was, besloot de vloek uit te
spreken.
“Elke president die gekozen
wordt in een jaar dat eindigt op
een 0 zal tijdens zijn ambtsperi
ode sterven.”
 
 

Harrison, William Henry
(Berkeley, Virginia, 9 febr. 1773 –
Washington D.C. 4 april 1841)
Harrison werd in 1840 president
maar overleed al op 4 april
1841. Naar verluid aan een
longontsteking. Echter in de 21e
eeuw werd deze verklaring
weerlegt. Zij stelden: de inaugu
ratie van de Harrison was op 4
maart 1841 en hij werd op 26
maart verkouden. Inmiddels is
door moderne wetenschap al
lang bekend dat je niet pas na
veertien dagen ziek wordt.
 
Hoewel er door de onderzoe
kers niet meer te achterhalen is
waar Harrison aan overleed
wordt aangenomen dat de
slechte sanitaire omstandighe
den waarschijnlijk de reden van
zijn overlijden is. Wordt aange
nomen. Waarschijnlijk. Niet te
achterhalen. De echte reden
van overlijden blijft dus vaag.
 
Een vloek klinkt dan niet eens
ongeloofwaardig.
 

Abraham Lincoln 
(Hodgenville (Kentucky), 12 fe
bruari 1809 – Washington, 15
april 1865)
Abraham Lincoln is de volgen
de in de rij (afb. 4 en 5). Voor
zover bekend is hij de eerste
zittende president in de ge
schiedenis van Amerika die
vermoord wordt. Of hij hele
maal niets vermoedde, is niet
meer te achterhalen. Maar de
legende wil dat Lincoln enkele
dagen voor de moordaanslag
had gedroomd dat hij iemand

in het Witte Huis opgebaard zag
liggen. Op zijn vraag wat er was
gebeurd, zou een soldaat ge
antwoord hebben dat de presi
dent was vermoord.
 
Lincoln wordt op 15 april 1865
neergeschoten door John Wil
kes Booth (afb. 6). Deze man
was een fanatieke complotteur
en voorstander van onafhanke
lijke zuidelijke staten. Hij greep
zijn kans tijdens een voorstelling
in het Fordtheater in Washing
ton D.C. (Bron Wikipedia)
 
Mandy van der Zwaard
 
 

Afb. 6. Ansichtkaart met de deringer, het pistool,
waarmee president Lincoln is vermoord. Na de moord
is het in de presidentiële loge in het Ford’s Theatre
achtergelaten, waar het later tentoongesteld werd.
In het kader de tekst die op de achterzijde van de
kaart staat. (bron www.fords.org)

Afb. 4. De Lincoln herdenkingsze
gel uit 1909. Ze is uitgevoerd als een
zegel uit een langlopende serie,
maar in feite is dit de eerste losse
herdenkingszegel van de VS. Het is
ook de eerste zegel waar getande
en ongetande zegels van zijn uit
gegeven. De ongetande waren
bedoeld voor verkoop via postze
gelautomaten. (bron postalmuse
um.si.edu)

Afb. 5. Collage van enkele van de vele zegels van
Lincoln. Middenboven een voorafstempeling uit de
stad Lincoln in Alabama. 

Wordt vervolgd
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Afb. 1. De brief.

Afb. 2. Het nieuwe postzegel plakken.

Afb. 3. Een pracht poststuk voor in een klassieke ver
zameling, beport met 8 cent in Aalsmeer.

Tja, wil ik dit verzamelen?
Al een enkele maal ontving ik een brief zonder
postzegel, geen post betaalde brief of zo’n re
clame zending maar één met een ‘postzegelco
de’ (afb. 1).
Misschien heeft u er ook al wel één ontvangen,
een poststuk met een ‘postzegelcode’. Toch
eens op zoek gegaan naar dit, voor mij nieuwe,
fenomeen. Na enig zoeken vond ik op de Site
van PostNL de antwoorden op de vragen die ik
had.
 
Sinds meer dan een jaar is het nu mogelijk om
post te versturen, binnen Nederland tot 2 kilo,
maar zelfs ook wereldwijd. De Postzegelcode 
dient zich aan als een echte vervanger van onze
geliefde postzegel. Willen wij dat? Wij zijn immers
postzegelverzamelaars!
De postzegel die je gewoon opschrijft!
Zomaar een kaartje sturen, maar je hebt geen
postzegel? Ontdek de postzegelcode: de post
zegel die je gewoon opschrijft. Binnen één mi
nuut koop je deze online of via de PostNL-app.
Zo heb je altijd een postzegel op zak. Voor al je
post naar binnen- én buitenland.

Hoe werkt het?
Je koopt de code online of via de PostNL-app;
- Kies wat je wilt versturen (tot 2 kg binnen Neder
land of wereldwijd)
- Betaalt makkelijk en veilig met iDEAL
- Schrijf de code op de plek waar je normaal de
postzegel plakt (Afb. 2)
- Doe je kaart of brief op de bus.
 
Een nieuwe ster aan het postfirmament, een
echte concurrent voor de postzegel misschien
wel. De postzegel had het de laatste jaren al wat
moeilijk, door de concurrentie van de E-mail en
andere directere digitale berichtgevingen. Het
afgelopen jaar zien we, mede door de Corona
pandemie, een opleving in het versturen van
echte post, brieven, kaarten, met als hoogtepunt
afgelopen december de kerstpost. Menige ont
vanger bracht het groot plezier.

Post, en dan met een echte, speciaal uitgezoch
te fraaie postzegel, niets mooier dan dat!
Niets feestelijker dan dat! Velen van ons verza
melen naast postzegels ook poststukken, echt
gelopen post (afb. 3), gaan we dan ook dit
verzamelen? Brieven met in de hoek een met de
hand geschreven negencijferige code, allemaal
anders, allemaal uniek, nooit compleet.
 

 
Ga ik de postzegelcode gebruiken?

Voorlopig niet. Al die app’s die ik van iedereen
maar op mijn telefoon moet gaan doen, omdat
ze zo handig zijn, om gek van te worden. En
daarnaast, ik ben gek op postzegels! Versturen,
ontvangen, verzamelen, afweken, ruilen, kopen,
weggeven, enz. en dat wil ik nog jaren blijven
doen. Ja, ik ben ouderwets! Zelfs als ze de post
zegelcode €0,91 maken en de postzegel €0,96,
ja, die stuiver heb ik er wel voor over!
 
Klaas F. Keessen
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110 jaar OHvZ
Beste postzegelcollega’s uit
Aalsmeer
Vandaag bestaat de Haarlem
se Filatelistische Vereniging Op
Hoop van Zegels 110 jaar. Dat
vieren we met een nieuw stuk
op onze website: over Digitale
Filatelie:
https://ohvz.nl/digitale-filatelie/.
Dat stuk willen we graag breed
delen en we zouden het op prijs
stellen als het ook onder de fila
telisten van jullie vereniging kan
worden verspreid (en/of op de
website vermeld). Het stuk is
'bijvangst' van het werk van de
digitaliseringscommissie van de
KNBF die op dit moment druk
bezig is om voorstellen voor te
bereiden aan de Bond over de
digitaliseringsstrategie. Ook om
die reden worden suggesties en
commentaar op prijs gesteld:
secretaris@ohvz.nl.
Hartelijke groet en veel plezier 
met het lezen van dit stuk!
 
Ton Dietz (secretaris)

Nieuw Nederland
Hierboven blokjes uit de serie Typisch Nederland en Beleef de
Natuur, beide van 2021. Voor veel verzamelaars drukt het bijhou
den van de verzameling modern Nederland te zwaar op het
budget. Neemt niet weg dat de zegels prachtig zijn.
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! KOPIJ !
Stuur uw kopij voor ons volgende maandblad
vóór 10 apirl 2021
naar: sjaakburgers@hotmail.com
én leuntje@quicknet.nl
 

U kunt bij ons terecht voor:

 - Fietsverhuur

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER

U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:

De fi etsplezierwinkel

van Aalsmeer!

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

Postzegelvereniging Aalsmeer., 

P.F. von Sieboldlaan 14, 1431KH Aalsmeer


