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Van de voorzitter
Eigenlijk wilde ik het woord “Corona” of “Covid 19” in dit
stukje niet gebruiken, maar we worden er allemaal elke dag
mee geconfronteerd en kunnen er niet omheen. Ondanks “de
intelligente lockdown” blijven er grote aantallen nieuwe
besmettingen ontstaan. We zullen de komende periode, met
onder meer de Feestdagen en jaarwisseling, moeten
doorbrengen zonder bijeenkomsten. Tot wanneer?? Wie het
weet, mag het zeggen. Maar laten we met z’n allen wijs
genoeg zijn om onszelf en anderen niet in gevaar brengen.
Blijf terughoudend met directe contacten. Ik weet zeker dat
we elkaar volgend jaar weer zullen treffen, maar vraag mij
niet naar de datum. Ons jubileumjaar staat ook voor de deur
en hoe dat zal gaan verlopen, is ook nog volledig onbekend.
Alle plannen en ideeën staan in de ijskast en wanneer die
weer open mag gaan, is nog onbekend. We zullen het ermee
moeten doen. Een schrale troost is wel, dat we niet de enigen
zijn die overlast ondervinden. Maar tot nu toe lijkt het, in
ieder geval voor mij, nog mee te vallen. Er is helaas geen
beeld van de leden van de vereniging die in meer of mindere
mate getroffen zijn door het virus. Genoeg hierover, de
afgelopen periode konden we wel veel naar buiten, dankzij
het goede weer. Ook nu nog is het goed te doen om te
wandelen en te genieten. Dat kan (nog) alleen of met een
partner. Doe het en geniet.
We spreken elkaar in het nieuwe jaar, daar ben ik zeker van.
En bellen kan natuurlijk altijd! Tot ziens.
Bernard Witter
Van het bestuur
Het nieuwe jaar is in aantocht en dan wordt de
penningmeester, naast de normale financiële activiteiten voor
de vereniging, extra actief in verband met de te betalen
contributie. Overigens blijft deze gelijk aan vorig jaar. De

uitgaven blijven wat beperkt, maar de grootste kostenpost, ons
maandblad Filatelie, loopt wel door. Ook daar is komend jaar
geen verhoging. Bij deze de oproep om deze te betalen op de
rekening van de vereniging, vermeld op de binnenzijde van de
kaft.
De bijdrage is € 35,-- en € 2,50 extra indien u gebruikt maakt
van de rondzenddienst.
De rondzenddienst proberen we nog steeds in de lucht te
houden, maar dit is erg moeilijk in de huidige periode.
Alle lof voor onze rondzendcommissaris John Huijts, die zic
hiervoor inzet. Ook een woord van dank aan de
veilingmeesters Joop en Frans Vinck, die toch blijven
proberen om een veiling enigszins mogelijk te maken. Dit is
een grote klus, maar zo blijven de contacten onderling
beperkt mogelijk. Alle leden worden bedankt voor het geduld
dat ze hebben, ondanks de wens om weer bij elkaar te komen.
Hou het gezond en zeker zien we elkaar ergens in 2021. Dan
zal er veel te vertellen zijn. Geniet van de filatelie, nu heb je,
noodgedwongen weliswaar, meer tijd dan eerst. Misschien
eens een stukje voor de Mosaphil schrijven?
Van de redacteur
Deze keer twee artikelen. Het eerste over perfins, geschreven
door ons lid Paul Houx. Een gespecialiseerd verzamelonderwerp en zeer lezenswaardig. Dan nog een artikel over de
Amerikaanse verkiezingen. Het artikel is wat gedateerd maar
de gebeurtenissen volgen elkaar zo snel op dat het niet meer is
bij te houden.
Deze keer geen veilinglijst van ons. De veilinglijst van Heerlen
heeft u al eerder ontvangen.
Maarten Smeets

Kapotte postzegels. Door Paul Houx
Allemaal kapotte postzegels wordt wel eens min of meer
grinnekend tegen een collega verzamelaar gezegd over zijn

verzameling perfins. Perfins schrijf je in Frankrijk, Engeland en
Nederland; de uitspraak in Frankrijk en Engeland verschilt. De
Duitse buren hebben het over Lochungen. Dat laatste woord brengt
velen wat dichterbij deze postzegels want er zitten gaatjes in.
Toen de postzegels werden ingevoerd dachten ondernemers, en
waarschijnlijk waren ze er ook al mee geconfronteerd, dat
voorkomen moest worden dat de werknemers die de uitgaande post
verzorgden enkele postzegels voor eigen gebruik in hun zak zouden
kunnen steken. De Engelsman Joseph Slooper construeerde een
machine die postzegels kon perforeren met gaatjes die in 1868 in
Engeland in gebruik is genomen. De gaatjes vormden b.v. een
anker, een sleutel of ster maar al snel werden het Enkele
voorbeelden
van perfins
b.v. twee of meer letters waarin het bedrijf
herkenbaar werd. In Nederland was de eerste
gebruiker de argwanende Petrus Regout die
de letter P,R en M (Maastricht) gebruikte.
Heel herkenbaar is ook VD voor Vroom en
Dreesmann.
We kennen ca. 200 landen in de wereld en ca.
150 landen zijn bij verzamelaars van perfins
bekend met ca. 65.000 verschillende bedrijven.
Nederland kent er meer dan 800 en jaarlijks
duikt er wel weer een nieuwe perfin op. Dat is
bescheiden bij het Verenigd Koninkrijk met ca 24.000 exemplaren,
de Verenigde Staten met meer dan 13.500 en Frankrijk tegen de
3500.
Het moge duidelijk zijn dat de landelijke
postadministraties zich ermee bemoeiden
en daarvoor vergunning verleenden en er
ook toezicht op hielden dat eenzelfde
perforatie niet door twee verschillende
bedrijven werd gebruikt, dus elk perfin
uniek is.
Na de tweede wereldoorlog nam het
gebruik af en in Frankrijk werd afscheid genomen in 1955 alhoewel
aangemaakte exemplaren mochten worden opgebruikt waardoor ze
nog gevonden zijn met stempelafdruk 1966. In Nederland werden

perfins officieel gebruikt vanaf 1875 tot en met 1972 met uitloop tot
1986. Er zijn momenteel geen landen meer bekend die nog perfins
gebruiken en vormen daarmee een afgesloten gebied en afhankelijk
van het land dat je verzamelt meestal overzichtelijk.
Schrijver van dit verhaal verzamelde al postzegels van Frankrijk en
kwam zo ook bij de Franse perfins uit. De interesse werd vergroot
doordat iemand bij bezichtiging mijnerzijds van de kavels voor een
veiling vertelde dat hij niet begreep dat de veilingmeester kapotte
postzegels in veiling bracht. Die iemand ging echter wel met het
kavel aan de haal en was niet bereid voor een hogere prijs het kavel
van de hand te doen. En sinds die tijd verzamelt schrijver dus
perfins van Frankrijk en in tweede instantie van Nederland. Perfins
van andere landen zijn ruilmiddel.
In Frankrijk kennen we de perfins onder andere onder de gewone
postzegels, postzegels met overdruk, luchtvaartpostzegels,
toeslagzegels, fiscale zegels, portzegels, voorafstempelingen enz. In
het begin zijn veel zegels van b.v. het type Ceres, Semeuse en
Merson gebruikt, later ook in gelegenheidszegels zoals ter
gelegenheid van grote postzegeltentoonstelling.
Verzamelen is leuk maar je moet wel weten wat je verzameld, hoe
omvangrijk het verzamelgebied is en waar je het materiaal kunt
vinden. Heel weinig op internet b.v.. Voor Nederlandse perfins
bestaat er inmiddels de derde editie van een catalogus en voor de
Franse zegels de vierde editie. De Perfin Club Nederland biedt tal
van catalogie voor de leden ter inzage. Als lid van de Perfin Club
Nederland tref ik op de bijeenkomsten de schrijvers van beide
catalogie waar je met je vragen terecht kunt.
Uiteraard moeten perfins ook aan kwaliteitsnormen voldoen, die
mede de waarde bepalen.
Het “lezen” van perfins is niet altijd gemakkelijk omdat bv de
puntformatie slechts gedeeltelijk in het zegel voorkomt en dan bij
voorkeur ook nog in spiegelbeeld of op zijn kop.
In de catalogus kent elke perfin zijn naam b.v. G.F 61. Voorts
worden vermeld het aantal gaatjes per leesteken en de hoogte
ervan. Wel nodig want de Credit Lyonnais (bank) kent zo’n 60
verschillende perfins in hoogte van de letters en het aantal gaatjes.
Voorts wordt de onderneming vermeld met vestigingsplaat(sen) en
het soort activiteit, het jaar van de oudste en jongste afstempeling
die gevonden is en een waardering in Euro’s voor zowel een losse
perfin als op brief. De Nederlandse catalogus is wat gedetailleerder

doordat elke gevonden perfin genoemd wordt volgens de catalogus
van de NVPH ten opzichte van de Franse die alleen de oudste en
jongst bekende afstempeling benoemt. Héél belangrijk : het perfin
wordt op ware grootte aangegeven en ook in spiegelbeeld zodat je
door het zegel op de afbeelding te leggen exact de goede perforatie
kunt vinden zoals bij de vele CL’s.
Voor het maken van de perforaties zijn twee soorten machines
bekend.
De Perfin Club Nederland organiseert 4 bijeenkomsten per jaar
centraal in het land met telkens een veiling met meer dan 300
kavels van losse zegels, partijtjes en poststukken verzamelingen,
literatuur zowel van binnen en buitenland . Met meer dan 200 leden
en 40 a 50 leden per bijeenkomst en een rondzenddienst een actieve
club.
Ondergetekende staat open voor elk aanbod of ruil.
Voorbeeld uit een perfin-catalogus.

Paul Houx.(houxph@gmail.com / 06-50528856)

Amerika kiest een nieuwe president
03 november 2020, Randy Koo

Op 3 november 2020 kiezen de Amerikanen de nieuwe
president voor de komende vier jaar. Of het wordt de zittende
president Donald Trump of de nieuwe Democratische
president Joe Biden. Hoewel Biden voor staat tijdens de
peilingen is het niet zeker dat hij wint. Denk maar aan vier
jaar geleden toen Hillary Clinton ook voor stond tijdens de
‘polls’. Het zal zeker nog enkele dagen duren voordat de
definitieve uitslag bekend wordt gemaakt. Reden: de
stemmen van de Amerikaanse post moeten nog geteld
worden. De belangrijkste actoren komen aan de orde in deze
blog.

Donald Trump
De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 waren de
58e presidentsverkiezingen van Amerika en vonden plaats op
8 november 2016. Het US Elections Project schat dat 131,7
miljoen Amerikanen stemden van de 231 miljoen die daartoe
gerechtigd waren (opkomst van 56,9 %). Gekozen werden de
45e president en de 48e vicepresident van Amerika.
Uiteindelijk kreeg Donald Trump de steun van 304
kiesmannen en Hillary Clinton van 227.
Trump is drie keer getrouwd. Met zijn laatste vrouw de
Sloveense Melania
Knauss heeft hij een
zoon Barron William
Trump (2006). Trump
heeft vijf kinderen en
negen kleinkinderen.
Zijn huidige gezin staat
op onderstaande vel
afgebeeld.
\

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2020
De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 worden de
59e presidentsverkiezingen van Amerika en staan gepland
voor 3 november 2020. Zittend president Donald Trump (74)
heeft zich verkiesbaar gesteld voor een tweede termijn. De
belangrijkste tegenkandidaat is Joe Biden (77). De
inauguratie van de president is gepland op 20 januari 2021.

Swing States

Een swing state of kantelstaat is een staat van Amerika waar
geen van de presidentskandidaten een duidelijke meerderheid
heeft. Het Amerikaanse kiesstelsel is in de meeste staten zo
georganiseerd dat de presidentskandidaten de staten
afzonderlijk moeten winnen; de kandidaat die de meeste
stemmen verwerft, krijgt alle kiesmannen, het ‘winners takes
all system‘. Vervolgens mag die staat naar weging van het
aantal inwoners dan het aantal kiesmannen afvaardigen naar
het kiescollege dat bij eenvoudige meerderheid van stemmen
de president kiest. Zo heeft Californië met 39,5 miljoen
inwoners 55 kiesmannen en heeft Oregon er met 3,8 miljoen
inwoners 7; in deze beide gevallen gaan ze allen naar de
winnaar.

Het maakt dus niet uit of een staat met groot of klein verschil
gewonnen wordt (de uitzonderingen op deze regel zijn
Nebraska en Maine), waar evenredige vertegenwoordiging –
de kiesmannen worden verdeeld naar rato van het aantal
stemmen – geldt. De Swing States van 2020 zijn: Pennsylvania
(20 kiesmannen), Michigan (16), Wisconsin (10), Florida (29),
North Carolina (15), Arizona (11), Georgia (16).

USPS (United States Postal Service)

USPS is een agentschap van de Amerikaanse overheid dat
zich bezighoudt met de bezorging van post zowel brieven als
pakketten. Bij het agentschap werkten zo’n 503.000 mensen in
2017. Veruit de belangrijkste kostenpost voor het bedrijf zijn
de personeelskosten, inclusief de pensioenen en
gezondheidskosten voor huidige en voormalige medewerkers.
De inkomsten zijn onvoldoende om al deze uitgaven de
dekken en het bedrijf lijdt al jaren verlies. In 2017 was dit US$
2,8 miljard, een verbetering ten opzichte van de US$ 5 miljard
verlies in zowel 2016 en 2015. In 2017 lagen al deze schulden
zo’n US$ 60 miljard boven het eigen vermogen. De overheid
staat financieel garant voor de schulden. Bekende zegels van
USPS zijn
de
‘Forever‘
stamps.
De staten
zijn in
Amerika
verantwoo
rdelijk
voor het organiseren van verkiezingen. In tien staten krijgen
alle kiezers een stembiljet toegestuurd. In veertien andere
staten krijgen kiezers een aanvraagformulier voor een
stembiljet. In de overige staten moeten kiezers zelf achter zo’n
aanvraagformulier aan. Kiezers kunnen hun stembiljet via de
post versturen of deponeren in speciale bussen ‘dropboxes’.
Kiezers kunnen hun stembiljet veelal ‘tracken’ als een
pakketje. Volgens president Trump is stemmen per post
fraudegevoelig en leidt tot vervalste verkiezingen (‘rigged
election’). Verwacht wordt vanwege de coronapandemie en
het risico van lang wachten in het stembureau dat veel
Amerikanen per post zullen stemmen. Ter illustratie: In 2016
stemden circa 138 miljoen Amerikanen per post of circa 61,4
% van de

kiesgerechtigden. Verwacht wordt dat dit jaar het percentage
fors hoger wordt en dat de einduitslag vele dagen en weken
zal vergen door de vele tellingen en vooral hertellingen.

The White House
The White House (het Witte Huis) is het werkterrein en de
ambtswoning van de zittende president van Amerika. Het
gebouw is als centrum van de speciaal als hoofdstad
ontworpen stad Washington gebouwd. Het adres van het
Witte Huis is 1600 Pennsylvania Avenue NW, 20500
Washington D.C. President Donald Trump, zijn vrouw
Melanie Trump en jongste
zoon zijn de huidige
bewoners van het Witte
Huis.
Het Witte Huis staat
afgebeeld op het biljet van
20 dollar.
Het Witte Huis werd
gebouwd na de creatie van
het District of Columbia in
1790. De toenmalige
president George Washington wees samen met planoloog
Pierre L’Enfant de locatie van het nog te bouwen Witte Huis
aan.
De Ier James Hoban kreeg na een
competitie tussen negen personen de
opdracht om het Witte Huis te gaan
bouwen. Model bij de bouw stond het
Leinster House in Dublin, waar vandaag
de dag het Ierse parlement is gehuisvest.
John en Abigail Adams werden de eerste
bewoners van het Witte Huis (Washington, D.C.).

Ierland (1949): Leinster House

De bouw van het Witte Huis was op 1
november 1800 afgerond na een
periode van 8 jaar bouwen. De kosten
bedroegen $ 232.371,83. gelijk aan 2,4
miljoen dollar in 2005. De
aanvankelijke naam van het Witte
Huis was het Executive Mansion. In
1798 werd het huis voor het eerst wit
geschilderd, ter bescherming.

Tijdens de oorlog van 1812 lukte het de Engelsen om de
gloednieuwe stad Washington in te nemen. Uit wraak staken
de Engelse troepen onder leiding van David Milne de
gebouwen in Washington in brand. Dit gebeurde in de nacht
van 24 op 25 augustus 1814.

De legende is dat het pand overleefde en opnieuw geverfd
moest worden om de brandplekken te verbergen. Gekozen
zou zijn voor de kleur wit, waarna het pand zijn nieuwe naam
kreeg. Aangezien het eerste bewijs voor de term ‘Het Witte
Huis’ reeds stamt uit 1811, is het onwaarschijnlijk dat dit pas
de eerste keer was dat het huis wit geschilderd werd. Pas in
1901 werd de naam Witte Huis officieel.

Donald Trump’s postwaardestuk
Deze coronavirus COVID19-mailing van de Centers
for Disease Control and
Prevention (CDC) is
verzonden naar 130
miljoen huishoudens in de
Verenigde Staten.
Postdatum: 16 maart 2020.
Op de ene kant van de
kaart staat de naam van
president Trump prominent en op de andere kant staan
richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus te
vertragen. De Trump-administratie ligt onder vuur door een
nationale postkaartmailing over coronavirus COVID-19 van
de CDC met een prominente naam van de president. Dr.
Michael Carome, directeur van de
gezondheidsonderzoeksgroep bij Public Citizen in
Washington, D.C., viel de mailing aan met de logo’s van het
Witte Huis en de CDC.
‘Dit is een ander schandalig voorbeeld van Trump die de
hefbomen van de uitvoerende macht gebruikt om zichzelf en
zijn eigen belangen te promoten, in plaats van te handelen in
het belang van de volksgezondheid’, vertelde Carome in een
email aan de media. ‘Door zijn naam prominent aan deze
CDC-flyer te hechten, zullen veel Amerikanen het belangrijke

en gedegen advies dat wordt gegeven waarschijnlijk negeren,’
zei hij.

De andere kant van de kaart
biedt richtlijnen voor het
vertragen van de verspreiding
van het coronavirus, waaronder
het beoefenen van goede hygiëne
en waar mogelijk thuiswerken.
‘Het is van cruciaal belang dat u
uw bijdrage levert aan het
vertragen van de verspreiding van het coronavirus’info: https://www.coronavirus.gov/

Wie wordt de (nieuwe) bewoner
van het Witte Huis?
Het coronavirus domineert de
verkiezingen. Meer dan 8,6 miljoen
Amerikanen zijn besmet en ruim
225.000 mensen zijn er aan overleden.
Daarnaast is sprake van rassenrellen,
een economische recessie en sterke
toename van de werkloosheid. Voor
de Amerikanen zijn dit historische
verkiezingen.

Schrijft u even mee
In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik
aangegeven, overige activiteiten in normaal schrift. Overigens
geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de
verenigings-avonden wordt vaak aanvullende informatie
gegeven over extra activiteiten.
VV staat voor Verenigingsavonden en Veiling.
RV staat voor Ruilavond en Restveiling.
In verband met het uitstellen van alle bijeenkomsten van de
Philatelistenvereniging Zuid-Limburg
is er dus ook geen agenda opgesteld.
Zodra het bestuur het weer verantwoord vindt om weer bij
elkaar te komen laten wij dat weten. Zie ook het voorwoord van
het bestuur, voorin dit blad.

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van het
lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet tijdige
opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap tot het
einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art. 7.2.

Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand.
Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur.

