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Van de voorzitter 

Eindelijk schijnt de zon weer en lijkt het erop dat het 

voorjaar van start gaat. Alleen ben ik nu even uitgeteld, 

dankzij Corona. Ik hoop de volgende bijeenkomst weer 

aanwezig te zijn om jullie weer te zien en te spreken. 

Ondertussen gaat alles gewoon verder, maar de energie om 

thuis iets te doen is even afwezig. Het weer gaat wel weer 

kriebelen om actief te worden. Ook de wereld draait door, 

sommige mensen draaien wat meer dan anderen, daar 

moeten we ook mee leren leven. De bedreigingen, 

onzekerheden en slachtoffers nemen alleen maar toe en een 

echte oplossing van de huidige situaties is nog niet aanwezig. 

Ik hoop dat alles weer tot rust komt en het leven weer 

opgepakt kan worden voor iedereen. We zien elkaar spoedig 

op de bijeenkomst. 

Bernard Witter 

 

Van het bestuur 

In de vorige Mosaphil heeft het bestuur 2 voorstellen gedaan, 

namelijk het Huishoudelijk Reglement en de 

contributieregeling per 1 januari 2023. Op beide voorstellen 

is door meerdere mensen gereageerd met het volgende 

resultaat. Het voorgelegde HR is aangenomen en reeds in uw 

bezit. Dit is geldig vanaf 1 april 2022. Schrijf deze datum erbij 

en er ontstaat een bruikbaar HR. Mocht op een later tijdstip 

wederom wijzigingen nodig zijn dat gaat dat weer via de 

Algemene Ledevergadering. Tenzij ontwikkelingen, buiten 

ons om, anders dwingen. 

De contributie zal per 1 januari 2023 € 40,-- per jaar gaan 

bedragen en de bijdrage voor de rondzenddienst gaat per 1 

januari 2023 € 4,--  bedragen. Hiermee worden alle vaste 

lasten gedekt en kan de vereniging blijven draaien. 

Het bestuur bedankt jullie voor het vertrouwen en zo kunnen 

we weer allemaal genieten van onze hobby. 



Er resten nog 4 bijeenkomsten voor het zomerreces en 

daarna gaan we in september, hopelijk, weer fris en vrolijk 

van start met een nieuw seizoen. Een vraag om 

bijeenkomsten gedurende de zomermaanden juli en augustus 

door te laten gaan, hebben we niet kunnen realiseren. Wel 

proberen we de laatste bijeenkomst (20 juni) iets uitgebreider 

te maken dan anders. 

 

Van de redacteur 

Oekraïne staat nu in het centrum van de belangstelling en dat 

is nog zacht uitgedrukt. De verschrikkingen die daar plaats 

vinden zijn met geen pen te beschrijven. Vandaar deze keer 

enige filatelistische aandacht voor Oekraïne. 

 

 

 

De noodtoestand in Oekraïne 

22 februari 2022, - Willem Hogendoorn van Leidsche 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars 

Het is een dramatische noodsituatie in 

Oekraïne. 2 oblasten (provincies), Donetsk 

en Loegansk, riepen in mei 2014 ieder hun 

onafhankelijke Volksrepubliek uit. Deze 2 

Volksrepublieken worden nu erkend door 

Rusland. Poetin heeft inmiddels 

een  militaire ‘vredesmissie’ naar deze 2 pro-Russische 

gebieden gestuurd. Links ziet U de blauw-gele vlag van 

Oekraïne. 

Oekraïne 

De ontstaansgeschiedenis van Oekraïne is complex. Wanneer 

de staat precies is ontstaan kon ik moeilijk achterhalen. De 

eerste postzegels van Oekraïne dateren van 1918. De 

hoofdstad is Kiev. 

https://www.postzegelblog.nl/2022/02/22/de-noodtoestand-in-oekraine/
https://www.postzegelblog.nl/author/willem/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/lvpv/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/lvpv/


Eerste postzegels van Oekraïne uit 1918. 

Oekraïne is qua landoppervlakte na Rusland het grootste 

land van Europa. Het is het grootste land dat in zijn geheel in 

Europa ligt. Het is een voormalige staat van de Sovjet-Unie. 

In 1991 viel de Sovjet-Unie uiteen en werd Oekraïne een 

zelfstandige republiek. Tot 2013 was Oekraïne een pro-

Russische staat. In november 2013 ontstond er in de 

hoofdstad Kiev een protestbeweging naar aanleiding van het 

niet tekenen van een associatieverdrag met de Europese 

Unie. 

Euromaidan 

Deze protestacties zijn bekend geworden als de Euromaidan, 

letterlijk “Europlein”, verwijzend naar het 

Onafhankelijkheidsplein in Kiev. Aanhoudende druk van de 

protesten leidde uiteindelijk tot het afzetten van president 

Janoekovytsj en het ontslag van premier Azarov. Het waren 

gewelddadige confrontaties, waarbij doden en veel gewonden 

vielen. In 2014 gaf Oekraïne een postzegel uit over het 

politiegeweld bij de demonstraties van Euromaidan; een jaar 

later een postzegel waarop de slachtoffers van Euromaidan 

werden herdacht. 



Demonstratie Euromaidan 2014 in Kiev              Slachtoffers 

Euromaidan 

Volksrepublieken Donetsk en Loegansk 

Donetsk is de hoodstad van het gelijknamige oblast Donetsk. 

De meerderheid in dit gebied is pro-Russisch. 

Opstandelingen bezetten op 7 april 2014 in Donetsk een 

gebouw van de regionale overheid. Op 11 mei was er een 

referendum over de onafhankelijkheid van Donetsk. Het 

resultaat was dat op 12 mei 2014 de Volksrepubliek  Donetsk 

werd uitgeroepen. Hetzelfde gebeurde in het oblast 

Loegansk. Op onderstaande fdc zien we in het geel het 

gebied van oblast Donetsk provincie Donetsk. 

 



Het gebied boven Donetsk is oblast Loegansk. Samen 

vormen ze de regio ‘ Het Donetsbekken’ ook wel  Donbass of 

Donbas genoemd. Het Donetsbekken is een economisch 

belangrijk gebied. Er wordt veel steenkool gewonnen en er is 

veel industrie. Het grenst aan Rusland. Sinds 2014 is het zeer 

onrustig in deze regio. Oekraïne gaf in 2020 een postzegel uit 

over de gevechten in de Donbas waaronder de strijd om de 

luchthaven van Donetsk. 

bewaker van de luchthaven 

De Volksrepubliek Donetsk is 

ook zelfstandig postzegels gaan 

uitgeven. Omdat deze 

Volksrepubliek door de meeste 

landen niet erkend wordt, 

worden deze postzegels daarom 

meestal benoemd als ‘lokale 

zegels’.  Hieronder zo’n zegel 

over de terreureenheid van de 



Volksrepubliek Donetsk uit 2017. 

Links op het vel de lokale postzegel die uit getrokken kan 

worden 

War in Ukraine: refugees 

22 februari 2022,  - Randy Koo 

Op 16 maart 2022 (21e dag van de oorlog) meldt de UNHCR 

(de VN-vluchtelingenorganisatie) dat er al 3 miljoen burgers 

uit Oekraïne zijn gevlucht naar de buurlanden Polen, 

Slowakije, Hongarije, Roemenië en Moldavië. Na aankomst 

in deze landen reizen de meesten door naar West-Europese 

landen zoals Duitsland, Frankrijk, België, Engeland en 

Nederland. UNHCR is een apart verzamelgebied binnen het 

thema ‘Verenigde Naties’. 

UNHCR 

De hoge commissaris voor de Vluchtelingen is de voorzitter 

van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, de 

vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. In het 

Engels worden zowel de organisatie als de persoon met 

dezelfde titel omschreven: United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR). Het hoofdkwartier 

van deze organisatie bevindt zich in Genève (Zwitserland). 

https://www.postzegelblog.nl/2022/02/22/war-in-ukraine-refugees/
https://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo/


United Nations Wien (2000): 50 years UNHCR (1950-2000). 

De UNHCR werd opgericht op 14 december 1950 met als 

doel het beschermen en ondersteunen van vluchtelingen met 

opvang, terugkeer, of vestiging in een ander land. In 2003 

heeft de Algemene Vergadering het mandaat van de 

organisatie verlengd ’totdat het vluchtelingenprobleem is 

opgelost.’  

 



Tadzjikistan (2001): 50 years UNHCR (1950-2000). 

Sinds haar oprichting is de UNHCR zich ook steeds meer 

gaan bezighouden met humanitaire hulp, vooral aan 

vluchtelingen die de grenzen van hun land nog niet 

overschreden hebben; daardoor is de organisatie ook actief in 

landen als Ivoorkust, Soedan, Congo-Kinshasa en Colombia. 

Volgens een rapport van de UNHCR, gepubliceerd in 2006, 

is het aantal vluchtelingen, interne verdrevenen en andere 

personen waar de organisatie voor opkomt bijna 21 miljoen 

wereldwijd. Er is ook kritiek op de organisatie, zoals de 

buitensporige focus op Israël. Zo veroordeelde de organisatie 

tussen 2006 en 2015 dit land 62 keer, meer dan alle andere 

VN-lidstaten bij elkaar, welke opgeteld 55 veroordelingen 

ontvingen. Noord-Korea werd in diezelfde periode acht keer 

veroordeeld. 

Belarus (2000): 50 

years UNHCR (1950-

2000)

Het kantoor van de 

Hoge Commissaris 



voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, afgekort 

UNHCR, bestaat sinds 1951 en is gevestigd in Genève. Er 

zijn 280 vestigingen in 120 landen. Voorlopers waren een 

vluchtelingenhulp van de Volkenbond en een internationale 

VN-vluchtelingenorganisatie die bestond van 1946 tot 

1951. UNHCR moet garanderen dat staten ook de gesloten 

verdragen naleven, de rechten van vluchtelingen respecteren 

en niet worden uitgezet naar landen waar ze worden 

vervolgd. De organisatie, met haar 5.000 medewerkers, 

voorziet de vluchtelingen ook van de eerste levensbehoeften, 

voor zover dat mogelijk is, en zorgt voor hun medische 

zorg. In 1954 en 1981 ontving UNHCR de Nobelprijs voor de 

Vrede voor zijn werk. De omvang van het probleem is 

schrikbarend. Wereldwijd worden 50 miljoen mensen 

getroffen Hiervan (in miljoenen) 1,8 Koerden, 3,5 

Joegoslaven, 2,7 

Afghanen, 1 uit 

Kosovo, 2 uit 

Rwanda, etc. 

Oostenrijk (2001): 

50 years UNHCR 

(1950-2000). 

Het aantal 

vluchtelingen waar Oostenrijk mee te maken heeft is 

bescheiden. Naast de ca. 3 tot 10.000 “gewone” vluchtelingen 

die jaarlijks kwamen, moesten de volgende zaken worden 

opgevangen: 280.000 etnische Duitsers, 200.000 Hongaren 

(1956 opstand), 162.000 Tsjechen en Slowaken (aan het einde 

van de Praagse Lente) , 33.000 Polen (de krijgswet werd 

opgelegd in 1981) en een groot aantal van hen Aantallen, 

constant maar minstens 60.000 tijdens het laatste 

Balkanconflict. Bron: Austria Forum (2014). 



Geneefse Conventies 

De Geneefse Conventies is de verzamelnaam voor de 

verdragen die van 1864 tot 1949 zijn geformuleerd in Genève 

en die, als onderdeel van het internationaal humanitair recht, 

de rechtsregels bepalen ten tijde van een gewapend conflict. 

De conventies zijn het resultaat van de inspanningen van de 

Zwitser Henri Dunant, die gemotiveerd was door de 

oorlogsverschrikkingen die hij zag tijdens de Slag van 

Solferino in 1859. Henri Dunant was tevens stichter van het 



Rode Kruis. 

Beschuldigingen van schending van de Geneefse Conventies 

kunnen door de landen die de conventies hebben 

ondertekend voor het Internationaal Gerechtshof of het 

Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag worden gebracht. 

Vluchtelingen uit Oekraïne 

UNHCR meldt op 16 maart 2022 dat er meer dan 3 miljoen 

burgers zijn gevlucht naar de buurlanden. Burgers vluchten 

naar de dichtstbijzijnde veilige landen. Dat zijn de 

buurlanden van Oekraïne: Polen, Slowakije, Hongarije, 

Roemenië en Moldavië. Met Polen heeft Oekraïne de langste 

grens. 

Moldavië 

(2011): 60e 

verjaardag 

UNHCR en 

goedkeuring 

van het VN-

vluchtelinge

nverdrag. 

Moldavië is 

de armste 

land van Europa en neemt zelfs vluchtelingen op. Omroep 

Max brengt al jaren via ‘MAX Maakt Mogelijk’ actie dankzij 

donateurs maandelijks een voedselpakket bij de ouderen in 

Rogojeni. Naast de voedselpakketten is ook andere urgente 

hulp nodig. De huisjes, waar de ouderen door de crisis nog 

meer op aangewezen zijn dan ooit, hebben dringend 

renovaties nodig om te voorkomen dat de kou binnendringt. 

Het maken van kapotte kacheltjes is soms zelfs van 



levensbelang. De temperaturen in de winter kunnen wel tot 

min 20 graden dalen. En dan te bedenken dat het binnen net 

zo koud wordt als buiten. Ledematen kunnen hierdoor 

zomaar bevriezen. 

De kleurrijke postzegel, met een waarde van 1,20 

Moldavische Leu, toont een piramide van menselijke figuren 

bedekt door de UNHCR-beschermende handen die deel 

uitmaken van het officiële logo van het agentschap. Er zijn 

vijftigduizend postzegels gedrukt. Het is ontworpen door de 

gerespecteerde Moldavische graficus Vitalie Rosca en wordt 

beschouwd om de belangrijke mijlpaal voor UNHCR te 

vieren, die in december 1950 werd opgericht en sindsdien 

miljoenen mensen over de hele wereld heeft geholpen. Het 

herdenkt ook het Vluchtelingenverdrag van 1951, de 

essentiële wetgeving die ten grondslag ligt aan het werk van 

UNHCR. 

De VN-vluchtelingenorganisatie heeft een kleine operatie in 

Moldavië, waar het samen met de regering werkt aan de 

behoeften van meer dan 2.200 mensen die zorgen baren. De 

meesten van hen zijn staatloos, maar er zijn ook enkele 

honderden asielzoekers uit voormalige Sovjetrepublieken, 

maar ook uit Afrika en Azië. 

Aankomst bij het eerste grensstation bijvoorbeeld in Polen 

levert het volgende beeld op. San Marino koos een schilderij 

van de Italiaanse 

graficus Lorenzo 

Mattotti voor hun eigen 

postzegels ter ere van 

50 jaar UNHCR in 

2001. 

 

 

 

 

 



Nog enkele postzegels van Oekraïne uit diverse tijden. 

 

De betekenis van de kleurencombinatie 

blauw-geel: deze staat voor de uitgestrekte 

graanvelden / tarwevelden onder de blauwe 

Oekraïense hemel 

 

De Oekraïense drietand opdruk van mei 

1919 op een vijf Heller postzegel van 

Oostenrijk-Hongarije 

 

 

Zegel uit 1992 met de Oekraïense drietand en 

vlag. Zowel de vlag als de ’tryzub’ ziet u 

regelmatig op de achtergrond als 

president Zelensky (vanaf 20 mei 2019) het 

volk toespreekt 

 

                

Uit de  Vlaggenserie VN                  

Oekraïne (2021): Independence Monument in Kyiv 



 

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. 

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Maatregelen i.v.m. 

corona maar ook inzichten van het bestuur kunnen e.e.a. 

veranderen c.q cancelen. 

  2  mei     VV 

  8  mei     Internationale ruildag met handearen in de Menza  

                 v.d. Fachhochschule Aachen/ Bayernallee 9 Aachen 

                 zie: www.briefmarkenfreunde-aachen.de 

 16 mei      RV 

 13 juni     VV   

20  juni     RV en laatste en uitgebreide bijeenkomst ter   

                   ter afsluiting van ons memorabele verenigings- 

                   jaar.                                 . 

 

 

 

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. 


