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Van de voorzitter 
Ook 2022 weer is voorbij gegleden. Ongemerkt lijkt de tijd 
toch steeds sneller te gaan en de jaren steeds korter te 
worden. Maar ik ben mij ervan bewust dat ik daar weinig 
verandering in kan brengen en jullie ook niet. De tijden gaan 
voorbij en veranderen. Helaas niet geruisloos, kijk om je heen 
en beschouw alle onrust en geweld. Deze onzekere tijd is 
voor niemand prettig om op terug te kijken en niemand weet 
waar het naar toe gaat en waar we gaan eindigen. Maar een 
ding is zeker 2023 is een nieuw jaar met nieuwe kansen, laat 
2023 een nieuwe start zijn voor ons allemaal. Niet allen voor 
de mensen direct om je heen maar ook mensen op korte en 
verre afstand. Voor allemaal de beste wensen voor een 
nieuwe start in 2023. Geniet ervan en maak er iets van. 
Bernard Witter 
 

Van het bestuur 
2023 gaat van start en dat betekent een contributiebetaling 
om de vereniging te laten draaien en met elkaar te kunnen 
genieten van onze hobby. Wat de toekomst gaat brengen 
weet niemand maar het zal zeker merkbaar en voelbaar zijn. 
Inflatie en energieproblemen leveren onzekerheid op voor de 
financiën van de vereniging. Op dit moment zijn de gevolgen 
nog niet duidelijk maar een ding is zeker; de kosten zullen 
omhoog gaan. Vorig jaar is vastgesteld dat de bijdrage aan de 
vereniging verhoogd moet worden om alles aan de gang te 
kunnen houden. Het is nu nog niet bekend of de huidige 
situatie nog gaat leiden tot een verhoging van de kosten van 
onze locatie en van de bijeenkomsten. Al enige jaren is er 
geen verhoging van de bijdrage gevraagd maar het is nu nog 
te overzien en verder dan vandaag kunnen we nog steeds niet 
in de toekomst kijken. 
De veiling van 6 februari 2023 bevat weer veel stockboeken 
en collecties. Een en ander is op afspraak bij de voorzitter te 
bekijken vanaf 23 januari 2023. Verdere gegevens staan op 
de veilinglijst. 



Voor 2023; de contributie, inclusief het maandblad 
Filatelie, bedraagt € 40,00 en de bijdrage voor de 
rondzenddienst bedraagt € 4,00. 
U wordt verzocht om deze bijdrage(s) te storten op de 
rekening van de vereniging: 
NL25 INGB 0001031165 ten name van 
Philatelistenvereniging Zuid-Limburg te Maastricht. 

 
De bibliotheek van de vereniging is weer in gebruik genomen. 
Er is een nieuwe kast, via het Trefcentrum, en daardoor kan 
de bibliotheek van start gaan. Er komt een nieuwe boekenlijst 
ter beschikking (aanvragen bij de beheerder P. Houx) en 
eventueel overtollig materiaal of doublures komen ter 
beschikking van de leden en kunt u uitzoeken tijdens/na de 
bijeenkomst. Medio Maart zal de “bieb” weer draaien. 
 

De “Filatelistische wandeling” waarvoor een aantal leden zich 
hebben aangemeld, zal dit voorjaar op een bijeenkomstavond 
doorgang vinden. Deze wandeling is even uitgesteld vanwege 
de snel invallende avond en (dag)licht wel belangrijk is voor 
het deelnemen aan de wandeling. 
 

War in Ukraine: Putin’s life 
12 maart 2022,  - Randy Koo 

De Russische president Vladimir Poetin heeft een lange 
geschiedenis van conflicten uitvechten met militair geweld. 
Poetin doet waarmee hij dreigt. Een korte CV van Poetin (van 
KGB medewerker en premier tot president) om hem te 
begrijpen. Is de Madman-theorie ook van toepassing bij 
Poetin en wat is die theorie? Genoeg om te beschouwen in 
deze blog. 

Poetin’s beginjaren 

Poetin werd geboren op 7 oktober 1952 in Leningrad (nu 
Sint-Petersburg) in het gezin van Vladimir Spiridonovitsj 
Poetin en Maria Ivanovna. Poetin volgde zijn opleiding 
Rechten aan de Staatsuniversiteit van Leningrad, en kreeg in 

https://www.postzegelblog.nl/2022/03/12/war-in-ukraine-putins-life/
https://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo/


1975 het diploma met een proefschrift over de politiek van 
de Verenigde Staten in Afrika. Hetzelfde jaar ging hij werken 
voor de KGB, waar hij in de buitenlandse inlichtingendienst 
terechtkwam. Hieronder twee zegels Sovjet Unie: 50 jaar KGB 
(1967) en KGB oprichter Dzerzhinski (1962). 

     

Van 1985 tot 1990 woonde hij in Dresden (DDR). Daar 
werkte hij bij een onderdeel van de KGB dat belast was met 
het verzamelen van politieke en militaire inlichtingen. Hij 
was verantwoordelijk voor het verhoor en de internering van 
dissidenten, alsmede voor westerse spionnen die de Sovjet-
Unie wilden binnendringen. Vladimir Poetin was drager van 
het Ereteken van de Sovjet-Unie. 

Sovjet Unie (1967): 50 jaar 

KGB (1917-1967). 

In 2019 werd een 
document vrijgegeven uit 
de Sovjettijd, hij blijkt bij 
de KGB bekend te staan als 
‘gedisciplineerd, 
consciëntieus en moreel 
rechtschapen’. Volgens 

KGB-generaal Kondaurov viel hij niet bijzonder op. Volgens 
hem werd gerapporteerd ‘moreel rechtschapen’ als er niks 
anders te zeggen was. Na het opdoeken van de KGB-
dependance en bijbehorende gevangenissen in de DDR, eind 
1990, keerde hij terug naar Leningrad. Van 1991 tot 1996 



was hij hoofd van het Comité Externe Betrekkingen van het 
bureau van de burgemeester van Leningrad. Van juli 1998 tot 
augustus 1999 was hij hoofd van de Federalnaja Sloezjba 
Bezopasnosti (FSB), de opvolger van de KGB. 

 

 Poetin’s politieke carrière, Premier 

Van augustus 1999 tot 31 december 1999 was hij premier in 
de regering van Boris Jeltsin. Als eerste minister won hij het 
respect van de Russische bevolking door zijn handelen 
tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in de Russische 
deelstaat Tsjetsjenië. Toen Jeltsin op 31 december 1999 
aftrad, werd Poetin president van de Russische Federatie. 
Poetin zette de strijd in Tsjetsjenië voort met als gevolg de 
verwoesting van steden en dorpen en een groot aantal doden 
en gewonden. 

 

President 
Op 26 maart 2000 won hij de presidentsverkiezingen. Op 16 
maart 2004 werd hij herkozen. Hij wordt, officieel partijloos, 
gesteund door de politieke partij Verenigd Rusland, die op 
dat moment een meerderheid had in de Staatsdoema. In 
september 2007 liet hij zich kiezen tot lijsttrekker van deze 
partij. Hij gaf aan de functie van premier te willen vervullen, 
mits Verenigd Rusland een grote overwinning boekte bij de 
Russische parlementsverkiezingen van december 2007 en er 
een president kwam met wie hij goed zou kunnen 
samenwerken. Eerder in september stelde hij Viktor 

Zoebkov, die had aangegeven niet uit 
te sluiten president te willen worden, 
aan als premier. 

Rusland (2000): Poetin president in 

2000. 

Omdat Poetin, ingevolge de grondwet, 
niet drie keer achtereen president kon 
worden, schoof hij Dmitri Medvedev 
naar voren als zijn opvolger. Die 



benoemde hem op 8 mei 2008 als zijn eerste minister, een 
functie die Poetin vervolgens vier jaar bekleedde. In 2012 
kon hij zich vervolgens weer verkiesbaar stellen voor het 
presidentschap, waarvan de wettelijke ambtstermijn 
ondertussen verlengd was naar zes jaar. Op 4 maart 2012 
won Poetin de presidentsverkiezingen en wisselde hij van rol 
met die van zijn politieke vriend Medvedev. 

Herkozen president 
Sinds 7 mei 2012 is Poetin weer president van Rusland met 
Dmitri Medvedev (tot 2020) als premier. Volgens de 
Russische grondwet kan deze werkwijze eindeloos herhaald 
worden zodat Poetin op deze manier de macht niet meer 
hoeft af te staan. Poetin mengt zich intensief met de Russisch-
Oekraïense Oorlog en steunt de separatisten in oostelijke 
oblasten van Oekraïne, die onafhankelijkheid of aansluiting 
bij Rusland eisen. Dit kan als reactie worden gezien op de 
oostwaartse expansiedrift van de EU. Begin 2014 werd door 
Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim geannexeerd, 
ondanks internationale protesten. Veel inwoners van De 
Krim zijn Russisch en maakten geen bezwaar tegen het feit 
dat ze (weer) bij Rusland gevoegd werden. 

 

Rusland (2018): Poetin 

president in 2018. 

In december 2017 stelde 
Poetin zich herkiesbaar voor 
de presidentsverkiezingen in 
2018.  In maart kreeg hij 76% 
van de stemmen en kon hij zijn 
vierde termijn starten. In de 
aanloop naar de verkiezingen 
werd het de belangrijkste 

oppositieleider, Aleksej Navalny, verboden mee te doen en de 
Russische media hadden bijna uitsluitend en alleen aandacht 
voor Poetin. Door het hele land kwamen honderden 
meldingen binnen van fraude, zoals het volproppen van 



stembussen met illegale stemmen. Intimidatie en andere 
onrechtmatigheden werden ook gemeld. 

  

Madman-theorie 

De madman-theorie is de politieke theorie dat een politiek 
leider bewust een imago van madman (‘dwaas’) creëert. De 
theorie wordt in de eerste plaats geassocieerd met de 
buitenlandse politiek van de Amerikaanse president Richard 
Nixon en Donald Trump. Door zich irrationeel en 
onvoorspelbaar te gedragen trachtten hij en zijn regering 
tijdens de Koude Oorlog de communistische landen ervan te 
weerhouden om de Verenigde Staten te provoceren. En is 
deze theorie ook van toepassing bij Poetin? 

  

Poetin 

De Russische president Poetin heeft opgeroepen om 
nucleaire ‘afschrikkingsmiddelen’ op scherp te zetten. Een 
deel van de 7.000 nucleaire wapens wordt paraat gemaakt. 
“De bommenwerpers staan in grotere mate klaar voor 
vertrek”, zegt defensiespecialist Dick Zandee. Maar de kans 
dat deze wapens ook écht worden gebruikt, lijkt klein. Poetin 
komt met deze oproep omdat hij vindt dat westerse landen 
‘onvriendelijke’ stappen hebben gezet en ‘agressieve 
verklaringen hebben gegeven’ sinds de invasie van Rusland in 
Oekraïne. 

 

Mongolië (2014): Bezoek 

Poetin aan Mongolië. 

De nieuwe tsaar 

Steven Lee Myers volgde 
Vladimir Poetin van 
begin af aan op de voet 
als correspondent in 



Moskou voor The New York Times. In deze schitterende 
biografie (de eerste complete in de westerse wereld) 
ontrafelt Myers op heldere en evenwichtige wijze hoe Poetin 
het grootste land op aarde al vijftien jaar lang in zijn greep 
weet te houden, door zijn even meedogenloze als briljante 
manipulatie van de media, door het verdelen van macht, 
rijkdom en invloed over een kleine groep hondstrouwe 
jeugdvrienden uit St. Petersburg, door het genadeloos 
uitschakelen van elke vorm van oppositie, door terug te 
grijpen op de ideologie van het tsarenrijk en door de 
Russisch-orthodoxe kerk opnieuw tot steunpilaar van de 
staat te bombarderen. Poetin is in Rusland, ondanks alle 
massale protesten, mateloos populair, niet alleen onder 
bejaarden met nostalgie naar het communisme, maar juist 
ook onder jongeren. Na het bandeloze wildwestkapitalisme, 
de welig tierende misdaad en corruptie, de armoedeval en 
het internationale prestigeverlies die volgden op de 
ondergang van de Sovjet-Unie, wist Poetin in de ogen van 
veel Russen eindelijk orde op zaken te stellen. 
 

War in Ukraine: Ukraine 
26 februari 2022,- Randy Koo 

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, waarmee 
de twee landen in oorlog met elkaar waren. Een duidelijk 
voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag van president 
Poetin. In een aantal blogs zullen de actoren van deze oorlog 
worden besproken. Oekraïne is een complex land zowel 
historisch gezien als op postaal gebied. In feite hebben 
inwoners van Oekraïne een zwaar leven waarbij 
herindelingen van hun grondgebied, annexatie en oorlogen 
hun geschiedenis markeren. Heeft u zegels van Oekraïne in 
uw verzameling? 

Oekraïne 

https://www.postzegelblog.nl/2022/02/26/war-in-ukraine-ukraine-country/
https://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo/


Landkaart 

Oekraïne. Bron: 

Wikipedia. 

Oekraïne 
(Oekraïens: 
Україна) is een 
land in Oost-
Europa dat 
grenst aan 
Rusland, Wit-
Rusland 

(Belarus), Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en 
Moldavië. Verder grenst het in het zuiden aan de Zwarte Zee 
en in het zuidoosten aan de Zee van Azov. Het land telt 
43.922.939 inwoners. Oekraïne is qua landoppervlakte na 
Rusland het grootste land van Europa. Oppervlakte: 603.500 
km² (7% water). Het is het grootste land dat in zijn geheel in 
Europa ligt. Het is een post-Sovjetstaat. De hoofdstad is Kiev 
(Kyjiv). Ter vergelijking heeft Frankrijk een oppervlakte van 

551.500 km² (0,26% water) 
heeft 62.814.233 inwoners. 

 

Oekraïne (1994): 

Independence Day 

Dertig jaar onafhankelijkheid 
in 2021 werd gevierd met 
zegel van het monument in 
Kiev (Kyiv). 



 

Oekraïne (2021): Independence Monument in Kyiv. 

Vlag    

De vlag van Oekraïne bestaat uit twee 
horizontale banen, een blauwe en een gele. Oekraïne is 
eeuwenlang een onderdeel van de Sovjet-Unie en in mindere 
mate Oostenrijk-Hongarije geweest, maar voerde zowel in de 
korte periode van onafhankelijkheid tussen 1918 en 1919 
(1921) als sinds de in 1991 verkregen hernieuwde 
zelfstandigheid de blauw-gele vlag. Links: uit 2011 de vlag 
met tekst in het Oekraïens: Україна voor de herdenking van 
20 jaar onafhankelijkheid. Rechts: Cinderella zegel met tekst 
‘Vrijheid voor Oekraïne’ met de Oekraïense vlag met een 
gouden rand en een gouden wapen bovenop de vlaggenmast. 

    



 

 

Er is niet één gebeurtenis of gedachte in de geschiedenis van 
de Oekraïense vlag geweest die ervoor zorgde dat blauw en 
geel de nationale kleuren van Oekraïne zijn geworden. Wel 
hebben de kleuren in de geschiedenis van de verschillende 
delen van het huidige Oekraïne belangrijke symbolische 
rollen gespeeld, met name als symbolen van het 
Hoogmiddeleeuwse vorstendom Galicië-Wolynië en later de 
streek rond Lemberg alsmede als symbool van de Kozakken 
die in de 18e eeuw samen met Zweden tegen Rusland 
vochten. Ook waren blauw en geel de kleuren van Oekraïense 
staten die zich in de periode 1917-1919 kortstondig konden 
handhaven. 

    

In Oekraïne ziet men nu echter een andere betekenis in de 
kleurencombinatie blauw-geel: deze staat voor de 
uitgestrekte graanvelden / tarwevelden onder de blauwe 
Oekraïense hemel. Deze breed gedragen symboliek is echter 
pas gedurende de tweede helft van de 19e eeuw bedacht door 
nationalisten die een uitleg wilden voor de kleuren van de 
vlag. Deze uitleg heeft de vlag echter wel gevormd: voordat 
zij bedacht werd, plaatste men meestal de gele band boven de 



blauwe in plaats van andersom. Links: zegel met graan/tarwe 
uit 1962 resolutie van de 22e communistische partijcongres. 
Rechts: Cinderella zegel graan/tarwe met euroteken. 

  

Wapen 

Het wapen van Oekraïne is een blauw 
schild met een gouden drietand. Officieel 
aangeduid als het Prinselijke 
Staatssymbool van Volodymyr de Grote, 
of, in de volksmond, de ’tryzub’, is het 
insigne afgeleid van de zegel drietand van 
Volodymyr, de eerste Grote Prins van 
Kiev. Er zijn veel voorbeelden van 

gebruikt op keramiek, wapens, ringen, medaillons, zegels en 
manuscripten. 

     

 Boven: De Oekraïense drietand opdruk van mei 1919 op een 

vijf Heller postzegel van Oostenrijk-

Hongarije. Onder: 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. 

 

Meer info: 

Oekraïne (overheid): https://war.ukraine.ua/ 

 

CEPT/PostEurop  sluit Rusland en Balerus uit 
19 april 2022 - Hero Wit , postzegelblog 

https://war.ukraine.ua/
https://www.postzegelblog.nl/2022/04/19/in-kort-bestek230-cept-posteurop-sluit-rusland-en-balerus-uit/
https://www.postzegelblog.nl/author/hero/


De oorlog in Oekraine drukte ook al snel een stevig stempel 
op de filatelie. Op 17 maart deelde CEPT/PostEurop namelijk 
al mee dat het CEPT-lidmaatschap van Rusland en Balerus 
voor onbepaalde tijd was opgeschort, zo valt te lezen in de 
Deutsche Briefmarken Zeitung van 14 april. Aan deze 
beslissing was een schriftelijke stemming van de CEPT-
lidstaten vooraf gegaan en uit de antwoorden bleek dat 34 
landen het voorstel om Rusland en Balerus uit te sluiten (één 
onthouding) steunden. Of beide landen ooit weer als lid 
zullen worden aanvaard zal in de toekomst van de Algemene 
Vergadering afhangen. En mocht het zover komen dan moet 
twee derde van de leden (rond de veertig) daarmee akkoord 
gaan. 

Op  de vraag van DBZ-zijde of de 
inmiddels door Rusland 
uitgegeven zegel (zie afb.) als een 
CEPT-zegel zal worden aanvaard 
kon door een woordvoerder bij 
het hoofdkantoor van de CEPT in 
Brussel nog geen antwoord 
worden gegeven. De Russische 
Europazegel (het 
gemeenschappelijke thema 2022 
is Verhalen en Mythen) verscheen 
als eerste in de rij op 20 januari, 
de Balerus-zegel staat voor 6 mei              

                                          gepland. 

Inmiddels zijn er – voor zover bekend—al vier aan de oorlog 
gerelateerde zegels uitgegeven. Overbekend is de zegel die de 
Post van Oekraïne vorige week uitgaf. De zegel, in een oplage 

van 100.000 stuks, was binnen 
de kortste keren uitverkocht. 
Op de zegel een Oekraïnse 
soldaat op het Slangeneiland 
die vanaf het inmiddels tot 
zinken gebrachte vlaggenschip 
Moskva werd bevolen zich over 



te geven en als antwoord gaf :                                    .                                                
“ Krijg de klere” 

 

Er bestaan echter ook al vier solidariteitsuitgaven. Letland 
gaf op 10 maart een velletje uit waarin drie 1,44 €-zegels 
waarop wimpels in de Letse en Oekraïnse kleuren (de vierde 
is een loze zegel); in Estland verscheen 24 maart een zegel 
met daarop een vredesduif; de Poolse Post kwam 25 maart 
met een  zegel waarop twee handen, de ene in de nationale 
kleuren van Polen, de andere in de Oekraïnse, en Oostenrijk 
bracht 31 maart een bijslagzegel uit van 100+200 c (oplage 
200.000) waarvan de bijslag naar twee organisaties gaat: de 
actie ’Nachbar in Not’ en UNICEF. Op de zegel  in de nationale 
Oekraïnse kleuren de tekst HILFE für die UKRAINE. 
 

 

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  jan     VV start van het nieuwe jaar. 

 16 jan     RV + uitwisseling decemberzegels 

 29 jan     Klimmen, 5e zondag veiling      

 29 jan     Grote nalatenschapsveiling in Weert, 12.30u. Info zie: 

                 www.filatelicaweerteo.nl 

 6   febr    VV Grote veiling met stockboeken e.a. 

                        kijkdag in Ingber, datum later te bepalen. 

 

 27 febr     RV   

  6  mrt      VV  

 

 

 

 

 

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. 


