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CLUBBLAD CORONA-EDITIE 

Beste leden, 

Ondanks het eerdere besluit om tijdens de periode van “intelligente lockdown” 
geen clubblad uit te brengen, is het bestuur toch teruggekomen op dit besluit. 

Middels deze speciale “Corona-editie” willen we u informeren over de laatste 
ontwikkelingen binnen de vereniging, het herstarten van het rondzendverkeer, 
de verjaardagen in de zomermaanden en nieuwe uitgiften op postzegelgebied. 
Verder vindt u ook een interressant artikel over COVID-19 postzegels en een 
artikel over Ingrië in de rubriek “postzegels van verdwenen landen”. 

In deze editie vindt u dus geen beursagenda, uitnodiging voor de clubavond en 
overzicht van de clubveiling. Op het moment van schrijven zijn er nog geen 
tekenen dat deze activiteiten op korte termijn weer hervat kunnen worden. 

Veel leesplezier, 

Henk Janssen, voorzitter 

VANUIT HET BESTUUR 
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Dhr J. Senders   11-6 
Dhr F. Klerks  22-6 
Dhr R. Putman  26-6 
Dhr H. Lutters  29-6 
 
Dhr L. van Hoof   2-7 
Dhr A. Oostrom  3-7 
Dhr C. van der Have 4-7 
Dhr H. Wouters   14-7 
Mw J. Baken   15-7 
Mw C. Geenen  20-7 
Dhr F. Laenen  23-7 

Dhr P. Wittgen   4-8 
Dhr H. Jereskes   5-8 
Dhr J. Ziekman  7-8 
Mw P. van Kuyk   15-8 
Dhr H. Janssen   21-8 
Dhr F. Stokmans   28-8 

ONZE JARIGEN IN DE ZOMERMAANDEN 

Alle jarigen van harte  gefeliciteerd 
en een fijne dag gewenst 



HET CORONA VIRUS 

Maandelijks schrijf ik het verslag van de afgelopen clubavond. Daarvan ben ik 
helaas nu al een paar maanden vrijgesteld. Niet dat schrijven mijn sterkste 
kant of mijn hobby is maar wel de reden dat ik niets kan en hoef te schrijven 
over onze vereniging vanwege het corona virus. 

Je kunt uit de diverse telefoongesprekken met leden merken dat ze verder 
willen met hun verzameling. Hun uit te zoeken voorraad raakt op. De zegels 
staan netjes op volgorde in hun boek of album en men is toe aan extra werk of 
aanvulling van de verzameling. Hoe lang gaat een en ander nog duren? 
Niemand durft een uitspraak te doen. De optimist zegt na de vakantie kunnen 
we wel starten en een pessimist, of misschien wel realist, praat pas over 
volgend jaar. 

Zeker zal de 1½ meter afstand een grote rol gaan spelen. Tijdens de clubavond 
of ruilbeurs zitten we zeker niet allemaal op die afstand van elkaar. We zitten 
vaak eerder met 2 personen in een album of boek te kijken. Moeten we dan 
uitwijken naar een sporthal om toch aan de gang te kunnen als we van de 
overheid groen licht krijgen? Ik hoorde iemand al zeggen: “volgend jaar in april 
combineren we de jaarvergadering over 2019, de jaarvergadering over 2020 en 
meteen ook maar ons 30 jarig jubileum”. Dit kan dan waarschijnlijk ook niet in 
D’n Turfberg als we de 1½ meter moeten aanhouden. 

Dat het virus ons als vereniging ook rechtstreeks geraakt heeft hebt U al 
kunnen lezen via de mail of leest U verderop in dit maandblad.  
Ons lid Jan Bleijerveld is op 3 mei j.l. overleden ten gevolge van dit virus. 
Jan kwam in februari tijdens de clubavond naar me toe met de boodschap dat 
hij goed en slecht nieuws voor me had. Ik gaf aan dat hij eerst maar het 
slechte nieuws moest vertellen. Hij moest zich namelijk afmelden voor de 
Algemene ledenvergadering van maart 2020 en betreurde dit zeer. “Je bent bij 
een fijne vereniging die veel voor de leden doet en dan moet je ook bij de 
jaarvergadering aanwezig zijn”. Ik gaf toen aan dat er wel ergere dingen te 
bedenken waren. Het goede bericht voor Jan was dat hij samen met zijn vrouw 
Manny na 3 jaar eindelijk weer eens een paar weken naar Spanje zou kunnen 
gaan. Ik heb Jan bedankt voor de afmelding en hem een fijne vakantie 
toegewenst. Tijdens Jan zijn verblijf in Spanje kwam via de media het bericht 
dat in Spanje alle hotels gingen sluiten. Ik ben vanaf dat moment dagelijks 
gaan trachten Jan telefonisch te bereiken. De dag dat Jan thuis is gekomen heb 
ik hem gesproken. Hij gaf toen aan wel een lastig hoestje te hebben maar 
verder toch een fijn te kort verblijf in Spanje te hebben gehad. Toen ik 14 
dagen later weer belde om te informeren naar zijn gezondheid vertelde zijn 
vrouw dat Jan in Zutphen in het ziekenhuis lag vanwege het Coronavirus. Na 
enige weken is Jan weer thuis gekomen om verder te herstellen. Ook zijn 
vrouw was inmiddels met het Virus besmet geraakt. Het herstel verliep niet al 
te goed zodat Jan een paar weken later weer in het ziekenhuis is opgenomen. 
Hier is het Virus Jan de baas geworden en is Jan overleden. We hebben Jan als 
vereniging tussentijds een kaart gestuurd om hem beterschap te wensen en 
natuurlijk na het overlijden een condoleancekaart. 

VANUIT HET BESTUUR 
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Of dit nog niet genoeg was voor onze vereniging bereikte ons een week later 
het bericht dat de heer Jan Meijer op 2 mei j.l. overleden was. Ook hiervan 
heeft u een mail gekregen en ook zijn In Memoriam staat in dit blad. 
Jan was geruime tijd ziek en had longfybrose. In februari was Jan nog op de 
clubavond en was hij blij zijn 3 kavels verkocht te hebben. Ik ben de laatste 
maanden diverse keren bij Jan geweest om op zijn verzoek boeken met post-
zegels waarop vogels afgebeeld waren af te geven en weer op te halen. Hij was 
graag bezig met zijn zegels en splitste zijn verzameling op naar soort vogel. Hij 
vond het altijd jammer om een blok kapot te scheuren als daarop meerdere 
vogelsoorten afgebeeld stonden. Hij sprak met mij nog regelmatig over de 
lezing van de UILEN. Gedurende de laatste maanden heeft Jan diverse keren in 
het ziekenhuis gelegen. Als hij thuis was kreeg hij steeds thuis fysiotherapie en 
thuiszorg. Met ups en downs belandde Jan begin april weer in het ziekenhuis. 
Na een paar weken heeft hij te kennen gegeven dat het niet meer ging. Zijn 
dochters hebben hem de laatste week thuis verzorgd. Natuurlijk hebben we 
namens de vereniging aan de nabestaanden een condoleancekaart gestuurd. 

Helaas moet ik ook melden dat dhr. Kloezeman wegens de ziekte dementie zijn 
hobby filatelie niet langer kan uitoefenen en zijn lidmaatschap heeft opgezegd. 
Laten we hopen dat we allen weer gezond uit deze crisis komen. Het is nu maar 
praten over, we weten eigenlijk nog maar zeer weinig. Toch vonden wij het als 
bestuur fijn om op de gebruikelijke wijze via een maandblad iets van ons te 
laten horen. We zijn ook blij dat we, snel na de bekendmaking van de komst 
van het Coronavirus, hebben besloten om alle clubactiviteiten stil te leggen. 

Dan even iets heel anders. Het bestuur houdt, zoals iedere goede vereniging 
betaamd, een lijst bij van addressen en telefoonnummers van alle leden. Voor-
dat deze crisis uitbrak was van 22 leden geen mobiel nummer of e-mail adres 
bekend. Als bestuur hebben we al deze leden toen gebeld om te vertellen dat 
de jaarvergadering niet door kon gaan, het rondzendverkeer stil kwam te 
liggen, er geen ruilbeurs kon plaatsvinden en dat het maandblad kwam te 
vervallen. We hebben toen vriendelijk verzocht hun mobiel nummer of e-mail 
adres door te geven zodat we hen niet steeds moeten bellen als er (belangrijk) 
nieuws is. Door de belronde hebben we van 8 leden hun e-mail adres en van 5 
leden hun mobiel nummer doorgekregen. Voor de mobiele nummers maken we 
een SMS-groep zodat deze leden via een SMS bericht de informatie ontvangen. 
Er blijven dus nog 9 leden over die we natuurlijk blijven bellen bij belangrijk 
nieuws. Allen bedankt voor uw medewerking. 

Verder kan ik U vertellen dat de seniorenmarkt dit jaar ook komt te vervallen. 
We zouden samen met de Wedertklank een kraam huren. Frank Stokmans zou 
dan voor twee zaken op kunnen treden ! ( Wist hij zelf nog niet) De heer Jolie 
was al ingefluisterd om iets van zijn muziekverzameling te laten zien. Er werd 
dus al in volle harmonie aan gewerkt. Nu wachten op betere tijden. In 2021 ? 

Ik hoop dat er snel een oplossing komt voor deze crisis. Een oude man zei 
laatst tegen mij “Iedereen maakt in zijn leven 1 of 2 keer iets mee dat een 
grote indruk achterlaat en nooit vergeten zal worden”. Ik denk dat ik dit 
corona- gebeuren als zodanig bij mij zeker aanwezig blijft. 

Joop van Gils, secretaris. 
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VANUIT HET BESTUUR 



RONDZENDVERKEER 

Beste deelnemers, het rondzendverkeer ligt inmiddels door het Corona virus al 
enkele maanden stil. 

Nu de overheid steeds meer regels versoepelt, lijkt het ons ook een goed idee 
om langzaamaan het rondzendverkeer weer op te starten. 

Uiteraard zullen we hiervoor ook een aantal regels moeten opstellen. 

 Blijf bij het overhandigen van het rondzendkistje op 1,5 meter afstand.  
(Let op dat bij het aan de deur zetten er ook daadwerkelijk wordt 
opengedaan en het kistje in ontvangst wordt genomen). 

 Denk eraan dat er zo min mogelijk besmetting kan plaatsvinden.  
Na ontvangst van het kistje eventueel desinfecteren of goed afwassen. 
Zet het kistje wat verder van je af als je met de boekjes aan de slag gaat, 
zodat er onverhoopt geen nieuwe besmetting plaatsvindt. 

 De boekjes zelf kunnen ook met het virus besmet zijn. Laat daarom de 
boekjes ± 6 uur staan en ga er dan pas naar hartenlust in grasduinen. 

 Kortom blijf alert zoals u dat afgelopen twee maanden ook al bent geweest, 
dan kunnen we een veilige opstart doen. Iedereen blijft natuurlijk zelf 
verantwoordelijk. 

Zijn er leden die aan het rondzendverkeer deelnemen, die het nu nog te vroeg 
vinden om weer mee op te starten, dan laat mij dit weten, via e-mail naar 
f.stokmans@kpnmail.nl. Graag uiterlijk 21 juni, zodat we eind juni weer 
kunnen beginnen.  

Momenteel is één lid in België deelnemer en afhankelijk van de vrijgave van 
het grensverkeer is dat nu nog niet mogelijk, maar wellicht dat dit eind juni wel 
is vrijgegeven. 

Zoals elders in het maandblad staat blijft de ruilbeurs en clubavond tot nader 
order gesloten. 

Met het rondzendverkeer kunnen we dan eindelijk onze hobby weer enigszins 
herpakken. 

Groetjes en blijf Coronavrij. 

Frank Stokmans Rondzendleider 

 

VANUIT HET BESTUUR 

JU
N

I 
2
0
2
0
 

M
a
a
n

d
b

la
d

 P
V

V
E

O
 

7 



Ons heeft het droevige bericht bereikt dat Jan Bleijerveld op 82-jarige 

leeftijd te Valkenswaard is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.  

Jan werd in 1937 geboren in Strijp waar hij ook zijn jeugd doorbracht.  
Hij ging er naar de Sint Trudoschool en het Joriscollege. In 1957 moest Jan 
in militaire dienst en al snel bleek dat daar zijn werkelijke roeping lag.  
Via een lange lijst aan legerplaatsen, kaderopleidingen en detacheringen 
beland hij op de KMA in Breda waar hij ‘cum laude’ slaagt. Maar zijn eind-
bestemming is “De Hoofdwacht” aan het Vrijthof waar hij een multi-functio-
nele positie bekleed. Jan is verantwoordelijk voor de provinciale beveiliging 
en logistiek maar ook is hij Regimentscommandant van de Limburgse 
Jagers. In de 35 jaar dat hij hare Majesteit mocht dienen heeft Jan een 
schitterende carrière doorlopen en zou uiteindlijke als Luitenant-Kolonel 

met pensioen gaan. 

In zijn jonge jaren in Strijp woont Jan naast een lief buurmeisje Manny, 
waarmee hij in april dit jaar 60 jaar was getrouwd. Samen kregen ze drie 

kinderen en negen kleinkinderen.  

Zijn eerste postzegel krijgt Jan net na de oorlog van een Britse sergant die 
een tijdje ingekwartierd was in het ouderijk huis. Dat is het begin van zijn 
postzegelverzameling. Allereerst verzameld Jan alles wat hij maar kan 

krijgen, maar later beperkt hij zijn verzameling tot Nederland en Overzee.  

Ondanks dat Jan al jaren in de Kreijenbeek woont, op een steenworp 
afstand van d’n Turfberg, is hij pas 4 jaar geleden via een nalatenschap 
van een kennis in contact gekomen met onze vereniging. Vanaf dat moment 
werd hij enthousiast lid en sloeg, voor zover mogelijk, geen clubavond over. 

We zullen Jan’s markante verschijning met zijn martiale snor, gaan missen. 

Wij wensen zijn vrouw Manny, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe 

met de verwerking van dit grote verlies 

Namens het bestuur. 

Henk Janssen (voorzitter) 
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IN MEMORIAM 

In MEMORIAM 

Jan Bleijerveld 
4 mei 1937 * 
3 mei 2020 † 



Ons heeft het droevige bericht bereikt dat Jan Meyer op 87-jarige leeftijd te 

Waalre is overleden aan de gevolgen van longfybrose. 

Jan werd in 1932 geboren op het Stratumseind in Eindhoven waar zijn 
vader een café had tegenover de Sint Catherinakerk. Daar bracht Jan zijn 
jeugd door als middelste kind uit een gezin van drie. Tijdens de oorlog 
verloor zijn vader een arm, een voorval dat destijds diepe indruk maakte op 
Jan, een jongen nog in de pubertijd. Daardoor bleef hij altijd bovenmatige 

geïnteresseerd in archieven en materiaal over de oorlog. 

Na zijn studie ging Jan aan de slag als boekhouder bij DAF waar hij tot zijn 
pensioen zou blijven. Hij ging mee in de ‘achtbaanrit’ waarin het bedrijf 
verzeilde, van extreme voorspoed tot net voor het faillissement. Jan maakte 

vaak lange dagen, was daarbij uiterst punctueel, accuraat en betrouwbaar. 

Twee jaar geleden, in januari 2018, overleed zijn vrouw Tonnie, met wie hij 
in mei van dit jaar 60 jaar getrouwd zou zijn. Samen kregen ze twee 

dochters en die kregen weer vijf kleinkinderen. 

Jan was pas 1½ jaar lid van onze vereniging, maar ook al 40 jaar lid van 
de Eindhovense Filatelisten Vereniging, waar hij in januari van dit jaar nog 
voor is onderscheiden. Naast filatelist was Jan vooral een natuurliefhebber. 
Zo was hij 30 jaar penningmeester van de Fuchsiavereniging en fanatiek 
vogelaar. Jaarlijks trok hij naar de Waddeneilanden om er de broedvogels 
te zien. Hij combineerde beide hobbies door het verzamelen van postzegels 
van europese vogels. Elk jaar gaf hij zijn kinderen de opdracht om in het 
buitenland de nieuw verschenen zegels van vogels te kopen. Thuis werden 
die dan geordend en op soort ingezet, vaak onder het toeziend oog van zijn 
kleinkinderen. Jan, nog veerkrachtig en goed van geest, had hier nog graag 

een tijdje mee doorgegaan, maar helaas lieten zijn longen hem in de steek. 

Jan was altijd belangstellend en geinteresseerd. We zullen zijn aanwezig-

heid missen. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe. 

Namens het bestuur.  

Henk Janssen (voorzitter) 
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Jan Meijer 
7 juli 1932 * 
2 mei 2020 † 

IN MEMORIAN 

In MEMORIAM 



VERDWENEN LANDEN - INGRIË 

Na het vorige verhaal over Karelië, nu een stukje over soortge-
lijke ontwikkelingen in een ander gedeelte rondom de Oostzee.  

Ingrië, ook wel Ingermanland genoemd, ligt in het huidige Rusland en omvat 
een groot gebied rondom Sint-Petersburg en in het noorden grenzend aan 
Finland. Het kreeg deze naam en deze grenzen nadat het in 1617, door het in 
die tijd machtige Zweden, werd veroverd en geannexeerd. Toen het daarmee 
onder Lutherse invloed kwam vertrokken veel inwoners naar Russisch-orthodo-
xe streken en kwamen vanuit Finland veel immigranten hun plaatsen innemen. 

Na de Grote Noordse Oorlog kwam 
Ingermanland weer aan Rusland en kort 
daarna, in 1703, werd midden in dat 
gebied de nieuwe stad Sint-Petersburg 
gesticht. Dit had weer een nieuwe 
volksverhuizing tot gevolg: veel Russen 
werden aangetrokken door deze nieuwe 
stad aan de Finse Golf. Het gebied is 
sindsdien steeds Russisch gebleven met 
uitzondering van het meest noordelijke 
stukje, het gedeelte grenzend aan 
Finland. 

In de Michelcatalogus wordt dit stukje Nordingermanland genoemd, de Yvert 
collega’s hebben het gemakshalve bij Ingrië gehouden. 

In beide gevallen wordt het gebied bedoeld ten noorden van Sint-Petersburg, 
zo’n beetje tussen de Finse Golf, Finland, het Ladogameer en Rusland in. 

Na de Oktoberrevolutie heeft dit grensgebied zich af willen scheiden van de 
Sovjet-Unie en toenadering gezocht tot Finland. Vanaf 23 Januari 1919 heeft 
het onder de naam Pohjois-Inkeri (Pohjois= Noord in het Fins) zelfs een korte 
tijd van een min of meer zelfstandig bestaan kunnen genieten totdat het op 14 
Oktober 1920 bij de Vrede van Tartu (ook wel in het Duits Dorpat genoemd) 
weer opnieuw bij Rusland werd gevoegd. 

In deze nieuwe republiek werd aanvankelijk de post verzorgd vanuit een 
postkantoortje liggend bij een treinstation aan de Finse kant van de grens. 
Omdat die grensovergang nogal eens, om wat voor reden dan ook, hermetisch 
was afgesloten, werd er in begin 1920 een eigen posterijdienst opgezet. Dat 
postkantoor werd gevestigd in het dorpje Kirjasalo dat als hoofdstad van 
Nordingermanland fungeerde. 

De bedenker en drijvende kracht van dit idee  
was de luitenant-kolonel Georg Elfvengren,  
hoofd van een bestuursraad in Nordingermanland. 
Hij was ook een verwoed postzegelverzamelaar, 
misschien dat er een oorzakelijk verband tussen 
beide zaken bestond…..!! 

ARTIKEL 
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Sint Petersburg 

Kirjasalo  

Finland  

Rusland 

I  n  g  r  i
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De eerste serie van zeven zegels werd uitgegeven op 21 maart 1920. Op deze  
zegels is het wapen en de naam, Pohjois Inkeri, van de nieuwe republiek te 
zien. Zij konden alleen maar worden gebruikt voor binnenlands verkeer en voor 
post naar Finland.  

Kort daana, op 2 augustus 1920, kwam al de tweede serie van eveneens zeven 
zegels uit eveneens met het opschrift Pohjois Inkeri maar nu voorzien van 
fraaie afbeeldingen van het wapenschild, een mooie kerk en diverse landbouw-
scènes. 

Het is toch grappig om te bedenken dat als de geschiedenis een klein beetje 
anders zou zijn verlopen onze filatelistische luitenant-kolonel zomaar een 
standbeeld in Helsinki had kunnen krijgen of, nog een stapje verder, dat Sint-
Petersburg zomaar de hoofdstad van Finland zou kunnen zijn geworden…….. 

Leo van Hoof. 

ARTIKEL 
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VIRUS OP POSTZEGELS 

We zijn al een tijdje in de ban van het coronavirus. Maar wat is een virus 
eigenlijk, wie is de ontdekker van “het virus” en zijn er ook postzegels van? 

Wat is een virus 

Een virus is een microscopisch klein deeltje, tussen de 20 en 300 nanometer, 
dat is ongeveer 1000 keer kleiner dan de dikte van een haar, en alleen zicht-
baar met een speciale elektronenmicroscoop. Zoals u op deze afbeeldingen 
kunt zien komen ze voor in verschillende vormen. 

Virussen worden vaak geassocieerd met dodelijke ziektes. Men vergeet daarbij 
dat wijzelf samenleven met biljoenen virussen. Deze goedaardige bacteriofagen 
(letterlijk bacterie-eters) zijn heel anders dan de soorten die ons ziek maken. 
Fagen leven niet alleen in ons, maar ook overal om ons heen. Geschat wordt 
dat er op aarde 10³¹ bacterievirussen zijn, dat is 100 keer meer dan het aantal 
sterren in het universum, en daarmee de meest voorkomende levensvorm op 
onze planeet.  

Weet u dat er nog steeds discussie is of virussen leven of niet. Men is er nog 
niet uit. Vast staat dat virussen een gastheer nodig hebben om te overleven, 
zoals een plant, dier of mens. Virussen hebben geen eigen voortplantings-
apparaat en geen eigen stofwisseling. Een virus hecht zich aan een cel van de 
gastheer en injecteert vervolgens het eigen erfelijk materiaal (DNA) in die cel. 
Eenmaal in de gastheercel schakelt het virus het DNA van de gastheer uit en 
geeft opdracht om nieuwe virussen te maken. Sommigen virussen passen zelfs 
het DNA van de gastheercel aan.  

Medicijnen kunnen het virus niet doden, ze kunnen alleen de hechting aan de 
gastheercel bemoeilijken. Als de hechting plaatsvind is het virus nog steeds 
aanwezig, maar is inactief en dus onschadelijk. Het kan echter nog wel worden 
doorgegeven aan een andere gastheer, soms zelfs nog weken later. Wat veel 
mensen niet weten is dat je griepvirussen (infuenza) je hele leven meedraagt 
en op latere leeftijd weer terugkomen in de vorm van gordelroos. 
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Coronavirus (type influenza) 



Geschiedenis 

Louis Pasteur, aan hem danken we ook de 
gepasteuriseerde melk, was bioloog en 
scheikundige. Hij ontwikkelde de theorie 
dat de oorzaak van veel ziekten een 
minuscuul levend wezen was, een 'micro-
organisme'. Zijn “microbe-theorie” is een 
van de belangrijkste ontdekkingen in de medische geschiedenis. Eind 19e eeuw 
ontwikkelde hij het eerste vaccin en de vaccinatie. Hoewel Pasteur de theorie 
ontwikkelde, lukte het hem niet de veroorzaker van de ziekte te vinden. 

Adolf Mayer, eerste directeur van het Rijkslandbouwproefstation in Wageningen 
en leraar Landbouwscheikunde aan de Rijkslandbouwschool, werpt zich in 1879 
op de veroorzaker van ‘vuil’ in tabak. Verontruste tabakstelers uit Amerongen 
sturen hem zieke tabaksbladeren met een karakteristiek vlekkenpatroon.  
Mayer geeft de ziekte haar naam tabaksmozaïekziekte. Met ingenieuze proeven 
probeert hij de oorzaak te achterhalen. Hij ontdekt dat alleen het sap van zieke 
tabaksplanten al voldoende is om gezonde planten ziek te maken, ook als dit 
sap eerst door filtreerpapier wordt geleid. In zijn eerste publicatie over de 
ziekte in 1882 schrijft Mayer dat hij denkt aan een bacterieziekte ‘of wellicht 
aan eene oplosbare enzym-achtige smetstof’. Met deze laatste veronderstelling 
is hij de eerste onderzoeker ter wereld die het nog onbekende begrip virus 
handen en voeten geeft.  

Ook Mayers collega Martinus Beijerinck die tot 1885 in Wageningen botanie 
doceert, werpt zich fanatiek op de tabaksziekte. Hij ontdekt dat het sap van 
zieke planten ook nog besmettelijk is als het door een Chamberlandfilter, een 
ongeglazuurd porseleinen filter dat alle bacteriën zou tegenhouden, is gegaan. 
Dit leidt tot zijn klassieke publicatie uit 1898 waarin hij spreekt over een 
vloeibare levende smetstof (‘contagium vivum fluidum’) en de term ‘virus’ 
introduceert. 

Dan meldt de Rus Iwanowski zich met de mededeling dat hij 
vergelijkbare proeven heeft uitgevoerd en daarover al in 1892, 
in het Russisch, heeft gepubliceerd. Beijerinck toont zich een  
heer en erkent de ontdekking van Iwanowski. Jarenlang geldt 
de Rus als ‘ontdekker van het virus’ en in 1964 wordt hij zelfs 
nog geëerd met een postzegel. Volgens recente handboeken is  
dit toch te veel eer, aangezien Iwanowski, net als Mayer, 
concludeerd dat de ziekte veroorzaakt wordt door een bacterie.  

En dus is het de Nederlander Martinus Beijerinck, waarvan zover mij bekend 
geen postzegel bestaat, die mag gelden als de ontdekker van het virus. 

Met het Chamberlandfilter kon men het bestaan van virussen aantonen, maar 
ze nog niet bekijken. Men dacht toen nog dat virussen vloeibare sappen waren. 
Het zou tot 1931 duren dat we door de uitvinding van de elektronenmicroscoop 
een virus zouden kunnen waarnemen. Het bleek geen vloeistof maar een 
deeltje dat overigens vooral uit proteïnen (eiwitten) bestaat. 
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Postzegels met thema COVID-19 

Inmiddels zijn de eerste postzegels verschenen naar aanleiding van het corona-
virus ofwel COVID-19. Veel landen brengen daarmee hulde aan de hulpdiensten 
die het tijdens de crisis extra zwaar hebben: medisch personeel, politie, ect.  

Zo onthulde Iran al op 17 maart 2020 een 
postzegel ter ere van medische professionals als 
frontliniejagers van de uitbraak van het corona-
virus in dat land. Op de zegel staat linksonder de 
tekst ‘National Heroes’ met waarde 18.000 Rial. . 
Op 3 maart 2020 kondigde de opperste leider van 
Iran, Ayatollah Ali Khamenei, plannen aan om 
300.000 manschappen te mobiliseren om de uit-
braak van het coronavirus te helpen bestrijden. 

 

Op 31 maart 2020 verschenen van Vietnam 
twee postzegels met als doel duidelijke 
solidariteitsboodschappen te sturen in de 
strijd tegen Covid-19. De postzegels tonen 
wetenschappers, artsen die een vaccin 
onderzoeken, preventieve medicijnen en 
medische behandelingen die nodig zijn om 
het virus te bestrijden. 

 

 

 

Opmerkelijk zijn deze zegels van China. 
De Chinese Post was van plan om op 7 
april 2020 twee postzegels uit te geven, 
maar het oorspronkelijke ontwerp werd 
niet goedgekeurd (boven) , dus was het 
genoodzaakt een een nieuw ontwerp voor 
te bereiden (onder). De nieuwe release-
datum was op 11 mei 2020.  

Het paar postzegelpaar uitgegeven ter ere 
van de strijders tegen het coronavirus 
SARS COVID-19 en ter nagedachtenis aan 
degenen die eraan bezweken.  

Op deze postzegels staat een paramedicus in beschermende kleding en een 
pandemische gevechtseenheid, namelijk gezondheidswerkers, soldaten en 
politieagenten. Ze zijn verenigd om de samenwerking tussen de inwoners van 
het eindeloze land te onderstrepen: enerzijds soldaten, vrijwilligers en 
onderzoekers; aan de andere kant de wereld van de gezondheidszorg. 
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In april 2020 verscheen ook nog een velletje met 8 zegels en 9 persoonlijke 
aanhangsels: Krijgers tegen coronavirus COVID-19 "Hart en bloemen"  

Naast postzegels zijn er van China ook speciale stempels bekend die refereren 
aan COVID-19 en de beveiliging tegen het virus . 
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Van verschillende europese landen verschenen 
ook al postzegels met COVID-19 als onderwerp. 

Spanje kwam in april al met twee zegels. 

De filatelistische vereniging Asfinca in Calahorra 
heeft de Spaanse Post gevraagd een persoonlijke 
zegel uit te geven met als doel 'de arbeiders te 
bedanken die in deze moeilijke tijd toezien op de 
gezondheid voor iedereen'. Deze postzegel toont 
het ziekenhuisgebouw in Calahorra en de tekst: 
"Homenaje sanitarios agradecimiento por vuestra 
profesionalidad". 

Ook Cadiz heeft de Spaanse Post gevraagd om 
een dergelijke persoonlijke zegel uit te geven. 
Het toont de medische hulpverleners,  
symbolische klappende handen en de tekst: 
"GRACIAS / CORONAVIRUS CÁDIZ 2020". 

 

Zwitserland kwam in april met deze toeslagzegel, 
met een waarde van 1 SFR en toeslag 5SFR (!).  
De zegel werd uitgegeven in de vellen van 10 en 
toont het symbool van het medische kruis, de 
bevolking met opgeheven handen en de oproep tot 
solidariteit met de slachtoffers van COVID-19-virus 
in vier talen: "COVID-19 / Solidaridad / Solidarieta / 
Solidarité / Solidarität".  

Alhoewel de Deutsche Post nog geen 
corona-zegels heeft uitgegeven, hebben 
een aantal lokale postinstanties in 
Duitsland dat inmiddels wel gedaan. 

Bijv. arriva, LMP, Brief en mehr hebben 
hun eigen postzegels uitgegeven waarin 
wordt opgeroepen tot naleving van 
maatregelen tegen de verspreiding van 
het COVID-19-coronavirus. 
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Ook Marokko komt met een toeslagzegel voor 
het COVID-19 Fonds waarin wordt opgeroepen 
tot een gezamenlijke strijd tegen de pandemie 
van het coronavirus met de tekst: "Le Maroc uni 
contre le COVID-19 " (vertaling: Marokko 
verenigd tegen COVID-19). De postzegel toont 
verschillende beroepen die helpen in de strijd 
tegen het coronavirus.  

 

Op 13 mei 2020 verscheen deze herdenkings-
zegel van Uruguay ter promotie met de tekst: 
"Plan Nacional Coronavirus COVID-19", 
telefoonnummer 0800 1919, hashtag 
#NosCuldamosEntreTodos  
(vertaling: we zorgen voor elkaar). 
De afbeelding toont mensen van verschillende 
rassen met beschermende maskers en een 
symbolisch coronavirus.  

Van India is nog geen postzegel bekend maar wel dit 
stempel ter promotie van “Social Distancing” waarmee 
het de bevolking oproept om afstand tot elkaar te 
respecteren in de strijd tegen het coronavirus.  

We worden allen geconfronteerd met het coronavirus, 
zo ook Prins Albert II van Monaco. Hij staat afgebeeld 
op deze herdenkingszegel van zijn land, met een 
transparante wereldbol in zijn handen. Daarnaast de 
woorden "Patience, confiance, courage, solidarité" 
(vertaling: Geduld, vertrouwen, sterkte, solidariteit). 

 

 

 

 

Taiwan heeft dit zegelpaar uitgegeven (datum onbekend) met daarop 
afbeeldingen van professioneel medisch personeel en maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
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VLAGSTEMPEL KERSTBOOM 

Dit kerstbomen stempel van 
2018/2019 en 2019/2020 zoek ik op 
brieven en kaarten voor een studie-
onderzoek, samen met de werkgroep 
post mechanisatie. 

De resultaten hieruit wil ik dan via een presentatie laten zien. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Martin Sutherland 

Adres: Steenstraat 74, 5521 KV Eersel 

Tel: 0497-516619, e-mail: mccy@upcmail.nl 

Op 4 mei 2020 kwam het eiland Man met een serie van 8 postzegels met de 
tekst CARRY US THROUGH (vertaling: DRAAG ONS DOOR), die verschillende 
emoties, gevoelens en 
activiteiten uitbeelden 
die mensen in staat 
stellen ons door deze 
moeilijke tijd te voeren: 
LIEFDE, GELOOF, 
ZORG, COMPASSIE, 
WERK, GEMEENSCHAP, 
WOORDEN en 
WETENSCHAP. 

 

 

Nieuw-Zeeland is in de ban van de Bear Hunt (vertaling: Berenjacht).  
Tijdens de beperkingen veroorzaakt door de coronavirus 
pandemie vermaken families in Nieuw-Zeeland zich met 
het fenomeen berenjacht. Door simpelweg een teddy-
beer in het raam van hun huis, of op een andere locatie, 
te plaatsen, creëren Nieuw-Zeelanders in deze stress-
volle tijd een magische ervaring voor hun kinderen. 
Wat ooit begon als een klein idee op een zondagmiddag, 
is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging (nu 
zelfs mondiaal) met duizenden deelnemers. Er verschijnt 

een velletje van 6 postzegels met afbeeldingen van teddyberen; één beer 
draagt een beschermend masker. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis. 

De coronacrisis heeft ervoor gezorgt dat mensen weer meer brieven zijn gaan 
schrijven. Deze kunnen ze in elk geval voorzien van een bijpassende postzegel. 
Nu is het afwachten of ook Nederland nog een corona-zegel uit zal geven. 

Redactie 
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