Nr. 3, maart 2014

Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo
vallen tevens onder afdeling Ede

3 april: Bijeenkomst met
filatelistische quiz: “Tour d’Europe”
17 april: Postzegelmiddag

een andere auto kopen
- een huis kopen
- een huis bouwen
- een postzegelverzameling opzetten
- een verzekering afsluiten
dan eerst naar onze adverteerders !!
________________________________________________________________________
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25e Jaargang nr 3, maart 2014
Verschijnt 10 maal per jaar
Kopij inleveren bij Anneke de Wit vóór de 15e van de maand. (liefst elektronisch)

Bestuur Filatelistenvereniging “De Globe”- Afdeling Ede.
Voorzitter: vacant
Secretaris:
Mevr. M. Mulder, Dr. Marga Klompépark 8, 6716 ER Ede, tel 0318-623649
secretaris@deglobe-ede.nl

Penningmeester (tevens vice-voorzitter):
S.R. Martin, Pienemanstraat 81, 6717 WD Ede, tel 0318 690659
Bankrekeningnummer: NL70INGB0000934228 tnv
Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris):

A.G. Jakobsen, Bovenbuurtweg 54, 6717 XB Ede, tel 0318 613806
rondzending@deglobe-ede.nl
Bankrekeningnr. rondzendingen: NL25INGB0001966439 tnv A.G. Jakobsen
Commissaris:
E.R. Bel, van Heemskerckstraat 3, 6712 ET Ede, tel 0318 610959.

Hoofd veilingen:
J.E. Datema, P. Breughelstraat 11, 6717 PG Ede, tel 0318 634927

Nieuwtjesdienst:
R.M. Lijbaart, Pieter de Hooghstr 152 6717 PZ Ede, tel 0318 621305
Bankrekeningnummer: NL83INGB0004000746 tnv
“Filatelistenvereniging De Globe afd. Ede nieuwtjesdienst”

Jeugdleider: vacant
Maandelijkse bijeenkomst op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en
augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in
kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038.
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038.
Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.
Bezoek ook onze websites:
Eigen afdeling
www.deglobe-ede.nl
De Globe
www.fv-deglobe.nl
De internetveiling www.globeveiling.nl
Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo
Redacteur:

A. de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC Ede, tel 0318 637424
Email: dewit.anneke@hotmail.com
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Geachte medeleden
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van
donderdag 3 april a.s. in de zaal van ‘Fortissimo’, Sportparkweg 8 te Ede.
Aanvang 20.15 uur.
Dit keer staat een quiz op het programma.
Deze heeft als titel ‘Tour d’Europe’ meegekregen.
We gaan deze avond dus filatelistisch op reis.
Hierna kunt nu zich aan de postzegels wijden en zorgt Harry weer voor de verloting.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door de voorzitter.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag van de bijeenkomst van donderdag 6 maart j.l
Rondvraag
Kleine pauze.
Filatelistische quiz.

Tot ziens!

M. Mulder.

____________________________________________________________________

Globeveiling op het internet.

Hebt u de internet globeveiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels
vanaf ongeveer €5,00. Op 31 maart loopt de volgende veiling af. Ga via www.fv-deglobe.nl of
rechtstreeks naar www.globeveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van de Globe zijn u al
voorgegaan en breidden op die manier hun verzameling uit.

_____________________________________________________
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Verslag van de bijeenkomst van donderdag 6 maart 2014
Aanwezig: 41 leden
Waarnemend voorzitter Roy Lijbaart opent de vergadering.
Een speciaal welkom voor het echtpaar van den Hengel. Zij zijn sinds kort
woonachtig in Ede en hebben te kennen gegeven deze bijeenkomst te willen
bijwonen.
Roy is zojuist teruggekeerd van een reis naar Indonesia. Als het voor één van u
mogelijk is dit fantastische land te bezoeken: een aanrader!
- Dh.r Verhoeff heeft n.a.v. de puzzelladder nog een dik stockboek van ons
tegoed en ontvangt dit.
- Roy heeft de Jan Mak trofee gewonnen en deze wordt hem nu uitgereikt.
“Doe vooral mee in december. Jullie laten mij deze trofee toch niet voor de
derde keer winnen”. Een uitdaging voor ons dus.
Ingekomen stukken
- van Wageningen: kavellijst postzegelveiling op maandag 10 maart a.s.
- van Wageningen: informatieblad De Kartelrand
- Smits Filatelie uit Nieuwegein: prijslijsten Winteropruiming
- blad Filatelistenvereniging De Vierstroom
Geen op- of aanmerkingen op het verslag van 6 februari j.l.
Rondvraag
Tineke Smit: graag uitleg over rondjes en kruisjes achter de kavels op de
veilinglijst.
• Roy zal hierover duidelijkheid verschaffen.
Berry Jakobsen: wie helpt met opbouwen en afbreken van de beurs?
• Enkele leden melden zich aan.
Veiling
Berry Jakobsen neemt de taak op zich om de kavels aan de man/vrouw te
brengen. Er wordt weer heel wat gekocht dit keer.
Hierna kan nog tijd aan het ’postzegelen’ worden besteed en Harry zorgt voor de
verloting met mooie filatelistische prijzen.
Secretaris/M. Mulder
Nagekomen aanmerking op het verslag van 6 februari:
Hierin moet bij het punt Bestuurszaken vermeld worden:
- Aftredend en verkiesbaar: voorzitter en jeugdleider.
Deze twee functies zijn verenigd in de persoon van dhr C. ten Holthe.
Deze is afgetreden als voorzitter en als jeugdleider.
____________________________________________________________________
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WERELD WEETJES
Frankrijk in China
In november heb ik een 1 kader gemaakt om dat op de clubavond van december te
laten zien. Met als titel “Frankrijk in Zuidoost Azië, maar waar precies ….?”
Ondertitel “Een “tijdplaatje” gevangen in/met zegels en stempels.”
In dit artikel licht ik er een hoofdstuk uit, nl China.
A: Chine, bureaux Français:
Frankrijk had in de 19e en 20e eeuw net als vele andere landen, vele kantoren in de
belangrijke (haven) steden. Het ging in die koloniale tijd vooral om macht en handel.
Andere landen waren o.a. Engeland, Duitsland, Italië en Rusland. De Franse
postkantoren in het noorden van China waren open van 1862 t/m
1922. De kantoren vielen direct onder de verantwoordelijkheid van
het ministerie van buitenlandse zaken te Parijs. In de begin periode
(voorlopers) gebruikten de kantoren de gangbare Franse zegels en
men kan deze zegels alleen herkennen aan het stempel.
Vanaf 1894 werden de zegels voorzien met de opdruk “CHINE”.
Hieronder een overzicht van de kantoren met het jaar van openstelling en de namen.
1. 1900: Pékin (Beijing)
2. 1889: Tien-tsin (Tianjin)
3. 1898: Tché-fou (Zhifu)
4. 1898: Shang-hai (Shanghai)
5. 1900: Ning-po (Ningbo)
6. 1898: Han-kéou (Hankou)
7. 1900: Fou-Tchéou (Fuzhou) 8. 1900: Arsenal Pagoda
9. 1902: Amoy (Xiamen)
Het heeft
me heel
wat tijd en moeite gekost om uit te
zoeken waar precies Arsenal Pagoda
lag en ligt. Arsenal is een groot
militair opslagplaats met een militair
kamp in de nabijheid. Pagoda is de
naam van het eilandje in de rivier. Het
verhaal gaat in het kort als volgt: FouTchéou was een zelfstandige regio met eigen leger. De Europese mogendheden
hadden stalen oorlogsschepen met geschut en troepen aan boord. De Chinese regio’s
hadden voornamelijk houten schepen en .. mannen van staal.
Fou-Tchéou lag aan een grote natuurlijke haven en had zich goed voorbereid op met
name aanvallen vanuit zee. Zeeschepen moesten via de noordelijke tak de rivier
opvaren, in de zuid tak was het ondiep met vele eilandjes. Aan de monding en op het
smalste gedeelte van de rivier bouwden de Chinezen een 4 tal forten en batterijen
geschut met een vaste opstelling richting riviermond. De Fransen wisten dat ze
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kansloos waren tegen deze overmacht en bedachten een list. Ze voeren als vriend met
witte vlaggen de rivier op, na het smalste gedeelte keerden ze om en bombardeerden
het geschut en de forten vanuit de rug. De Fransen wonnen met minimale verliezen
de strijd. Een afstempeling van Arsenal Pagoda heb ik tot op heden niet gevonden.
Hieronder enkele voorbeelden.

Pékin

Han-kéou

Tien-tsin

Amoy

Fou-Tchéou

Canton

Shang-hai

Pak-hoi

B: Chine, bureaux Indochine:
De postkantoren in het zuiden van China vielen onder verantwoordelijkheid van
Indochina en gebruikten de eigen zegels met overdruk van de stad/regio. Van 1902
t/m 1904 werden ook de zegels met opdruk CHINE gebruikt. Opmerkelijk is dat
Mongtzeu, Tchongkin en Yunnan-Fou in het achterland liggen, ten noorden van
Indochina. Deze gebieden waren met name interessant om hun grondstoffen
(bv steenkool en ijzererts).
Hoewel de verantwoordelijkheden strikt gescheiden waren ziet men dat beide
uitgiftes in heel China voorkwamen. Alle postkantoren werden op 31 dec 1922
gesloten volgens het “Negen mogendheden verdrag” van China (1922). Het verdrag
zegt dat men de soevereiniteit en het gebied van China erkent.
Hieronder een overzicht van de kantoren met het jaar van openstelling en de namen.
1. 1901: Canton (Guangzhou) havenstad
binnenland
2. 1900: Hoi-Hao (Haikou) havenstad
binnenland
3. 1902: Pakhoi (Beihai) havenstad
binnenland
4. 1903: Mongtzeu (Mengzi)
5. 1903: Tchongkin (Hanyu pinyin)
6. 1900: Yunnan-fou (Kunming)
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Enkele voorbeelden van zegels:

Canton

Hoi-Hao

Tchongkin

Yunnan-fou

Pakhoi

Mongtzeu

Kouang-Tcheu

C: Kouang-Tcheou:
Een buitenbeentje is
Kouang-Tchéou-Wan, ook
wel Kwang-Chou-Wan,
een gepacht gebied van
China, dat vanaf
27 mei 1898 verder ging
onder de naam Territoire
de Kouang-Tchéou-Wan.
Deze natuurlijke haven was
bedoeld als tegenhanger
van Macao en Hong Kong
en viel bestuurlijk direct
onder Indochina. Frankrijk
heeft het gebied niet
commercieel ontwikkeld
maar gebruikte de haven als militaire uitvalsbasis omdat het strategisch gunstig
gelegen was. Frankrijk gaf het gebied in 1946 terug aan China en de stad nam de
oude naam Zhanjiang aan.
Tot zover, ik hoop de komende jaren nog heel wat Wereld Weetjes te horen. Praat
over je verzameling, laat het zien en deel de kennis.
Roy
Bronnen: Catalogus Yvert, Ceres en Google “geschiedenis Frankrijk”.
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Pasen
Deutsche Post gaf op 1 maart twee vrolijke paaszegels uit in de waarden
45c en 60c.
Het zijn twee populaire kip motieven van de Keulse cartoonist Peter Gaymann.
Als geen ander begrijpt Gaymann hoe
je de kleine en grote problemen van
deze tijd te lijf kunt gaan op papier.
Zijn fans herkennen zich in Gaymanns
helden, zelfs als kippen. Bijna 40 jaar
geleden verscheen zijn eerste
tekening in een studentenblad van de
stad en in de weekendeditie van de
Badische Zeitung. Gaymann
is een van de meest
succesvolle cartoonisten van
het land.
De zegels worden uitgegeven
in velletjes van 10.

_____________________________________________________
Zoekertjes
Hebt u als lid van de afdeling Ede iets te koop of zoekt u iets op filatelistisch gebied,
dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan Anneke de Wit, Houtrakbos 37,
6718 HC, Ede of dewit.anneke@hotmail.com en het zal eenmaal geplaatst worden.
Er zijn deze maand geen zoekertjes ingezonden.

Stelling van de maand.
Op een postzegelavond hoor je nog eens wat, daarom alleen al moet u er zijn.
___________________________________________________________________

Fila Ede 2014

8

___________________________________________________________________________

P U ZZ E L R U B R I E K
In januari hadden we 12 inzenders en dus een verdubbeling van de punten. Echt
moeilijk was de opgave niet en veel puzzelaars wisten een hoge score te halen.
Vraag 1 ”300 jaar onvervalst” met daarachter “waardedrukker” staat op 2163 en
gaat over Johan Enschedé.
Vraag 2 Mir. Arie Oskam schreef “je zou in eeerste instantie denken aan het
Russische ruimtestation MIR, maar daar hebben we in Nederland nog geen postzegel
aan gewijd. Dan maar het prachtig schip de “Mir’ NVPH nr 1917.
Inge Riedel vond een leuke variant: ‘MIR’ is ook de afkorting voor Mijn-industrie
Raad en zo kwam Inge op de zegels 582, 792 en 2107. Dit was toch iets te ver (of te
diep?) gezocht.
Vraag 3 Slangenwortels. Deze vinden we onder de boom op NVPH 409.
Vraag 4 Een platte knoop! Op 2514 en 2515 samen. Ook de das van de scout op
1647 zou een platte knoop kunnen zijn. Deze vraag leverde ongevraagd de
informatie op dat Jan Bisschops nooit bij de scouting heeft gezeten en zijn vrouw
mogelijk wel.
Vraag 5 Een dubbeldekker boven water staat op blok 2497-2498 Strandpret. Op de
luchtvaartzegels uit 1968 (909-911) is geen water te vinden. Groene glazenmakers,
waterjuffers, libelles en andere insekten lijken misschien wel op dubbeldekkers, maar
zijn niet goed gerekend hier.
De puzzel van februari leverde helaas slechts 10 oplossingen op. De vragen bleken
ook een stuk moeilijker dan in januari.
Vraag 1 Een hoepel vind je op 1059, op blok 1063 en linksonder is op 1062 ook nog
een stukje te zien. Daarnaast ook nog op blok 2445 (Kinderzegels 2006) – je hebt wel
een goede loep nodig om de hoepel bij het hoelahoepende kind te vinden- op2608a.
Anneke te Loo was de enige die deze zegels noemde. Ten slotte staat er ook nog een
hoepel op de circuspostzegel 2099.
Vraag 2 Welke provincie heeft ijskristallen? Bedoeld was Utrecht op nr 199, maar 2
puzzelaars vonden ook Friesland op 1710 Elfstedentocht.
Vraag 3 Een groot glas en een ijsvogeltje. Bij een glas zou je aan Leerdam kunnen
denken en op 2499 Mooi Nederland vonden de meesten naast het (enorm) grote glas
ook het miniscule ijsvogeltje – een niet nader te noemen puzzelaar schreef dat hij
deze zonder de nieuwe glazen in z’n bril niet zou hebben kunnen vinden.
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Vraag 4 Tjerk en hoe heet ie verder? Tjerk Hidde de Vries. NVPH 419.
Vraag 5 Een denkende kat? Bij 2339a Ot en Sien staat “wat denkt de poes” dus deze
zegel zocht ik. Allerlei andere soorten katten werden ingestuurd, waarbij het meestal
de vraag is of ze ook echt denken. Wie de strip Jan, Jans en de kinderen kent, weet
dat de rode jeweetwel-kater regelmatig diepgaande gedachten heeft. De leukste
inzending was van de heer Wolters die dacht te weten dat op nr 1994 de kat Tom
denkt “hoe krijg ik die muis (Jerry) te pakken?”.
DE STAND
Ciska v.d. Genugten
Dhr. G. de Nooij
Mevr. J.A. te Loo
Mevr. I. Riedel
Dhr. J. Huiskes
Mevr. A. de Wit
Dhr. R. Ietswaart
Dhr. L. v.d. Maesen
Dhr. J. Bisschops
Dhr. A. Oskam
Dhr. H.Wolters
Fabian Boon
Dhr. C.v. Holthe
Dhr. Verhoeff

451
440
416
354
341
305
292
273
215
144
126
98
88
32

420 + 20 +11
420 + 20
406 + 10
324 + 20 +10
316 + 18 + 7
275 + 20 +10
272 + 20
247 + 20 + 6 (middel stockboek maart)
189 + 18 + 8
118 + 12 + 4b + 8 + 2b
97 + 20 + 9 (dun stockboek maart)
84 + 14
506 + 18 + 8

DE NIEUWE OPGAVE
3 punten per vraag en bij 10 inzenders iedereen 5 bonuspunten.
Vraag 1 Illegaal Frans in Nederland
Vraag 2 Al 75 jaar een spetterende bestemming
Vraag 3 Een groene haan
Vraag 4 Wit hondje in blauw
Vraag 5 De tekst “zeehelden” (dus geen Michiel de Ruyter, Piet Hein etc).
Uw oplossing svp uiterlijk vrijdag 11 april op de post doen naar:
Geo van Dartel, Annadaal 67, 6715 JB Ede. Filatelistisch frankeren !!
E-mailen mag, maar levert -4 punten op: blenders67@live.nl.
Voor evt. vragen of opmerkingen kunt u ook mailen (kost geen punten !) .
____________________________________________________________________
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MEER DAN ALLEEN EEN NUMMER – DEEL 0
Al snel nadat ik was begonnen aan een verhaaltje over portoaanduidingen op
postzegels veranderde dit in een idee om wat te schrijven over de nummers die voor
deze aanduidingen gebruikt worden.
Een nummer is meestal een cijfer of een
reeks cijfers die (in tegenstelling tot een
getal) geen hoeveelheid aanduidt. In enkele
gevallen heeft een nummer zelfs een andere
betekenis. Denk maar aan een muziekstuk of
een uitgave van een tijdschrift. Ik wil het
hebben over de cijfers, maar daar is zoveel
over te vertellen dat dit niet in één verhaaltje
is samen te vatten en ik nu maar begin bij het
begin. De 0. Wie weet volgen de 1, de 2 enz.
Iedereen kent wel de 0 cent zegel die in 1998
in Nederland verschenen is ter gelegenheid
van de beursgang van PTT Post. De uitgifte,
een presentje in een huis-aan-huis
verspreidde postzegelcatalogus, bestond uit
een velletje met een bruinrood gekleurde
zelfklevende zegel met een frankering van 0
cent. De zegel kon alleen op de
beursnoteringsdag 29 juni 1998 in het binnenland gebruikt worden voor brieven en
kaarten. De zegel was verder nergens verkrijgbaar. Naar mijn weten is dit ook de
enige zegel die ooit wereldwijd verschenen is met 0 als frankeerwaarde.
Is 0 volgens u eigenlijk wel een nummer? Als u
iemand bent die vindt dat wit ook geen kleur is
dan waarschijnlijk niet. Tenslotte, 0 is niet
negatief of positief, het is gewoon niets.
Amerikanen zeggen vaak dat iets pas een
nummer is als je er in Las Vegas geld op kunt
zetten. Hoewel in de filatelie nauwelijks, wordt
de 0 nog veel en vaak gebruikt. Om te beginnen
de jaartelling. In onze telling, de Gregoriaanse
jaartelling wordt de term jaar 0 nooit gebruikt.
Het is altijd een aantal jaren voor of na Christus
Maar er zijn meer wetenswaardigheden over jaartellingen. De Maya’s begonnen ooit
met tellen bij het jaar 0. Wetenschappers hebben uitgerekend dat dit moment gelijk
staat als bij ons het jaar 3114 voor Christus. Een meer recent, maar sinister geval wat
ook genoemd kan worden is ons jaar 1975 toen in Cambodja de Rode Kmer met aan
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het hoofd Pol Pot de macht kreeg en het verleden van
het land uit wilden wissen. Ze veranderden de kalender
in het jaar 0. Deze telling heeft vier jaar stand gehouden
tot het moment dat de terreur van de dictator een halt
werd toegeroepen.
Er zijn diverse aanduidingen die voor 0 gebruikt
worden. In Nederland de woorden ‘niets’, ‘niks’, ‘nihil’
en veel uit het engels afkomstige benamingen als ‘zero’,
‘nothing’, ‘love’, ‘scratch’ en ‘nil’.
Het meest universele woord voor 0 in de wereld is
‘zero’. Dit heeft zijn oorsprong in Italie waar de, hier
boven afgebeelde wiskundige Leonardo Fibonacci het Arabische woord
‘sifr’, wat zoveel betekent als ‘leeg’ vertaalde naar
het Italiaanse ‘zefiro’ wat later veranderde in ‘zero’.
Hiervan afgeleidt is ook het woord ‘zephyr’ wat nu
nog steeds in de scheepvaart gebruikt wordt als
aanduiding voor ‘geen wind’. Dus windkracht 0.
Heel bekend is de term Ground Zero, wat het
centrum van een explosie of ramp aanduidt. De
plaats bijvoorbeeld waar in 1945 in Hiroshima in
Japan de atoombom terecht kwam wordt Ground
Zero genoemd evenals de plaats waar tot 9/11 in
New York de Twin Towers stonden.
In de Tweede Wereldoorlog beschikten de
Japanners over een heel goed gevechtsvliegtuig. De A6M, beter bekend als de
Mitsubishi Zero. Dit vliegtuig, hieronder afgebeeld, heeft een enorm grote rol
gespeeld in de slag om Pearl Harbor.
De naam Zero kreeg het vliegtuig eigenlijk
van het publiek. De originele naam van het
vliegtuig was Navy Type 0 Carrier Fighter.
De term ‘love’ kennen we als 0 punten uit de
tennissport. Het woord is afgeleid van het
Franse ‘l’oeuf’, wat ei betekent. Met een
beetje goeie wil zie je de vergelijking. Bij
Cricket wordt voor 0 punten het woord
‘duck’ gebruikt en in de golfsport het woord
‘scratch’. Maar ook wij gebruiken het laatste
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woord. Als wij bijvoorbeeld een tekening maken of een brief schrijven en we
beginnen op een leeg vel papier noemt men dat ‘from scratch’. Met niks beginnen.
Het Engelse woord ‘nil’ is afgeleid van het ook door ons veel gebruikte ‘Nihil’ wat
niets meer is als het Latijnse woord voor ‘niets’.
Misschien kent u de kreet “Nothing Really Matters”.
Dit is de lijfspreuk van mensen die het ‘nihilisme’
aanhangen. Het geloof dat niets om ons heen enige
vorm van waarde bezit of een doel of bedoeling
heeft. De term werd bedacht door de hiernaast
afgebeelde Russische auteur Ivan Turgenev in één
van zijn boeken. Dit was het begin van een culturele
beweging waar bijvoorbeeld ook de filosofen
Friedrich Nietzsche en Jean Paul Sartre zich bij
aansloten, evenals Adolf Hitler, Marilyn Manson en
de zanger Johnny Rotten.
De 0 wordt ontzettend veel gebruikt in situaties waar
jammer genoeg geen postzegel van is uitgegeven.
Wat denk u bijvoorbeeld van de Marokkaanse
voetballer Hicham Zerouali, voormalig speler van de
club Aberdeen in Schotland. Zijn bijnaam was ‘Zero’, mede door zijn achternaam. In
het seizoen 2000/2001 heeft hij meermaals met het rugnummer 0 gespeeld.
Hiernaast is een fragment van
een postwissel afgebeeld met
een afstempeling van het
plaatsje Pontianak in Indonesië.
Deze plaats ligt precies op de
evenaar. Dus 0°0’ N.
Wist u trouwens dat bij de zeer
lage temperatuur van -273.15
graden C zich het punt bevindt
waarbij alles om ons heen zal
gaan bevriezen?
Dit punt
noemt men ‘absolute zero’.
Tenslotte. De nul wordt ontzettend veel gebruikt door ons zelf en om ons heen, maar
laten we hopen dat Nederland, na twee keer, nooit meer op het Eurovisie Songfestival
eindigt met 0 punten.
Gert Radstaat

Advertentie
Hier had uw advertentie kunnen staan
____________________________________________________________________
Hahahahaha
'Eén postzegel van 0,64 cent graag.' 'Dat wordt dan een setje van vijf, meneer.' 'Hoe
bedoelt u?' 'Wij verkopen geen losse postzegels meer. Alleen nog setjes van vijf of
tien postzegels.' 'Moet jij weten. Ik heb maar één zegel nodig, geen vijf en zeker geen
tien.' 'Sorry meneer, dit is bepaald door PostNL En wat kan het u schelen. Neem
gewoon een setje dan hebt u een lekker voorraadje.' 'Ik heb geen lekker voorraadje
nodig. Ik heb één zegel nodig voor één brief.' 'Dan kan ik u niet helpen, meneer,'
'Daar zul je nog achter komen man.'
Dus stop ik de brief in mijn zak en wacht af . Daarna doe ik even een rondje langs
vrienden en bekenden en noem daar de naam van de postmedewerker. Twee dagen
later stapt de postmedewerker mijn stamkroeg binnen en bestelt een pilsje. 'Dat wordt
dan een setje van vijf meneer,' zegt kroegbaas beminnelijk als altijd.’Hoe bedoelt u?'
'Wij verkopen geen losse pilsjes meer. Alleen nog setjes van vijf of tien pilsjes.' 'Ja,
maar ik hoef maar één pilsje!' 'Man, wat kan jou het schelen, neem gewoon een setje.
Heb je een lekker voorraadje.' 'Wat nou, ik wil maar één pilsje!!' 'Dan kan ik u niet
helpen, meneer.'
Een dag later belt Achmed van de snackbar mij: 'Jouw postmedewerker staat in de rij,
kom snel, kun je lachen.' Dus spoed ik mij naar de snackbar waar postmedewerker
net aan de beurt is als ik binnenkom: 'Eén kroket graag.' 'Dat wordt dan een setje van
vijf meneer,' zegt Achmed. 'Nou zeg, jij ook al??? Wat is dit??' 'Wij verkopen geen
losse kroketten meer. Alleen nog setjes van vijf of tien kroketten. Geeft toch niet?
Heb je een lekker voorraadje.'
De volgende dag loop ik het postagentschap weer binnen: 'Eén postzegel van 0,64
cent graag.' Met wilde bewegingen trekt de postmedewerker een setje van vijf open
en overhandigt mij één zegel.
'Dank u meneer. Tot ziens.'
_______________________________________________________________________________
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