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Van de redactie
Nummer 009 was voor de kerst helemaal af en lag klaar om geprint te worden. Maar ja, er 
is altijd weer iets nieuws. Deze keer met Britt, nota bene het onderwerp van ons allerlaatste 
stukje tekst. Konden we weer aan de slag. Daarom dus dit aparte inlegvel, zodat we niet hoe-
ven te gaan knoeien met de opmaak. De resterende ruimte op dit vel hebben we gevuld met 
enkele suggesties die op een los papiertje in het aantekenboek van Betty bleken te staan.

GEEN NiEUWS (2) De vragen die we opriepen in het eerste deel zijn inmid-
dels deels beantwoord. Vlak voor de kerst kon Britt met haar baby na een ver-
blijf van vier maanden in Egypte terug naar Nederland. Uit het AD vernamen 
we dat een vader zich had gemeld. Let op: een vader, blijkbaar niet de vader. In 
ieder geval was het voor de Egyptische autoriteiten voldoende om een geboor-
teacte en daarmee een uitreisvisum voor de baby te verschaffen. Ook leren we 
nu bij monde van Britt dat de naam van de baby, Yassin, niet ‘profeet’ betekent, 
zoals wij veronderstelden, maar ‘rijk’, want aldus Britt: ‘Zo voel ik mij ook sinds 
de bevalling’. Wie nu precies de man is die met ‘een vader’ is benoemd, weten 
we niet. Een soort van uitleg was: ‘Blok kon daar in verband met privacy niets 
over zeggen.’ Dus toch nog werk voor de ‘bladen.

NEPNiEUWS Teksten die niet te geloven zijn, komen in soorten en maten. 
Zo deed een abonnee ons de suggestie om eens aandacht te besteden aan het 
boekje Staatbürgerkunde. Een boekje van Oostduitse makelij, om precies te 
zijn van het Ministerium für Volksbildung der DDR en uitgegeven door het Volk 
und Wissen Volkseigener Verlag in 1987 en bedoeld 
voor de achtste klas. We zouden het graag ooit heb-
ben gedaan, want de teksten vormen een mer à 
boire. Zoals de titel al aangeeft, is het onderwerp 
staatsinrichting, voorwaar een nuttig vak, ware het 
niet dat dit een communistisch land toch wat ver-
dacht klinkt. Het staat vol met roemrijke zinnen 
over het democratische gehalte van het systeem en 
over de economische voorspoed (in 1987!) in ver-
gelijking met de kapitalistische (=imperialistische) 
landen. Veel ruimte is ingeruimd om te kunnen 
afgeven op West-Duitsland: een agressief, imperi-
alistisch en neofascistisch land. Men zou bijna de 
indruk krijgen dat oorlogsmisdaders uit de Twee-
de Wereldoorlog allen in West-Duitsland huizen. 
Kortom een heerlijk boekje vol met retoriek uit de 
tijd van Koude Oorlog. Zeker meer aandacht waard. 

Vertegenwoordiigers van een 
staalbedrijf overhandigen ‘Vor-
schläge und Hinweise’ aan een 
‘Volkskammerabgordneten’. 
Zo'n gezellig tafereel op de 
werkvloer ziet men in onze de-
mocratie nooit.
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ERiNNOFiLiE Ook dit fenomeen werd ons door een abonnee aangereikt, 
compleet met een verhaal over een obscuur sjeikdom, een postbus op een on-
bewoond eiland en postzegels met schilderijen van naakte vrouwen. En .. het is 
een interessant woord. Het heeft betrekking op het verzamelen van cinderella's. 
En nee, dat zijn geen Assepoesters, maar zegels die geen postzegels zijn. Van-
daar ook de naam erinnofilie, want erinno is Italiaans en komt van errare dwa-
len. Erinnofilie betekent verzamelen van zegels die geen postzegel zijn. Deze de-
finitie is negatief en laat dus veel ruimte. Het verzamelgebied kan zwendelzegels 
omvatten, zoals echt lijkende zegels die door niet bestaande landen zijn uitgege-
ven. Een voorbeeld vormen de zegels van de Vrije Republiek der Molukken, de 
Republik Maluku Salatan, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de in Ne-
derland levende Molukse ballingen om aandacht voor hun zaak te vragen. Ook 
de als bijzonder echt ogende zegels van de kunstenaar Joost Veerkamp horen 
erbij (we plakken ze af en toe bij op de zendingen aan onze abonnees. Ook leuk: 
misschien een gestempelde niet-postzegel!). Eigenlijk is er geen beginnen aan 
om op te sommen wat er allemaal onder de cinderellaparaplu is verschenen: 
reclamezegels, sluitzegels, spoorwegzegels (van vroeger om het transport van 
pakketten mee te betalen), zegels van nietbestaande landen (zie boven, maar 
ook Arabische sjeikdommen konden er vroeger wat van), toeslagzegels om geld 
in te zamelen voor een bepaald doel, zegels over de val van de muur; het gaat 
maar door. Wie een idee van de omvang van dit fenomeen wil krijgen, moet 
voor de aardigheid eens kijken op de website van de Vittorio de Silva Stichting 
(zie www.cinderellastamp.com). We vroegen ons af of de postzegels van nazi-
Duitsland die niet meer zijn verschenen (op 20 april 1945 kwamen de laatste 
zegels officieel uit) ook tot 
de cinderella's behoren. 
Volgens de gerenommeerde 
Michel-catalogus wel, want 
daar staan ze in. Misschien 
een leuk idee voor Bert om 
een keer een nummer van 
EVi over cinderella's mee te 
vullen?

Rechts en onderlinks: 
cinderella's van Joost 
Veerkamp en van de Mo-
lukse republiek. Onder-
midden en onderrechts: 
cinderella's of postzegels: 
‘gelangte nicht mehr zur 
Ausgabe.’ (zie tekst).




