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In mei geen verenigingsavond of ruilbeurs
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CORINPHILA VEILINGEN BV
              AMSTELVEEN - NEDERLAND

           INFO@CORINPHILA.NL  

         TEL. +31 20 624 97 40

          WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
                   ZÜRICH - ZWITSERLAND

             WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN 
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA
POSTZEGELS, MUNTEN EN PRENTBRIEFKAARTEN

Verkocht 2016
Corinphila Nederland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 40.000

Verkocht 1998
Corinphila Zwitserland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 164.000

CHF 180.000

Het enige Nederlandse internationale postzegelveilinghuis met 
zusterbedrijven in Duitsland, Zwitserland, Hongkong en de VS.

Dankzij onze uitgebreide filatelistische kennis, de optimale  
presentatie en ons internationale netwerk realiseren wij de  
hoogste prijzen.

Verkocht 1998
Corinphila Zwitserland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 50.000

CHF 55.000

CORINPHILA - EEN TRADITIE VAN SUCCES 

Verkocht 2017
Corinphila Nederland
Hamerprijs excl. opgeld

EUR 55.000

UW VERZAMELING  
IN VERTROUWDE HANDEN!

Bel ons voor het maken van een afspraak! 
Voor grotere verzamelingen komen wij graag bij u langs.

Hoofdsponsor



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOFON
POSTZEGELVERENIGING AALSMEER
Opgericht 28 maart 1947
 
VOORZITTER:
Sjaak Burgers tel 0297 320427
sjaakburgers@hotmail.com
 
SECRETARIS/RONDZENDLEIDER
Martin Mijwaart tel 0297 321656
m.mijwaart@kabelfoon.nl
 
PENNINGMEESTER:
William Bosdam tel 0297 347222
REKNR: NL89 ABNA 0496238639
 
NIEUWTJESDIENST:
Frank van Klingeren 
fvanklingeren@gmail.com
Sjaak Burgers
 
VEILING
Gerard Hoving tel 06 18633505
ghoving@tiscali.nl
 
RUILBEURS
Gerboud Zwetsloot tel 0297 345231
 TAXATIES EN NALATENSCHAPPEN
Jan Bouwmeester
jblion55@gmail.com
 
WEBMASTER:
Klaas Keessen
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
 
FACEBOOK:
Postzegelvereniging Aalsmeer
 
VOLGENDE VERENIGINGSAVOND:
Maandag 3 mei 2021
gecancelled i.v.m. coronamaatregelen
Maandag 6 september
Onder voorbehoud

VOLGENDE RUILBEURS:
zaterdag 25 september 2021
Onder voorbehoud
zaterdag 16 oktober 2021
onder voorbehoud
Zaal open 9.30 -15.00 uur
 
BIJEENKOMSTEN in: 
"Het Parochiehuis", Gerberastraat 6,
Aalsmeer 0297 340484

KOPIJ boekje september 2021:
vóór 10 augustus 2021 sturen naar:
leuntje@quicknet.nl
en sjaakburgers@hotmail.com
 
 

Hier zijn de gerepareerde tanden
duidelijk zichtbaar.

De titel van dit zakboekje van rond
1950 spreekt voor zich.

Vrij en blij
De nachtvorst die in april nog
regelmatig langskwam, hield
de vogels niet tegen. Ze kwette
ren en baltsen en paren. Mei
komt duidelijk in zicht. Bloemen
en bomen staan in bloei. De
wereld ziet er in de lente weer
blij en uitnodigend uit. Hélène
heeft dit gevoel prachtig ge
vangen in een bloemenverhaal 
(blz. 6).
Mei…, blij…, vrij…?? Het rijmt
wel, maar voelt nog niet zo. De
verenigingsavond en de ruil
beurs kunnen in mei nog niet
doorgaan. De voorbereidin
gen voor september zijn wel al
voorzichtig begonnen. We hopen
elkaar dan weer -gevaccineerd
en al- te mogen ontmoeten.
 
Gelukkig voelen steeds meer
leden zich vrij om een bijdrage
aan ons clubblad te leveren. U
vindt in deze editie het vervolg
van het verhaal over de vloek
die over Amerikaanse presidenten 
was uitgesproken (blz. 4 en 5).
En een verhaal over indianen 
van hetzelfde werelddeel op
blz. 10 en 11. Deze oorspronke
lijke bewoners van Amerika
worden in de VS Native Ameri
cans genoemd, in Canada 
First Nations. Tussendoor een
betoog over reparaties van
postzegels aan de hand van
een boekje van meer dan 50
jaren oud, maar nog actueel
van inhoud.
 
Wilt u meer leesvoer kan ik beide
websites aanbevelen van René
Hillesum www.boekenland.com 
en www.netpha.nl. De eerste
toont permanent collecties, de
tweede nieuwtjes over Neder
land en de voormalige kolo
nien. Voor de laatste website
dient u zich te registreren, maar
na registratie staan er veel leuke
filatelistische verhalen voor u
klaar. Zo kun u er lezen wat zo
bijzonder is aan de getoonde
kinderbedankkaart.

Van netpha.nl.

 
Mededeling: Nieuwtjesdienst
Hollandia heeft enige supple
menten Davo Nederland LX1
en LX3 over. Contactgegevens
staan hiernaast in de colofon.
Voor u met 10% korting op de
winkelprijs.
 
Een heel aangename zomer
gewenst. 
 
Sjaak Burgers
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Terugblik:
Over een periode van meer dan
100 jaar zijn zeven presidenten
die gekozen zijn in een jaar dat
eindigt op een 0, overleden
vóór het eind van hun termijn.
Zij overleden door ziekte, onge
val of… moord! In 1812 wordt
Harrison vervloekt, hij sterft snel
na zijn inauguratie. Sindsdien is
ook Lincoln onvrijwillig aan zijn
einde gekomen en verdwijnt
Garfield na de verkiezing van
1880 alweer snel. Dan wordt het
1900.
 

James Abram Garfield 
(Moreland Hills, Ohio, 19
nov. 1831 - Long Branch, New
Jersey, 19 sept 1881)
In 1880 won James Garfield de
presidentsverkiezingen (afb. 1).
En de komende situatie zou zich
in een of andere vorm ook
heden ten dage nog voor kun
nen doen. Lees maar mee…
Op een dag niet lang nadat hij
echt begonnen was als presi
dent wachtte Garfield op het
station van Washington D.C op
de trein naar New England. Dat
Charles Jules Guiteau (afb. 2)
zich in zijn buurt ophield was
waarschijnlijk niet gek daar ze
beiden in dezelfde politieke
kringen verkeerden.  Echter op
2 juli 1881 nam Guiteau wraak
over het feit dat hij de felbegeer
de positie in de regering niet
kreeg van Garfield en schoot
hem neer met twee revolver
schoten.
 
 

William McKinley jr.
(Niles (Ohio), 29 januari 1843 – 
Buffalo (New York), 14 septem
ber 1901)
William McKinley is 58 jaar en
amper een jaar president als hij
wordt neergeschoten door
Leon F Czolgosz (afb. 3). Een
immigrant van Poolse afkomst
en een revolutionair met psychi
sche problemen die de presi

dent neerschoot met twee ko
gels tijdens een receptie ter
gelegenheid van de Pan-Ame
rica Expositie in Buffalo N.Y. Eerst
leek de man op te knappen
maar tweede kogel bleek on
vindbaar en zorgde voor een
bacteriële infectie. McKinley
stierf acht dagen later. Deze
moord zorgde ervoor dat Theo
dore Roosevelt de jongste pre
sident ooit werd.
 
 
Warren Gamaliel Harding 
(Marion (Ohio), 2 nov1865 – San
Francisco (Ca) 2 aug 1923)
De volgende verkiezingen zijn in
1920. Warren G. Harding wint en
er gebeurt een paar jaar niets
noemenswaardig (afb.4). Al
thans; als pokeren, gezellig
drinken en corrupte medewer
kers niet noemenswaardig is.
Wel tekende hij voor het eind
van de eerste Wereldoorlog. Op
zijn Trump’s: op de golfbaan, in
golfkleding.
Hij overleed drie jaar na zijn
verkiezingen op 2 augustus
1923 aan een longontsteking,
met het vermoeden op een bij
komende voedselvergiftiging.
Moord wordt niet bewezen.
 
Franklin Delano Roosevelt

(Hyde Park (New York), 30 jan
1882 - Warm Springs (Georgi
a), 12 apr 1945)
Franklin Delano Roosevelt (afb.
5) is een verre neef van Theodo
re Roosevelt (president van
1901- 1909). Een familie waar
van de roots in het Nederlandse
Zeeland schijnen te liggen. In
1940 werd Franklin voor de
derde maal tot president geko
zen. Hij kreeg polio, had vele
maîtresses, had vele uitdagin
gen maar voltooide zonder
grote moeilijkheden zijn eerste
twee termijnen. De derde zou hij
niet uitdienen. Op 12 april 1945
stierf hij aan een hersenbloe
ding.
 

Deze president blijft niet lang (2)

Afb. 1. President James Abram
Garfield. Paartje rolzegels met tus
sen de zegels een verticale lijn, de
'guide line'.

Afb. 2. Van de moordenaar van
Garfield zijn geen postzegels. Wel
deze tekening van de moordenaar
in zijn cel (ebay.com).

Afb. 3. President McKinley op een
postzegel en een herdenkingsze
gel uit 1912. Deze laatste werd 
door fraudeurs verkocht voor per
soonlijk gewin (www.bwdavis.us).

Afb. 4. President Harding. Links  met
opdruk Nebraska, rechts met voor
ontwaarding (precancel).
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Over een periode van meer dan
100 jaar zijn zeven presidenten
die gekozen zijn in een jaar dat
eindigt op een 0, overleden
vóór het eind van hun termijn.
Zij overleden door ziekte, onge
val of… moord! In 1812 wordt
Harrison vervloekt, hij sterft snel
na zijn inauguratie. Inmiddels is
het 1960… bijna 150 jaar na de
vervloeking.
 
John Fitzgerald („Jack”)

Kennedy
(Brookline (Massachusetts), 29
mei 1917 – Dallas (Texas), 22
nov 1963)
De tragedie van John F Kenne
dy (afb. 6 en 7) die in 1960 de
verkiezingsstrijd had gewonnen
weten de meesten van ons nog
maar al te goed.  Hij won nipt
de verkiezingen. Had grote
zaken als de Cubacrisis, de
Vietnamoorlog en zorgde voor
geld die het reizen naar de
maan uiteindelijk mogelijk maak
te. Maar JFK had ook een ande
re kant; zo wilde hij niet de af
schaffing van rassenscheiding
officieel regelen. Dat liet hij lie
ver aan de staten zelf over.  Op
22 november 1963 tijdens een
bezoek aan Dallas werd hij door
Lee Harvey Oswald doodge
schoten. Saillant detail: deze
Oswald werd twee dagen na de
moord zelf vermoord. Op het
politiebureau.  
 

Ronald Wilson Reagan 
(Tampico (Illinois), 6 februa
ri 1911 – Los Angeles, 5 juni 2004)
In 1980 werd Ronald Reagan tot
president gekozen en volgens
de vloek zou ook hij tijdens zijn
ambtsperiode de dood moeten
vinden (afb. 8). Hij is niet overle
den… Maar…. In het begin van
zijn periode is er toch een aan
slag op hem gepleegd die hij
ternauwernood heeft over
leefd. Zou er dan toch sprake
zijn van toeval? Of… was het
puur toeval dat de president het
er goed afgebracht heeft? 

 
George Walker Bush 

(New Haven (Connecticut), 6
juli 1946)
In 2000 nam George. W. Bush
het presidentschap op zich
(afb. 9). Hoewel ook hij minder
stemmen had en er veel gedoe
was over hertellingen, kreeg hij
genoeg kiesmannen om het
evenwicht door te laten slaan.
De ramp met de Twin-Towers en
de inval in Irak zijn grote herin
neringen aan zijn regeerperio
de (zie voorpagina). Bush Jr
leeft nog en geeft af en toe nog
blijk van politieke meningen.
Niet vaak… Hij schildert liever.
 
We zullen zien hoe het gaat
lopen. Biden heeft Kamala Har
ris naast zich, een sterke vrouw.
En wie weet zijn de wraak en de
vloek van de oude indiaan nu
uitgewerkt. Of zou het toch alle
maal toeval geweest zijn?
Was het niet de beroemde
Hamlet die zei: “Er zijn meer din
gen tussen hemel en aarde,
dan waarvan we ons bewust
zijn.”  Afwachten maar… Wat je
al niet leert door postzegels te
verzamelen.
 
Mandy van der Zwaard

Afb. 5. Franklin D. Roosevelt. Met
sigaret. De zegel heeft een misper
foratie.

Afb. 6. JFK op zegels uit Guinee
(West-Afrika) met een overmaat
aan varieteiten en foutdrukken.

Afb. 7. De herdenkingszegel uit
1964 met naast JFK de eeuwige
vlam.

Afb. 8. Ronald Reagan. De linker
zegel is uit 2005, een jaar na over
lijden, de rechter uit 2011 ter gele
genheid van zijn 100ste geboorte
dag.

Afb. 9. George W. Bush. Brugpaar
tje van de forever zegel. 
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Fleurige Lente en Zomer
Een kwart van het nieuwe jaar is al weer voorbij
en ik kan niet anders zeggen "wat een jaar! ".
Een jaar waar in alle rust gepostzegeld kon
worden.
Door de Corona pandemie werden mensen, die
in de zorg werkzaam zijn en ouderen in tehuizen,
meer met een bloemetje in het zonnetje gezet
dan anders.
Bloemetjes verzorgt door kwekers, bloemistenor
ganisaties en zelf bloemenexporteurs.
Wat is er nu leuker om te krijgen, buiten een
goede gezondheid om, dan bloemen of plan
ten.
Het hele jaar  zijn er tegenwoordig allerlei  soor
ten, kleuren, grote of kleine te verkrijgen.
Fijn is het als de lente zijn intrede doet. De zon
zien we vaker, de Hyacinthen, Narcissen en Tul
pen ontluiken en van die mooie zonnige kleuren
kan je alleen maar vrolijk worden.
Dit schoons is in Optima Forma te bewonderen
op de Keukenhof.
Alleen dit jaar in een heel ander jasje gestoken.
 

Een fleurig blok met voorjaarsbloemen zoals de Kie
vitsbloem, Crocus, Tulp, Narcis en Iris.
Het ontwerp is van Janneke Brinkman voor het Natio
naal Ouderen Fonds.
 

Postkaart uit 1956 met "KEUKENHOF LISSE HOLLAND"
stempel.

Als de bollen uitgebloeid zijn, staan de volgende
bloemen alweer te trappelen om hun pracht in
de zomer te showen. In de weiden komen dan
de Pinksterbloemen, Madeliefjes, Boterbloemen,
Klaprozen en Margrieten de boel weer opfleuren.
In de Tuinen zien we weer een wedstrijdje wie de
hoogste Zonnenbloem kweekt.
Monnikskap, Dahlia's, Rozen, Lathyrus, Gladio
len, Leeuwenbekjes en nog veel meer sieren de
tuin met geur en kleur. Daar wordt een mens nu
vrolijk van. Iets wat we allen kunnen gebruiken,
vrolijkheid.
Dit is het laatste maandblad voor de zomerstop.
Het volgende maandblad komt alweer uit in een
zomers augustus en de 1e verenigingsavond is
in een herftstige september.
Kleur uw leven deze zomer met kleurige en geu
rige zomerbloeiers en blijf gezond.       Hélène

Zomerbloeiers, een lust voor het oog

Kleur je tuin, balkon of terras met b.v. Petunia's, Gera
niums en Rozen.
Dit gebeurt overal ter wereld. Zelfs in Gabon zoals op
dit blokje te zien is.
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www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

Gisteren kreeg ik een aangetekend poststuk vanuit
zwitserland.
Een envelop, A4 formaat, met daarop een prachtige
serie postzegels.
De serie postzegels met spoorweg stationsgebouwen
is prachtig afgestempeld.
Zo kan het ook, zo zou het altijd moeten zijn.
Om dit soort series, stempels en post verzamel ik
postzegels.
Kijk nou zelf, is het geen schilderij, past zo aan de
muur, of in ons maandblad.
Fr 10,30 = € 9,30, leuk betaald trouwens, voor zo’n
kunstwerkje.
Vriendelijke groet,       Klaas.

Lekker aan de hobby.
Verenigingsavond en ruilbeurs gaan niet door.
En nu, geen hobby-tijd, geen nieuwe aanwinsten? Ja
wel. Natuurlijk wel...
Het rondzendverkeer draait lekker door en is leuker
dan ooit tevoren.
Doe jij nog niet mee? Echt niet?
Ik ga nog even lekker verder met struinen.
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Het gebeurt niet vaak dat een
vakman zijn beroepsgeheimen 
prijsgeeft, schrijft de auteur in
het nawoord. "De informatie die
in het boekje staat bevat voor
de lezer dan ook waardevolle
kennis en instructies en hoedt
hem voor veel nodeloos probe
ren."
De vakman die hier spreekt is
een Weense postzegelrepara
teur. In 16 bladzijden krijgt de
lezer een spoedcursus oppoet
sen van vieze en beschadigde
postzegels en poststukken. Trots
deelt hij zijn kennis. "Een goede
reparatie is met het blote oog of
met de loep niet te zien", zo
meldt hij, waarna hij aangeeft
hoe je ze wel kunt herkennen.
"Als de zegel in een waterbad,
of beter nog in wasbenzine ligt
komen de reparaties al beter
naar het oppervlak, zeker als
daarnaast met een quartzlamp
wordt gekeken."
Nu is de quartzlamp uit het ar
senaal van de moderne filatelist
verdwenen. Deze was rond we
reldoorlog 2, toen dit boekje
werd geschreven, wel veel in
gebruik. Momenteel helpen
scans, de computer en digitale
postzegelmicroscopen bij het
herkennen van de reparaties.
Toch blijft dit boekje de moeite
van het lezen waard. Het begint
bij het reinigen van de postze
gels in een badje schoon,
handwarm water. Iets scheer
zeep erbij helpt, of anders 20%
peroxide. Gewone zeep en
chloor worden afgeraden omdat
deze een ongewenst effect
kunnen hebben op de kleur en
de structuur van de zegel. Ook
‘weingeist’ of alcohol-ether
(95/5%) kunnen de zegels ver
bluffend schoon maken, met
de opmerking dat rode en brui
ne kleuren soms beschadigen.
Is de zegel dan nog niet schoon
is Radierwasser of inktverwijde
raar te proberen. Het zelfmaak
recept: 8 gram oxaalzuur en 2

Wiederherstellung von  Postwertzeichen
gram natriumhyposulfiet op
100ml water. Te bewaren in een
goed afsluitbare fles. Niet verge
ten de postzegel goed na te
spoelen met lauw water, even
tueel met iets peroxide erbij.
Anders blijft er van de zegel niet
veel over.
 
Het recept van het wisselbad
chemicaliën om roest uit de
zegels te halen kunt u thuis bij
me na komen lezen.
Na alle baden dienen de zegels
gedroogd te worden. Dit kan
het beste tussen bladen vloei
papier waarop eventueel een
gewicht (boek) gelegd kan
worden. Zo kunnen ook zegels
met vouwen opgeknapt wor
den: iets bevochtigen en opdro
gen onder druk. Naast droog
boeken zijn er nu zelfs verwarm
de elektronische droogpersen
te verkrijgen. Bij het gebruik van
deze warme persen bestaat wel
de kans dat de papierstuctuur
verandert.

Het Weense snelschrift door Rudolf
Rauscher. 3de druk, geen jaartal.

Verkleuring na afweken van een
rode envelop. Zou u dit willen
repareren?

Een postzegeldroogmachine, mo
menteel nog maar weinig gebruikt.

En dit? De penstreken zijn per slot
van rekening 'postaal' door de
postbode aangebracht.

Ook volgt een masterclass plak
kers en papierresten verwijderen.
Begin met een kort lauwwarm
bad. Verwijder hardnekkige
resten met een Falzbein of ‘
vouwbeen’. Dit is een benen
staafje, van verschillende vor
men, dat door boekbinders ge
bruikt wordt bij restauraties. Pa
pier beschadigt hiermee min
der snel dan met de stalen pin
cet. Plakkers verwijderen van
zegels met gom vraagt een
subtiele benadering. Weinig
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In memoriam Joop Eveleens
Rijsenhout heeft een fervent
postzegelspaarder verloren. Op
28 maart 2021 is Joop Eveleens
thuis volkomen onverwacht
overleden. Hij zou die dag zijn
eerste COVID-vaccinatie krij
gen, waarmee ook zijn wereld
weer iets meer open zou gaan.
Joop was er echter niet de man
naar om zich te laten opsluiten.
Na het overlijden van zijn vrouw
enkele jaren geleden bleef hij
actief bij alle activiteiten van de
vereniging. Regelmatig kwam
hij bij onze rondzendleider
langs om nieuwe dozen te
halen of brengen en in de tijd
dat Joop niet mocht autorijden
werd degene die de dozen
kwam brengen op de koffie
onthaald. Hij mocht graag (in
ternationale) beurzen en mark
ten bezoeken met zijn vrouw en

vrienden, maar dat lieten de
omstandigheden de laatste
jaren niet meer toe.
Hij bouwde daarmee een grote
verzameling op van de oude
Duitse Staten tot modern Duits
land. De thematische liefde van
deze gewezen buschauffeur
was treinen op postzegels. En
als zijn verzameling iets over de
aard van de man kan zeggen:

deze was zeer verzorgd en er
was geen enkele zegel in aan
te treffen met een korte tand of
vouw.
Onze archieven melden dat
Joop op 1 september 1995 lid
geworden. Hij is tot minstens
2007 jeugdleider geweest. Op
onze tentoonstellingen in het
gemeentehuis en de Bloemhof
was hij dan ook geregeld met
veel plezier in het jeugdhonk te
vinden.
Steevast zat hij rechtsvoor in de
zaal aan tafel bij de vereni
gingsavonden. De vereniging
gaat zijn vertrouwde gezicht,
zijn pretogen, zijn humor en
rake observaties node missen.
 
We wensen zijn kinderen veel
sterkte bij  het verwerken van dit
grote verlies.

=  -  =  -  =  -  =  -  =  -  =  -  =  -  =  -  =  -  =  -  =  -  =  -  =  

vocht alleen op de plakker aan
brengen zodat het niet te zien is
dat er een plakker op heeft ge
zeten.
 
En ongemerkt lijkt de schrijver
een grens te zijn overschreden.
Zegels met en zonder plakker
kunnen vele euro’s verschillen
in waarde. Zegels met plakker
zo pimpen dat deze voor postfris
verkocht kunnen worden klinkt
als oplichterij.
De volgende hoofdstukken over
repareren van dunne plekken
en scheuren, aanzetten van
tanden en randen en natan
den en opnieuw gom aanbren
gen zijn instructief. Het  is de
vraag of dit fraude is of niet. Een
auto wordt overgespoten, schil
derijen gerestaureerd, boeken
opnieuw ingebonden, waarom
dan geen tandje aanzetten
aan een beschadigde zegel?
Dat gaat natuurlijk om geld.
Een gerepareerde zegel is min

Een masterclass afweken op www.stampsx.com/ratgeber/ratgeber-
waschen.php.

der waard op de huidige post
zegelmarkt. En de kans bestaat
dat de gerepareerde zegel voor
origineel voor aangeboden.
Een keuringscertificaat helpt.
Hierop staan reparaties en ge
breken aangegeven. Maar pas
op: ook keuringscertificaten
kunnen vervalst worden...
Gelukkig geeft ook deze expert
reparateur aan dat repareren
en nagommen niet eenvoudig
is en "gewoonlijk snel te herken
nen."
 
Sjaak Burgers
 

Van ebay: een Amerikaanse top
zegel, cataloguswaarde meer dan
$1000. Een keuringscertificaat
geeft aan dat de zegel is gerepa
reerd en nagegomd.
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Indianen van 
Tussen 28 en 12 duizend jaar
geleden (het oude steentijd
perk) trokken kleine groepen
paleolithische jagers (Homo
sapiens sapiens = moderne en
‘denkende’ mens) het grote
Noord-Amerikaanse continent
binnen (afb. 1 en 1a).
 
De oostpunt van Siberië was
toen via een landbrug, die we
nu Beringia noemen, verbon
den met Alaska (afb. 2  en 3).
De eerste ‘Amerikanen’ staken
deze brug over, gingen de Yuk
onvallei binnen en verspreid
den zich van daar uit, zo’n 10
duizend jaar geleden, over het
hele continent. In minder dan
duizend jaar bereikten de af
stammelingen van deze prehis
torische jagers de zuidpunt van
Zuid-Amerika. Toen de ijstijd
tegen zijn einde liep, smolten de
ijslagen. De jagers (stammen)
verspreidden zich verder over
Amerika. Het gesmolten ijswa
ter vulden de zeeën, en ook de
Beringstraat liep weer vol. Ame
rika en Azië waren voorgoed
gescheiden.
 
In Noord-Amerika troffen ze ver
schillende landschappen en
klimaten aan en een verschei
denheid van planten en dieren
waar ze van konden leven. Het
waren voedselverzamelaars en
jagers of vissers en sommige
werden boer. Ze spraken ver
schillende talen en leefden van
elkaar vandaan, maar niet in
volledige afzondering. Ze had
den regelmatig contact en dre

ven handel.
 
Aan het eind van de 15de eeuw
kwamen de Europeanen in
Amerika aan, maar de gevol
gen van hun komst werden pas
meer dan honderd jaar later
merkbaar. Toen begonnen de
Fransen en Engelsen op zoek
naar bont en gebieden te strij
den om de zeggenschap over
de Saint-Lawrencevallei en de
Grote Meren.
De lokale stammen, waaronder
de Huron en de Irokezen, wer
den tegen hun zin in deze strijd
betrokken. Degenen die voor
de blanken op de vlucht gin
gen, trokken naar het westen,
waarbij de stammen die ze te
genkwamen nog verder naar
het westen gedreven of versla
gen werden. Dit gebeurde aan
het eind van de 18de eeuw met
de trotse Dakota, jagers die in
het gebied van de Duizend
Meren leefden. Dat ligt in de
staat Minnesota.
Ook namen de blanken infec
tieziekten mee zoals: pokken,
mazelen, griep en dergelijke.
 
Meer dan de helft van de india
nen leeft nu buiten de reserva
ten. Tegenwoordig proberen
de indianen de oude en de
nieuwe levenswijze met elkaar
te verzoenen en ze houden hun
oude godsdienstige plechtig
heden, gewoonte en talen in
ere.
 
Afbeelding 4 toont verschillen
de kaarten, die laten zien welke

Noord-Amerika

Afb. 1. Kaart van Noord-Amerika
met verspreidingsgebieden van
verschillende indianenstammen.

Afb. 1a. De eerste Amerikanen
steken de Beringstraat over.

Afb. 2. Alaska.

Afb. 3. De Beringzee tussen Rusland
en  Noord-Amerika.

Afb. 4. Kaarten van Noord-Amerika die het inkrimpen van het indiaanse grondgebied in de laatste 1,5 eeuw
illustreren.
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enorme hoeveelheid land er
tijdens de 18de en de 19de
eeuw van de indianen op de
blanken overging. Dat gebeur
de door verdragen, door ver
koop, bij opbod, door loting en
diefstal. De donkere gebieden
op de kaarten tonen het inkrim
pend indiaanse grondgebied.
Tegenwoordig proberen veel
indianen aanspraak te maken
op het land dat ooit van hen
werd afgenomen.
In deze gebieden leefden deze
stammen: Poolgebied 22, Sub
arctisch gebied 34, het Noord
oosten 37, het Zuidoosten 30,
de Plains 32, Plateau en Basin
34, Noordwestkust 30, Californië
53 stammen.
Het Zuidwesten met 57 stam
men, is geen nauw omschreven
of duidelijk begrensd gebied,
maar kan globaal worden ge
zien als de staten Arizona en
New Mexico in de VS en Sonora
en delen van Chihuahua in
Mexico. Ook kleine delen van
Colorado, Texas, Utah en Sina
loa vallen onder dit gebied. Een
gebied met twee naties, maar
in cultureel opzicht is het één
gebied.In het noordpoolge
bied leefden 22 verschillende
stammen, waaronder de Aleut
en de Inuït (afb. 5) ook wel Eski
mo’s genoemd het is een klein
volk die in iglo hutten leven en
zij kwamen als laatste in Ameri
ka aan.
 

Op afbeelding 6 staat Arnaru
lunnguaq (1896–1933), een
geboren Groenlander. Zij was
een belangrijk lid van de Vijfde
Thule-expeditie van Knud Ras
mussen (1921–1924) die met
een hondenslee de Northwest
Passage doorkruiste. Ze was
een van de twee die Rasmussen
van de Hudsonbaai naar Alas
ka vergezelde, maaltijden be
reidde en huiden en bont op
orde hield gedurende de twee
jarige reis. Hiermee was zij de
eerste vrouw die de lange Arc
tische reis van Groenland naar
de Stille Oceaan voltooide.
 
Inuit waren gewend aan ijs en
kou en vestigden zich als vissers
en pelsjagers in het poolge
bied. Op de warmere, grote
vlakte (de prairie) woonden 32
stammen (afb. 7). Eén van die
stammen was de Oglala-Sioux
stam met Red Cloud, *1822 - †
1909 als opperhoofd (afb. 8).
Ook Crazy Horse *1840 - †1877
was een leider van de Oglala
Lakota stam (afb. 9). In totaal
leefden in Noord–Amerika 329
indianen stammen. 
 
Gerard Weststeijn
 

Afb. 5. Inuit - Eskimo's.

Afb. 6. Arnarulunnguaq.

Afb. 7.  Dit blokje uit Gambia toont
enkele indianenstammen van de
prairie en hun tipi's.

Afb. 8. Red Cloud op een FDC uit 1987, afgestempeld
in de naar hem vernoemde plaats.

Afb. 9. Ook naar Crazy Horse is een Amerikaanse
plaats vernoemd en daar is deze FDC afgestempeld.
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