
!! NIEUWSFLASH !! 
 
 

EILANDEN OPGESLOKT DOOR STIJGEND OCEAAN NIVEAU?? 
Boekt broeikast effect nu eindelijk zijn eerste slachtoffers?  

 
 

Tijdens een van mijn reizen door syberspace waar ik al surfend, van de ene naar de andere 
web-site vloog, op jacht was naar passend nieuws voor onze trouwe lezers, kwam ik een 
plaatje tegen dat mij het koude zweet deed uitbreken. Mijn oog viel op grote lege oceanen 
met alleen nog maar vaste continenten met daar tussen grote plassen blauw water.  
Ondanks dat een ruime 2,5 miljoen vierkante Km. landoppervlakte van de aardbodem lijkt te 
zijn verdwenen had geen enkel nieuws media mij geattendeerd op deze mysterieuze 
verdwijning. Heeft niemand de ruim 4 miljoen in het niets verdwenen bevolking gemist? 
Op geen enkele wijze is ruchtbaarheid gegeven aan deze ramp. Nieuw-Zeeland, Groenland 
en IJsland zijn van de kaart geveegd door.....? 
Nieuw-Zeeland ? Alla. Dat verzamelen we toch niet maar Groenland, het grootste eiland ter 
wereld en IJsland met het oudste democratisch gekozen parlement... Zo maar twee 
verzamelgebieden weg.....?? Dat kan toch niet???  
Hoe kan dit de mensheid, en mij ook uiteraard, dit zijn ontschoten? Zijn wij zo druk met onze 
alledaagse, en vaak ook onalledaagse, beslommeringen dat dit niet eens meer opvalt? Of 
willen wij dit soort rampspoed niet meer zien? 

 
---------------------------------------------------- 

 
Zoals wel vaker is het nieuws niet altijd zo als het lijkt te zijn en ligt de werkelijkheid net 
even anders.. Gelukkig is het bovenstaande ook geen werkelijkheid maar ontsproten aan het 
brein van een op hol geslagen postzegel verzamelaar die de dingen op een late vrijdagavond 
niet meer zag zo als ze werkelijk zijn. 
 
Wat is het geval? 
 
Op 01-04-2001 heeft Duitsland een postzegel uitgegeven gewijd aan de viering van het 50 
jarig bestaan van de Goethe- instituten (Michel 2181). Deze wereldwijd gevestigde 
instellingen zetten zich in voor de bescherming, het behoud en de verspreiding van de Duitse 
taal, spraak en cultuur.  



 
Op de betreffende postzegel is een wereldkaart afgedrukt. Bij het bekijken van deze postzegel 
kwam ik tot mijn grote schrik tot de ontdekking dat de wereldkaart een drastische wijziging 
had ondergaan. Voornoemde eilanden bleken op onverklaarbare wijze maar overduidelijk te 
ontbreken. 
 

 
 
 
 
Enkele wakkere Duitse verzamelaars (de heren Wutz en Klein)  hadden dit ontdekt en hun 
bevindingen aan het Duitse blad AMichel-Rundschau gemeld. 
Via het Nieuwsarchief van het blad FILATELIE kwam ik op de hoogte van deze omissie. 
 
Of het ontbreken van deze drie eilanden daadwerkelijk een >ongelukje= was of dat het 
ontwerp met opzet, om welke reden dan ook, zo ontworpen is?  Mij is dat helaas op het 
moment van schrijven onbekend. 
 
Vermoedend dat a; niet iedereen dit heeft gelezen en b; dat de verzamelaars van 
voornoemde Scandinavische gebieden deze informatie wel op prijs zouden stellen dacht ik dat 
ik dit toch wel komische verhaal op deze wijze onder uw aandacht moest brengen.  
 
Het Nieuwsarchief is te vinden op: 
http://www.philatelie.demon.nl/Nieuwsarchief/nieuwsarchief.html 
 
Michel-Rundschau is te vinden op: 
http://www.michel.de/home/index.asp 
 
 


