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Ledenbijeen-
komsten

De data voor 2019 zijn:  
      - 16 januari   
      - 20 februari   
      - 20 maart   
      - 17 april   
      - 15 mei   
      - 19 juni   
      - 18 september   
      - 16 oktober   
      - 20 november   
      - 18 december   

 
Onze ledenbijeenkomsten zijn
op de derde woensdagavond
van de maand in de zaal van
Camping 't Haasje, Vijf Eiken-
weg 45, Oosterhout. (Dorst)
Tel: 0161 - 411626.
Zaal open: 19.00 uur
Vergadering: 20.00-±22.00 uur.

 
 
 
 
 
 

Postzegelbeurzen

De data voor 2019 zijn:
        -   5 januari
        -   2 februari
        -   2 maart
        -   6 april
        -   4 mei
        -   1 juni
        -   7 september
        -   5 oktober
        -   2 november
        -   7 december

 
Deze worden gehouden op de
eerste zaterdagmiddag van de
maand in
Wijkcentrum De Bunthoef,
Bloemenhof 2, Oosterhout
Tel: 0162 – 432738
Van 13.00 - 16.00 uur.

 

Soosmiddag
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Oosterhout
op de laatste woensdag van de
maand - met uitzondering van
de maanden juli, augustus en
december - van 13.30 tot 16.00
uur. De middag staat onder
leiding van Cees Pijpers. Ieder-
een die wil ruilen is welkom. De
entree is gratis.
 
De data voor 2019 zijn: 30
januari, 27 februari, 27
maart, 24 april, 29 mei, 26 juni,
25 september, 30 oktober, 27
november. (Niet in december.)
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Agenda
 
voor de bijeenkomsten van woensdag 16 janu-
ari en woensdag 20 februari in Camping 't
Haasje, Vijf Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 -
411626.
 
Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.   
 
  1.     Opening door de voorzitter
  2.     Mededelingen
  3.     Wat verder ter tafel komt
  4.     Rondvraag
  5.     Quiz
  6.     Veiling 450 (jan) - 451 (febr): 150 kavels
  7.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  8.     Sluiting
 

Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
Een nieuw jaar is weer begonnen. 2018 hebben we geweldig afgesloten
met de laatste bijeenkomst in de Bunthoef met meer dan 70 bezoekers,
en onze laatste clubavond op 19 december met meer dan 80 aanwezigen.
Een fantastisch jaar waarin we ook ons 45-jarig jubileum vierden. Op weg
nu naar het volgende jubileum in 2023 ( 50 JAAR !! ).  Helaas zijn er ook
het afgelopen jaar enkele leden overleden, maar zijn er gelukkig ook
nieuwe leden bijgekomen. Ik mag met trots zeggen dat we nog steeds
een geweldig actieve club zijn.
 
Dit is natuurlijk niet alleen een verdienste van ons bestuur maar zeker
ook van alle medewerkers die allen op hun manier een steentje bijdragen
aan het succes van de O.V.V.P. Onze bijeenkomsten in de Bunthoef op
zaterdag worden elke maand erg goed bezocht (gemiddeld 80 bezoekers),
en ook de ledenbijeenkomsten op woensdag bij ’t Haasje waren in 2018

elke maand erg gezellig, met gemiddeld 45 aanwezige leden. Hierbij nodig ik u dan ook graag uit voor
alle activiteiten in het nieuwe jaar. U vindt alle data elders in ons clubblad.
 
Vanaf deze plaats wil ik U allen en in het bijzonder alle bestuursleden en medewerkers, hartelijk danken
voor hun inzet. Ik hoop dat we ook in 2018 weer op jullie mogen rekenen.
 
Ik wens U en uw familieleden namens het gehele bestuur een erg fijn postzegeljaar, maar vooral een
gezond en gelukkig Nieuwjaar.
 
Peter Hendrickx,
voorzitter OVVP

Onze leden
 
Op 21 november konden we een nieuw lid begroeten, namelijk de heer Barry Loomans uit Haarlem.
En op 1 december hebben de heren R.v.Eekelen uit Roosendaal en H. Aarts uit Tilburg zich als lid
aangemeld. Beiden huren ook een tafel op de beursmiddagen.
Welkom en veel postzegelplezier bij onze vereniging.
Voor meer informatie over onze leden: zie pag. 5
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Ledenbijeenkomst 21 november 2018
De vergadering van  21 november 2018 werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van
welkom aan de 53 aanwezigen.
De notulen van de ledenbijeenkomsten van september en oktober 2018 zijn in de OP gepubliceerd. De
notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
Mededelingen:
-  PV Breda vierde op 17 en 18 november 2018 haar 125 jarig bestaan. De voorzitter heeft namens onze
vereniging felicitaties aangeboden. Onze ‘dubbeltjestafel’ is beide dagen op de beurs aanwezig geweest.
De laatste mededeling werd met een welgemeend applaus beloond.
-  De voorzitter verzoekt de aanwezigen hun contributie te voldoen.
-  De leden wordt gevraagd onze website eens te bezoeken en de OP en de Nieuwsbrief digitaal te lezen
en door te geven wat hun mening is over deze items.
-  De voorzitter vraagt mee te helpen een ‘medewerker’ te vinden die onze vereniging kan helpen bij het
optimaliseren van de website en toegang tot de sociale media zoals Facebook.
 
Helaas kon de quiz geen doorgang vinden omdat de apparatuur niet werkte. Jan Dirk de Koning geeft
aan toch in december de prijzen uit te reiken. Hierna volgt de veiling met na afloop de afrekening. De
toto werd gewonnen door de heer G. Dingemans.     
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledenbijeenkomst 19 december 2018
De feestelijke vergadering werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van welkom aan
de 75 aanwezigen. Aansluitend werden in een ogenblik van stilte mevrouw Ans Mols-van Geloven uit
Tilburg en de heer Freek Wienhoven uit Oosterhout herdacht die pasgeleden zijn overleden. Verder kon
de voorzitter twee nieuwe leden verwelkomen: de heren Richard van Eekelen uit Roosendaal en H. Aarts
uit Tilburg.
De notulen van de ledenbijeenkomsten van november 2018 zijn nog niet in de OP gepubliceerd en worden
in een latere vergadering ter goedkeuring aangeboden.
Een woord van dank was er voor alle vrijwilligers, zonder wie de vereniging niet kan bestaan. Dank zij
de inzet van de medewerkers van de rondzenddienst, van de dubbeltjestafel, en de bestuursleden kunnen
we een positief jaar afsluiten.
Hierna werden de jubilarissen van 2018 gevierd. De 25 en 40 jaar jubilarissen ontvingen van de voorzit-
ter een presentje.
De prijswinnaars van de quizzen in de loop van het jaar werden door Jan Dirk de Koning bekend gemaakt.
Winnares was mevr. Tamara Bastiaanssen, nummer twee was de heer D. Bastiaanssen en nummer drie
was de heer A. in ’t Groen.
De veiling werd daarna vlot afgewerkt. Veel kavels werden verkocht. Winnaar van de veilingtoto was de
heer Hans van Strien.
De afsluitende verloting met vele mooie prijzen (door Joop Hofkens bijeengebracht) verliep vlot. Vrijwel
iedereen had prijs en degenen die geen prijs hadden ontvingen na afloop een (troost)prijsje.

Op de jubileumbijeenkomst van de Bredase Postzegelvereniging op 17-18 november 2018 was op beide
dagen ook onze "dubbeltjestafel" aanwezig.
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Op 25 oktober j.l. is op 71-jarige leeftijd Ties Kolen uit Tilburg overleden.
Op 6 augustus 2017 was Ties 25 jaar lid van onze vereniging. Een interview
met hem vindt u in de OP van mei 2017.
Hij heeft 40 jaar lang onderwijs gegeven aan kinderen (12-18 jaar) met
leer- en gedragsproblemen.
Hij werd lid van onze vereniging voor het inzenden van rondzendboekjes,
bekend onder nummer 614. Zijn rondzendboekjes zijn van goede kwaliteit
en keurig verzorgd, met nummers e.d.
Ties was een aimabel man, filatelist in hart en nieren en had het hart op
de juiste plaats. Zo was hij actief bestuurslid van de Stichting Van Hand
tot Hand, die sinds 1994 actief is in Sri Lanka.
In onze bijeenkomst van 21 november hebben wij hem herdacht. Wij
wensen zijn vrouw Nellie en de verdere familie veel sterkte. Nellie neemt
zijn lidmaatschap van onze vereniging over.
 

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

 
Op 7 december 2018 is Freek Wienhoven uit Oosterhout in
de leeftijd van 79 jaar overleden. In november a.s. zou Freek
25 jaar lid zijn van onze vereniging.
Vóór hij met pensioen ging was Freek ongeveer 30 jaar werk-
zaam als administrateur bij de Hogeschool voor Toerisme en
Verkeer in Breda. Daarna was hij actief lid van de Gepensio-
neerden van die Hogeschool.
 
Op 21 november j.l. was Freek nog aanwezig bij onze bijeen-
komst; hij had zojuist een knieoperatie achter de rug. In 2001
volgde Freek de heer Berkhoudt op als deskundige en nauw-
keurige penningmeester en bleef dat tot 2008; daarna was hij
nog een jaar secretaris.
 
Ten behoeve van de tentoonstelling in 2008 ter gelegenheid van ons 35-jarig jubileum is samenwerking
gezocht met de Postzegelverenging Breda. Hieruit ontstond de Stichting BOfilex. Freek was hiervan de
voorzitter. Ook de jubileumtentoonstelling van 2013 heeft hij mee voorbereid. Hierna is de Stichting in
2014 opgeheven.
 
Wij wensen zijn vrouw An en de verdere familie veel sterkte.

 
 
Op 28 november 2018 is Ans Mols – van Geloven uit Tilburg op 73-jarige
leeftijd overleden. Ongeveer 35 jaar geleden is zij begonnen met postze-
gels verzamelen. Zij ging toen al regelmatig naar beurzen en haar man
Henk, die sinds 1999 lid van onze vereniging is, vergezelde haar steeds
naar die beurzen. Wat later is ook hij begonnen met verzamelen en
stopte Ans ermee, maar ging toen juist Henk vergezellen naar de vele
beurzen.
 
Zij verzamelde nog kaarten van Tilburg en Muranoglas (het glas is uniek,
handgemaakt en geproduceerd door glaskunstenaars die oude speciale
technieken gebruiken). Op  18 oktober 2017 is Ans zelf ook lid van onze
vereniging geworden. Helaas heeft haar lidmaatschap niet lang mogen
duren. Wij wensen Henk en de verdere familie veel sterkte.
 
 

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

Onze leden
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WeesVeilig is een beveiligingsbedrijf dat 

zich richt op de particuliere markt en daar-

naast het MKB. Er is gekozen voor een

propositie die past bij de hedendaagse tijd. 

Voor veel gezinnen en bedrijven is de wens

om beveiligd te zijn aanwezig. Daarnaast 

speelt vaak de investering een belangrijke

rol om de aanschaf van een professioneel 

alarmsysteem/rookmelding uit te stellen.

WeesVeilig heeft hiervoor de oplossing. 

Voor een vast maandtarief kunt u een installatie 

aanschaffen voorzien van inbraakdetectie en 

branddetectie. In het maandtarief zit ook het 

onderhoud en service van de installatie

opgenomen en tevens ook een doormelding 

naar de meldkamer. 

Het systeem is voorzien van alle moderne snufjes 

voorzien, zoals een App waarmee het systeem 

volledig op afstand kan worden bediend.

VOORDELEN
WeesVeilig systeem:

•	 Geen	grote	investering

•		Alles	volledig	draadloos

•		Geen	hak-	en	breekwerk

•		Snelle	montage

•		Volledige	service	en
 onderhoud

•		Hoog	kwaliteitsproduct

AL BEVEILIGD VOOR 1 EURO PER DAG!

ADRES:
Ketelweg 33A
3356 LD Papendrecht

 088 - 750 00 00

Kijk nu op onze site

WEESVEILIG.NL
en maak een afspraak.

Heeft januari koude en droge dagen,
zo zal in februari de winter u plagen.
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        Kaarten gemaakt door Riet Brenders.

Bij de voorkant
 
In Oosterhout zijn 3 musea: Het Brabants Museum Oud-Oos-
terhout, het Speelgoed- en Carnavalsmuseum en het Bakkerij
Museum. De eerste 2 prijkten reeds op de voorpagina van de
Oosterhouter Post en nu dan het Bakkerij Museum, gelegen
midden in het centrum, aan de Klappeystraat, een van de
oudste straten in Oosterhout. John en Jeanne Snelders runnen
het museum. Hier is Opa Piet in 1900 als bakker begonnen: 118
jaar geleden. Opa kreeg 7 kinderen, van wie er 3 bakker werden.
Vader Jan heeft de bakkerij van Opa overgenomen en sinds
1982 zijn John en Jeanne verder gegaan in de bakkerij.
 
In 1984 is het museum erbij gekomen. Een jongensdroom kwam uit, zei John (de Museumbakker). Al
zijn hele leven had hij graag een eigen bakkerijtje waar hij oud bakkersgereedschap ‘aan den volke kon
tonen.’ In dit museum wordt een groot aantal bakkerijbenodigdheden tentoongesteld. O.a. de eerste
elektrische speculaasmachines uit 1910! Verder talloze tulbandvormen, speculaasplanken, kleine walsjes,
oventjes en een amandelspijsmachine. Achter in het museum is een ware bakkerswinkel uit grootmoe-
derstjd. Je kunt er met groepen  (tot ongeveer 50 personen) op afspraak zelf je brood en koekjes bakken.
John en Jeanne begeleiden de bezoekers met veel passie en liefde voor het brood.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
 Enkele jubilarissen 19 december 2018

 
Ledenbijeenkomst 21 november 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

7



Er werden aanzienlijk meer briefkaarten aange-
maakt, dan feitelijk verkocht werden. Ofschoon
tariefswijzigingen niet op voorhand zijn in te schat-
ten, bleek dat met name in de jaren tussen 1908
tot 1914 en tussen 1916 tot 1920 grote hoeveelhe-
den in het centrale magazijn onverkocht waren
blijven liggen. Opmerkelijk is dat de PTT zelfs één
briefkaart heeft uitgegeven, voorzien van een op-
druk, die niet zonder opdruk is uitgegeven! (Zie
afbeelding 3)
 
Naar alle waarschijnlijk was deze kaart zonder op-
druk al in een eerder stadium aangemaakt, maar
werd op het allerlaatste moment besloten deze het
publiek te onthouden. Ook na 1928 zijn briefkaarten
met een opdruk door de PTT uitgegeven. Tussen
1937 en 1943 verschenen nieuwe opruimingsuitgif-
ten. Niet meer in de grote aantallen overigens dan
in de periode tussen 1916 en 1928. (afbeelding 4)
 
De laatste opdrukbriefkaarten verschenen na de
Tweede Wereldoorlog.  Het gaat te ver om alle
opdrukkaarten hier te noemen en te tonen, maar u

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Briefkaarten van Nederland - 4
 

 
Afbeelding 1
De eerste Nederlandse briefkaart die werd overdrukt
met een nieuwe waarde. Deze kaart werd onbedrukt
uitgegeven in januari 1909. De briefkaart met de 3
cent-opdruk verscheen in december 1916 naar
aanleiding van de tariefsverhoging voor binnenland-
briefkaarten die op 16 oktober van dat jaar was
ingegaan.

 

 
Afbeelding 2
Briefkaart met drie opdrukken: respectievelijk 2
cent, 5 cent en 7 ½ cent. Kunt u de waarde van de
oorspronkelijke kaart nog ontcijferen?
 
 
--------------------------------------------------------

Iedere postzegelverzamelaar bezit wel één of meer
postzegels die door de posterijen in een later stadi-
um zijn overdrukt. Bekende opdrukzegels van Ne-
derland zijn de opruimingsuitgiften uit 1920, 1921
en 1923 of de 6 cent opdruk op de 7 ½ cent Wilhel-
minazegel (NVPH nr. 549). In tegenstelling tot ons
land kennen andere landen een rijke variatie aan
opdrukzegels. Ook in de wereld van de briefkaarten
bestaat een uitgebreid assortiment aan overdrukte
kaarten. In ons land werden vooral na de Eerste
Wereldoorlog, toen er op allerlei terreinen tekorten
bestonden, bedrukte kaarten uitgegeven die in een
eerdere periode voor een meestal lager tarief waren
uitgekomen. (afbeelding 1)
 
Tussen 1916 en 1928 zijn volgens een publicatie in
de periodiek van de Nederlandse Vereniging van
Poststukken- en Poststempelverzamelaars bijna
450 verschillende opdrukkaarten uitgegeven!
Sommige kaarten werden één keer overdrukt, an-
dere zijn zelfs drie keer van een nieuwe waarde
voorzien.  (afbeelding 2)
 
 
In de twaalf jaar tussen 1916 en 1928 vond zeven
keer een tariefswijziging voor briefkaarten plaats.
Het ging daarbij zowel om tariefsverhogingen als
om verlagingen. Bovendien bestonden er in die
periode drie tarieven: tarieven voor lokaalpost,
binnenlandse post en buitenlandse post. In de pu-
blicatie: “Binnenlandse en Internationale Posttarie-
ven van Nederland 1850-1990” van W. S. da Costa
kunt u deze tariefswijzigingen vinden. Het groot
aantal overdrukte briefkaarten geeft aan dat de PTT
vraag en aanbod bij de aanmaak van nieuwe kaar-
ten niet goed kon inschatten.
 

kunt zich voorstellen dat het overdrukken van
briefkaarten niet altijd foutloos verliep. Er bestaat
een grote variëteit aan opdrukafwijkingen. (afbeel-
ding 5)
 
Vanwege de papierschaarste werden veel van deze
‘misdruk-briefkaarten’ toch aan het publiek te koop
aangeboden. In een volgende bijdrage zal ik hierop
terugkomen.
 
 
Gerard Beckers
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Afbeelding 3
De enige briefkaart die door de Posterijen alleen met
een opdruk (in dit geval van 12 ½ cent) is uitgege-
ven.

 

 
 
Afbeelding 4
Opruimingsbriefkaart van 5 cent met een opdruk
van 4 cent. Tegen inlevering van een kaart zonder
opdruk ontving men aan het postloket een nieuwe
briefkaart met een waarde van 4 cent + 1 cent in
‘contanten’.

 
Afbeelding 5
Briefkaart met opdrukafwijking. De nieuwe waarde
van 3 cent is kopstaand linksonder gedrukt. Deze
briefkaart is identiek aan de kaart uit afbeelding 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 het jaar van het
varken
 
Op 5 februari
2019 gaat het
Chinese Jaar
van het Varken
in. Het varken
is het twaalfde
dier in de
twaalfjaarlijkse
cyclus van de
Chinese die-
renriem vol-
gens de Chine-
se kalender. In de Chinese cultuur worden de
volgende karaktereigenschappen toegekend aan
mensen die in het jaar van het varken zijn gebo-
ren: tolerant en begrijpend, sensueel, geestdrif-
tig, aardig, sympathiek en waarheidsgetrouw,
gesteld op gezelligheid en lekker eten, goedgelo-
vig en naïef. Goede relaties zijn mogelijk met de
hond, de geit en de draak, slechte relaties met de
tijger en de slang.
 
Om het jaar van het Aardvarken te vieren zijn
daarvoor speciale postzegels ontworpen. Deze
keer een postzegel waar vijf varkens op staan:
papa en mama big en hun drie biggetjes. De
postzegel geeft aan dat de Chinese regering fa-
milies oproept om drie kinderen te krijgen. Het is
een duidelijk teken dat China’s geboortepolitiek
een nieuw tijdperk is ingegaan. Het komt overeen
met het loslaten van het éénkindbeleid in 2016,
toen er werd overgestapt op de tweekindspolitiek.
In dat jaar – dat van de Aap – kwamen er post-
zegels waarop een mama aap te zien was met
twee kindaapjes.
 
China had jarenlang een éénkindpolitiek. Om
overbevolking tegen te gaan mochten ouders één
kind krijgen. Wie meer kinderen had, riskeerde
een boete. Dat leidde tot vergrijzing: doordat er
minder kinderen werden geboren, waren er naar
verhouding meer ouderen. De kinderen die wel
ter wereld kwamen, moesten op den duur voor
hen zorgen. Bovendien werden dochters vaker
geaborteerd, waardoor China nu een mannen-
overschot heeft. Daarom werd het beleid beetje
bij beetje versoepeld.
 
De bevolking van China bestaat nu (2019) uit
1393 miljoen personen. Op de voet gevolgd door
India met 1.358 miljoen. De Verenigd Staten
komen iet hoger dan 327 miljoen. Shanghai is de
grootste stad van China gebaseerd op het aantal
inwoners. De stad telt ruim 23 miljoen inwoners
en is daarmee ook een van de grootste steden ter
wereld. Op nummer twee staat de Chinese stad
Peking. Peking is de hoofdstad van China en heeft
zo’n 19,5 miljoen inwoners. (Amsterdam heeft
ongeveer 855.000 inwoners.)
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Florijnstraat 60  |  4903 RM Oosterhout
0162 457 775  |  www.bruijns-uitvaart.nl

v.l.n.r. Peter van Huijgevoort, Marianne Hermens,
Aimée van de Venne, Antoine Bruijns

     Afscheid nemen
 begint bij vasthouden 
 wat je lief is.
Afscheid nemen is de enige 
zekerheid die het leven ons 
biedt. Als het eenmaal zo ver is, 
wilt u dat het een persoonlijk 
afscheid wordt, dat recht doet 
aan uw overleden dierbare. 
Maatwerk dus! Een afscheid 
dat u bijblijft en houvast
biedt voor de tijd daarna.
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Dubbeltjestafel
Op de woensdagavond van 16 januari liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland - Duitsland - België - Engeland - Oostenrijk - Zwitserland en Frankrijk

 

No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Oud Duitsland Wurttemberg 241-250 g 10,00 2,00

2 Oud Duitsland Wurttemberg 144-149+272-281 o 27,00 4,00

3 Oud Duitsland Turn Taxis 9-12 g 60,00 5,00

4 Oud Duitsland Turn Taxis 16-17 g 125,00 9,00

5 Oud Duitsland Turn Taxix 20-21+31-34 g 122,00 8,00

6 Danzig 1-15 + 1-10(z.gom) 11-15 o 22,00 4,00

7 Franse Zone Baden Blok 1B o 35,00 7,00

8 Franse Zone Rheinland 42a-45a o 40,00 8,00

9 Franse Zone Wurttemberg 47-48 g 34,00 5,00

10 Franse Zone Diverse series en zegels p/g 4,00

11 Thuringen nr 112yy-115yy o 100,00 10,00

12 Berlijn 1980-1990 in Kabe album p 635,00 60,00

13 Duitsland stockboek 675 zegels p 450,00 15,00

14 Diversen leeg stockboek zw. Bladen 8,00

15 Bundespost stockboek 1973-1984 p 700,00 15,00

16 Cept stockboek meelopers g 15,00

17 Suriname Rep. 12 blokken p 38,50 2,00

18 Bundespost stockboekje blokken g 87,00 10,00

19 Duitsland stockboek g 5,00

20 Nederland stockboek velletjes/blokken v. 4 p 335,00 35,00

21 Nederland 10 series op kaartjes p 32,00 4,00

22 Nederland kinderblok 2015 p 3,00

23 Nederland kinderblok 2015 p 3,00

24 Duitsland vuurtorens g 2,00

25 Duitsland auto's g 2,00

26 Duitsland bloemen g 2,00

27 Duitsland bloemen g 2,00

28 Nederland kinderblok 2016 p 3,00

29 Nederland kinderblok 2017 p 3,00

30 Nederland mooi Nederland Tilburg p 2,00

31 China stockkaart diversen g 2,00

32 Europa diverse vellen p 1,00

33 Duitsland 21 PZB'jes op kaart p 1,00

34 Rusland sportzegels g 1,00

35 Mongolie diversen g 1,00

36 Indonesie zegels en vellen p 1,00

37 Nederland dierenzegels p 30,00

38 Scandinavie 4 boekjes g 53,00 5,00

39 Island of Man 11 PZB'jes p 1,00

40 Vaticaan diversen p/g 5,00

41 Oostenrijk 2006-2008 g 261,00 25,00

42 Motief zakje dieren p/g 1,00

43 Motief zakje dieren p/g 1,40

44 Motief zakje series dieren g 1,60

45 Nederland 2 series Pers.zegels vogels g 3,60

46 Nederland pers.zegels op kaart g 1,00

47 Nederland pers.zegels op kaart g 1,00

48 Nederland vel 3187-3196B ( mat) p 16,00 1,60

49 Nederland 2306-2315 p 18,00 1,00

50 Wereld stockboek p/o/g 6,00

51 Nederland blok 2642 p 12,00 3,00

52 Scandinavie stockboek g 3,00

53 Nederland nr 7 -11 + 12 gratis (tandje) g 200,00 10,00

54 Belgie collectie in album g 25,00

55 Midd./Zuid Amerika stockboek g 5,00

56 Nederland Holland album  1852-1977 p/o/g 25,00

57 Nederland Prestigeboekje 40 Bosatlas p 14,00 4,00

58 Nederland Prestigeboekje 27 Permanent p 16,00 4,20

59 Diversen Importa ringband 5,00

60 Diversen 2x Alpha ringbanden 7,00

61 Nederland Davo album 1 zonder zegels 5,00

62 Zwitserland Davo album 1 zonder zegels 5,00

63 Motief 25 FDC's prinsessen van Oranje onb 5,00

64 Nederland Maximumkaarten 1981-1996 3 map. 25,00

65 Berlijn monumenten in paren p 80,00 8,00

66 Engeland+gebieden stockboek g 750,00 20,00

67 Noorwegen jaarsets 1983-1984 p 5,00

68 Diversen Doos allerlei w.o.Nederland etc. 5,00

69 Nederland Prestigeboekje 11 p 40,00 4,00

70 Duitse Rijk stockboekje  g 125,00 2,60

71 Nederland Prov.vel Limburg p 10,00 2,60

72 Diversen Schaubeck album DDR 1966-1974 4,00

73 Nederland Priorityvellen 1747-48,1907,1967 p 3,00

74 Nederland 379-391 + 379a-d p 24,00 2,60

75 Ver.Naties stockboek NewYork p 6,00

Veiling  450 Januari  2019
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                               WAAG OOK EENS EEN GOKJE.  DOE MEE MET DE TOTO. 
                             VOOR 25 CENT KUN JE DE HELFT VAN DE INLEG WINNEN!                

No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

76 Nederland Prov.vel Utrecht p 10,00 2,60

77 Oostenrijk stockboek met nederl.velletjes extra p/g 5,00

78 D.D.R. album met 75 enveloppen 5,00

79 Wereld stockboek  p/o/g 5,00

80 D.D.R. stockboek p/g 4,00

81 D.D.R. mapje met 25 enveloppen g 2,00

82 D.D.R. FDC album met 75 enveloppen g 5,00

83 Ver. Naties stockboek Wenen/Geneve p/g 6,00

84 Nederland 4 series 1939 p 118,00 10,00

85 Nederland 2 vellen treinen/auto's p 7,00

86 D.D.R. map met 32 blokken g 5,00

87 Nederland Prov. Vel Zuid Holland p 10,00 2,60

88 Nederland Prov. Vel Overijsel p 10,00 2,60

89 Oostenrijk dik stockboek p/g 5,00

90 Nieuw Guinea Untea serie p 65,00 10,00

91 Oostenrijk 2 stockkaarten p/g 2,00

92 Nederland 134 FDC's bes 8,00

93 Wereld 2 doosjes 4,00

94 Australie stockboek 5,00

95 Italie stockboek 5,00

96 Oostenrijk stockboek 4,00

97 Nederland Overzee diversen 8,00

98 Noorwegen stockboek 5,00

99 Belgie 33 series p/o/g 135,00 10,00

100 Belgie album met zegels 1851-1942 g 5,00

101 Wereld stockboek zegels en boekjes p/g 5,00

102 Belgie stockboek diversen g 5,00

103 Diversen leeg  blauw stockboek 7,60

104 Zwitserland vel chocoladereep p 5,00

105 Belgie 126-128 Merode p 240,00 25,00

106 Frankrijk stockboek zegels en brieven g 7,60

107 Engeland div. combinaties Diana p 5,00

108 Dom.Republiek sportserie p 5,00

109 Belgie ringband 1944-1964 g 5,00

110 Wereld stockboek g 5,00

111 Austr/N.Zeeland stockboek g 3,00

112 Nederland 1692-1693 p 27,00 5,00

113 Nederland FDC E43 + E58 bes 31,00 3,00

114 Wereld stockboek g 5,00

115 Hongarije/Engeland stockboek g 5,00

116 Bundespost stockboek g 5,00

117 Europa stockboek 64 blokken p/g 5,00

118 Nederland 578--581 Riebeek p 26,00 4,00

119 Berlijn nr 88-90 g 45,00 6,60

120 Berlijn nr 101-105 g 50,00 7,60

121 Berlijn nr 72-73 p 150,00 20,00

122 Berlijn nr 112-113 p 70,00 10,00

123 Duitse Rijk nr 814-815 p 32,00 5,00

124 Suriname blok 308 p 80,00 12,50

125 Duitsland  Bund vrouwenserie p 82,00 5,00

126 Belgie 556-567 + 567a Orval p 22,50 3,60

127 Zwitserland diversen op stockkaart g 170,00 10,00

128 Faroer eilanden stockboekje p/g 320,00 15,00

129 Motief stockkaart treinen p/g 1,60

130 Albanie stockkaart  p 80,00 5,00

131 Bundespost 243-246 o 22,00 2,00

132 Bundespost 270-273 o 22,00 2,00

133 Bundespost posthoornserie g 42,00 3,00

134 Duitse Rijk samendrukken p/g 4,00

135 Ver. Naties Wenen + Kosovozegels g 2,60

136 Berlijn 20 complete uitgiften o 60,00 4,00

137 Motief diversen op kaartjes g 2,00

138 Duitsland  Bund 2 muntbrieven g 3,00

139 Nederland Vel 2296-2305 p 17,00 1,00

140 Nederland Port nr 1 g 15,00 1,00

141 Belgie blok 13+14 p 21,00 2,00

142 Australie stockboek doubletten p/o/g 1,00

143 Belgie stockboek p/o/g 1,00

144 Motief ringband waarbij veldelen p/g 1,00

145 Motief stockboek vogels p/o/g 1,00

146 Oud Duitsland Pruissen/Saksen diversen o/g 5,00

147 Oud Duitsland Turn Taxis diversen o/g 5,00

148 Duitse Rijk blok 4 g 18,00 3,60

149 Duitse Rijk blok 8 g 30,00 5,00

150 Duitse Rijk blok 10 g 130,00 18,00
totaal 954,30
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagavond van 20 februari liggen de volgende boeken ter inzage:
Noorwegen - Zweden - Finland - Denemarken - Australië - Nieuw Zeeland - Canada en UAS

 

No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

1 Nederland FDC in album 1967-1973 2,00

2 Nederland FDC in album 1974-1978 2,00

3 Nederland FDC in album 1978-1982 2,00

4 Duitsland/Tsjechie stockboek 2,00

5 Europa stockboek 2,00

6 Wereld stockboek 2,00

7 Wereld stockboek 2,00

8 Nederland diversen op kaartjes 4,00

9 Nederland briefkaart Pander 1e vlucht 1933 bes 3,00

10 Nederland Brief Zilvermeeuw kerst 1933 bes 3,00

11 Nederland Brief 500e vlucht KLM 1937 bes 3,00

12 Duitse Rijk 246-257 g 22,00 3,60

13 Duitse Rijk 410-422 g 35,00 5,00

14 Duitse Rijk 799A-B +800A-B g 105,00 15,00

15 Belgie 447-454 p 45,00 6,00

16 Belgie 532-537 + 537A p 62,00 10,00

17 Engeland 6 poststukken g 3,00

18 Engeland 8 poststukken g 4,00

19 D.D.R. 31 enveloppen + zegels op bladen g 4,00

20 D.D.R. mapje met 25 enveloppen g 2,00

21 D.D.R. stockboekje 32 blokjes g 3,00

22 Nederland Priorityvelletjes 4x p 25,00 3,00

23 Nederland FDC 182 met speciale brief/stempel 5,00

24 Saarland nr 305 p 12,00 2,00

25 Nederland 2 velletjes 2002-2003 p 11,00

26 Spanje diversen op stockkaart p/g 49,00 4,00

27 Nederland Prov.vel Overijssel p 10,00 2,60

28 Nederland Prov.vel Noord Brabant p 10,00 2,60

29 D.D.R. mapje met 25 enveloppen g 2,00

30 D.D.R. blok 19 + zegels g 109,00 10,00

31 D.D.R. map met 40 enveloppen g 3,60

32 Wereld stockboek allerlei 3,00

33 Nederland 2 velletjes 2006 p 8,00

34 D.D.R. mapje met 25 enveloppen g 2,00

35 Spanje diversen op stockkaart p 48,00 4,00

36 Nederland Prov.vel Utrecht p 10,00 2,60

37 Nederland Prov.vel Flevoland p 10,00 2,60

38 D.D.R. stockboek g 5,00

39 Polen stockboek g 4,00

40 Engeland St.Gibbons catalogus 2014 5,00

41 Wereld stockboek 4,00

42 Engeland+Regio machins op stockkaart p 5,00

43 Israel 5 stockkaarten p 5,00

44 Luxemburg stockboek 4,00

45 Duitse Rijk Davo album met zegels p/g 10,00

46 Rusland stockboek 10,00

47 Nederland 1842-1851 p 9,00 1,80

48 Nederland 3658-3667 natuur g 16,00 3,20

49 Nederland 671-675 p 35,00 5,00

50 Nederland sail 2000 g 13,00 2,40

51 Ver. Naties Davo album met zegels p 5,00

52 Belgie Catalogus 2017 B. Kolonien p 5,00

53 Hongarije stockboek 5,00

54 Italie+Indonesie stockboek g 5,00

55 Berlijn stockboek p/g 220,00 10,00

56 Frankrijk/Hongarije stockboek g 5,00

57 Wereld grote bananendoos diversen g 5,00

58 Nederland 66 FDC's in FDC album onb 5,00

59 Nederland FDC E47 (2x) bes 40,00 4,00

60 Hongarije/Roemenie stockboek g 3,00

61 Nederland Importa album 5,00

62 Nederland 583-587 p 22,00 2,20

63 Nederland 747-751 + FDC E 56 g 27,20 2,80

64 Nederland Vel 1630 + vel 1973 p 22,00 2,20

65 Nederland 568-572 p 39,00 3,80

66 Spanje voetbal 2010 (2x) p 8,00

67 Nederland FDC E43 bes 23,00 4,00

68 Nederland FDC E15 bes 120,00 17,50

69 Nederland FDC E47  bes 20,00 3,60

70 Nederland 166-168+199-202+208-211 g 28,50 4,00

71 Nederland 534-537 g 35,00 5,00

72 Nederland V886-V888 Amphilexvellen p 82,50 15,00

73 Nederland 550-555 p 60,00 8,00

74 Nederland Kinderzegels 1981-1990 p 65,00 6,00

75 Nederland Kinderzegels 1991-1999 p 125,00 12,50
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

76 Nederland Zomerzegels 1985-1991 p 56,00 6,00

77 Bundespost stockboekje p/g 300,00 8,00

78 Nw.Guinea/N.Indie stockboekje p/g 168,00 8,00

79 Ned.Antillen stockboekje p 5,00

80 Wereld doosje diversen g 5,00

81 Motief stockboek vissen etc. 8,00

82 Diversen leeg stockboek 48 blz 6,00

83 Berlijn stockboek g 465,00 10,00

84 Duitsland stockboek 30 blokken p/g 6,00

85 Duitse gebieden stockboek p/g 400,00 15,00

86 Liechtenstein/S.Mar ringband p/g 3,00

87 D.D.R. 362-379 5jarenplan o 45,00 8,00

88 Ned. Indie 167-170+176-179 o 29,00 3,00

89 Ned. Indie 176-179+182-185 g 15,50 3,00

90 Nw.Guinea 22-24 watersnood p 45,00 7,00

91 nw.Guinea port 1-6 g 21,00 4,00

92 Curacao Luchtpost 53-68 p 32,00 5,40

93 Suriname 118-126 g 45,00 8,00

94 Suriname 239-243 g 55,00 9,00

95 Suriname 285-294 o 28,50 3,60

96 Suriname Luchtpost 1-7 p 37,50 7,00

97 Suriname Luchtpost 23 o 10,00 1,60

98 Suriname Port 17-32 o 20,50 3,60

99 Suriname Port 47-57 p 19,00 3,20

100 Saarland 239-251+307-318+341 g 22,60 3,00

101 Saarland 338-340 g 50,00 9,00

102 Nederland nr 29 g 135,00 10,00

103 Ned. Indie Brief Java-Berlijn 1,00

104 Bundespost Stockboek p 40,00

105 Bundespost nr 118+136+153-154 g 99,00 8,00

106 Berlijn ETB 1980-1984 compleet 10,00

107 D.D.R. stockboek 1958-1979 20,00

108 Bulgarije stockboek 1882-1990 g 10,00

109 Polen blok 3 + 4 p/o 60,00 8,00

110 Rusland 6 blokken kunst p/g 2,60

111 Motief stockboekje treinen etc. p/g 5,00

112 Belgie TR 331-333 g 12,00 2,00

113 Belgie TR 336-354 g 8,25 1,60

114 Nederland Doos met davo albums met zegels g 5,00

115 Nederland V2065-2076 p 11,00 5,00

116 Nederland V2802-2812 p 18,70 10,00

117 Nederland V2352-2361 p 9,00 4,00

118 Nederland V2752-2757 p 16,80 3,60

119 Nederland V2142-2151 p 11,00 4,00

120 Nederland Vel 2006 dieren p 10,00 5,00

121 Nederland V3108-3112 p 17,00 8,60

122 Nederland V1709 p 7,00 4,00

123 Nederland V2285-2294 p 11,00 5,60

124 Nederland V2272-2281 p 11,00 4,00

125 Oud Duitsland Helgoland 6-7 o 320,00 15,00

126 Oud Duitsland Pruissen 1-4 g 120,00 6,00

127 Oud Duitsland Pruissen nr 13 g 200,00 10,00

128 Oud Duitsland Sachsen 8-11 g 55,00 5,00

129 Oud Duitsland Wurttemberg Dienst 241-250 o 22,00 4,00

130 Duitse Rijk 177-209+219-223 o 32,50 3,00

131 Duitse Rijk 450-453 o 40,00 7,00

132 Duitse Rijk Samendruk WZ 9 g 50,00 9,00

133 Duitse Rijk Samendruk K 11 g 50,00 9,00

134 Duitse Rijk Samendrukken W 47 + W 57 o 70,00 10,00

135 Nederland nr 90-100 g 200,00 30,00

136 Nederland nr 132-133 g 26,50 4,00

137 Nederland nr 212-219 g 60,00 10,00

138 Nederland nr 225-228 g 18,00 3,00

139 Nederland nr 232-235 g 17,50 3,00

140 Nederland nr 238-239 g 47,50 7,00

141 Nederland nr 240-243 g 40,00 6,00

142 Nederland nr 244-247 g 65,00 10,00

143 Nederland nr 248-251 g 32,50 5,00

144 Nederland nr 257-260 g 45,00 7,00

145 Nederland nr 261-264 g 30,00 5,00

146 Nederland nr 270-273 g 25,00 4,00

147 Nederland nr 274-277 g 20,00 3,00

148 Nederland nr 278 + 279-282 g 28,00 4,40

149 Nederland nr 346-349 g 111,25 15,50

150 Nederland nr 356-373 g 193,00 27,50
totaal 924,40
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Concorde: 50 jaar actief in de filatelie
 
Op 2 maart 2019 is het 50 jaar geleden dat het
(Franse) prototype van het supersonische verkeers-
vliegtuig Concorde de eerste vlucht maakte. Dat was
vanaf Toulouse in Frankrijk. Met als bemanning ge-
zagvoerder André Turcat. co-piloot Jacques Guignard
en de boordwerktuigkundigen Henri Perrier en Michel
Rétif (van links naar rechts op de foto).
 
Op deze vlucht van 29 minuten werd nog niet super-
soon gevlogen. Er zijn 20 Concordes gebouwd: 10 in
Engeland bij British Aircraft Corporation en 10 in
Frankrijk bij Aerospatiale.

Veel uitgiften
Meer dan 125 landen hebben postzegels van de Concorde uitgegeven.
Maleisië beet in 1965 de spits af met twee zegels met de Concorde in
silhouet boven het luchthavengebouw van Kuala Lumpur. Landen met
Concorde-postzegels beslaan vrijwel het gehele alfabet. Van Argentinië,
Benin en Cameroun via Haïti, Laos en Madagaskar tot Uruguay en Zaïre.
Met inbegrip van natuurlijk Groot-Brittannië en Frankrijk. Ook België,
Nederland en Suriname hebben officieel Concorde-postzegels uitgegeven.
Helaas is het Nederlandse ontwerp slecht uitgevoerd. Deze uitgifte vond
in 2015 plaats met een vel van vijf zegels in de serie 'Pionieren in de lucht'.
 
Foute postzegel
De eerste Concorde-postzegel van Frankrijk werd op 2 maart 1969 uitgegeven en die is voor mij één van
de mooiste Concorde-ontwerpen. En wel door zijn 'fraaie eenvoud'. Die datum was een zondag en de
postzegel is toen gewoon door de Franse posterijen afgestempeld, inclusief op eerstedag-enveloppen.
Groot-Brittannië gaf drie Concorde-zegels voor de eerste vlucht uit, met 3 maart 1969 als verschijnings-
datum. Officieel is er dus geen datumstempel van 2 maart 1969 op enveloppen met deze Britse Concor-
de-serie. Officieus zijn er echter wel enkele met die datum gestempeld. Het Franse ontwerp van 1969 is
ook door zeven (voormalige) Franse Koloniën gebruikt, waaronder Terres Australes et Antarctiques

Française (TAAF) met de waarde 85F en 'premier vol
1969' als opdruk. Heel bijzonder is hetzelfde ontwerp
van TAAF met 87F en 'premier vol 1968'. Die zegel
is eerder gedrukt in de verwachting dat de Concorde
in 1968 zou gaan vliegen. Al die foute zegels zijn toen
vernietigd. Dacht men... Want vele jaren later kwa-
men er een stuk of vier voor veel geld boven tafel!
Vreemd is nog dat de later gehanteerde waarde 2F
lager was. De originele foute zegel zit overigens niet
in mijn collectie. Voor twee bemanningsleden van de
eerste Concorde-vlucht zijn (veel later) ook postze-
gels uitgegeven. Onder meer door Togo voor André
Turcat en Henri Perrier. Aerogrammen met de Con-
corde als zegel zijn uitgegeven door Frankrijk, de New
Hebriden en de Filipijnen.

 
De Concorde in het kort (1)
* Op 29-11-1962 sloten de regeringen van Engeland en Frankrijk een overeenkomst voor de gezamen-
lijke studie, ontwikkeling en bouw van een supersonisch verkeersvliegtuig. * Eerste supersonische vlucht:
1 oktober 1969. * Max. aantal passagiers: 100. * Eerste lijnvluchten: 21 januari 1976; door British Airways
van Londen naar Bahrein en bij Air France van Parijs naar Rio de Janeiro met een tussenstop in Dakar,
Senegal. De kruissnelheid bedroeg 2172 km/uur. * Snelste lijnvlucht: 2 uur 52 minuten 59 seconden van
New York naar Londen (!). * Eerste vlucht naar Nederland: 27 februari 1982 naar Schiphol. * Laatste
vlucht: 26 november 2003 door British Airways van Londen naar Filton/Bristol in Engeland.
 
De Concorde in het kort (2)
* Er zijn nog 18 Concordes over: 1 is er door Air France gesloopt voor onderdelen en 1 is er van Air
France in juli 2000 verongelukt bij de start in Parijs waarbij 113 doden vielen te betreuren. * Zeventien
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zijn er officieel tentoongesteld in musea in 5 landen: Barbados (1), Duitsland (1) Frankrijk (6), Engeland
(6) en de Verenigde Staten (3). Helaas staat er nog 1 op een afgelegen niet toegankelijke plek op de
luchthaven Londen-Heathrow “niks te doen”. Oftewel, zoals de Britse krant Daily Express in 2017 ver-
woordde: “weg te rotten“.

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag in 2019 van
de eerste Concorde-vlucht zullen er ongetwijfeld vele
tientallen postzegels en blokken worden uitgegeven.
De meeste waarschijnlijk van landen in Afrika en
(ei)landen in de Grote Oceaan. Voor wie (veel) meer
over de Concorde (en de Russische tegenhanger
Tupolev Tu-144) wil weten, leze het boek “De ge-
schiedenis van de Concorde”. Dit boek op A4-formaat
telt 176 bladzijden en 243 illustraties. Van de omslag
ervan is in Nederland een persoonlijke postzegel uitgegeven. In Engeland bestaat
overigens al 40 jaar de Concorde Study Circle (CSC). De nu nog circa 60 leden van

deze studievereniging komen twee keer per jaar bijeen tijdens de Londense filateliebeurs Stampex om
hun nieuwe en oude supersonische vondsten te tonen.
 
De Concorde vloog niet alleen in de kleuren van Air France en British Airways (BA),  maar ook enige tijd
in die van Singapore Airlines (SIA). Het toestel had aan de rechterkant de kleuren van BA en aan de
linkerkant van SIA. Grappig is (nou ja...) dat de stadsstaat Singapore officieel (maar te vroeg) een
bankbiljet met de Concorde uitgaf. Daarop bleken de namen en kleuren van de maatschappijen op de
Concorde van het biljet verkeerd te staan. Dus BA links en SIA rechts op het vliegtuig. En dat bankbiljet
kon uiteraard niet meer uit de roulatie worden genomen. 
 
(Tekst en foto's: Henk Heiden)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17



Calvijnreis
 
Enige tijd geleden hebben Cees en Ineke Pijpers deelgenomen aan de zogenaamde
oecumenische Calvijnreis. Een reis naar Frankrijk en via Zwitserland en Duitsland
weer terug. Tijdens deze reis krijgt Calvijn (1509-1564) op enkele plaatsen bijzon-
dere aandacht. Johannes Calvijn is misschien wel de belangrijkste theoloog die is
voortgekomen uit de Reformatie. Hij studeerde in Parijs, woonde vervolgens in Or-
léans en kwam via Bazel in Genève terecht. Toen hij daar, door een conflict met het
stadsbestuur verbannen werd, vertrok hij naar Straatsburg, maar keerde later weer
terug naar Genève. Daar heeft hij tot zijn dood gewoond.
 
De eerste dag ging de reis van Oosterhout naar Vé-
zelay, een Franse gemeente in de regio Bourgogne,
gelegen op een punt waar een paar routes richting

Santiago de Compostella samenkomen. Het stadje is vooral bekend als
bedevaartsoord en om zijn abdijkerk, de basiliek Sainte-Marie-Madeleine,
een bouwwerk uit de 11e eeuw  met het grootste koor van Frankrijk en
heel eenvoudig ingericht. We bereikten de kerk via een steil weggetje. Het
uitzicht is er prachtig.

 
De volgende dag gingen we naar Taizé, de leefgemeenschap van een van de
twee oecumenische kloosters in Europa en het enige klooster met zowel
protestantse als katholieke monniken. Jaarlijks reizen vele duizenden jonge-
ren naar deze gemeenschap voor een week van bezinning. De stichter van
deze gemeenschap is Frère Roger.
 
Vanuit Taizé reisden we door naar Cluny
(Frankrijk), vermaard om het rijkste en
grootste benedictijnenklooster van de vroege
middeleeuwen. De Romaanse kerk van de

abdij was, voor de bouw van de Sint Pieter te Rome, de grootste kerk van
de christenheid. In de 13e eeuw raakte Cluny in verval en de gemeenschap
viel uiteen. Het klooster bestond tot de Franse Revolutie; daarna werd het
grotendeels gesloopt. Behouden bleven slecht de zuidzijde van het wes-
telijk dwarsschip van de kerk en een deel van de abdijgebouwen.

 
De derde dag bezochten we  de stad Genève, na Zürich de grootste stad  in Zwit-
serland, ook wel “Hoofdstad van de Vrede” genoemd;  hier zijn de Europese zetel
van de VN en de hoofdzetel van het Rode Kruis gevestigd. Genève was een toe-
vluchtsoord voor de leider van de protestantse Reformatie, Calvijn, en zijn mede-
standers. Hier is ook de begraafplaats van Calvijn. Wij bezochten het Oecumenisch
Centrum met o.a. de Wereldraad van Kerken. Deze is in 1948 opgericht in Amster-
dam. In het centrum bevindt zich een prachtige kapel.
Op de top van de heuvel van de oude stad ligt de kathedraal Saint-Pierre, voorma-
lige zetel van de bisschop van Genève. De torens steken hoog boven de rest van de
bebouwing uit. De eerste steen voor deze kerk werd gelegd in 1160. Calvijn zelf nam

zijn intrek in deze kerk en zijn houten stoel staat er nog steeds tentoon-
gesteld.

De 4e dag reisden we door naar Straatsburg aan de grens tussen Frankrijk
en Duitsland en bezochten we het Europees Parlement. Het absolute
hoogtepunt van de stad is de kathedraal. Deze is één van de grootste en
beroemdste  in Frankrijk en behoort ook tot de mooiste. De toren is maar

liefst 142 meter hoog en was lang het
hoogste gebouw in Europa. Het interieur
is groot en er is van alles te zien. Een groot
aantal glas-in-lood ramen zijn nog uit de
late Middeleeuwen. De bouw van kathe-
draal begon in 1176 en werd na een 263
jaar durende bouwperiode, waarin bijna
onafgebroken werd gewerkt, in 1439 vol-
tooid.
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Op de voorlaatste dag van onze reis vertrokken we
naar Mainz, de hoofdstad en grootste stad van de
Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en bezochten er de
Stephanskirche. Deze werd in 990 door aartsbisschop
Willigis op de hoogste heuvel van de stad gesticht.
In de kerk bevinden zich de beroemde en unieke glas-
in -loodramen van Marc Chagall (1887-1985). De

glas-in-loodramen in Mainz zijn het laatste werk van Marc Chagall en staan symbool
voor de vrede tussen Frankrijk en Duitsland, de verzoening van de mensen onderling
en de dialoog tussen Jodendom, Christendom en Islam.

 
Ook stond er een bezoek aan het Gutenberg-Museum op het
programma. Het museum geeft een duidelijk beeld van de door Johannes Gensfleisch,
ook wel Gutenberg genoemd, in Mainz uitgevonden boekdrukkunst. Hier was ook de
beroemde Gutenberg-bijbel te bezichtigen, een van de mooiste boeken aller tijden.
 
De zesde en laatste dag gingen we weer op weg naar Nederland. Maar onderweg
bezochten we nog de prachtige Romaanse basiliek van het klooster Maria Laach, een
van de mooiste kloosters in Duitsland en bijna 1000 jaar geleden gesticht.
 
Het was een prachtige reis die we niet gauw zullen vergeten.

(Gegevens o.a. ontleend aan de reisbrochure en google.)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Digitalisering
 
Het is voor een ieder duidelijk dat de digitalisering in onze maatschappij steeds verder gaat. Miljoenen
mensen maken gebruik van de sociale media en informatie ‘op papier’ wordt steeds schaarser. Om mee
te kunnen in deze ontwikkeling zoeken wij iemand die de vereniging behulpzaam zou kunnen zijn bij het
optimaliseren van de website, van onze Nieuwsbrief en van alle zaken die we digitaal beter zouden
kunnen doen, die ons bijvoorbeeld kan helpen toegang te verkrijgen tot de sociale media, zoals Facebook.
 
Iemand met kennis van IT dus, eventueel een student die bij onze vereniging zijn afstudeeropdracht zou
kunnen uitvoeren. Aan u – onze leden – de vraag of iemand van u dit zou kunnen en bereid zou zijn ons
te helpen of dat u wellicht iemand kent die over voldoende IT kennis beschikt en ons zou willen helpen.
 
Reageert u s.v.p.
 
Verder willen wij u vragen de OP eens te lezen via de link in de Nieuwsbrief
(door hier te klikken) of via onze website: www.oosterhouterpost.nl , en
daarna commentaar te geven op:
-  Wat is uw mening over de website in zijn huidige vorm – heeft u eventu-
eel verbeter- of aanpassingsvoorstellen.
-  Wat is uw mening over onze Nieuwsbrief – heeft u eventueel verbeter- en/
of aanpassingsvoorstellen.
-  Hoe denkt u over het digitaal ontvangen van  de OP (dus niet meer gedrukt). Kunt u zich voorstellen
in de (verre) toekomst OP, Nieuwsbrief en ook bijvoorbeeld de veilinglijsten nog uitsluitend digitaal te
ontvangen. Op dit moment is dat (nog) niet aan de orde, maar bij teruglopend aantal leden – en dus
teruglopende oplagen – kan digitalisering in de toekomst nodig zijn.
 
 

Gevraagd:
- Hebt u misschien een mooie enveloppe met speciale zegels of een verhaaltje om in de OP te plaatsen?
- Of hebt u een artikel over uw verzameling of een ander postzegelonderwerp?
- Of hebt u suggesties voor de OP?
Neem dan contact op met: Rien Kooiman 0162 314956 of rien.kooiman@kpnplanet.nl
Bij voorbaat dank.
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 Iets bijzonders

Op de enveloppe is de postzegel  “Vliegende kraai” geplakt voor bijzondere vluchten, ontworpen door
Aart van Dobbenburg, die ook de “propeller”-luchtpostzegel uit 1933 heeft hij ontworpen, alsmede de
kinderzegels uit 1934. De kraai is een uitmuntende en attente vlieger. De Vliegende kraai werd door het
eerst vrijgegeven in verband met de Dingaansdagvlucht van 11 december 1938. De enveloppe is verzon-
den op 5 december 1938 vanuit Amsterdam-Centraal en kwam op 12 december in Pretoria aan.
 
Op 16 december 1938 werd in Zuid-Afrika het eeuwfeest gevierd van Dingaansdag, verbonden aan de
rassenstrijd tussen de blanke boeren en de zwarte bewoners. Er ontstond misverstand over de overeen-
komst die de blanke boeren hadden gesloten met de Zulukoning Dingane om het land te gaan bewerken
bij de rivier Ncome. De Zulukoning vormde een leger van 10.000 krijgers om de boeren van hun land te
verdrijven. Op 15 december 1838 zwoeren de boeren aan God dat als ze de slag zouden winnen zij deze
dag voortaan als sabbat te vieren ter ere van God en dat er hier een kerk gebouwd zou worden (de kerk
is nu een souvenierswinkel).
 
De boeren vormden eveneens een leger en haalden hun geweren en twee kannonen te voorschijn. In
totaal waren er (inclusief helpers) zo’n 700 boeren. Dank zij hun geweren en de twee kanonnen hielden
de boeren stand. Meer dan 3000 krijgers werden gedood; het bloed van de krijgers kleurde de rivier rood,
sinds die tijd is het nu de Bloedrivier. Aan de kant van de boeren vielen er enkel 3 doden te betreuren.
Deze dag werd elk jaar gevierd als Dingaansdag. Het ANC heeft deze dag in 1994 omgedoopt naar “De
dag van de Verzoening”.
 
Op 15 december 1938 werd de enveloppe teruggestuurd vanuit het Postkantoor Voortrekkersmonument
naar Amsterdam-Centraal waar deze pas op 31 december 1938 werd afgestempeld. De enveloppe bevat
de in 1938 uitgegeven “voortrekkerszegels”. De Voortrekkers waren Nederlandstalige Afrikaner boeren,
die tussen 1830 en 1850 emigreerden uit de door de Britten geannexeerde Kaapkolonie naar het binnen-
land van Zuid-Afrika in de zogenaamde Grote Trek, om hier hun eigen onafhankelijke Boerenstaten te
stichten. In de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria staat het Voortrekkersmonument (1949).
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
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 PV Breda
 
POSTZEGELRUILBEURZEN 2019
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data in 2019:
6 januari, 3 februari, 10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 1 september, 6
oktober, 3 november, 1 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!
Vrij parkeren!!
        

LEDENBIJEENKOMSTEN 2019:
De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elke maand, behalve in juli en augus-
tus. In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.
De data voor 2019 zijn: 29 januari, 26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei, 25 juni, 24 september,
29 oktober, 26 november, 17 december.
 
RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2019:
Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf Hendrik
III plein 168, Breda op de volgende data in 2019:
19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 21 september, 19 oktober, 16 november,
21 december
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.

Informatie website:www.pvbreda.nl    info@pvbreda.nl
 

Als de kat in februari in de zon ligt voor de schuur,
moet ze in maart weer achter 't vuur.

22



 

  Kom  gezellig postzegelen bij Smits Philately 

Collecties & Partijen     Losse zegels & series 

  

WWW.FILATELIE.NET 

In- en verkoop van Postzegels 

Wij bieden u: 

• 800+ verzamelingen, partijen en restanten. 

• Indrukwekkend aanbod losse zegels en series Nederland  & Overzee. 

• Vele honderden kleine collecties van € 2,- tot € 100,-. 

• Gratis parkeren schuin voor de deur. 

 

Uw postzegels zijn geld waard bij Smits Philately. 

 
Wij zijn voortdurend op zoek naar: 

• Gespecialiseerde verzamelingen. 

• Doubletten partijen, handelarenstocks, uitzoekboeken.  

• Grote of kleine verzamelingen Engelse Koloniën.   

• Nederland en Overzee. 

• West Europa van A tot Z. 

• Wereld klassiek. 

• Postfris, ongebruikt of gestempeld, het maakt niet uit. 

 

Vraag nu onze gratis prijslijst aan: 

Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein 

Tel.: 030-2443170 , info@filatelie.net  
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

 
REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
 

 Contributie voor 2019
 
Het bestuur wil de contributie voor 2019 handhaven op die van de voor-
gaande 8 jaren nl. € 31,- per jaar. Ook die voor de huisgenoten blijft
€ 12,50. De voorzitter heeft dit meegedeeld tijdens de ledenbijeenkomst
van 19 september 2018 en het besluit werd door de ledenvergadering met
algemene stemmen geaccordeerd. De contributie had vóór 1 december

betaald moeten zijn! Als u dat niet hebt gedaan, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk overmaken op
rekeningnummer     NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg
Zorg voor een juiste omschrijving!!!  U kunt ook contant betalen. Betaal a.u.b. tijdig; dat bespaart ons
eventuele herinneringskosten. Bij voorbaat dank. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigt
om jaarlijks de contributie automatisch te incasseren. Op de volgende bijeenkomst zijn machtigings-
formulieren aanwezig. Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956.
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


