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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars 
 datum:  januari 2021 - 15e jaargang – nummer: 181 
De Nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars 
OVVP en belangstellenden. 

               Redactie:  yapa79dw@kpnmail.nl   website:  www.oosterhouterpost.nl  

 

 
 

De Nieuwsbrief van de OVVP is een mededelingenblad met informatie over zaken die spelen binnen de 

vereniging,  bestemd voor de leden van de vereniging en belangstellenden. Bezoekt u ons ook eens op 

www.oosterhouterpost.nl of scan de QR code met uw mobiele telefoon. 

Opgeven voor een (gratis) abonnement op de OVVP Nieuwsbrief via: yapa79dw@kpnmail.nl     - mocht u 

de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen (wat wij natuurlijk niet hopen) dan is een berichtje aan 

yapa79dw@kpnmail.nl voldoende. De Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. 

 

Van de voorzitter: 
 
Beste postzegelvrienden, 

 

Allereerst wil ik u allen een heel voorspoedig en vooral gezond 2021 wensen. 

Ik hoop dat u nog steeds gevrijwaard bent van het Coronavirus en dat u snel 

gevaccineerd kunt worden zoals vele andere Nederlanders. Hopelijk krijgen 

we op die manier het virus onder controle, en kunnen we weer uitkijken naar “betere” tijden.  
Helaas kunnen we in de maand januari nog geen bijeenkomsten organiseren en wachten we hoopvol op 

goed nieuws van premier Rutte op dinsdag 12 januari a.s. 

Het is daarom dat we besloten hebben om deze maand nog geen veilinglijsten op te nemen in de 

Oosterhouter Post en de Nieuwsbrief. Als het mogelijk is om in februari een  bijeenkomst te organiseren 

dan krijgt u van ons een email met daarin de veilinglijsten voor die avond. 

Gebruikelijk is ook dat we in onze laatste ledenbijeenkomst in december de jubilarissen van het 

afgelopen jaar huldigen. Omdat we ook dit hebben moeten uitstellen, heeft het bestuur gedacht om de 

jubilarissen van 2020 in het zonnetje te zetten tijdens de jaarvergadering in mei 2021. 

Laten we hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten en tot dan wens is u namens het bestuur en 

medewerkers:  

ZORG GOED VOOR UZELF EN BLIJF GEZOND !! 

 

Uw voorzitter  

Peter Hendrickx  

 

Ledenbijeenkomsten in 2021:  
 
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u). 

  
Bijeenkomsten 2021: woensdag 17 februari 2021; 17 maart 2021; 21 april 2021; 

woensdag 19 mei 2021; woensdag 16 juni 2021; 

woensdag 15 september 2021; woensdag 20 

oktober 2021; woensdag 17 november 2021; 

woensdag 15 december 2021 

 
 

mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2Fimage%2Fcatalog%2Fadv%2Flogo-haasje1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.haasjeoosterhout.nl%2F&docid=dnDevkkQQWehuM&tbnid=_DgLjJqt_6WTvM%3A&vet=10ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA..i&w=293&h=250&safe=off&bih=967&biw=1920&q=recreatiepark%20het%20haasje%20oosterhout&ved=0ahUKEwjBnNjzxcHmAhWNwqYKHUQJALQQMwhFKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Brabantse Filatelistendagen:  
 

Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef op de zaterdagmiddagen gaan 

gelukkig weer van start in 2021.   

Maakt u van de gelegenheid gebruik en kom ook eens kijken, kopen en ruilen. Gezellig 

en nuttig voor uw verzameling. (Zaal open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – 

toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

 

Verdere data voor de Brabantse 

Filatelistendagen:  

Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 

u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor 

leden en niet-leden van de OVVP.  

In 2021:  6 februari 2021; 6 maart 2021; 3 

april 2021; 1 mei 2021; 5 juni 2021; 4 

september 2021; 2 oktober 2021; 6 

november 2021; 4 december 2021. 

 

 
Tafel huren: 
 
Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen. Dat is een garantie voor succes. 

Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers. Kosten:  € 3,00 voor leden en € 5,00 

voor niet-leden.  Aanmelden bij Cees Pijpers: tel. 0162-432738 of  

ceespijpers@casema.nl of in de zaal – 1e zaterdag van de maand 13.00-16.00 u. 

 
Soosmiddag: 
 

Op de laatste woensdag van de maand organiseren wij een gezellige soosmiddag.  In De Bunthoef. 

Toegang van 13.00 – 16.00 u – Cees Pijpers is aanwezig namens het bestuur. De 

komende soosmiddagen:  In 2021: 24 februari 2021; 31 maart 2021;  28 april 2021; 

26 mei 2021; 30 juni 2021; 29 september 2021; 27 oktober 2021; 24 november 2021 

– niet in december. 

 

 

Ruilen: 
 

Tijdens de ledenbijeenkomsten (en tijdens de Brabantse Filatelistendagen en tijdens de soosmiddagen) 

kan natuurlijk altijd onderling worden geruild. Vaak wordt al gebruik gemaakt van 

de mogelijkheden onderling te ruilen voorafgaand aan (de zaal is al open om 19.00 

u)  en na afloop van de veiling. Neemt u eens wat dubbel materiaal mee. Wie weet 

raakt u wat van uw dubbele materiaal kwijt en vindt u bij uw collega verzamelaar net 

dat ontbrekende zegeltje. 

Bovendien kunt u tijdens de bijeenkomsten terecht bij onze ‘dubbeltjestafel’ met 

heel veel keuze… 

 

Nu dus even niet, maar het komt terug…….. 

 
Voordelig zegels en benodigdheden kopen bij nieuwtjesdienst: 
 
Bij onze nieuwtjesdienst kunt u voordelig en gemakkelijk de nieuwe uitgiften van postzegels, 

eerstedagenveloppen, mapjes, albums en alles wat u verder voor uw hobby nodig 

heeft, kopen of abonnementen nemen. Vraagt u eens na bij Joop Hofkens, hoofd 

nieuwtjesdienst, j.hofkens@hetnet.nl of  overlegt eens met hem over de 

mailto:ceespijpers@casema.nl
mailto:j.hofkens@hetnet.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fbunthoef-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vrijetijdskooroosterhout.nl%2F&docid=tqjSXAaS71WMMM&tbnid=w44Ivx5w9pUi1M%3A&vet=10ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ..i&w=1588&h=662&safe=off&bih=967&biw=1920&q=de%20bunthoef%20oosterhout&ved=0ahUKEwjymqShxsHmAhWh1aYKHdLeCMgQMwhCKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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mogelijkheden op een ledenbijeenkomst of op een Brabantse Filatelistendag. Joop is daar altijd 

aanwezig, met zijn voorraden en met zijn adviezen.  

 

 
Rondzendverkeer – inzenden boekjes: 
 
Voor ons rondzendverkeer hebben wij steeds goede boekjes nodig  

met vooral goed materiaal. Over het algemeen wordt goed verkocht 

uit onze rondzendboekjes, dus om uw overtollige zegels en 

poststukken kwijt te kunnen is het heel aantrekkelijk boekjes vol te 

plakken. Informatie bij hoofd rondzendverkeer: Ludwig Engst tel. 

0162 684934  l.engst@hetnet.nl . Rondzendboekjes kosten  Є 1,25 per boekje. 

 

 

Artikelen Nieuwsbrief: 
 

Als u een leuk (filatelistisch) verhaal heeft over welk filatelistisch onderwerp dan 

ook, dan zullen we dat graag opnemen. En, mocht u een verhaal hebben maar het 

liever niet zelf schrijven, het bestuur – de redactie -  is graag bereid een handje te 

helpen. 

 

 

 
Nieuwsbrief en OP-Vereni-
gingsblad:  te lezen op  
 
www.oosterhouterpost.nl  
 

Ons onvolprezen verenigingsblad 

Oosterhouter Post is op onze website opgenomen en wel in Pdf-vorm 

of leest u hem eens door hier te klikken. 
 

 

En kijkt u eens op onze website. www.oosterhouterpost.nl   

 
 

 

 

Postzegelverenigingen “in de buurt”: 

Wilt u iets meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun 

websites: 

1. Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/   

2. Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com   

3. Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/   

4. Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/   

5. Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/   

6. Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl  

7. Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl   

8. Geleen: De Philatelist geleen www.dephilatelistgeleen.nl  

9. Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl  

mailto:l.engst@hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://cdn.editoo.nl/Publish/41458/106/41458ISSUE106_Rrxe_RGBWeb.pdf
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.pzvaltena.nl/
http://delta-oost.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
http://pvbreda.nl/
http://www.philatron.nl/
http://www.e-f-v.nl/
http://www.filawb.nl/
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
http://www.dehelmveste.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fimages%2Fhomeknop%2Fhome-nieuws-knop.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fverenigdehaagsefilatelisten.nl%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F56-publicaties%2Fde-brug%2F22-de-brug-jg-35-nr-251-oktober-2015%3FItemid%3D109&docid=dCltZmB_U_IrwM&tbnid=a21rTJuWM3apwM%3A&vet=12ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM..i&w=225&h=225&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=rondzendverkeer&ved=2ahUKEwjv2eTngdbmAhXCoaQKHY7dAxY4yAEQMygSMBJ6BAgBEBM&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D187589901448370&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fartikelenenverhalen&docid=F5UR45Z5XX3McM&tbnid=pg9ggkXvvA4-bM%3A&vet=10ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA..i&w=449&h=364&itg=1&safe=off&bih=967&biw=1920&q=verhalen%20artikelen&ved=0ahUKEwi9k5uZgtbmAhVF_KQKHUxADYoQMwhoKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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10. ’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/   

11. FV De Bevelanden, Kloetinge  www.postzegelclubdebevelanden.nl  

12. Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl  

13. Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/   

14. Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/  

15. Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com 

 

 
Bij onze buren in België:   
 

Boortmeerbeek (B): Filatelieclub ‘De Postiljon’- Boortmeerbeek (B):  Het clubblad van deze maand, 

alsook het vorige clubblad, zijn in pdf-formaat te bekijken of af te drukken via de website. Ga hiervoor 

naar : http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html 

 
Te koop aangeboden: 
 

In deze rubriek kunt u – afhankelijk van de beschikbare ruimte -  (gratis) uw 

overtollige zaken aanbieden. Het liefst natuurlijk wel iets aantrekkelijks. 

Bijvoorbeeld een mooie verzameling, of een fraaie brief. Kost u niets, dus, wat 

houdt u tegen…….. 

 

 

Te koop: 270 Ned. Postzegelmapjes in 11 stuks nieuwe DAVO albums met 

cassettes, 

v.a. nr. 1 t/m nr. 220b, met doubletten, - Cat waarde zonder de albums  1.260  Euro 

Tel: Tom -    013 – 4 67 12 47 

 

Wie heeft belangstelling voor postfrisse zegels uit Zuid Korea uit de jaren 1993, 1994 en 1995? 

In totaal 51 postzegelboekjes, 31 losse velletjes en 87 zegels.  Frans Eikhout 0653103313 

 

 
 
Bezoekt u s.v.p. eens onze website: www.oosterhouterpost.nl: 

 

 

Op onze website kunt u zowel deze Nieuwsbrief als ook ons verenigingsblad Oosterhouter Post inzien 

en lezen. En vertelt u ons s.v.p. eens wat u ervan vindt. De OP digitaal lezen – en de Nieuwsbrief.  
Er is ook veel informatie over bestuur, agenda en natuurlijk ook over onze geschiedenis. 

http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
http://www.oosterhouterpost.nl/
http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
http://vpt-tilburg.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
http://www.depostiljon.net/html/klubblad2.html
http://www.oosterhouterpost.nl/
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Gustav Klimt 1862 - 1918 

Klimt werd geboren op 14 juli 1862 in de buurt van Wenen in een 

armoedig gezin. Klimt overleed op 6 februari 1918. Zijn vader was 

goudgraveerder. Wellicht heeft dit Klimt beïnvloed bij zijn gebruik van 

goud in zijn schilderijen. Hij kreeg zijn kunstzinnige opleiding op de 

Weense Kunstgewerbeschule für 

Kunst und Industrie in de jaren 

1876-1883 waar hij onder anderen 

les kreeg van J.V. Berger en F. 

Laufberger. Vanaf 1879 werkte hij 

samen met en met zijn broer. Hij 

maakte vooral - door Hans Makart 

beïnvloedde - schilderijen voor 

openbare gebouwen, zoals het Theater van Reichenberg, en 

gebouwen in Boekarest,  Wenen, enz.  Vrijwel tot aan de 

eeuwwisseling werkte hij in een klimaat dat geschapen was door Hans Makart (1840-1884) een 

dominante figuur in de Weense kunstwereld. In zijn begintijd werd het werk van Klimt niet gewaardeerd 

door de gevestigde orde, die zijn schilderijen nogal pornografisch vond. Om zich af te zetten tegen de 

traditionele opvattingen richtte Klimt de Wiener Secession 

op, de Oostenrijkse variant van de Jugendstil of de Modern 

Style. Het was een vereniging van beeldende kunstenaars 

(Vereinigung bildender Künstler Oesterreichs Secession) in 

het Wenen van het Fin de Siècle. De vereniging werd op 3 

april 1897 opgericht door Gustav Klimt, Koloman Moser, 

Josef Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Otto Wagner, Max 

Kurzweil, Otto Friedrich en andere kunstenaars. Het was een 

afsplitsing, een separatistische beweging, van het Wiener 

Künstlerhaus, waarvan het traditionalisme werd 

veroordeeld. De Wiener Secession liet zich inspireren door 

voorgangers in Berlijn en in München, waar al eerder 

secessiebewegingen waren opgericht Klimt kreeg later 

erkenning en werd benoemd tot eredocent van de universiteit 

van München en Wenen. Klimt overleed op 55-jarige 

leeftijd. Hij is begraven op het Hietzinger Friedhof in 

Wenen. Op de steen staat zijn typerende handtekening 

gebeiteld. 

Symboliek, erotiek,  uitgesproken zin voor het decoratieve en bevallige verfijning kenmerken zijn 

schilderijen en tekeningen. In zijn allegorische voorstellingen en in zijn talrijke 

portretten weeft hij op een ongeëvenaarde manier gestileerde kleurvlakken door 

elkaar als een soort patch-work. Met een oneindige tederheid behandelt hij 

uitsluitend de vrouw in zijn werk. Zijn werk getuigt van een groot 

vakmanschap, een grote gevoeligheid en een zin voor kleur. Gustav Klimts 

werk bestaat vooral uit schilderijen, maar hij heeft ook muurschilderingen, 

tekeningen en collages vervaardigd. Diverse daarvan zijn tentoongesteld in het 

Secessionsgebäude. Klimt is veel geroemd voor het gebruik van  goud in zijn 

schilderijen. Dit is ook zichtbaar in het hierboven afgebeelde schilderij uit 1901,  

Judith I.                  (Anna C. van der Maade - 130306) 
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De ‘beren’ van Saint Louis: 
 
In 1895 kreeg een klusjesman de opdracht de kelders van het gerechtsgebouw van Louisville (Kentucky) 

op te ruimen. Hij moest de 

stapels papieren die in de loop 

van de jaren waren opgestapeld 

verbranden. Bij het verbranden 

van de stapels in een oven viel 

zijn oog op bijzondere 

postzegels die op een deel van 

de te verbranden papieren 

geplakt waren. Hij toonde de 

onbekende zegels aan de 

beheerders van het 

gerechtsgebouw. De zegels bleken een groot aantal ‘Saint Louis Bears’ te zijn, de grootse vondst ooit. 

Volgens een publicatie van L.N. and M. Williams werden de zegels verkocht voor bijna $ 20.000,00, 

zowel in die tijd als nu (omgerekend) een enorme som geld. En de klusjesman?  Hij werd natuurlijk niet 

vergeten. De beheerders toonden hun dankbaarheid met een pilsje.     

De Saint Louis Bears behoren tot de grootste zeldzaamheden van de Amerikaanse filatelie, informatie 

over deze zegels was tot het begin van de 20e eeuw schaars, slechts enkele exemplaren waren bekend, 

tot de vondst in Louisville. Ze werden voor het eerst gebruikt in november 1845, ongeveer vier maanden 

na de uitgifte van de eerste lokale zegels - die van New York - door postmaster Robert Morris in New 

York City. De beren van Saint Louis werden uitgegeven onder verantwoordelijkheid van postmaster 

John.M. Wimer. De zegels kregen de naam ‘beren’ omdat in het ontwerp het wapen van Missouri was 

opgenomen, geflankeerd door twee beren. De eerste uitgaven waren een 5 en een 10 cents zegel, waarbij 

op één drukplaat links een rij van 3 zegels met zegels van 5 cent en rechts een rij zegels van 10 cent. 

Vanaf 1846 werd ook een 20 cents zegel uitgegeven, vooral bestemd als (dubbele) port voor 

bestemmingen verder dan 300 mijl. Deze zegel werd gedrukt door in de drukplaat de 5 cents cliché te 

vervangen door de 20 cents. De eerste zegels werden gedrukt op groenachtig papier, een herdruk in 1846 

op lila-grijs papier en aan het eind van 1846 nog een keer op blauwachtig papier.  

In 1912 werd een tweede belangrijke vondst gedaan, toen Edward Hemingway in correspondentie 

gericht aan Charnley & Wheler nog enkele exemplaren ontdekte. In 2003 werd een veiling gehouden 

van de verzameling van Margie Fairman, waarbij alle tot dan bekende zegels en brieven van de beren 

werden geveild, een veiling van 102 kavels met als laagste inzet $ 3000,00 en de hoogste $ 100.000,00 

voor een brief gefrankeerd met een zogenaamd se-tenant paar van 10 en 20 cents. In de ‘MICHEL  Nord- 

und Mittelamerika’ staan de zegels vermeld met prijzen variërend van Є 3.800,00 tot Є 30.000,00.  

Aan de introductie van de postzegels in 1845 ging een publicatie vooraf in de ‘Missouri Republican’ op 

5 november 1845 (vertaald): “Zegels voor brieven. Mr. Wimer, de postmaster heeft een set zegels 
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voorbereid, te gebruiken op brieven, waarmee wordt aangegeven dat de port betaald is. Hij heeft hiertoe 

gebruik gemaakt van een plan van de postmaster van New York en van andere steden. De postmaster 

heeft ons verzocht te melden dat hij 9 zegels van 10 cent en 18 zegels van 5 cent voor 1 dollar. Het 

verschil is nodig om voor het drukken van de zegels te betalen”.           

(Willem-Alexander Arnhemer – 151102 - bron: Encyclopaedia of Rare and Famous Stamps by L.N. 

Williams published by David Feldman, Geneva -  Pol Wijnants (B). 

 

 

 
 

 
 
Nieuwsbrief: 
 

Van enkele van onze lezers vernemen wij dat de Nieuwsbrief niet altijd goed binnenkomt. In verband 

met de bescherming van uw privacy wordt de Nieuwsbrief verzonden via de ‘BCC’. Deze afkorting 

staat voor ‘blind carbon copy’, hetgeen inhoudt dat de mailadressen van de ontvangers niet zichtbaar 

zijn. Er zijn echter mailprogramma’s die dit soort van mailberichten beoordelen als ‘spam’ en ze daarom 

of in uw spambox plaatsen of helemaal verwijderen.  Daarom is het goed uw spamberichten te 

controleren op berichten van onze vereniging.  

Soms helpt het door in uw mailprogramma bij  ‘ongewenste mail’ aan te geven dat u mails van ‘deze 

afzender’ altijd wilt ontvangen. Ook kunt u ons adres opnemen in uw lijst van ‘contactpersonen’.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vrede van Hubertusburg: 
 

We hebben wat afgevochten in de voorbije eeuwen. De ene oorlog volgde op de andere en alleen al 

daarom is het waarschijnlijk een goede zaak dat we binnen Europa elkaar vandaag de dag een beetje in 

evenwicht houden. Er zijn oorlogen uitgevochten waarvan we nu nog 

nauwelijks weten dat ze ooit zijn 

geweest en welk leed en ellende ze 

met zich meebrachten. Natuurlijk 

werden na die oorlogen altijd 

feestelijkheden aangericht voor 

degenen die hadden gewonnen – en 

dus gelijk hadden – over de ellende 

van de gesneuvelden en hun 

families en over de overwonnenen 

horen we eigenlijk nooit iets. 

Vandaar dat we eigenlijk iedere vrede moeten toejuichen en blij 

moeten zijn met een situatie van geen oorlog. Neem nou de Zevenjarige Oorlog. Er zijn dagen zat dat 

ik er niet aan denk. Toch moeten het voor de betrokkenen moeilijke jaren zijn geweest. Daarom is het 

goed dat er aandacht is geschonken aan het feit dat 250 jaar geleden, op 15 februari 1763, met de Vrede 

van Hubertusburg een einde kwam aan deze oorlog tussen Pruisen, aartshertogdom Oostenrijk en 

keurvorstendom Saksen.   

Heeft u de Nieuwsbrief een keer niet ontvangen  -  de 
OVVP Nieuwsbrief wordt elke maand rond de 1e 

Verzonden -  of bent u de Nieuwsbrief kwijtgeraakt?   Op 
de website van de OVVP kunt u alle 

Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:   
www.oosterhouterpost.nl  

 

Tijdens het internationaal posthistorisch congres in het Duitse Sindelfingen in 2014 kreeg Pol Wijnants van Hobby- en 
Verzamelaarsclub van Begijnendijk (HVB) de ‘Gouden posthoorn’. Dit is de hoogste onderscheiding die Duitsland uitreikt 

aan posthistorici. De jury loofde Pol Wijnants voor de manier waarop hij de internationale postverbindingen tussen 1701 en 
1874 begrijpbaar maakte. De HVB bestaat veertig jaar. 

http://www.oosterhouterpost.nl/
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In eerste instantie waren ook nog Rusland en Zweden, als bondgenoten van Oostenrijk bij deze oorlog 

betrokken, maar deze landen trokken zich na de Vrede van Sint-Petersburg en de Vrede van Hamburg 

terug. Bondgenoot – van Oostenrijk – Frankrijk trok zich terug 

nadat het vrede sloot met Engeland (Vrede van Parijs). Saksen 

was verbonden met Oostenrijk en vervulde een 

bemiddelaarspositie tussen Pruisen en Oostenrijk, dat zodanig 

economisch verzwakt was, dat het wel een einde moest maken 

aan de oorlog. Op 24 november 1762 werd een wapenstilstand 

bereikt en de onderhandelingen begonnen op 30 december 

1762 in het door de Pruisische troepen geplunderde Jachtslot 

Hubertusburg bij Wermsdorf (ten oosten van Leipzig) in 

Saksen. Het vredesverdrag werd uiteindelijk in februari 1763 

door alle betrokken partijen getekend. 

Deutsche Post bracht op 28 april 2013 een herdenkingszegel uit ter gelegenheid van de 250e verjaardag 

van de Vrede van Hubertusburg.  

(Frans Haverschmidt – 140716 – bronnen: Deutsche Post – PV Wermersdorf) 

 

 

Michel Rocard 
Nieuw-Caledonië (Frans: Nouvelle-Calédonie) is een Frans overzees gebiedsdeel met een bijzondere 

status met een oppervlakte van 18.575 km². Het bestaat uit het hoofdeiland Grande Terre, dat evenwel 

ook Nieuw-Caledonië wordt genoemd, de Loyaliteitseilanden, waarvan Maré, Lifou en Ouvéa de 

belangrijkste zijn, en een aantal kleinere eilanden. De archipel ligt in de Stille Oceaan: ten oosten 

van Australië, ten zuiden van Vanuatu, ten westen van Fiji en ten noorden van Nieuw-Zeeland. Het 

aantal inwoners bedraagt 290.009 (2020). De bevolking bestaat voornamelijk 

uit Melanesiërs en Europeanen. Er zijn 25 vliegvelden in het gebied. Aircalin en Air Calédonie zijn de 

twee luchtvaartmaatschappijen. Het was in 1774 James Cook die als eerste Europeaan het eiland 

ontdekte. De naam komt waarschijnlijk van zijn geboorteland Schotland. In 1853 werd het Frans 

bezit. Napoleon III annexeerde Nieuw-Caledonië in een poging om meer invloed te kunnen uitoefenen 

in de regio. Jarenlang wisten de Fransen niet echt wat ze met de eilanden moesten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_overzeese_gebieden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_overzeese_gebieden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Caledoni%C3%AB_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loyaliteitseilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lifou
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouv%C3%A9a
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(continent)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiji
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegveld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aircalin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Air_Cal%C3%A9donie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvaartmaatschappij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III
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De eilanden werden gebruikt als gevangenis en bijna 21.000 Franse boeven werden naar het eiland 

verbannen. Toen er nikkel gevonden werd in 1864, kwam er rijkdom, in 1879 werd de eerste 

nikkelsmelter op het eiland geopend. De productie steeg geleidelijk naar een piek van 80.000 ton nikkel 

in 1971. In 1981 was er zo’n 110 miljoen ton nikkelerts gemijnd, equivalent aan 2,5 miljoen ton nikkel. 

Later ontwikkelde de luchtvaart zich en Nieuw Caledonië werd beter bereikbaar. Vandaag de dag is 

Nieuw Caledonië een heerlijke, gevarieerde en bijzonder interessante vakantiebestemming.  

Michel Rocard (1930 – 2016) was een Frans politicus en lid van de Parti Socialiste (PS). Hij was van 

1988 tot 1991 eerste minister onder het presidentschap 

van François Mitterrand. Hij bedacht o.a. de Revenu 

Minimum d' Insertion of afgekort RMI, een sociale 

bijstand voor de armen. 

Voor Nieuw Caledonië was Michel Rocard belangrijk, 

omdat hij aan de wieg stond van de ‘Matignon-

overeenkomsten’ (gesloten in het Hôtel de Matignon in 

Parijs)  op 26 juni 1988 door een onafhankelijk-

heidsdelegatie onder leiding van Jean-Marie Tjibaou en een 

anti-onafhankelijkheidsdelegatie onder leiding van plaatsvervangend Jacques Lafleur , onder auspiciën 

en onder leiding van de Franse regering van Michel Rocard , na het conflict tussen de loyalisten (voor 

het behoud van New Caledonië in de Franse Republiek) en de separatisten. De gesprekken vonden plaats 

onder de leiding Christian Blanc, die verantwoordelijk was namens de regering Rocard . Deze 

overeenkomsten voorzagen in een ontwikkelingsperiode van tien 

jaar, met economische en institutionele garanties voor 

de Kanak- gemeenschap, een onafhankelijkheidsbeweging, om de 

Nieuw-Caledoniërs tijd te geven te kunnen beslissen over hun 

onafhankelijkheid. De gesprekken zijn voltooid op 

20 augustus 1988 met de Oudinot-overeenkomsten , zo genoemd 

omdat ze werden ondertekend op het hoofdkantoor van  

het Ministerie van Overzeese Departementen en Gebieden , 

het Montmorin-hotel in de rue Oudinot in Parijs.  De overeenkomst 

werd goedgekeurd door de ondertekenaars van het wetsvoorstel 

betreffende wettelijke en voorbereidende bepalingen ten aanzien van de zelfbeschikking van Nieuw-

Caledonië in 1998. Deze teksten, die het herstel van de burgerlijke vrede mogelijk maakten en het kader 

vormden voor de overgangsstatus van Nieuw-Caledonië tot 1998 , worden over het algemeen 

gezamenlijk aangeduid zoals Matignon-Oudinot overeenkomsten . 

Tegelijkertijd verleenden deze overeenkomsten amnestie voor de bloedbaden in Ouvéa en verbood elk 

proces tegen de dood van 4 gendarmes en 19 Kanak-separatisten. 

De Matignon-akkoorden werden door de Fransen goedgekeurd met het referendum van 

6 november 1988. De gestelde vraag was: "Keurt u het wetsvoorstel goed dat door de president van de 

Republiek aan het Franse volk is voorgelegd en betrekking heeft op de wettelijke en voorbereidende 

bepalingen voor de zelfbeschikking van Nieuw-Caledonië in 1998?" . De maatregel werd goedgekeurd 

met 80% van de uitgebrachte stemmen. De deelname was laag (37%).  

Een tweede overeenkomst ( Nouméa-overeenkomst ) werd ondertekend 5 mei 1998 onder auspiciën 

van Lionel Jospin  : het stelde zelfbeschikking uit tot een periode tussen 2014 en 2018 , en voorziet in 

een geleidelijke overdracht tot 2014 van bevoegdheden op alle gebieden 

behalve defensie , binnenlandse veiligheid , justitie en de munteenheid die de bevoegdheid van 

de Franse Republiek zou blijven (in termen van buitenlands beleid is het de bedoeling om Nieuw-

Caledonië te betrekken bij regionale samenwerkingsacties). Tijdens het overleg met de bevolking van 

Nieuw-Caledonië, de zondag 8 november 1998, werd het Nouméa-akkoord goedgekeurd door 72% van 

de uitgebrachte stemmen (participatiegraad: 74%). 

Op 4 november 2018 gaf bij het Nieuw-Caledonisch onafhankelijkheidsreferendum een meerderheid 

van de inwoners aan zich niet te willen afscheiden van Frankrijk. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1930
https://nl.wikipedia.org/wiki/2016
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politicus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_premiers_van_Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_bijstand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_bijstand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armoede
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/H%25C3%25B4tel_de_Matignon&usg=ALkJrhgOXZTzMerXpJh5l48BUlDtj26ZaA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/26_juin&usg=ALkJrhiYONKH-059Uuik7gcsrlGD-cPlCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Juin_1988&usg=ALkJrhhbbm6wYdYZ3Xtf-Zl5pJgFUMU8Aw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1988&usg=ALkJrhjFRJuR7DSojVoiS5xVrjIu9A3sJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Tjibaou&usg=ALkJrhhmEwFMOwDWDOEIzUi50DYVTggNzQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lafleur&usg=ALkJrhgokFVQOdvUd7dMWbtl9qlZxI1mSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Michel_Rocard_(1)&usg=ALkJrhixKT-GQii3yB-vihCCaGOCjyOEgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/France&usg=ALkJrhgE0AFizUVLsWyU3MoYg2VGgfcELQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Michel_Rocard_(1)&usg=ALkJrhixKT-GQii3yB-vihCCaGOCjyOEgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Michel_Rocard&usg=ALkJrhhcpLGwNmHZTMJ5qxqlzm5Vzsr7bQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%25C3%25A9donie&usg=ALkJrhi7OoHxWcrWtTOtLvBxjc3rq4At5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Christian_Blanc&usg=ALkJrhjsNNmzxYqhWZW077XEK9JXQJa5yg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Michel_Rocard_(1)&usg=ALkJrhixKT-GQii3yB-vihCCaGOCjyOEgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kanak&usg=ALkJrhiT_y8PJd88CHONCkqALRfcEPd-CQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/20_ao%25C3%25BBt&usg=ALkJrhjxcH9842LcWrgBFnVhKTrl8ngNCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ao%25C3%25BBt_1988&usg=ALkJrhghClc-fz8GJW0Pb3I9mIfUxEcE0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1988&usg=ALkJrhjFRJuR7DSojVoiS5xVrjIu9A3sJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Minist%25C3%25A8re_des_Outre-mer&usg=ALkJrhh-xebuUQTq1A-XFVDiKtru_OlQww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/H%25C3%25B4tel_de_Montmorin_(Paris_rue_Oudinot)&usg=ALkJrhjDg-imjtMOTlOrDkUzq7Afb9__GA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rue_Oudinot&usg=ALkJrhgOMh_9waZbFhYEKJTdQrUAIvPZKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Paris&usg=ALkJrhg3e0hRkMv1XA4Q5tffkud7YIZN5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%25C3%25A9donie&usg=ALkJrhi7OoHxWcrWtTOtLvBxjc3rq4At5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1998&usg=ALkJrhjsky8YBz-VmleHoqourOMLeEDgcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Prise_d%2527otages_d%2527Ouv%25C3%25A9a&usg=ALkJrhg755yAExUltPs1bhaUZiF-rjMeMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25A9f%25C3%25A9rendum_de_1988_sur_l%2527autod%25C3%25A9termination_de_la_Nouvelle-Cal%25C3%25A9donie&usg=ALkJrhgJ94OGsdqvkSIuFvcyZGbsDzDjnw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/6_novembre&usg=ALkJrhj7uzfI7T1agpGXPKcAua1qrnLtSw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Novembre_1988&usg=ALkJrhhAlL--xbfss44xKmK6A1bAbaeilw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1988&usg=ALkJrhjFRJuR7DSojVoiS5xVrjIu9A3sJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Noum%25C3%25A9a&usg=ALkJrhidCn5b8Tu-d8lk-S6aYUdE2-rR8Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/5_mai&usg=ALkJrhgz_Bkmag-pOWahRPNpINolRKXjDw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mai_1998&usg=ALkJrhh5neUV7W-_Gi52UI1GEeUyHQ8QNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1998&usg=ALkJrhjsky8YBz-VmleHoqourOMLeEDgcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Lionel_Jospin&usg=ALkJrhiaZh7sCYoq9hskLn0Yq18e9k2p_w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/2014&usg=ALkJrhgYzKKu3uzVOeRZzD7Xcg-jQFl3dw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/2018&usg=ALkJrhh1ZEYSCBwhdTBX_gC4F8xEG58HQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Transferts_de_comp%25C3%25A9tences_en_Nouvelle-Cal%25C3%25A9donie&usg=ALkJrhj1uQ7lsvUIh2TQP-zvja678PZS9Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/2014&usg=ALkJrhgYzKKu3uzVOeRZzD7Xcg-jQFl3dw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%25C3%25A9fense_nationale_(France)&usg=ALkJrhi9afe5Eu8yP4N1WGuNenVuc5kScA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/S%25C3%25A9curit%25C3%25A9_int%25C3%25A9rieure_(France)&usg=ALkJrhhyEiDyeqZt0chEtmRJwEeE2HA3OQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Organisation_juridictionnelle_(France)&usg=ALkJrhgGAEGaItqsL3PDqFAZiCByRnGi_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Franc_Pacifique&usg=ALkJrhh2377XEU91uYf6qPHqt-9RbpYpow
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/France&usg=ALkJrhgE0AFizUVLsWyU3MoYg2VGgfcELQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Politique_%25C3%25A9trang%25C3%25A8re_de_la_France&usg=ALkJrhhKZbkIB7BGr2KXpA8ezcDysy6kkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%25C3%25A9donie&usg=ALkJrhi7OoHxWcrWtTOtLvBxjc3rq4At5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%25C3%25A9donie&usg=ALkJrhi7OoHxWcrWtTOtLvBxjc3rq4At5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dimanche&usg=ALkJrhiDXsx2KapyMrroQbwQA-TuPpf3fg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/8_novembre&usg=ALkJrhhPVjw2uxPwkaBQcf9tUEBkHApOEw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Novembre_1998&usg=ALkJrhjqU5pdPYk27TkR5QOZdMJ7QRIGbg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1998&usg=ALkJrhjsky8YBz-VmleHoqourOMLeEDgcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Noum%25C3%25A9a&usg=ALkJrhidCn5b8Tu-d8lk-S6aYUdE2-rR8Q
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Caledonisch_onafhankelijkheidsreferendum_2018
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Met een postzegel van 1.000 Frank CFP, (de frank CFP is de munteenheid van de Franse overzeese 

gebiedsdelen Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië en Wallis en Futuna – waarde 1.000 XPF = € 8,38) 

ontworpen door Jean-Jaques Mahuteau, werd Michel Rocard op 8 november 2019, herdacht door de 

posterijen van Nieuw Caledonië.   (Anna C. van der Maade – 201022) 

 
 
De grote wielerronden in Europa: 
 

In Europa worden in veel landen belangrijke wielerronden georganiseerd. De belangrijkste drie zijn wel 

de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta in Spanje. Het zijn alle drie meerdaagse 

wielerwedstrijden die grotendeels of soms alleen maar voeren door de landen die 

het evenement organiseren. De Giro d’Italia is een etappekoers die voor het eerst 

werd verreden in 1909 en sindsdien ieder jaar - met 

uitzondering tijdens de jaren van de twee 

Wereldoorlogen - is gehouden. De Ronde van Italië 

duurt in de meeste gevallen 23 dagen, waarin 21 etappes worden gereden. 

De laatste jaren eindigt de Giro in Milaan.   

De eerste Ronde van Italië werd op 7 augustus 1908 in de  - op roze papier 

gedrukte – ‘Gazetta dello Sport’ aangekondigd, dit in navolging van een 

autorace door Italië die door concurrent ‘Corriere della Sera’ werd 

georganiseerd. De eerste etappe van de Giro startte op 13 mei 1909 vanaf het 

Loretoplein in Milaan en eindigde in Bologna. In deze eerste editie werd in 

totaal 2448 kilometer gefietst en de eerste winnaar was Dario Beni.  

De winnaarstrui (maglia rosa) is roze, dit in overeenstemming met de kleur 

papier van de organiserende krant. De Giro werd het vaakst gewonnen door een Italiaan, tot 1950 werd 

de rit zelfs nooit gewonnen door een buitenlander. Zeven keer won een Belg, waarvan met name vijf 

overwinningen van Eddy Merckx de andere Belgen waren Michel Pollentier en Johan De Muynck. In 

2017 was Tom Dumoulin de eerste Nederlander die de Giro won.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Munteenheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans-Polynesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Caledoni%C3%AB_(gebiedsdeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wallis_en_Futuna
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De Tour de France is voor het eerst gereden in 1903 en werd destijds georganiseerd door Henri 

Desgrange, hoofdredacteur van het tijdschrift l’Auto, naar een idee van zijn jonge medewerker Georges 

Lefèvre, die ook de Tourdirecteur van de eerste editie was. Sindsdien 

is de Tour de France uitgegroeid tot de belangrijkste, de meest 

veeleisende en de eervolste wielerwedstrijd van het jaar. De renner 

met de meeste eindoverwinningen is de Amerikaan Lance 

Armstrong, die de ronde 7 maal achtereen won. Renners die de ronde 

vijf maal wonnen zijn de Fransen Jacques Anquetil, Bernard Hinault, 

de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. Aan het 

begin van de 20e eeuw heeft Frankrijk twee belangrijke sportkranten, 

L’Auto-Vélo, met een oplage van 20.000 en Le Vélo, met een oplage van 80.000 en 

de sponsor van de wielerklassieker Bordeaux-Parijs. In 1903 verliest Desgrange een 

proces tegen zijn concurrent, waardoor hij de naam Vélo uit de titel van de krant 

moet schrappen. Drie dagen later stelt Desgrange de Tour de France voor en op 1 

juli 2903 startten zestig renners de eerste Ronde van Frankrijk. Slechts 21 renners 

haalden de eindstreep. De eerste Tour werd gewonnen door Maurice Garin. Twee 

Nederlanders wonnen de gele trui (Jan Jansen en Joop Zoetemelk).  

De meeste overwinningen (7) zijn geboekt door de Amerikaan Lance Armstrong, maar naar we nu weten 

niet helemaal brandschoon. Al zijn titels zijn hem inmiddels afgepakt vanwege dopinggebruik.  

Een aantal renners won vijf 

keer, waaronder de Belg 

Eddy Merckx. De trui van de 

winnaar is geel 

overeenkomstig de kleur van 

het papier van de 

organiserende krant. Op 1 juli 1903 worden de 60 renners dan in gang 

geschoten voor de eerste Tour. Deze bestond uit 6 ritten. Om na te gaan of de 

renners het voorziene parcours afleggen, zijn onderweg controleposten 

geïnstalleerd. Daar moeten de renners hun naam roepen naar de 

commissarissen of afstappen en een handtekening plaatsen. De controleurs 

haasten zich dan naar het volgende controlepunt. De Fransman Maurice Garin 

wint met een voorsprong van bijna 3 uur op de nummer twee, al is het gezien de perikelen in de Tour 

van het daaropvolgende jaar wel de vraag of hij daadwerkelijk de hele ronde op de fiets heeft volbracht. 

Uiteindelijk rijden van de 60 slechts 21 renners de wedstrijd uit. 

De Vuelta Ciclista a Espana, de Ronde van Spanje wordt sinds 1935 vrijwel jaarlijks georganiseerd. 

In het begin werd de Vuelta in april-mei georganiseerd, de laatste jaren later in de zomer, waardoor het 

prestige van de koers is toegenomen. De ronde is veel internationaler geworden. Vaak willen renners 

die in de Tour de France hebben teleurgesteld in Spanje het 

seizoen alsnog goedmaken, bovendien is het een goede 

voorbereiding op het wereldkampioenschap. De Vuelta is 

tweemaal door een Nederlander gewonnen, door Jan Jansen 

en door Joop Zoetemelk.  Anders dan de Ronde van 

Frankrijk en de Ronde van Italië, heeft de Ronde van Spanje 

geen traditionele truien voor de klassementsleiders. Om de 

zoveel jaar veranderen de leiderstruien van kleur en 

uiterlijk, vaak omdat er dan een nieuwe sponsor is gekomen. 

De trui voor het algemeen klassement was decennialang 

amarillo (goudgeel), maar met ingang van 2010 is de kleur nu rood. Dit mede omdat de goudgele trui 

verward werd met de gele trui in de Ronde van Frankrijk. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Garin
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Het heeft lang geduurd voordat de Ronde van Spanje beklimmingen had van dezelfde klasse als de Tour 

de France. In 1999 werd voor het eerst gefinisht op de Alto de El Angliru, een klim 

van 12,55 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,9%. De laatste 

zes kilometer hebben een gemiddeld stijgingspercentage van meer dan 13% 

gemiddeld , het steilste stuk, de Cueña les Cabres heeft een percentage van 23,6%. 

De klim staat dan ook bekend als ‘de verschrikkelijke Angliru’ of  ‘het beest van 

Asturië’. De berg is niet elk jaar opgenomen in de Ronde. De Ronde van Spanje 

kent over het algemeen meer bergetappes en aankomsten bergop dan de andere twee grote rondes, wel 

zijn deze bergetappes gemiddeld iets minder zwaar. 

(Frans Haverschmidt – 161205) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilinglijsten worden 

gepubliceerd op het moment dat 

we weten dat de (volgende) 

ledenbijeenkomst doorgaat.   
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U kunt op de veilingen ook 

schriftelijk bieden via:  

                                                       petercmhendrickx@home.nl  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Deze maand geen reacties. Als u wilt reageren: yapa79dw@kpnmail.nl    
 

 
Activiteiten- evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Onderstaande data zijn in de lijst opgenomen 

voordat het coronavirus veel bijeenkomsten 

onmogelijk maakte. Wilt u een bijeenkomst 

bezoeken controleer dan eerst of die wel doorgaat !!! 

 

 

uw reacties 
 

Wilt u dat uw evenement wordt opgenomen in de activiteitenlijst? 
Voor het inzenden kunt u het beste uw mededelingen in ‘platte’ tekst in Word 
inzenden, of als tekst in uw e-mailbericht, zodat wij de tekst kunnen kopiëren 
en waardoor er geen fouten kunnen worden gemaakt bij het overnemen van 

uw tekst. Inzenden aan yapa79dw@kpnmail.nl  
Vergeet u vooral ook niet te vermelden waar, wanneer en hoe laat en neem 

s.v.p. een informatie (e-mail) adres en/of een telefoonnummer op in uw 
bericht. 

De evenementenlijst is niet bedoeld voor uw ledenbijeenkomsten, maar 
vooral voor beurzen en andere evenementen die ook door buitenstaanders 

bezocht kunnen worden. 
 

De OVVP Nieuwsbrief verschijnt rond de eerste van de maand. Om uw bericht 
geplaatst te krijgen kunt u het beste rekening houden met de sluitingsdatum 

minimaal een week voor de verschijningsdatum 
 
 

mailto:petercmhendrickx@home.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
mailto:yapa79dw@kpnmail.nl
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Activiteiten in de (zuidelijke) regio, (grote) landelijke en 
Belgische evenementen 

 
 

Almkerk: PV Altena organiseert clubavond elke 3e maandag van de maand – 19.30-22.30 u en clubmiddag elke 1e woensdag 

van de maand 14.00-16.00 u (behalve juli en augustus) – In ’t Verlaat, Almkerk. Info: www.pzvaltena.nl – 

pzvaltena@gmail.com – 0183 403952  

 

Bergen op Zoom : de F.V. Delta Oost heeft haar maandelijkse ruil- en contactavond steeds op de eerste donderdagavond van  

de maand., e.e.a. vanaf 19.00 uur in   wijkcentrum De Korenaere ,de Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom ( achter de oude V. en 

D. ) voor info : 0164 – 236768 of deltaoost@ziggo.nl 

 

Bergen op Zoom: Postzegelvereniging Onderling Contact organiseert postzegelruilavonden op de 2e  maandag van de maand. 

Op deze ruilavonden is veel postzegelmateriaal aanwezig via de insteekboeken, koopjestafel en veiling. De ruilavonden worden 

gehouden in het buurthuis De Kastanje, Kastanjelaan 164  te Bergen op Zoom van 19.30 uur tot 21.30 uur, toegang is 

gratis.   Website: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact       email adres:  oc@home.nl  

 

Eijgelshoven: Elke 3e donderdag ruilbeurs van de E.K.P.V. van 18.30 tot ........ als ieder 

weggaat in de Laethof (voormalig gemeentehuis) Eijgelshoven.  

   

Geleen: De Philatelist in Geleen organiseert  bijeenkomsten op de volgende data in 2021: - 

Zondag 10 januari - Zondag 07 februari  - Zondag 07 maart - Zondag 04 april - Zondag 02 mei 

- Zondag 06 juni - Zondag 04 juli - Zondag 05 september - Zondag 03 oktober - Zondag 07 

november - Zondag 05 december. - Deze bijeenkomsten worden gehouden in: Geleen. 

Trefcentrum KBO, Molenstraat 42, 9:30-12:00 uur. Email info@dephilatelistgeleen.nl website 

www.dephilatelistgeleen.nl .  

Tevens houden wij door ons 90 jarig jubileum op 10 en 11 april 2021 met als thema 

BricksPhil’21 in de Hanenhof, Herenhof 2, 6162EB Geleen. Openingstijden beide dagen van 

10:00 – 17:00 uur. 

 

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 –Clubavonden: 19.30-22.00u.; 

Voorjaarsbeurs, zaterdag 20 februari 2021, 10.00-17.00 uur 

Najaarsbeurs zaterdag 20 november 2021, 10.00-17.00 uur Clubavonden: 19.30-22.00 uur. 2 e donderdag v.d. maand m.u.v. 

mei. - Donderdag 14 januari 2021 - Donderdag 11 maart 2021  - Donderdag 8 april 2021 met jaarvergadering - Donderdag 20 

mei 2021 - Donderdag 9 september 2021 - Donderdag 14 oktober 2021 - Donderdag 9 december 2021 Kerstbijeenkomst 

Alle activiteiten vinden plaats in: Dorps- en Verenigingsgebouw Amicitia – Schimmelpen-ninckstraat 14 - 4461 AH  

Kloetinge 

Informatie: - Secretaris / Ledenadministratie Filatelistenvereniging De Bevelanden - P.J. van Eijkeren - 0113-228562 - 06-

53421506 - ecm@zeelandnet.nl - www.postzegelclubdebevelanden.nl 

 

Oudenbosch: PV Oudenbosch organiseert in Fidei et Arti, Pastoor Hellemondstraat 1, 4731 HV Oudenbosch – 20.00 – 23.00 

u (iedere laatste zondag van de maand). Toegang gratis.   

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op 

zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor leden en niet-leden van de OVVP.  

In 2021:  6 februari 2021; 6 maart 2021; 3 april 2021; 1 mei 2021; 5 juni 2021; 4 september 2021; 2 oktober 2021; 6 november 

2021; 4 december 2021. – 14.00  - 16.00 u -  in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang Є 0,50,  

parkeren gratis. Info: ceespijpers@casema.nl  - tel. 0162 432738 -  www.oosterhouterpost.nl   

 

Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert gezellige postzegelsoosmiddagen voor onderling 

ruilen en verhandelen - op de laatste woensdag van de maand:– niet in december.  In 2021: 24 februari 2021; 31 maart 2021;  

28 april 2021; 26 mei 2021; 30 juni 2021; 29 september 2021; 27 oktober 2021; 24 november 2021 – niet in december. 

13.00 - 16.00 u in Wijkcentr. De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout (Z). Toegang gratis,  parkeren gratis Info: Cees Pijpers 

– 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl -   www.oosterhouterpost.nl 

 

Roosendaal: Ruilbeurs in Huis ten Halve (Kruisstraat 60 – 4707 RC Roosendaal – 13.00-16.00 u – (iedere 1e zaterdag van de 

maand). Toegang gratis. 

 

Tilburg: V.P.T.-Tilburg organiseert maandelijks op de eerste woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus en op 

feestdagen) een clubbijeenkomst in zaal Havana van Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 te 5043 RX Tilburg van 19.30 

tot 22.15 uur. De toegang is vrij, parkeren is gratis. Informatie bij: harriedekok37@gmail.com en vpt-tilburg@ziggo.nl  

 

 
 

http://www.pzvaltena.nl/
mailto:pzvaltena@gmail.com
mailto:deltaoost@ziggo.nl
https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact
mailto:oc@home.nl
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
http://www.dephilatelistgeleen.nl/
mailto:ecm@zeelandnet.nl
http://www.postzegelclubdebevelanden.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl/
mailto:harriedekok37@gmail.com
mailto:vpt-tilburg@ziggo.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FZuid-Nederland3.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fshoppa-review.nl%2Fcoffeeshop-zoeken%2Fzuid-nederland%2F&docid=rdV6-smiZR16kM&tbnid=SKWFIewri26rwM%3A&vet=10ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw..i&w=220&h=287&itg=1&safe=off&bih=859&biw=1200&q=zuid%20nederland&ved=0ahUKEwj4r-7ah9bmAhXNzaQKHYRdC1AQMwi8AShcMFw&iact=mrc&uact=8
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België / Luxemburg: 
 

België / Luxemburg: 
 
Grobbendonk: Ruilclub Grobbendonk organiseert elke 4e zaterdag van de maand 

(behalve juli en augustus) ruilbeurs in Hof van Esterlee, Eikenlei 97, Grobbendonk. 

Grote parking en gratis inkom. Reservatie en tafels: 0032 496 382866 – postzegels, 

munten, postkaarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiling xxx  – 2021 


