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Oosterhoutse Vereniging Van Postzegelverzamelaars
datum: maart 2021 - 15e jaargang – nummer: 183
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,
Het is alweer begin maart en het voorjaar komt eraan. De krokusjes en sneeuwklokjes laten zich weer
zien en hier en daar beginnen de bomen weer een beetje groen te worden. Helaas is er voor ons mensen
nog niet veel vrijheid bijgekomen. We zitten nog steeds opgescheept met de gevolgen van het
Coronavirus. Gelukkig zijn al veel mensen gevaccineerd en gaat dit steeds beter. Dat betekent volgens
de geleerden dat er een eind gaat komen aan dit lastige jaar met al zijn beperkingen.
Vorige maand had ik nog de hoop dat ik u op dit moment kon zeggen: “ we gaan starten met onze
bijeenkomsten”, maar helaas gaat dat nu nog niet. Wanneer wel, dat is de vraag. Hopelijk in april maar
wellicht is dat ook nog te vroeg. Het lijkt mij dan ook verstandig om ons nu te richten op onze eerste
bijeenkomst op 19 mei 2021.
De algemene jaarvergadering die normaal in april plaatsvindt zal dus verplaatst worden naar 19 mei. Op
deze avond zullen we natuurlijk ook de jubilarissen van 2020 huldigen.
Als blijkt dat er al eerder versoepelingen van de huidige regels komen en er in april een bijeenkomst
gehouden kan worden, sturen wij u zo snel mogelijk een email of brief. Ook via de maandelijkse
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.
Graag tot binnenkort.
ZORG GOED VOOR UZELF EN BLIJF GEZOND !!
Uw voorzitter
Peter Hendrickx
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Ledenbijeenkomsten in 2021:
Woensdagavonden: Aanvang 20.00 u in Recreatiecentrum Het Haasje (zaal open 19.00 u).
Bijeenkomsten 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

Brabantse Filatelistendagen:
Op de Brabantse Filatelistendag in De Bunthoef gaan in 2021 weer van start.
Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00
u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor
leden en niet-leden van
de OVVP.
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:
In 2021: 3 april 2021; 1 mei 2021; 5 juni 2021; 4 september 2021; 2 oktober 2021;
6 november 2021; 4 december 2021.
Dat is een garantie voor succes. Maandelijks tussen de 80 en 100 bezoekers.
Kosten: € 3,00 voor leden en € 5,00 voor niet-leden.

Tafel huren: Een tafel huren op de Brabantse Filatelistendagen.
Zaterdagmiddagen: (Open 13.00 – 16.00 u) – toegang € 0,50 – toegankelijk voor
leden en niet-leden van de OVVP.
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: 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…
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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
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.

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

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.
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Nieuwsbrief en OP-Verenigingsblad:
www.oosterhouterpost.nl

te lezen op:

Ons onvolprezen verenigingsblad
Oosterhouter Post is op onze website
opgenomen en wel in Pdf-vorm of leest u
hem eens door hier te klikken. (Ctr+klik)
En kijkt u eens op onze website. www.oosterhouterpost.nl

Postzegelverenigingen “in de buurt”:
Wilt u wat meer weten over onze collega postzegelverenigingen “in de buurt”, kijkt u dan eens op hun
websites:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Almkerk : PV Altena http://www.pzvaltena.nl/
Bergen op Zoom, Delta Oost: http://delta-oost.jimdo.com
Bergen op Zoom, Onderling Contact: https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/
Breda, PV Breda: http://pvbreda.nl/
Drunen, PV Philatron: http://www.philatron.nl/
Eindhoven: Eindhovense Filatelisten vereniging: www.E-F-V.nl
Etten Leur, Filatelica: West Brabant www.filawb.nl
Geleen: De Philatelist geleen www.dephilatelistgeleen.nl
Helmond, FV De Helmveste: www.dehelmveste.nl
’s-Hertogenbosch, FV ’s-Hertogenbosch: http://www.hertogpost.nl/
FV De Bevelanden, Kloetinge www.postzegelclubdebevelanden.nl
Oosterhout: www.oosterhouterpost.nl
Roosendaal, PV Roosendaal: http://postzegelverenigingroosendaal.webs.com/
Tilburg, VPT Tilburg http://vpt-tilburg.nl/
Volkel-Uden: www.pzv-volkel-uden.com

De geschiedenis van het ‘Völkerschlacht’ Monument in Leipzig
De zogenaamde ‘Völkerschlacht’ van 16 tot 19 oktober 1813, waaraan een half miljoen soldaten
deelnamen, in de buurt van Leipzig, leidde het einde in van
de bevrijdingsoorlog tegen Napoleon Bonaparte. De Franse
keizer werd bij Leipzig verslagen door een alliantie bestaande
uit Oostenrijkse, Pruisische, Russische en Zweedse troepen.
Er vielen ongeveer 110.000 doden en gewonden. Omdat de
Saksen in deze slag op de zijde van Napoleon hadden
meegevochten, en ze daardoor veel gebied verloren, ontstond
het plan tot een monument pas later, in het verenigde Duitse
Keizerrijk. De Duitse dichter Ernst Mortitz Arndt vond in
1814 dat het monument ter nagedachtenis aan de gevallenen
‘Groβ und herrlich’ moest zijn als een kolossale pyramide, een soort van Dom zoals in Keulen. In de
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slag hadden Duitsers op beide zijden meegevochten. Nadat een eerste ontwerp van de beroemde Duitse
architect Karl-Friedrich Schinkel als gevolg van de politieke situatie en het gebrek aan financiële
middelen niet uitgevoerd
kon worden, maakte de uit
Leipzig
afkomstige
architect Clemes Thiere
zich sterk voor de
oprichting
van
het
monument. Hij stichtte
daartoe de ‘Deutschen
Patriotenbund’ om de
bouw financieel mogelijk
te maken. Met de speciaal
voor de bouw opgezette loterij en door schenkingen
konden de uiteindelijk benodigde zes miljoen
Goldmark
(ongeveer
31
miljoen
Euro)
worden opgebracht.
De stad Leipzig
spendeerde
de
benodigde
grond
gratis. Het definitieve ontwerp werd gemaakt door Architect Bruno
Schmitz. Op 18 oktober 1898 werd de eerste steen gelegd en vijftien
jaar later werd het 300.000 ton zware ‘Völkerschlachtdenkmal’
feestelijk ingewijd. Voor de bouw moest 82.000 m³ grond worden verzet en 26.500 blokken graniet
worden bewerkt. Het monument is 91 meter hoog en 126 meter breed. De hoogte van de koepelhal is 60
meter.
Het totale gewicht van het monument is 300.000 ton !! Gedurende het derde Rijk en tijdens de DDR
werd het monument veel gebruikt voor ideologische doeleinden. Er werden politieke bijeenkomsten
gehouden en het werd verheerlijkt als teken van overwinning op de vijand.
Direct voor het Völkerschlacht-monument is er een kunstmatig 162 × 79 meter waterbassin, die zorgt
voor een weerspiegeling het monument in het wateroppervlak.
In de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog in april 1945
barricadeerden ongeveer 300 Duitse soldaten en leden van de
Volkssturm zich in het monument tegen de aanvallende Amerikanen.
Als gevolg daarvan, veroorzaakten artillerie-inslagen schade. In de
nacht van 19 op 20 april 1945 gaven de verdedigers zich over aan de
Amerikanen en werden gevangen genomen door troepen onder het
bevel van kolonel Hans von Poncet.
In 2003 zijn wederopbouw- en renovatiewerkzaamheden begonnen.
Oorspronkelijk zouden deze voltooid moeten zijn op de 200e
verjaardag van de Völkerschlacht in 2013. De restauratie werd afgerond in het voorjaar van 2019. De
kosten waren ongeveer 30 miljoen euro, opgebracht door de Stichting Völkerschlachtdenkmal, de
Vrijstaat Saksen, de stad Leipzig en donoren.
Tijdens de renovatie werkzaamheden, werd de beglazing van de vier thema-ramen in de Hall of Fame,
die vernield werd tijdens de Tweede Wereldoorlog en oorspronkelijk ontworpen door August
Unger, werd, gereconstrueerd. Op basis van schaars fotografisch materiaal werd aan Glasontwerper
Günter Grohs deze taak toevertrouwd. In verschillende gedeelten kon de roodbruine rechthoekige
beglazing uit de naoorlogse periode worden verwijderd en vervangen door de nieuwe ramen. Het
raamproject werd gerealiseerd in de glaswerkplaatsen Schneemelcher, Quedlinburg, en werd voltooid
in 2012.

Nieuwsbrief Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars – © O.V.V.P 2006

6
Na de val van de muur verkreeg het monument meer en meer culturele

betekenis, zonder verdere politieke invloeden. Nu is het een toeristentrekker voor Leipzig met meer dan
10.000 bezoekers per jaar. Er worden onder andere concerten georganiseerd en andere bijeenkomsten.
Het monument heeft een eigen koor dat regelmatig optreedt. In 2013 werd de 200e dag van de bouw
van de slag en het 100 jarige bestaan van het ‘Völkerschlachtdenkmal’ gevierd. Deutsche Post gaf op
12 oktober 2013 een herdenkingszegel uit ter waarde van € 0,45, ontworpen door Astrid Grahl en Lutz
Menze, Wuppertal. Op een stempel van Leipzig, waarbij de Internet handel wordt afgebeeld, waarmee
Leipzig nu bekend is geworden, is als kenmerk van Leipzig ook het monument afgebeeld.

(Johannes Trithenius - 140527 – bronnen: Deutsche Post – DBZ)

Postmuseum Parijs - Musée de La Poste:
Als u straks weer eens een weekeindje in Parijs bent…….echt, het komt allemaal terug. Er komt een
eind aan alle Covid ellende…..dus, stel u gaat een weekeindje naar Parijs, waarom dan niet (ook) even
naar het Postmuseum. Ligt niet ver van Montparnasse, een redelijk toeristische en goed bereikbare wijk
van Parijs. Fraai gebouw, mooie collecties, echt de moeite waard. Het museum zelf zegt er van: “De
postzegel, een schepping van een kunstenaar... bezoekers worden uitgenodigd om de creatieve

dimensie en ambachten te ontdekken die postzegels tot leven brengen en het leven een unieke
dimensie geven”. Mooie woorden, maar eigenlijk willen ze zeggen dat een bezoek aan het
museum de moeite waard is.
Filatelistische collecties maken meer dan 70% uit van de alle bezittingen van het ‘Musée de La Poste’.
Het museum is ook de organisatie, die voor de staat de verplichte deponering van de archieven
betreffende de productie van postzegels van Frankrijk beheert, en van Andorra en de overzeese
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gebiedsdelen, inclusief de uitgifte van postzegels van de T.A.A.F, (Terres Australes et Antarctiques).
Het museum bewaart 450.000 stukken van groot erfgoedbelang, verdeeld in twee sets: de archieven van
de postzegelproductie (370.000 stuks) en een tweede filatelistische set
(postmerken, postzegelapparatuur, enz).
De verplichte opslag is aangevuld met overnames om enkele hiaten op te
vullen. De filatelistische collecties van het ‘Musée de La Poste’ omvatten alle
archieven van de vervaardiging van postzegels sinds 1849, toen de eerste
postzegel in Frankrijk werd uitgegeven. En ook de archieven van de
vervaardiging van postzegels van de voormalige Franse koloniën. Dit zijn onder
meer de voorbereidende tekeningen (projecten en modellen), ponsen, clichéelementen, kunstenaarsproeven, foto’s, modelbladen, kleurtests, verkoopbladen,
enz. Het museum, het enige officiële (staats-) museum van de postzegel in
Frankrijk, wordt mede in stand gehouden door bijdragen van LaPoste (nu
Phil@poste). In 1973 werd ter gelegenheid van de opening van het museum een
postzegel uitgegeven met als afbeelding de gevel (architect André Chatelin) van het gebouw.

Het museum koopt regelmatig postzegel-tekeningen, projecten of modellen die ontbreken in de
collecties. In 2008 verwierf het museum door openbare verkoop een set van 41 archiefstukken,
tekeningen, studies, modellen, bewijzen en vouchers van Jean Cocteau over het onderwerp van de
Marianne, de beroemde kunstenaar en de ontwerper van deze bekende postzegels.
Voor het grootste deel maken postzegels en poststukken deel uit van privécollecties die in het museum
zijn opgenomen als gevolg van donaties, legaten of schenkingen. Ze zijn ingedeeld naar departementen,
landen of specialiteiten: poststukken, veldpost, zeldzame brieven die tijdens het beleg van Parijs zijn
verzonden door ballonnen’. Een belangrijke verzameling is de Vivarez-collectie, die in 1915 aan de
Nationale Bibliotheek werd nagelaten en vervolgens werd overgedragen aan het ministerie van PTT, en
vervolgens aan het museum toen het in 1946 werd opgericht. In 1988 kreeg het museum de Zoummeroffschenking, een uitzonderlijke verzameling postzegels en stempels, betrekking hebbende met Algerije,
Tunesië en Guadeloupe.
In 1990 bracht Joany-schenking het museum een groot aantal stukken met betrekking tot de uitgifte van
postzegels van het "Sage-type" (stempel van 1876 tot 1900) en verzamelingen van stukken, verzonden
per vliegtuig en boot.
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Aan al deze filatelistische zaken moeten we nog 30.000 stuks aan porto-apparatuur (postzegels en
postzegels tot nu toe) en 5000 postdocumenten toevoegen (zoals vooraf geposte documenten: kaarten,
briefkaarten, aerogrammen, enz.)

Op 7 november 2019 gaf LaPoste een zegel uit van € 0,88, (ontwerp: Elsa Catelin – aantal uitgegeven
800.000 exemplaren) ter gelegenheid van de restauratie van het museum. Het Musée de La Poste werd
heropend in 2019, na restauratie, gerenoveerd, opgewaardeerd, goede belichting en toegankelijk voor
iedereen, in optimale omstandigheden voor een bezoek.
Het oorspronkelijke gebouw, ontworpen door architect André Chatelin, (Grote Prijs van Rome), werd
in gebruik genomen in 1973.
Het ‘Musée de La Poste’, anno 2019, is
verankerd in de geschiedenis en put zijn kracht
uit de expressie van het architectonische beton,
de nieuw ingerichte museumroute en de
mogelijkheid in de tentoonstellingszalen
Juvin's sculpturen te zien.
De nieuwe organisatie van het Museum, zoals
opgezet door het bureau Jung Architectures,
draait om een centrale ruimte, de "totem", op
drie niveaus rond deze as. Vanuit de ontvangst-galerij op de begane grond
brengt de "totem" bezoekers in contact met de collectie, door
ongebruikelijke voorwerpen te tonen die de grondslag van La Poste
symboliseren. Zo wordt deze glazen kolom, een fysieke en symbolische link, een verticale
tentoonstellingsgalerij.
De wenteltrap, die zich in deze grote verticale ruimte bevindt, en de glazen liften maken het mogelijk
op het hoogste plateau te komen.
De gevel (monument) van het gebouw ‘34 Boulevard de Vaugirard’ is een sterke vorm, die de identiteit
van het Musée de La Poste ondersteunt, en is het eigenlijk het maatgevende stuk in de collectie van het
museum.
(Frans Haverschmidt – 200616 – La Poste)

Bij onze buren:
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
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Hertogpost 2021:
Eén van de grootste en bekendste filatelistische evenementen van 2021, de geplande postzegeltentoonstelling, expositie en handelarenshow HERTOGPOST 2021 in ’sHertogenbosch gaat op 18 t/m 20 maart 2021 niet door vanwege COVID-19.
We konden het verwachten gezien de ontwikkelingen, maar jammer is het
zeker. In de onderhandelingen met de verhuurder is duidelijk geworden het
beste alternatief wat werd aangeboden en is uit onderhandeld is de herfst van
2021.
De nieuwe data voor HERTOGPOST 2021 te ’s-Hertogenbosch zijn van 30
september t/m 2 oktober 2021
In de loop van dit jaar zullen wij u verder informeren over de verplaatste HERTOGPOST 2021.
We hopen dat deze mogelijkheid wel plaats kan vinden en dat iedereen weer kan genieten op deze
tentoonstelling, expositie en handelarenshow in ’s-Hertogenbosch.

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.
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Asterix en Obelix:
Velen, niet alleen kinderen, zijn enthousiast over de avonturen van Asterix en Obelix. Asterix (en
Obelix) is een Franse stripreeks met in de hoofdrol de gelijknamige Galliër. De stripserie is gemaakt
door de Franse tekenaar Albert Uderzo en scenarioschrijver René Goscinny, die elkaar
in Brussel leerden kennen. De serie is uitgebracht in meer dan 70 landen en vertaald in meer dan 100
verschillende talen. Van de albums zijn in totaal ruim 350 miljoen exemplaren verkocht, waarmee
Asterix de bestverkochte stripreeks uit Europa is.

De strips spelen zich af rond het jaar 50 v.Chr. en verhalen van een dorpje in de streek Armorica
(Bretagne) in Gallië. Dit dorpje is er als enige in geslaagd de invasie door de Romeinen onder
aanvoering van Julius Caesar te weerstaan met behulp van een toverdrank die de Galliërs oersterk en
daardoor onoverwinnelijk maakt. De inwoners van het dorp vormen een ware nachtmerrie voor de
Romeinen uit de omliggende legerplaatsen, en zijn een doorn in het oog van Julius Caesar.
Centraal in de reeks staat Asterix, een inwoner van dit dorp. Hij is klein van stuk, maar wel een van de
slimste Galliërs. Samen met zijn vriend Obelix maakt hij vaak reizen door het Romeinse rijk voor
uiteenlopende doeleinden.
De tekst van de originele albums is in het Frans. De albums werden vertaald in veel andere talen en
dialecten, waaronder Nederlands, Fries, Limburgs, Twents, Esperanto en Latijn. De eerste zestien
albums werden vertaald door Myriam Gianotten, zij is dan ook verantwoordelijk voor de gevleugelde
uitspraak "rare jongens, die Romeinen". Vanaf 2002 verschijnen
de Nederlandse albums in een nieuwe vertaling, waarin een aantal
eerder onvertaald gelaten Franse namen alsnog een Nederlandse
versie kreeg. Zo heet de bard Assurancetourix nu Kakofonix.
Na het overlijden van Goscinny in 1977 ging Uderzo alleen door
met het uitbrengen van nieuwe verhalen. Uit respect wordt de
naam van Goscinny nog steeds op de albums vermeld. Het laatste
album waar Goscinny nog aan meewerkte, Asterix en de Belgen,
verscheen in 1979, twee jaar na Goscinny's dood. Begin 2009
gaven Albert Uderzo en Anne, de dochter van Goscinny, te kennen
dat zij de groep Hachette Livre de toestemming gaven de strip ook na Uderzo's dood voort te zetten. De
uitgeversgroep verwierf eind 2008 zestig procent van de aandelen van uitgeverij Albert-René.
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In België zijn strips een vast thema op postzegels. Sinds 1979 is er vooral door de jeugdprogramma’s
zoals ‘Filatelie Jeugduitzending’ veel aandacht aan gegeven. In deze serie zijn de
auteurs en de cartoonisten zowel Vlaams- als Franstalig.
Idéfix is in de strips van Asterix het kleine witte hondje van ObelixHij verscheen
voor het eerst in De ronde van Gallia, het vijfde album in de serie. Idéfix zit daar
in Lutetia (Parijs) buiten naast de deur van een charcuterie (slagerij) en vanaf het
moment dat Asterix en Obelix daar ham hebben gekocht volgt hij ze gedurende
de rest van het album.
Idéfix is dus een Parijse straathond. Idéfix is de enige echte milieubewuste hond.
Hij jammert van wanhoop wanneer er een boom wordt geveld. Idéfix vergezelt
Obelix dapper op al diens confrontaties met de Romeinen en laat als het nodig is
zijn tanden zien!
Hij is de trouwste vriend van de Galliërs, want hij redt hen soms uit netelige
situaties. Bijvoorbeeld door ze de weg te wijzen uit de grote piramide in Egypte of door olie te vinden
in Mesopotamië.
(Anna C. van der Maade – 201128)

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’.
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

Thematisch verzamelen - populair als nooit tevoren:
Het verzamelen is al vrij snel ontstaan na de uitgifte van de eerste postzegels. In de eerste jaren waren
er nog niet zoveel zegels, de grootste variatie ontstond bij het verzamelen van ‘alles’, dat wil zeggen
alle zegels van alle landen. Nu zou het bijna niet meer denkbaar zijn, alle
zegels te verzamelen van alle landen, niet betaalbaar en vrijwel niet te
organiseren. Toch zijn landenverzamelingen, en dan vooral van de zegels van
het eigen land, zeer populair. Vrijwel iedereen begint met de zegels van het
eigen land, later uitgebreid met verschillende varianten zoals
eerstedagenveloppen, postzegelmapjes, poststukken, stempels enz. Alhoewel
de eerste thematische verzamelingen al in de 19e eeuw werden opgezet, is de
variant ‘thematisch verzamelen’ eigenlijk pas echt goed mogelijk geworden
vanaf het moment dat niet alleen staatshoofden en andere leiders of wapens
werden afgebeeld maar ook allerlei andere onderwerpen de zegels gingen
sieren. En nu wordt thematisch verzamelen steeds populairder en daarvoor zijn wel een aantal redenen
aan te geven.
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Verzamelaars die al langere tijd bezig zijn met een landenverzameling komen op een gegeven moment
tot de vaststelling dat hun verzameling (vrijwel) compleet is, alle zegels van het verzamelde land zijn
netjes in de albums aangebracht en, als er nog enkele ontbreken, dan zijn die vaak financieel vrijwel
onbereikbaar. Een complete verzameling is eigenlijk minder leuk dan een niet volledige. Er zijn nog
maar weinig mogelijkheden om de verzameling aan te vullen en er wordt mede daardoor steeds minder
aandacht aan besteed. En als gevolg daarvan is ook de interesse voor het bezoeken van
ledenbijeenkomsten, het meedoen aan veilingen, het bezoeken van postzegelevenementen steeds minder
leuk en interessant. Jammer, want de hobby kan op vele manieren worden uitgebreid. Zo kan binnen een
landenverzameling worden gespecialiseerd op allerlei technische aspecten zoals stempels, tandingen,
papier enz. en plotseling ontstaat weer de interesse, vooral omdat de verzameling met de nieuwe
onderwerpen niet compleet is en uitbreiding noodzakelijk is.
Was het in het begin nauwelijks mogelijk een thematische verzameling te laten jureren, vandaag kan het
allemaal. Natuurlijk zijn er ook voor thematische verzamelingen voorschriften waaraan moet worden
voldaan, officieel is het inmiddels mogelijk. En bij het bezoeken van een tentoonstelling, in gesprekken
met verzamelaars en op de websites van de verschillende enthousiastelingen komen we de meest
verschillende collecties tegen. Variërend van beroemdheden, muziek, vogels, zoogdieren, schepen,
vlaggen, postzegels op postzegels, zoogdieren, olifanten,
Kerstmis, vliegtuigen, auto’s tot welk ander denkbaar
onderwerp. Meestal moderner materiaal, de eerste
Nederlandse zegels met een bijzondere afbeelding
verscheen pas in 1906 (de Tuberculose zegels). Amerika
was voorloper met bijvoorbeeld een zegel van de
Philadelphia Post uit 1843 waarop een postbode afgebeeld
die over de stad sprong of de Wyman’s Post zegels van 1844
met als afbeelding een locomotief. In Australië verschenen
de eerste zegels met afbeeldingen in 1850, in Canada in
1851 en vanaf 1869 gaf met in de Verenigde Staten elke verschillende waarde een eigen afbeelding,
soms die van een president maar ook een ruiter, een locomotief en afbeeldingen van schilderijen.
Een thematische verzameling kunt u dus gemakkelijk opzetten rondom uw eigen interesses. Bent u
liefhebber van auto’s, niets houdt u tegen, verzamelt u liever iets over vliegtuigen, is ook goed. En het
grote geluk hierbij is, dat u de verzameling helemaal naar eigen wens kunt invullen. En vaak voor veel
lagere prijzen dan de alom bekende en gevraagde landenzegels. En u kunt uw hele kennis en informatie
in uw verzameling kwijt. U kunt rondom uw lievelingsonderwerp een fantastische verzameling opzetten.
En op uw computer kunt u eigen albumbladen, voorzien van alle benodigde informatie en afbeeldingen,
samenstellen. U zult zien, het plezier in het verzamelen wordt alleen maar groter en de mogelijkheden
zijn vrijwel onuitputtelijk. Belangrijk is wel voor uzelf grenzen vast te stellen, omdat de mogelijkheden
echt oneindig zijn. En als u wilt kunt u zich aansluiten bij
gespecialiseerde verzamelaarsverenigingen. Voor het plezier en de
uitwisseling van kennis en plezier aan de hobby.
Kent u of heeft u zelf een bijzondere verzameling? Laat het ons
weten, we zullen er graag een artikel aan wagen !!
Uit de website van de Nederlandse Vereniging voor Thematische
Filatelie:
Filatelie is meer dan het sparen van postzegels die je toevallig krijgt.
Filatelisten verzamelen en ordenen postzegels op een serieuzere
manier. Ze ‘studeren’ op het materiaal waar ze een verzameling van
willen maken. Ze worden vaak lid van een vereniging en bezoeken
ruilbijeenkomsten en beurzen.
Zo kunnen ze verschillende soorten verzamelingen opzetten, zoals
van de zegels van één bepaald land of poststukken die de
ontwikkeling van het postwezen illustreren (posthistorie).
De NVTF is een vereniging van filatelisten die voor hun verzameling een onderwerp naar eigen keuze
hebben bedacht. Dat onderwerp kan onder andere te maken hebben met hun (voormalige) beroep, hun
hobby, hun huisdier, een leuke vakantie, een ervaring die diepe indruk heeft gemaakt, een historische
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gebeurtenis, enzovoorts. Populaire thema’s zijn muziek, vogels en andere dieren, bloemen en planten,
vervoer(s-middelen), ruimtevaart, sport, gezondheidszorg, kunst en cultuur, politiek, geografie,
archeologie, religie, vuurtorens, om er enkele te noemen. De keuze wordt slechts beperkt door de
grenzen van iemands fantasie!
Thematici beperken zich niet tot het vergaren van alleen postzegels; er is veel meer filatelistisch
materiaal dat kan bijdragen tot het illustreren van het gekozen onderwerp. Daar horen bijvoorbeeld ook
allerlei soorten afstempelingen en poststukken bij. Gevorderde filatelisten kennen wel twaalf
verschillende, verzamelwaardige filatelistische elementen.
Het bijeenbrengen van een afgeronde, samenhangende verzameling met een ‘verhaal’ is het uiteindelijke
doel van de thematische filatelie. Het is een verrassend leuke, boeiende en leerzame bezigheid.

Concorde:
De Concorde was een supersonisch passagiersvliegtuig. Er zijn slechts twintig toestellen van gebouwd,
waaronder vier prototypes. Het vliegtuig vloog voor het eerst in 1969, het maakte zijn laatste vlucht
op 24 oktober 2003. De naam betekent eendracht. De officiële eerste vlucht was op 2 maart 1969, de
laatste officiële vlucht voor Air France, na 27 jaar, op 26 november 2003, van New York naar Parijs.
De
Concorde
was
een
prestigeproject
van
de Britse en Franse regeringen. De plannen voor het toestel
werden al in 1955 gemaakt. De ontwikkeling ging gepaard met
allerlei samenwerkingsproblemen tussen de Britten en de
Fransen, die vaak op hoog politiek niveau moesten worden
beslecht. Nog een
oorzaak van de
problemen was
dat er in beide
landen
een
productielijn werd aangehouden. Dit zou echter wel enkele
jaren later leiden tot het ontstaan van het internationale
consortium Airbus.
De Concorde kon tot op 18 kilometer hoogte vliegen en
een snelheid bereiken van mach 2,04, ruim tweemaal de snelheid van het geluid. Daardoor vloog het
toestel in minder dan drie uur van Londen naar New York. De Concorde vestigde op 7 februari 1996
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een snelheidsrecord van 1920 km/u op het traject New York–Londen. Het toestel had een startsnelheid
van ongeveer 400 km/u en een landingssnelheid rond 290 km/u.
De Toepolev Tu-144 (Russisch: Туполев Ту-144) was het eerste supersonische passagiersvliegtuig ter
wereld.
Deze Toepolev was de Russische (Sovjet) tegenhanger van de Frans-Britse Concorde. Hij maakte zijn
eerste supersonische vlucht twee maanden voordat de Concorde dat deed. Omdat er verhalen gaan dat
de Tu-144 voor een deel was nagebouwd van tekeningen die van de Fransen waren gestolen, werd hij
vaak spottend Concordski genoemd. Hoewel deze spionage bewezen is, was de Tu-144 zeker geen kopie
van een prototype Concorde. De grote gelijkenis is te
verklaren doordat zowel de Concorde als de Tu-144 zijn
gebouwd met hetzelfde doel, namelijk supersonisch
passagiersvervoer bij Mach 2. Voor een dergelijk type
vliegtuig is een ontwerp met deltavleugels nu eenmaal
het meest economisch.
Een nadere blik op de Toepolev Tu-144 leert dat er toch
wat verschillen zijn. De Tu-144 is groter en sneller, maar hij heeft ook een kleiner bereik door een hoog
brandstofverbruik. Een ander belangrijk verschil is dat de Tu-144 kleine vleugeltjes voor op de romp
heeft (canards). Die verlagen de landingssnelheid, alhoewel die nog steeds fors hoger is dan die van de
Concorde. De TU-144 heeft ook een fors groter landingsgestel met meer wielen dan de Concorde (18
versus 10 wielen). In het ‘Auto & Technik Museum’ in Sinsheim staan zowel een Concorde als een
Toepolev Tu-144 opgesteld en zijn de verschillen tussen beide toestellen goed te zien.

Wie de fascinatie van de luchtvaart van dichtbij wil meemaken is in het ‘Technik Museum Sinsheim’ op de juiste plek. Meer
dan 60 vliegtuigen en helikopters uit verschillende periodes wachten op u op het openluchtterrein en in de museumhallen.
Naast de Concorde en de Russische Tupolev TU-144 kunt u vele andere iconen uit de vliegtuigindustrie deels van binnen
bezichtigen. O.a legendarische passagiervliegtuigen zoals de Junkers JU-52, militaire machines zoals de Messerschmidt
ME-109 of het bijzondere blusvliegtuig Canadair CL-215.

(Frans Haverschmidt – 130606)
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Veilinglijsten worden
gepubliceerd op het moment dat
we zeker weten dat de
(volgende) ledenbijeenkomst
(met veiling) doorgaat.
u kunt ook schriftelijk bieden
via:
petercmhendrickx@home.nl

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

Activiteiten- evenementenlijst:
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
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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 !!!
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 - Datums in 2021: - 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 25 en 26 september 2021 met als thema
BricksPhil’21 in de Hanenhof, Herenhof 2, 6162EB Geleen. Openingstijden beide dagen van
10:00 – 17:00 uur.
’s-Hertogenbosch: Activiteit: Postzegel instuif & ruilbeurs; Plaats: ’s-Hertogenbosch;
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel; Adres locatie: Helftheuvelpassage 115,
5224 AC ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:00 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 0736567680;
Mailadres: info@hertogpost.nl;
Organisatie ’s
Hertogenbossche
Filatelistenvereniging;.
’s-Hertogenbosch:Activiteit: Postzegelbeurs
Zoetelief
’s-Hertogenbosch;
Plaats:’sHertogenbosch; Locatie: Noorderkroon; Adres locatie: Manis Krijgsmanhof 71 (bij de
Ploossche Plas) ’s-Hertogenbosch; Openingstijden: 09:30 – 12:30 uur; Telefoonnummer: 0736567680; Mailadres: info@zoetelief-denbosch.nl; Organisatie Stichting Hertogpost / Zoetelief ’s-Hertogenbosch; Data: .
Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert in Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 –Clubavonden: 19.30-22.00u.;
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 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 - 0653421506 - 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.
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Oosterhout: Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert postzegelbeurs ‘Brabantse Filatelistendagen’ op
zaterdagen: 3 april 2021; 1 mei 2021; 5 juni 2021; 4 september 2021; 2 oktober 2021; 6 november 2021; 4 december 2021.
13.00 - 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 -: 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

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.
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