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Ledenbijeenkomsten

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

Soosmiddag

De data voor 2021 zijn:
- januari geen beurs
- 6 februari
- 6 maart
- 3 april
-1 mei
- 5 juni
- 4 september
- 2 oktober
- 6 november
- 4 december
www.oosterhouterpost.nl

De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Oosterhout
op de laatste woensdag van de
maand - met uitzondering van
de maanden juli en augustus van 13.30 tot 16.00 uur. De
middag staat onder leiding van
Cees Pijpers. Iedereen die wil
ruilen is welkom. De entree is
gratis.
De data voor 2021 zijn:
27 januari, 24 februari, 31
maart, 28 april, 26 mei, 30 juni,
29 september, 27 oktober, 24
november en 29 december.

De data voor 2021 zijn:
- januari niet
- 17 februari
- 17 maart
- 21 april
- 19 mei
- 16 juni
-15 september
- 20 oktober
- 17 november
- 15 december

ALLE GENOEMDE DATA VOOR DE POSTZEGELBEURZEN, LEDENBIJEENKOMSTEN EN
SOOSMIDDAGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD I.V.M. CORONAMAATREGELEN.
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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.

Daarom hebben we besloten 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
e-mail 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 ik u namens het bestuur en
medewerkers:
ZORG GOED VOOR UZELF EN BLIJF GEZOND !!
Uw voorzitter,
Peter Hendrickx
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Bij de voorkant
Op de Heuvel in Oosterhout staan maar liefst 14 monumenten. Een ervan
is Heuvel 9. Op internet is weinig informatie te vinden over dit pand. Mede
dankzij de Heemkundekring Oosterhout heb ik toch e.e.a. bij elkaar gekregen.
Met de komst van de textielindustrie ontstonden vooral rond de Heuvel
fabrikantenwoningen. Het oudste ervan is Heuvel 9, uit 1854 (of 1857?),
van wollenstoffenfabrikant A. Van den Heuvel. Zijn fabriek lag op het
achterterrein, nu park. Van den Heuvel heeft meerdere huizen laten
bouwen op de Heuvel. Het huis is meerdere malen verbouwd. Omstreeks
1910 was het bewoond door Mr. A.J.I.M. Smits. Hij liet het 17de Eeuws
barokke Antwerpspoortje – Rubenspoortje - met bordes plaatsen, dat hij
te Breda had gekocht. Het achterliggende park hoorde bij het huis en was
niet voor het publiek toegankelijk. Dat kon pas na 1920 toen de gemeente eigenaar van de grond werd. Achter het pand stond een houten
koetshuis Later werd dit door de gemeente gebruikt als opslagruimte. In
1989 werd het overgebracht naar het Brabants Museum Oud Oosterhout
en doet nu dienst als een deel van het restaurant.

Mr. Smits was op 31 juli 1862 in Oosterhout geboren en hij overleed in Berchem (B)
op 21 december 1928. Antonius was advocaat en procureur van beroep. Vanaf ca.
1910 was hij lid van de Gemeenteraad van Oosterhout, van 1908 tot 1911 lid van
de Provinciale Staten en vervolgens tot 1923 van de Eerste Kamer voor de RKSP
(voorloper van de KVP). Hij had veel functies. Zo was hij ook directeur-eigenaar van
suikerfabrieken: in Roosendaal, in Oosterhout (de suikerfabriek aan de Groenendijkse haven) en vanaf 1902 mede-directeur van de
Beetwortelsuikerfabriek in Oud-Beijerland. In 1900
is hij mede-oprichter van een nieuwe N.V. met betrekking tot de bierbrouwerij De Gekroonde Bel, die
al lang in familiebezit was (aan de Heuvelstraat). In de bevolkingsregisters
van Oosterhout staat hij tussen 1890 en 1920 ingeschreven aan de
Heuvelstraat en pas vanaf 1921 aan de Heuvel. Hoe dit precies zit is nog
niet duidelijk. In 1922 is het gezin verhuisd naar Berchem.
Later was dit het woonhuis van notaris Lemaire. Op 9 juni 1971 werd het
ingeschreven in het Rijksmonumentenregister. Weer later, volgens fotograaf Harrie Tielemans op 5 mei 1967, was er tot de beginjaren 80 de
Amro bank gevestigd. En in 1986 is het voormalig ‘Slotje Parkzicht’ grondig verbouwd tot een residentie met 6 appartementen.

r.k.
***********************************************************************************

Simfa

In de OP van november 2020 stond een toelichting bij de foto van Simfa
op de voorkant. Daarin stond dat er in 1942 een eigen houthaven werd
aangelegd, met een verbinding naar het Wilhelminakanaal. “De directie
besluit om deze haven door eigen werknemers handmatig te laten graven.
Men voorkomt hiermee ook dat deze mensen in Duitsland te werk worden
gesteld.” Maar volgens Cees Pijpers gold dat zeker niet voor iedereen. Zijn
vader had niet zulke goede herinneringen aan dat bedrijf. Tijdens de
oorlog kwam de administrateur van Simons zeggen dat er een groot
aantal werknemers naar Duitsland getransporteerd moest worden om er
te werken. Zo ook de vader van Cees. En hij moest onmiddellijk vertrekken vanuit de fabriek; hij mocht niet nog even naar huis. Hij heeft 2 jaar
gewerkt in Anklam, Noord-Oost Duitsland, richting de Russische grens.
Het is vreemd om dan later weer die administrateur overal in Oosterhout
tegen te komen alsof er niets is gebeurd.
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Onze leden

Op 17 oktober j.l. is op 83-jarige leeftijd Peter-Bob van den
Bemt uit Teteringen overleden. Peter was pas vanaf december 2019 lid
van onze vereniging. Maar in die korte tijd heeft hij erg genoten van de
avondjes en beursmiddagen, aldus zijn zoon Marcel. Peter had in de
Bunthoef ook een tafel gehuurd. Hij heeft vanaf zijn 16e gevaren en veel
over de wereld gezworven. Maar veel dingen deed hij op zijn eigen manier.
Daarom stond op zijn gedachtenisplaatje een zeemeeuw afgebeeld als
verwijzing naar Jonathan Livingston Seagull, een verhaal van Richard Bach
over een zeemeeuw, die bij het vliegen steeds nieuwe beperkingen wil
overwinnen, waardoor hij het symbool wordt van het verlangen in de mens
naar onbegrensde vrijheid. Wij wensen zijn vrouw Jeanne, zoon Marcel en
verdere familie veel sterkte.

********************************************************************************************
In november 2020 heeft dhr. T.H. Beemsterboer uit Dongen zich as nieuw lid aangemeld, en per 1
januari 2021 dhr. M.C.A. Tholenaar uit Oosterhout.
Welkom bij onze vereniging en veel postzegelplezier gewenst.

2021 Het jaar van de os
Chinees Nieuwjaar staat ook wel bekend als het lentefeest en is dé feestdag in heel
China. Het feest wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de
eerste maand van de Chinese kalender. Het feest wordt daardoor ieder jaar op een
andere datum gevierd, maar vindt nooit plaats voor 21 januari of na 20 februari:
dit jaar op 12 februari 2021

De os (koe of stier) is het tweede dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens
de Chinese kalender.Karaktereigenschappen volgens de Chinese astrologie: krachtig en betrouwbaar, een geboren leider,
een harde werker, kiest het liefst de kortste weg, zachtaardig en geduldig, maar kan ook flink uitvallen, is soms koppig. Het volgende “jaar van
de os” is 2033.

Enveloppen, ansichtkaarten, postzegels

De verkoop van poststukken,
enveloppen en ansichtkaarten
door Jan-Dirk de Koning tijdens
de Brabantse Filatelistendagen
(op zaterdagmiddag in de
Bunthoef), loopt steeds beter.
Er is veel belangstelling en er
wordt goed verkocht. En.....de
opbrengst is (100%) voor onze
vereniging. Door die goede verkoopresultaten loopt de voorraad aan poststukken terug. Daarom aan
u de vraag: heeft u enveloppen, poststukken, ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wilt
u ze dan aan de vereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heel graag in ontvangst nemen.
Ook uw dubbele zegels zijn van harte welkom bij de "dubbeltjestafel".

Op een droge, koude januaar
volgt veel sneeuw in februaar.
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Goede doel

Als u overtollige zegels hebt kunt u deze altijd kwijt voor de dubbeltjestafel! Maar als ze
daarvoor niet geschikt zijn is Cees Pijpers daar blij mee. Hij verzamelt ze en de opbrengst
is voor een goed doel. Momenteel is hj bezig met een actie voor Villa Joep, die zich inzet
voor de bestrijding van Neuroblastoon, een vorm van kinderkanker. Jaarlijks krijgen 25 tot
30 jonge kinderen in Nederland deze diagnose. Hun genezingskans is nog schrikbarend
laag. Daar wil Villa Joep verandering in brengen.
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25 jaar geleden
Vroeger was het voor jonge
mannen normaal: op je achttiende of na je studie ging je je
dienstplicht vervullen in het
leger. Maar op 30 januari 1996
maakte de Nederlandse staatssecretaris van Defensie Jan
Gmelich Meyling onverwacht
bekend dat de lichting van 29
januari 1996 de laatste groep
dienstplichtige militairen is geweest

In Nederland werd de militaire dienstplicht in 1810
ingevoerd na inlijving van het Koninkrijk Holland in
het Franse Keizerrijk. Iedere man van 20 jaar of
ouder moest zich inschrijven. Door middel van loting werd bepaald wie dienst moest nemen (de loteling) in het Franse leger. Het systeem werd na de
verdrijving van de Fransen en de stichting van
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in stand
gehouden, de zogenaamde Nationale Militie. Tot
1898 kon iemand die ingeloot was echter een vervanger (remplaçant) inhuren. Na 1898 gold de persoonlijke dienstplicht. Later gold de militaire dienstplicht voor alle mannen vanaf 18 jaar. Uitstel, bijvoorbeeld vanwege studie, was mogelijk. Gewetensbezwaarden, mensen die principieel tegen het
leger zijn, konden een vervangende dienstplicht
vervullen in een andere sector.
Door diverse oorzaken kwam de militaire dienstplicht eind 20e eeuw steeds meer onder druk te
staan. Door het einde van de Koude Oorlog was het
directe gevaar van een oorlog afgenomen. In plaats
daarvan werd het Nederlandse leger steeds vaker
ingezet bij vredesoperaties die niet direct dienden
ter verdediging van Nederlands grondgebied. De
complexiteit en het gevaar van deze missies maakten de inzet van dienstplichtigen omstreden. Verder
bestond er kritiek op het gegeven dat de opgeroepen
dienstplichtigen na een basisopleiding van enkele
weken weinig meer te doen hadden en de rest van
hun dienstplicht in ledigheid doorbrachten. Niet alleen was dit verspilde tijd vanuit het oogpunt van
de dienstplichtigen, maar op deze manier had ook
de overheid weinig aan hen.

Defensie roept sinds 1 augustus 1996 geen nieuwe
dienstplichtigen meer op. Toch geldt in Nederland
nog steeds een dienstplicht. Sinds 1 mei 1997 is
de opkomstplicht opgeschort, wat betekent dat
zolang de regering de opkomstplicht niet heractiveert dienstplichtigen zich niet hoeven te melden,
en gewoon kunnen blijven leven in de burgermaatschappij. De Nederlandse krijgsmacht bestaat tegenwoordig uit beroepspersoneel. In het voorjaar
2008 waren er geluiden, onder andere in de VVD en
in de krijgsmacht die wilden onderzoeken of de
opkomstplicht weer zou moeten worden ingevoerd,
vanwege de zware belasting op het beroepsleger

Ook Nederland heeft een aantal postzegels uitgegeven met een afbeelding van een militair.
1942: legioenzegels (met de foute militair)
1944: bevrijdingszegels.
1962: zegel in velletje world press photo.
(priester met militair in zijn armen).
1965: Korps mariniers.
1976: militair bij de vierdaagse.
1993: artilleriezegel.
1994: operatie Market Garden.
2019:gouden zegel Market Garden.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog persoonlijke
zegels met de soldaatafbeelding.
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door de vele uitzendingen naar conflictgebieden. In 2016 stelde het CDA voor de opkomstplicht opnieuw
in te voeren, te beginnen met jeugdige vandalen en andere 'raddraaiers', en later alle jongeren.

Iedere man en vrouw in Nederland tussen de 17 en 45 jaar oud heeft te maken met de dienstplicht. In
oktober 2020 nam de Eerste Kamer een wet aan die bepaalde dat ook 17-jarige meisjes een brief krijgen
met de mededeling dat ze dienstplichtig zijn. Eerder kregen alleen jongens de brief over de dienstplicht.
,,Meiden en jongens in dit land hebben gelijke rechten en gelijke plichten’’, zegt minister Ank Bijleveld
(Defensie). Dat zij daadwerkelijk worden opgeroepen is klein omdat dus de opkomstplicht sinds 1997
officieel is opgeschort. ,,Maar als de veiligheid van Nederland ooit weer ernstig wordt bedreigd, dan kan
het nodig zijn dat de dienstplichtigen wel het leger in moeten’’, aldus Bijleveld. ,,Die kans is gelukkig niet
groot, maar het zou kunnen.’’

r.k.
**********************************************************************************************

Te koop

- FDC’s Ned.Antillen E 68 t/m E 110 incl. A-nummers, alles onbeschreven in 2 mooie albums.
In totaal 182 enveloppen.
- FDC‘s Suriname vóór 1975 E 86 t/m E 117 en
ná 1975 E 001 t/m E 094 incl. A en B nummers,
alles onbeschreven in 2 albums.
In totaal 187 enveloppen.
- FDC’s Nederland Nr 99 t/m Nr 219 beschreven
en Nr 220 t/m 372 onbeschreven in 4 mooie
Importa-albums. In totaal 321 enveloppes.

Gevraagd

Japan (Nippon)
kavels, kilowaar of kleine verzameling gestempelde postzegels.

Graag uw aanbod aan Gé van Gestel,
vangestel.1@kpnmail.nl

Sneeuw en regen in februari
zijn mest op de akker.

Graag uw bod aan Gé van Gestel:
vangestel.1@kpnmail.nl
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Martin den Dekker – 40 jaar lid

Deze keer gaat de rit naar Raamsdonk voor een interviewtje.
Raamsdonk is al heel oud; in 1253 is het al genoemd als Ramesdunc. Het dorp telt ongeveer 2200 inwoners. Twee ervan
zijn lid van onze vereniging en Martin den Dekker maar liefst
40 jaar!

Hij is geboren en getogen in Den Hout. Toen hij met Anja uit
Raamsdonksveer ging trouwen hebben ze een huis in Raamsdonk laten bouwen en ze wonen er inmiddels al 47 jaar. Ze
hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Na zijn middelbare
school en diverse opleidingen is hij als 17-jarige gaan werken
in het Laboratorium bij Z.E.V. (Melkfabriek) in Zevenbergschen Hoek. Na zijn diensttijd, o.a. in La Courtine, heeft hij
er nog één jaar gewerkt en is vervolgens overgestapt naar Jan
de Poorter BV in Geertruidenberg, waar hij hoofd en coördinator werd op het Macro Fysisch Laboratorium (controle ertsen, mineralen e.d.). Vijf jaar lang was hij daarvoor ook
werkzaam in Amsterdam om de zaken daar te reorganiseren.
Een drukke baan: veel uren en veel kilometers (± 1500 km wekelijks). In 1994 is Martin in dienst gegaan
bij de gemeente Oosterhout en heeft daar o.a. de composteerinrichting De Hillen mee opgezet. Hij is daar
werkzaam geweest tot zijn pensionering in 2013.
Als kind in de beginjaren 50 spaarde Martin – zoals veel kinderen toen - werkelijk
van alles: speldjes, lucifermerken, suikerzakjes, sinasappelpapiertjes, postzegels, enz. Dat veranderde in zijn pubertijd, maar hij heeft tot nu toe wel alles bewaard.
Op de middelbare school kreeg hij o.a. Frans, maar was daar niet erg goed in. Zijn
moeder beloofde hem een insteekalbum (f 8,-) als hij een goed punt zou halen en
dat gebeurde. Van diverse kanten kreeg hij postzegels en zo is het begonnen. Later
lag de verzameling een poosje stil. Toen ze pas in Raamsdonk woonden spaarde een
zoon van de buren ook postzegels en vanaf dat moment is Martin weer fanatiek met
de postzegels begonnen. Aanvankelijk kocht en ruilde hij veel bij Nico van Riel op
de beurs in Sluis I. In die tijd waren zegels best veel waard en de waarde steeg
steeds. Zoals bijv. de Julianaserie 1953 en de Rembrandt-Zomerzegels van 1956!
Daarom kocht hij vooral 1e dagenveloppen en alle nieuwe zegels 3x. Hij bezocht toen regelmatig ook de
beurzen die werden gehouden in de omliggende plaatsen als Made, Lage Zwaluwe, Rijen, enz.

Bij De Poorter werden de postzegels van het kantoor verdeeld over een
aantal mensen en is hij lid geworden van de Postzegelvereniging (in de
uit 1772 daterende visafslag) van Geertruidenberg, waarvan ook de heren
Schalken (†2017), Van Geene (†2010) en Van Boekel lid waren. Daar
circuleerden de rondzendingen niet maar konden ingezien worden op de
clubavonden. Een kleine club was het die eind jaren 70 werd opgeheven.
Nico vd, Clundert (†2015) uit Made was ook werkzaam bij De Poorter en
adviseerde Martin lid te woorden van de OVVP en aldus geschiedde op
17-2-1981. De bijeenkomsten vonden toen plaats in café Strijen, nu De Schoen, in Oosterhout.
Al snel is hij met postfris gestopt, verkocht ze en schakelde over op Nederland gestempeld, die hij inmiddels 8x heeft. Daarna begon hij met Duitsland (Bundespost, Duitse Reich, DDR, Berlijn en Oud Duitsland.
Met Ad van Groesen, die hij nog kent van de lagere school en de gemeente Oosterhout, Sjaan Schalken,
Jan v.d.Eijnden en Jan de Jongh bezocht (en bezoekt) hij beurzen en veilingen en kocht partijen. Behalve Oud Duitsland heeft hij die ook 6x compleet. Nu is hij bezig met Zwitserland en ook die is gestempeld
ver compleet. Zo’n 10 jaar geleden is hij begonnen met het verzamelen van echt gelopen zegels met tab
(flapje). Een prachtig gezicht zo’n album vol. Met de 1e dagenveloppen is
hij gestopt. Op een paar eerste exemplaren na heeft hij tot nu toe ook alle
enveloppen.
Inmiddels is hij min of meer overgestapt van zegels kopen naar vèrkopen.
Zo heeft hij ook sinds een jaar een tafel in De Bunthoef. Helaas is daar
door de corona nog niet veel van gekomen. Hoewel hij zijn zegels wil
verkopen wil hij er eigenlijk ook weer geen afstand van doen. Zijn verzameling is toch eigenlijk een levenswerk.
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Wie denkt dat Martin alleen maar met postzegels bezig is, heeft het mis. In
Raamsdonk kent nagenoeg iedereen Martin. Hij is 27 jaar lid van het bestuur geweest
van “Het Ontmoetingscentrum” in Raamsdonk; een voormalig klooster en het heet
nu “De Zeven Zusters”. Hij stond ook vele jaren achter de bar met carnaval en als
het druk was en met een vaste donderdag. Hij is ongeveer 12 jaar voorzitter van de
Buurtvereniging geweest, 15 jaar van het Oranjecomité, en 12 jaar van het St. Nicolaascomité. Verder heeft hij de Volkstuinvereniging ’t Klooster opgericht en toen
er een nieuwe locatie kwam plantte hij als oud-voorzitter in 2018 een boom. Vanuit
de Horeca Raamsdonk organiseerde hij ook veel met Carnaval, zoals sauwelavonden..

Als hobby's heeft hij verder legpuzzels, en alle mogelijke soorten puzzels, zoals Sudoku's, kruiswoordpuzzels, enz. Verder
klust hij nog al eens. Nog maar enkele jaren geleden heeft hij hun huis
verbouwd. Sinds de kinderen groter werden zijn Martin en Anja sinds 2000
echte globetrotters. Ieder jaar gaan ze 2 maanden met hun caravan op
pad. Veel landen kennen ze op hun duimpje, zoals Frankrijk, Portugal, Joegoslavië, en Italië.

Martin is een ijverig lid van onze vereniging. Hij neemt deel aan de Nieuwtjesdienst
en de rondzendingen en is een trouw bezoeker van de veilingen en beurzen, waar
hij al zo’n jaar of 10 samen met o.a. Ad helpt bij de inrichting van de zaal. Hij leest
trouw de nieuwsbrieven en de OP en verder is Martin ook al diverse malen lid van
de kascontrolecommissie geweest.

Het was een fijne ontmoeting met een veelzijdig, betrokken en sympathiek lid.
R.K.

******************************************************************************************

Onze Nieuwsbrief en OP digitaal

Naast de Oosterhouter Post verschijnt ook onze maandelijke gratis Nieuwsbrief, een mededelingenblad
met informatie over zaken die spelen binnen de vereniging, bestemd voor de leden van de vereniging
en belangstellenden. Opgeven voor een (gratis) abonnement via
yapa79dw@kpnmail.nl. De Nieuwsbrief is ook (gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP.
Als u wilt kunt u de Oosterhouter Post ook per e-mail ontvangen. Even doorgeven aan
rien.kooiman@kpnplanet.nl 0162 314956

PV Breda

Ledenbijeenkomsten 2021
De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elke
maand in Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.
De data zijn: 26 januari, 23 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei, 29 juni,
28 september, 26 oktober, 23 november, 14 december.
Postzegelruilbeurzen 2021
In het clubhuis “De Toss”, Valkenierslaan 285a te Breda. Telefoon:
076-5601499. Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende
data: 3 januari, 7 februari, 7 maart, 11 april, 2 mei, 6juni, 5 september, 3 oktober, 7 november, 12
december. Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!! Vrij parkeren!!!
Ruilbeurzen voor verzamelaars 2021
In gemeenschapshuis “De Blaker”, Graaf Hendrik lll plein 168, Breda. Zaterdagmiddag van 13.00uur
tot 16.00 uur op de volgende data:16 januari, 20 febr. 27 maart, 17 april, 29 mei, 19 juni, 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 december.
Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig.Toegang 1 euro.Vrij parkeren!!!
Het doorgaan van deze bijeenkomsten en/of beurzen is uiteraard afhankelijk van eventuele
corona maatregelen. Informatie website:www.pvbreda.nl - info@pvbreda.nl
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Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken ? (6)
Al enige tijd houd ik mij bezig met postzegels en stempels waar fouten op staan, zoals ontwerpfouten,
productiefouten, gebruiksfouten. Oftewel zaken, die naar mijn mening niet helemaal in overeenstemming
zijn met de realiteit.
Nu de roerige presidentsverkiezing in de Verenigde Staten achter de rug is en er nog steeds reuring is
over de uitslag hiervan, leek het mij een aardige aanleiding om deze aflevering te wijden aan “politieke”
postzegels.

Liberia. Ook in 2000 was er al veel te doen over de uitslag van de presidentsverkiezingen tussen George W. Bush, toenmalig gouverneur van Texas en de zittend vicepresident Al Gore.De verliezer, Al Gore,
kreeg iets meer stemmers achter zich terwijl de winnaar, George W. Bush, de meeste kiesmannen verwierf.
Het zouden de kiesmannen van Florida blijken te zijn die de uitkomst van de verkiezingen gingen bepalen
en het was lange tijd onzeker wie die staat had gewonnen. Bush zou uiteindelijk de zege in Florida met
een paar honderd stemmen verschil voor zichzelf opeisen nadat er verschillende hertellingen plaatsvonden en rechtszaken dienden. De postadministratie van Liberia wilde persé het eerste land zijn met een
postzegeluitgifte en liet alvast twee velletjes drukken (Mi BL330) met de afbeeldingen van de gekozen
president. Die van Gore werd uiteindelijk ingetrokken.

Monaco gaf in 1964 ter ere van
President Kennedy een zegel uit
(Yv 658, Mi 789) met een citaat
uit één van zijn toespraken. Echter op deze zegel wordt hij verkeerd geciteerd. Hij zei “Ask not
what your country CAN do for you”
en niet “WILL do for you”.

Mali. Ter gelegenheid van de 100e geboortedag van
Sir Winston Churchill gaf dit land in 1974 een
luchtpostzegel uit (Mi ML429, Yv PA212) met zijn
afbeelding. Althans de ontwerper heeft een poging
gedaan om een gelijkend portret te maken, maar
mijn inziens is dit niet helemaal gelukt. Met een
beetje fantasie doet mij dit meer denken aan een
boos kijkende Nederlandse cabaretier.
Ziet u of hebt u een zegel waarbij iets vreemds of fout is of dat er iets niet klopt met de werkelijkheid ?
Laat het mij weten via de redactie van de OP.
Xenga
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Vraag en
aanbod

In deze rubriek kan ieder lid van
onze vereniging, uitsluitend
voor particulier gebruik, gratis
een advertentie plaatsen. Bijv.
"Gezocht", aangeboden, ruilen....
Het moet wel betrekking hebben op postzegels, dus niet een
advertentie voor de verkoop
van uw caravan e.d.
Inleveren bij Rien Kooiman

(rien.kooiman@kpnplanet.nl)

Tempelierstraat
| 4902 XJ 24
Oosterhout
Winkelcentrum Zuiderhout
| 24
Tempelierstraat
| 4902 XJ Oosterhout
info@pada-parketstudio.nl
|
www.pada-parketstudio.nl
0162 - 436 012 | info@pada-parketstudio.nl | www.pada-parketstudio.nl
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Dorien Schneider: 11+25 jaar lid
Onze vereniging telt 2 leden in het buitenland. Een van hen is Dorien
Schneider-Dubbeld. Zij is inmiddels 80 jaar. Vooral onze oudere leden
zullen haar wel kennen. Normaliter ga ik voor een interviewtje naar de
jubilaris toe, maar zij woont in Frauenwald/ILMENAU en volgens de
ANWB-routeplanner ligt dat 520 km van Oosterhout af en de rit duurt 5
uur. Een beetje ver dus. Maar via e-mail komen we een heel eind.

Ze schrijft: “Toen we pas in de Kwartelstraat in Oosterhout woonden zag
mijn man Hans begin 1973 een advertentie: in Oosterhout zou er een
postzegelvereniging opgericht worden. Hij had grote moeite mij over te
halen naar die oprichtingsvergadering te gaan. Ik was streng Gereformeerd
opgevoed en had mijn leven lang nog nooit een voet in een café gezet.
Maar nee! Ik moest daar alleen naar toe. Ze zouden vast wel iemand
kunnen gebruiken met een beetje verenigingservaring. Nou, ik werd
hartelijk opgenomen in de club en kreeg meteen een schrijfbaantje toegewezen.” En zo werd Dorien, 32 jaar oud, medeoprichter en de eerste
secretaris van onze vereniging. Acht jaar lang vervulde ze deze functie
en was nauw betrokken bij de eerste statuten, de benodigde Koninklijke
Goedkeuring, aansluiting bij de NBFV-bond (nu: KNBF) en het blad Filatelie. “Dat dit kleine clubje van 18 tot zoiets zou uitgroeien had ik nooit
gedacht”, schreef zij. (In 1993 ongeveer 300 leden.) Lang heeft zij samengewerkt met o.a. de heer Hoogendoorn die toen veilingmeester/bestuurslid was (1977-1984). Voor de jubileumuitgave van de “Oosterhouter
Post” van februari 2008 schreef zij een artikel over de eerste jaren van
onze vereniging. (Is opgenomen in onze website.)

“Er werd een jeugdafdeling opgericht want in die tijd hadden kinderen nog
tijd voor iets anders dan laptop of TV. Ook de volwassenen moesten meer
leren. Zo kwam er op verenigingsavonden een quiz over postzegels en alle aanwezigen werden aangespoord tot het zelf tekenen van albumbladen. Een verzameling in een album heeft meer waarde dan in
een stockboek."

Zij herinnert zich nog goed het 100-jarig jubileum van de BBA in 1980.
Daar had de vereniging een stand ingericht en hadden ze veel succes en
verdienden tussendoor ook weer geld voor de verenigingskas met de
verkoop van enveloppen en een toepasselijke stempel. Ook de eerste
tentoonstelling “Ophilex” in 1983 in de Pannehoef staat in haar geheugen gegrift. Die werd geopend door burgemeester A. Mater met het
losscheuren van een grote postzegel. Er waren maar liefst 1500 bezoekers.
Dorien heeft daar voor de eerste keer deelgenomen
aan de tentoonstelling met als thema: Universal Postal Union 1874-1974). Van dhr. Berkhoudt had zij, en vele anderen, geleerd hoe
je de kaders moest samenstellen en waaraan deze moesten voldoen. “Er kwam
vanuit de Bond een serieuze jury en onze kunstwerken werden kritisch beoordeeld.
Ik had altijd dat UPU-symbool zo leuk gevonden: al die figuurtjes hand in hand rond
de wereldbol en deed mee met 24 bladen. 12 was het minimum voor een deelname.
Eerlijk, ik heb mij daarna nooit meer zo veel ingespannen om albums te tekenen.
Zo goed als al mijn zegels zitten in die
verwenste stockboeken. Nu ik 80 ben zou
ik het niet meer kunnen." Zij werd beloond
met het diploma “brons”.

“Hoe kwam ik er toe postzegels te gaan sparen? Het zat bij ons
in de familie. 4 van mijn 5 zwagers waren verzamelaar en toen
ik ze zo bezig zag werkte dat natuurlijk zeer aanstekelijk. Het
1e zegeltje dat mij zo aansprak was het groene 5 ct. zegeltje
uit de Wilhelminaserie type Veth ( 1924-1939). Hans was enthousiast dat ik nu een hobby had want zelf zat hij altijd te
sleutelen aan oude radio´s en grammofoons en nu was ik ook
lekker bezig. Hij zocht ruiladressen voor mij op in Den Haag en
13

ging met mij mee naar een veiling in de Haagse binnenstad. Ik stelde mijn limiet op de bezichtigde kavels
en hij bood meestal méér alleen al om mijn kavels voor een ander zijn neus weg te kapen.”

In 1984 verhuisden ze naar Kirchardt, Baden-Württenberg in Duitsland. Haar
dochter Christa woont daar nog. “Christa´s dochter, Alexandra, had contacten in
Thüringen en samen met haar en mijn man Hans zijn we – in 2012 - naar Frauenwald/
ILMENAU in Thüringen verhuisd. (Van Wessies werden we Ossies, misschien weten
een paar verenigingsleden wel wat dat te betekenen heeft, maar bij ons heeft het
geen problemen gegeven.) Hans was toen al erg ziek maar de goede lucht bracht
hem weer aardig op de been. 1 1/2 jaar heeft hij hier nog gewoond. Toen werd zijn
hartkwaal steeds ernstiger en na 1 dag ziekenhuis is hij tijdens een bypassoperatie
overleden”. (2014.)

Toen ze naar Duitsland verhuisde moest ze haar werk in Nederland als boekhoudster stopzetten en werd
zij fabrieksarbeidster: gummi-dichtungsringen slijpen voor Ford, Opel etc. Postzegels verzamelen bleef
wel haar houvast in Duitsland; “verzamelen zat mij en ook mijn man in het bloed. Ik ben benieuwd of
mijn achterkleinkinderen het later nog voortzetten. Nu willen
ze graag een paar zegel, liefst zo groot mogelijk, met auto's of
voetballers. En hun vader brengt af en toe een paar nieuwe
zegels voor mij mee." Zij bezocht grote beurzen in Sinsheim en Heilbronn en kreeg daar contacten. Zij kreeg
veel doubletten en zij hernieuwde haar lidmaatschap bij onze
vereniging op 27-12-1995 om te kunnen inzenden voor de
veiling en het rondzendverkeer. In die tussenliggende tijd heeft
zij het contact met Oosterhout niet verloren en had nog contacten met o.a. de heren Berkhoudt, Junker, Jansen en vooral
met de heer Engst als beheerder van het rondzendverkeer.

“Helaas is mijn Nederlandverzameling na 1985 verwaterd. Eerst kreeg ik nog wel gezegelde post maar
iedereen weet wel dat dat steeds minder geworden is. De zegels van de Deutsche Bundespost ondergaan
hetzelfde lot. Als er een zegel op een brief zit is het toch altijd een zelfklevende uit een boekje van 10.
Een abonnement? Ja, dan blijf je bij, maar je moet aardig diep in je zak grijpen. Eén keer per jaar bestel
ik bij Bethel in Biedleveld een pakket van 2 kg. weekpost en daarvan heb ik altijd veel plezier. Dus iets
materiaal heb ik wel om te ruilen en ook heb ik aardig postfris Berlijn of DDR aan te bieden, dus als er
iemand met mij wil ruilen tegen modern Nederland houd ik mij aanbevolen. Mijn adres is bij de secretaris bekend. Leuk nog eens wat uit Nederland te horen “.
Als hobby's heeft zij FreeCell spelen en Mahjong en kan ze op
de 4 kleintjes (0-6 jaar) letten van haar kleindochter Alexandra. ”We wonen samen in één huis. Ik heb beneden een appartementje waar ik mij heel goed thuis voel; zij wonen boven met
hun kroost.”

“Ik hoop dat de O.V.V.P. nog een lang leven beschoren is en blijf natuurlijk een trouw lezer van ons
uitstekende blad. Groeten aan allen van Dorien Schneider “.
Het was voor mij een waar genoegen om op deze manier nader kennis te kunnen maken met Dorien.
r.k.

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

Leden Service Dienst
J.A.G. Hofkens 0162 454448

jhofkens@ziggo.nl

Voor al uw Davo- en andere supplementen kunt u terecht bij onze Leden Service Dienst. En
natuurlijk ook voor alle soorten postzegels, abonnementen, catalogi, albums, plakkertjes
enz. enz.
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Geschiedenis van de post: van duiven tot levensgevaarlijke postvliegtuigen (3)
Britten creëerden een postrevolutie - 1840

In 1837 kwam de Britse onderwijzer Rowland Hill met het idee postzegels te
gaan gebruiken. De afzender moest dan voor de verzending betalen, niet de
ontvanger. Hills idee luidde een posthervorming in die het jaar erop door het
parlement werd goedgekeurd.
Op 1 mei 1840 konden de Britten als eersten ter wereld postzegels kopen. De
zwarte postzegel met de jonge koningin Victoria erop kostte 1 pence en werd
daarom de Penny Black genoemd. Het idee van Rowland Hill werd door het
Britse parlement voor toepassing aanvaard en door koningin Victoria goedgekeurd. Op 6 mei 1840 werd de allereerste postzegel ter wereld op een brief
geplakt.

De hoeveelheid post in Groot-Brittannië nam explosief toe. Vóór de hervorming
werden er jaarlijks 82 miljoen brieven verstuurd, in 1841 al 170 miljoen.

De eerste Nederlandse postzegel verscheen op 1 januari1852. In 1848 had het Hoofd
der Posterijen een steld over het gebruik van postzegels. De invoering van de
postzegel werd nog tijdens behandelen van de Postwet door de Tweede Kamer geregeld. Vanaf 1 januari 1852 konden in Nederland postzegels
worden gebruikt. De eerste Nederlandse postzegel toont koning
Willem III en profile, met de tariefaanduiding en het woord
Postzegel. Het ontwerp was van de Amsterdamse kunstenaar Johann Wilhelm Kaiser.
Naar zijn ontwerp werden drie platen vervaardigd - voor elk tarief één. De graveur
was Jacob Wiener, die ook de platen voor de eerste Belgische postzegels had gemaakt.
De postzegels werden gedrukt bij de Koninklijke Nederlandse Munt (voorheen 's Rijks
Munt) te Utrecht, op handgeschept papier. Ze waren ongetand. De tarieven waren:
5, 10, en 15 cent. In veel andere landen deed de postzegel binnen 20 jaar zijn intrede.
Postcode bestond uit letters - 1840

De allereerste postcodes bestonden niet uit cijfers maar letters, en Londen werd in vier postdistricten
ingedeeld: North (N), South (S), East (E) og West (W). In verband met de invoering van de postzegel
werd de stad in 1840 in districten verdeeld.

In de 19e eeuw namen de meeste Europese en Amerikaanse grote steden dit systeem over. In Nederland
werden postcodes in 1978 ingevoerd; België kent al sinds 1969 postnummers om de toegenomen hoeveelheid post te kunnen verwerken. De postcode verwijst naar een postsorteergebied, waardoor de afhandeling van poststukken sneller en efficiënter verloopt.

De postcode in Nederland bestaat uit vier cijfers en twee letters. De eerste 2 cijfers geven de regio aan,
de laatste 2 cijfers de wijk. De twee letters geven de buurt en straat aan. De lettercombinaties SA, SD
en SS worden niet gebruikt. De letters F, I, O, Q, U en Y werden tot 2005 niet gebruikt. Met een wijziging
in het beleid zijn deze letters wel toegestaan in nieuwe postcodes.

Post waarvan de adressering onduidelijk is wordt doorgestuurd naar 2500
NA in Den Haag, waar onderzocht wordt of de post toch besteld (bezorgd)
kan worden. Brieven waarvan de geadresseerde of afzender op geen enkele
wijze kan worden achterhaald, worden vernietigd.

Individuele straten hebben vaak verschillende postcodes voor de even en de
oneven zijde; ook zijn veel straten verder verdeeld in stukken die voor de postbezorging een eenheid
vormen. Samen met het huisnummer vormt de Nederlandse postcode een unieke code voor elk adres;
deze unieke code wordt ook voor andere doelen dan alleen de post gebruikt. Zo wordt in sommige steden
voor de bewegwijzering een wijknummering gebruikt die overeenkomt met de laatste een of twee cijfers
van de postcode. Eén postcode kan meerdere straten beslaan, echter kunnen de bijbehorende huisnummers dan niet dubbel voor komen.
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Internationale post verzoop in ingewikkelde regels - 1863

In de tweede helft van de 19e eeuw was het versturen van
internationale brieven lastig: er waren regels en tarieven voor
de afzender, de ontvanger én de doorvoerlanden. Als je een
brief uit Noorwegen naar Spanje stuurde, moest er Deense,
Duitse en Franse porto op. De landen bepaalden zelf hun tarieven voor internationale post – en het tijdstip waarop deze werd
doorgestuurd. In 1863 maakte een internationaal postcongres een eind aan deze
bureaucratie; 11 jaar later werden de complexe regels afgeschaft.
Ruiters bezorgden post in hele VS - 1863

Halverwege de 19e eeuw bestonden de VS nog voornamelijk uit onontgonnen land.
Het spoor stopte in Missouri in de Midwest en de RockyMountains en de Sierra Nevada vormden een natuurlijke barrière tussen oost en west. Post naar het snelgroeiende Californië moest daarom met de boot via Zuid-Amerika en was dus maanden
onderweg. Om de post sneller te bezorgen werd in april 1860 de Pony Express
Company opgericht.
Het bedrijf had poststations langs de 3100 kilometer lange route
van St. Joseph in Missouri tot San Francisco. Hier kreeg de
ruiter na 16 kilometer galopperen een vers paard. Een nieuwe
ruiter nam het na 160 kilometer over.

De ruiters reden dag en nacht in weer en
het Wilde Westen duurde slechts tien
vijf dollar, een half weekloon van een arongevaarlijk. De kans om door rovers of
voor wie alleen door de prairie reed. De
lichte ruiters waren het snelst. Een postruieen arbeider. De ponyexpress was een
jaar in oktober 1861 gestaakt. Toen nam
verkeer over en werd de ponyexpress

Industriële revolutie versnelde postbezorging

-

wind in volle galop; het doorkruisen van
dagen. De bezorging van een brief kostte
beider.Het beroep van postruiter was niet
indianen overvallen te worden was groot
ruiters moesten jong en slank zijn, want
ter verdiende dan ook vier keer zo veel als
groot succes, maar werd al na anderhalf
de transcontinentale telegraaf het briefoverbodig.

1830

Handel en economie namen in de 19e eeuw sterk toe door de industriële
revolutie. En een snelle informatieverschaffing was voor de industriëlen uit
die tijd letterlijk goud waard. Toen het spoor vanaf de jaren 1830 in Europa
en de VS werd uitgebreid, ging de post al snel over de rails. In de jaren 1840
kregen de eerste zeilschepen een stoommotor en gingen ze post over de
Atlantische bezorgen.Een stoomschip deed er geen 30 tot 36 dagen over,
maar 12.

In 1864 namen de Amerikaanse posterijen rijdende postkantoren in bedrijf. De
brieven werden al rijdend in de postwagons gesorteerd. De post werd in tassen
verpakt die er bij steden zonder station werden uitgegooid. De postbezorging werd
sneller, maar werkte als een magneet op treinrovers als
Jesse James en de gebroeders Dalton. De sneltrein
tussen New York en Chicago werd zo vaak overvallen
dat de postwagons in 1870 van staal en kogelvrije ruiten werden voorzien.
Altijd post

-

1870

Het motto van de posterijen is ‘de post moet bezorgd’, ongeacht de weersomstandigheden. In ontoegankelijke gebieden namen de postbodes het
motto vrij letterlijk en maakten ze van kano’s, kamelen, hondensleeën, ski’s
en luchtballonnen gebruik om de post te bezorgen. In Les Landes in Frankrijk
moesten de postbodes hun stelten uit de kast halen om drassige gebieden
te bedienen. En nog steeds bezorgen de Havasupai-indianen in Arizona hun
post op een muilezel. Deze kleine stam woont onderin de Grand Canyon, en
kan alleen bereikt worden via een smal en steil pad van 10 kilometer.
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Postordercatalogus maakt boerendroom waar - 1872

In de VS woonden veel nieuwe immigranten ver van winkels. Als ze dan eindelijk in
de stad kwamen, was de keuze klein en waren de prijzen hoog door gebrek aan
concurrentie. Aaron Montgomery Ward, een rondreizende handelaar, stuurde
daarom in 1872 een ‘catalogus’ van één pagina met handnijverheidsartikelen aan
de boeren in Wisconsin, Illinois, Indiana en Iowa.
Via de catalogus konden ze artikelen bestellen en voor een redelijke prijs thuis laten
bezorgen. Wards initiatief werd een groot succes. Het assortiment werd uitgebreid
met landbouwgereedschap, eten en kleding. In 1890 telde het ‘Droomboek’, zoals
hij zijn catalogus noemde, 540 geïllustreerde pagina’s.

Gevaarlijke vlucht maakte post duur - 1918

Toen het eerste postvliegtuig in 1918 in Washington D.C. opsteeg richting New York was iedereen dolenthousiast. Afgelegen gebieden kwamen met het vliegtuig al gauw binnen bereik. Piloten werden op
handen gedragen. Een van hen was Charles Lindbergh, die in 1927 als eerste non-stop alleen over de
Atlantische Oceaan vloog. In 1925 werd de markt voor postvluchten in de VS vrijgegeven en ontstond er
een enorme concurrentie.
Er waren 34 maatschappijen die er alles aan deden om de concurrent te snel
af zijn. De veiligheid van de piloten kwam daarmee in het gedrang. Nachtvluchten werden normaal, ook al waren er geen betrouwbare hoogtemeters
en waren de landingsbanen slecht verlicht. Het was niet ongebruikelijk dat
piloten 15 tot 18 uren achtereen vlogen.

Op die manier nam de distributietijd van New York naar San Francisco af van
70 tot 36 uur, maar ten koste van veel mensenlevens.In 1934 werd systematische fraude met gewicht aangetoond. De bedrijven werden namelijk per gram en kilometer betaald.
De luchtpost werd door het staatsbedrijf United States Postal Service overgenomen, dat een halt toeriep
aan deze wildwesttoestanden.
Anna C. van der Maade - 190115 - bronnen: Historia - Posterijen

****************************************************************************************

Zoek de fout

Ludwig Engst
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

Contributie 2021

Het bestuur wil de contributie voor 2021 handhaven op die
van de voorgaande 10 jaren, nl. € 31,- per jaar. Ook die
voor de huisgenoten blijft € 12,50. De voorzitter heeft dit
meegedeeld tijdens de ledenbijeenkomst van 16 september
2020 en het besluit werd door de ledenvergadering met
algemene stemmen geaccordeerd. De contributie moest
vóór 1 december 2020 betaald zijn! Hebt u dit nog niet
gedaan dan kunt U deze alsnog overmaken op bankrekening

NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg
Zorg voor een juiste omschrijving!!! Betaal a.u.b. tijdig; dat bespaart ons eventuele herinneringskosten. Bij voorbaat dank. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigt om jaarlijks de contributie automatisch te incasseren. Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956.

DE BEDDEN
SPECIAALZAAK
VAN OOSTERHOUT
Bij Dreamland vindt u alles voor uw
slaapcomfort. Van hoofdkussen tot
complete boxspring bieden wij u een
ruime keuze uit vele A-merken in
combinatie met onze voordelige en
veelzijdige eigen merken.
Onze deskundige adviseurs helpen u
graag bij het samenstellen van het
perfecte bed.

Leijsenhoek 34
Oosterhout
www.dream-land.nl

REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl 0162 314956

