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Ledenbijeen-
komsten

De data voor 2019 zijn:  
      - 15 mei   
      - 19 juni   
      - 18 september   
      - 16 oktober   
      - 20 november   
      - 18 december   

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

 
 
 
 
 
 

Postzegelbeurzen

De data voor 2019 zijn:
- 4 mei
- 1 juni
- 7 september
- 5 oktober
- 2 november
- 7 december

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

 

Soosmiddag
 
De soosmiddag vindt plaats
in de Bunthoef te Oosterhout
op de laatste woensdag van de
maand - met uitzondering van
de maanden juli, augustus en
december - van 13.30 tot 16.00
uur. De middag staat onder
leiding van Cees Pijpers. Ieder-
een die wil ruilen is welkom. De
entree is gratis.
 
De data voor 2019 zijn:  29
mei, 26 juni, 25 september,
30 oktober, 27 november.
 

 
Leden Service Dienst
J.A.G. Hofkens
0162-454448
jhofkens@ziggo.nl
 

 
Vertrouw op God,
 
maar zet wel je fiets op slot.
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Van de voorzitter
 
Beste postzegelvrienden,
 
We hebben alweer 4 maanden van dit jaar achter ons en we maken ons
 op voor de zomer. In de komende periode staat het postzegelen dan
misschien wel op een lager pitje maar we blijven toch lekker bezig. U bent
natuurlijk van harte welkom op onze bijeenkomsten in mei en juni.
 
De jaarvergadering van april bracht ons toch weer enkele verrassingen.
We hebben eindelijk een nieuwe secretaris gevonden die de taken van
Reinder Luinge gaat overnemen. Een warm welkom aan Jurn Dijkhuis. Ook
hebben we afscheid genomen als bestuurslid van Joop Hofkens ( hij blijft
gelukkig wel de ledenservicedienst verzorgen). Namens de K.N.B.F. is Joop
onderscheiden voor zijn vele werkzaamheden binnen onze vereniging met
de Bondsspeld.
 
Van het hoofd rondzendverkeer kreeg ik te horen dat de maandelijkse

rondzendingen nog steeds zeer in trek zijn bij de deelnemers en dat men elke maand weer uitziet naar
de “doos “. Als u al deelneemt weet u dat er altijd wel weer leuke zegels worden aangeboden  door onze
leden. Bent u nog geen lid maar wekt dit uw interesse, neem dan even contact op met Ludwig Engst die
u alles kan vertellen over onze interne rondzenddienst.
 
Graag nodig ik u uit onze bijeenkomsten te bezoeken. Op woensdag 15 mei hebben we weer de grote
voorjaarsloterij met tientallen prachtige prijzen. Mis het niet !!!  Alle overige data vindt u elders in deze
Oosterhouter Post of op onze website : www.oosterhouterpost.nl
 
Uw voorzitter,
Peter Hendrickx
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Agenda
 
voor de bijeenkomsten van woensdag 15 mei
en woensdag 19 juni in Camping 't Haasje, Vijf
Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 - 411626.
Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.   
 
  1.     Opening door de voorzitter
  2.     Mededelingen
  3.     Wat verder ter tafel komt
  4.     Rondvraag
  5.     Veiling 454 (mei) - 455 (juni) 150 kavels
  6.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels
  7.     In mei: grote loterij
  8.     Sluiting
 

Joop Hofkens kreeg de KNBF-Bondsspeld
 
Zie het verslag van de ledenbijeenkomst van woensdag 17 april.
 

Onze leden
 
Op 7 april j.l. heeft Piet Christiaanen uit Breda zich aangemeld as nieuw lid. Welkom en veel plezier
met het postzegelen bij onze vereniging.
 

3



Ledenbijeenkomst 20 maart 2019
 
De bijeenkomst werd om 20.00 u. geopend door de voorzitter met een woord van welkom voor de 46
aanwezigen. De vergadering vond plaats in de ‘kleine zaal’, omdat de grote zaal niet beschikbaar was.
Voor volgend jaar gaan we proberen een andere regeling te vinden.
 
Mededelingen:
-  Bestuursverkiezing: Tijdens de jaarvergadering van 17 april a.s. is Peter Hendrickx aftredend als
voorzitter (niet als veilingmeester). Hij stelt zich herkiesbaar. Ook Joop Hofkens is aftredend. Hij stelt
zich niet herkiesbaar als bestuurslid. Wel blijft hij gelukkig zijn werkzaamheden gewoon doen. Reinder
Luinge heeft al eerder aangegeven te willen stoppen met het secretariaat. Hij zal tot 31 december zijn
werkzaamheden voortzetten.  
-  Financieel verslag: in de aprilvergadering zal  het financieel verslag 2018 worden behandeld. Het ligt
vóór de vergadering ter inzage. Het kan ook vooraf worden opgevraagd bij de penningmeester:
rien.kooiman@kpnplanet.nl  of 0162 314956.       
-  Website: Op de website zijn een aantal wijzigingen aangebracht. O.a. is er een uitbreiding in de rubriek
‘Geschiedenis’ . De voorzitter adviseert de leden de site te bezoeken (www.oosterhouterpost.nl ).
-  Contributie: de voorzitter meldt dat er dit jaar problemen zijn geweest bij het ontvangen van de con-
tributiebetalingen.
 
De quiz kon door het ontbreken van apparatuur in de kleine zaal niet plaats vinden.
De veiling en de daarop volgende afrekening verliepen verder zonder problemen.
De voorzitter kon rond 22.00 u. de vergadering sluiten.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ledenbijeenkomst 17 april 2019
 
De bijeenkomst/jaarvergadering werd om 20.00 u geopend door de voorzitter met een woord van welkom 
voor de 36 aanwezigen en een extra woord van welkom voor ons nieuwe lid de heer Piet Christaanen uit
Breda. Met een ogenblijk stilte werd de heer Piet van Trier herdacht, overleden op 22 maart 2019. 
                                                                                                        
De kascommissie, bestaande uit de heren Van Bijnen en Den Decker, heeft het financiële jaarverslag
gecontroleerd en rapporteert aan de vergadering dat zij de administratie in een uitstekende toestand en
uitvoering hebben aangetroffen. Met het voorstel van de kascommissie om aan het bestuur decharge te
verlenen over het financiële boekjaar 2018, ging de vergadering met applaus akkoord. De kascommissie
adviseert het bestuur om ten aanzien van de contributiebetaling te organiseren dat de betalingen sneller
(en op tijd) binnen komen. Voor het volgende boekjaar worden de heren Den Decker en Van Gorkom
benoemd tot lid van de kascommissie.
 

Bestuursverkiezing:                                                                    
          
- Peter Hendrickx – is aftredend als voorzitter maar is herkies-
baar. Met de aanstelling van Peter voor een nieuwe termijn gaat
de vergadering bij acclamatie akkoord.           
- Reinder Luinge – aftredend als secretaris en niet herkiesbaar.
Blijft tot 31 december beschikbaar om werkzaamheden over te
dragen. Jurn (J.E.) Dijkhuis: kandidaat voor de functie van
secretaris, wordt bij acclamatie gekozen. 
- Joop Hofkens: aftredend als bestuuslid en niet herkiesbaar.
                                   
Joop Hofkens wordt door de voorzitter bedankt voor de vele
jaren als bestuurslid en voor zijn inzet voor de vereniging. Joop
is sinds 20 oktober 1979 – dit jaar dus 40 jaar lid van onze
vereniging. Op 1 januari 1989 – dit jaar 30 jaar geleden – trad
Joop toe tot het bestuur in de functie van Hoofd Nieuwtjesdienst
(Leden Service Dienst). De Nieuwtjesdienst levert jaarlijks een
mooie bijdrage aan de exploitatie van onze vereniging. Vanaf
begin jaren 90 is Joop zeer actief betrokken bij het organiseren
van onze zeer succesvolle ‘Brabantse Filatelistendagen’.
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Hij zorgt voor de inrichting van de zaal, int de huur van de tafels, en
verkoopt de serviceartikelen, enz. Jaarlijks is hij twee keer (Voorjaar en
Kerst) organisator van de Grote Verloting. Hij verzamelt honderden prijzen
en de verkoopden prijzen en de verkoop van de loten leveren een bijdra-
ge aan de exploitatie van onze vereniging. Joop is bij alle tentoonstellingen
die onze vereniging heeft georganiseerd actief betrokken geweest. Bij
vrijwel alle feestelijkheden is Joop lid van de ‘feestcommissie’. Joop is
sinds 2014  ‘Lid van Verdienste’ van onze vereniging.
 
Voor zijn vele en jarenlange inspanningen en verdiensten voor de vereni-
ging en voor de filatelie in het algemeen, verleent de KNBF, de  Konink-
lijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, aan Joop de onder-
scheiding van de Bondsspeld, die hem werd opgespeld door Reinder
Luinge,  Commissaris Publiciteit van de Bond. De vergadering beloonde
Joop met een hartelijk applaus.
 
In de Rondvraagdankte de heer Van Bijnen, mede namens de overige
aanwezigen, het bestuur voor de in het afgelopen jaar gedane inspannin-
gen. Hij wenst het bestuur veel succes voor nu en voor de komende jaren.
 
Hierna volgde de veiling met de afrekening. De toto werd gewonnen door mevrouw Lies van Duyne.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                                                                   
 
 

De OP digitaal
 
Als u wilt kunt u de Oosterhou-
ter Post ook per e-mail ontvan-
gen. U hebt de OP dan een week
eerder in huis en het bespaart
ons drukkosten. Maar ook als u
NAAST de papieren OP deze
digitaal wilt ontvangen kan dat.
 
Even doorgeven aan
rien.kooiman@kpnplanet.nl
 

Onze
Nieuwsbrief
 
De Nieuwsbrief van de OVVP is
een mededelingenblad met in-
formatie over zaken die spelen
binnen de vereniging,  bestemd
voor de leden van de vereniging
en belangstellenden. Bezoekt u
ons ook eens op www.ooster-
houterpost.nl.
 
Opgeven voor een (gratis)
abonnement op de OVVP
Nieuwsbrief via secretariaat.
ovvp@gmail.com   - mocht u de
Nieuwsbrief niet meer willen
ontvangen (wat wij natuurlijk
niet hopen) dan is een bericht-
je aan secretariaat.ovvp@g-
mail.com voldoende. De Nieuws-
brief is ook (gratis) beschikbaar
voor nietleden van de OVVP.
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Oorlogssituaties hebben altijd hun weerslag op de
dienstverlening van de overheid aan hun bevolking.
Dat gold zeker voor onze Posterijen gedurende en
na de Tweede Wereldoorlog. Al direct na de inval
van de Duitsers op 5 mei 1940 trad een stagnatie
op in de postvoorziening als gevolg van beschadi-
gingen en vernietiging van kantoren. Ook tijdens de
oorlog kreeg de PTT het steeds moeilijker zowel in
personele als in materiële zin. Postkantoren werden
gebombardeerd, vervoersmiddelen werden door de
Duitsers in beslag genomen, postbodes werden
vanwege hun etnische afkomst ontslagen of
moesten deelnemen aan de werkverschaffing in
Duitsland.
 
Na de bevrijding van Zuid-Nederland moest de
PTT-organisatie voor een groot deel helemaal op-
nieuw worden opgebouwd. Onder leiding van het
Militair Gezag werd aanvankelijk besloten dat Nij-
megen het centrum van de postorganisatie zou
worden. Door de nederlaag in de slag om Arnhem
werd uiteindelijk gekozen voor het veiligere Eind-
hoven. (Dommelstraat 17)
 
Van hieruit werd de postvoorziening opnieuw opge-
zet. Eén van de zaken die geregeld moest worden
was de aanmaak van nieuwe briefkaarten. Hier
bestond grote behoefte aan omdat mensen versto-
ken waren van nieuws en de infrastructuur onder
de rivieren zodanig was vernield dat men vaak niet
van elkaar wist hoe het de ander verging.
 
De N.V. Etikettendrukkerij Gestel & Zoon uit Eind-
hoven kreeg vanaf november 1944 de opdracht voor
de aanmaak van nieuwe briefkaarten. Omdat door
oorlogsomstandigheden er op alle gebieden
schaarste heerste zijn deze kaarten gedrukt op vele
soorten papier en in een breed scala van kleuren.
(afbeelding 1 en 2) Als ingedrukt waardezegel werd
gekozen voor zegels type vliegende duif. Omdat de
drukker tijdens een proefdruk dit zegel zo perfect
had nagemaakt was men bevreesd dat ook andere
drukkerijen dit waardepapier zouden kopiëren.
Daarom werd besloten de ingedrukte zegel te
voorzien van de tekst ‘NOODUITGIFTE’. Afzonder-
lijke postzegels zijn in deze vorm nooit verschenen.
 
Er werden 3 verschillende kaarten gemaakt: 4 cent
lokaal tarief (afbeelding 3), 5 cent binnenlands tarief
(afbeelding 4) en 7 ½ cent buitenlandtarief (afbeel-
ding 5). Verschillende verzamelaars hebben gepro-
beerd de verscheidenheid in karton en drukinkt te
inventariseren, maar de kaarten zijn zo divers dat
dit onmogelijk bleek te zijn.
 
Na de bevrijding van ons land werd de infrastructuur
van de post zo snel mogelijk hersteld. Het tekort
aan briefkaarten bleef echter een probleem. Dit
leidde tot de uitgifte van bijzondere kaarten (afbeel-
ding 6 en 7)

Briefkaarten van Nederland - 6

Afbeelding 1
Binnenlandbriefkaart met een ingedrukt zegel type
vliegende duif en voorzien van de indruk ‘nooduit-
gifte’. De kleur van het karton is groen. De 5
cent-briefkaarten met de tekst ‘nooduitgifte’ ver-
schenen begin februari 1945.
 
 

Afbeelding 2
Binnenlandbriefkaart met dezelfde zegelindruk
maar nu gemaakt van grijs karton.
 
 

Afbeelding 3
Nooduitgifte-briefkaart bestemd voor lokaal ge-
bruik. Ingedrukt waardezegel 4 cent blauw op grijs
karton. Verschijningsdatum medio januari 1945.
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Tenslotte moet in het kader van dit artikel de
vreemde werkwijze van de postdirecteur in de
Noord-Hollandse plaats Laren genoemd worden.
Naarmate de oorlog vorderde, ontstond er op zijn
kantoor een gebrek aan 5 cent briefkaarten bestemd
voor verzending in het binnenland. Hij stapte naar
een plaatselijke drukker en liet de 7 ½ cent buiten-
landbriefkaarten, waarvan hij er nog ruim voldoen-
de van in voorraad had, overdrukken met een ei-
gengemaakt stempel. (Afbeelding 8)

Afbeelding 4
Binnenlandbriefkaart met zegel type vliegende duif,
de ingedrukte nooduitgiftezegel is zwartgroen van
kleur, het ruwe karton is grauwgeel.
 

Afbeelding 5
Buitenlandbriefkaart met 7½ cent-nooduitgifte-ze-
gel type vliegende duif op roomwit karton. Uitgifte
maart 1945. 

 
Afbeelding 6
Nederlands Indische briefkaart gebruikt om aan de
grote vraag naar briefkaarten te kunnen voldoen.
In het PTT-depot in Haarlem lagen in mei 1945 meer
dan vier miljoen Indische briefkaarten van goede
papierkwaliteit. De waarde van de oorspronkelijke
briefkaart werd in rode inkt ongedaan gemaakt en
overdrukt met een stempel van 5 cent. Vanaf juni
1945 waren deze kaarten in ons land te koop.
 

 
Deze kaarten staan bekend als het Larens Proviso-
rium. Na de oorlog is het eigenaardig handelen van
deze postdirecteur uitvoerig onderzocht. De conclu-
sie was dat hij niet op deze wijze niet had mogen
handelen. Hij was per slot van rekening ‘slechts’
bestuurder van een postkantoor en geen directeur
van het nationale postbedrijf. De overdrukte kaarten
bleven echter wel frankeergeldig.
 
Gerard Beckers

Afbeelding 7
5 cent-briefkaart gemaakt op bruin karton. Vanwe-
ge de aanhoudende papierschaarste kregen deze
‘kleine’ kaarten een omvang van 105 x 74 mm. Een
ruime besparing ten opzichte van de normale
briefkaarten die een omvang kenden van 138 x 89
mm.

Afbeelding 8
De 7½ cent-buitenlandbriefkaart die door toedoen
van de Larense postdirecteur F. van West werd
overdrukt met een 5 cent-stempel bedoeld om aan
de vraag naar briefkaarten tijdens en direct na de
2e Wereldoorlog te kunnen blijven voldoen.
 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Bij de voorkant
 
Voor katholieken is de meimaand tevens de Mariamaand. De koppeling van de maand
mei en Maria is al gemaakt in de tijd van de Romeinen. Zij vereerden de Griekse
godin Maia zodat zij dingen in de natuur zou laten groeien en noemden deze maand
in het voorjaar naar haar. In Italië ontstond in de Middeleeuwen het gebruik om de
maand mei te wijden aan Mara, moeder van God.
 
In Oosterhout zijn diverse Mariakapellen:
 
-  Op de voorkant van deze OP staat de Mariakapel op de hoek Slotlaan- Ridderstraat
Oosterhout. Uit dankbaarheid voor de bevrijding werd door het Brabantse studen-

tengilde in 1945 deze Mariakapel opgericht. De kapel werd op 4 augustus 1945 toegewijd aan Onze Lieve
Vrouw der Overwinning. Helaas kreeg het kapelletje het in de zestiger jaren zwaar te verduren. Het
daarin aanwezige Mariabeeld werd diverse malen vernield of gestolen en
wel op 12 september 1963, op 18 april 1968 en in de loop van 1975. Ook
het interieur moest het ontgelden. De kapel is verschillende malen hersteld
en wel in 1970, 1975 en 1980. Door leerlingen van de K.T.S. werden
deuren voor de kapel gemaakt, zodat het vierde beeldje veilig staat. De
kapel wordt door de buurtbewoners onderhouden. (Bron: de fietsroute-
beschrijving van de H. Maagd en de H. Dymphna kapel te Breda.)
 
-  Een andere Mariakapel is in de Oude Toren van de voormalige Heilig
Hartkerk van Jezus. (Na de verbouwing in 1980).
 
-  En aan het Helleke hoek/Pieter Koolenstraat bij begraafplaats de Lei-
senakkers staat eveneens een Mariakapel (1945). De kapel werd gebouwd
als dank dat Oosterhout relatief gezien vrij ongeschonden uit de Tweede
Wereldoorlog was gekomen.
 
-  En hoewel het geen kapelletje is, staat er in de muur op de kruising van Kerkstraat/Arendstraat/-
Nieuwstraat een Mariabeeld.

 
-  In de Katjeskelder bevindt zich de Onze-Lieve-Vrouw ter Elzenkapel (Boskapel).
 
-  Verder heeft de Sint Antoniuskerk een dagkapel. Hoewel de kerk gesloten is, is de
kapel nog steeds te bezoeken. Vroeger bevond zich op de plek waar nu de dagkapel
is de doopkapel met doopvont. Eind november 1998 heeft de doopvont een
plaatsje gekregen voor in de kerk en werd de ruimte door vrijwilligers ingericht als
dagkapel en kreeg Maria er een prominent plaatsje.
 
-  In Dorst bevindt zich op de hoek Wethouder van
Dijklaan/Vijftig Bunderweg een Mariakapel als vre-
deskapel. (1955) In de Mariakapel is in 2014 een

plaquette geplaatst in herinnering aan de slachtoffers uit Dorst die om-
kwamen in de Tweede Wereldoorlog en voor Peter Attwooll die omkwam
in een crash met zijn Spitfire op 29-12-1944 in de Seterse bossen nabij
Dorst.
 
-  Op den Hout aan het Ruiterspoor werd bij de molen de Hoop een Ma-
riakapel gebouwd en in 1945 ingezegend. Het werd gebouwd door de
bewoners van het Ruiterspoor uit dankbaarheid voor de bevrijding.
 
-  En aan de Kastanjelaan werd in mei 1954 een Mariakapel opgericht.
Thans is echter de kapel verdwenen.
 
r.k.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                Op Onze Lieve Heer Hemelvaart (donderdag 30 mei 2019),
                                regent het, al zijn het maar drie drupkes.
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 Iets bijzonders
 
Deze briefkaart was ingezonden door Dorien Schnei-
der en was geplaatst in de vorige OP. Zij schreef
erbij:"Deze kaart geeft een klein beetje te denken.
Waarom heeft iemand die in Schiedam woont een
ongebruikte briefkaart van Ned.-Indië in voorraad?
Heeft hij in Indië gewoond? Is hij in Schiedam onder-
gedoken omdat hij een Duitse jood was? Zijn Duits
is beter dan het mijne. En "Werff" met dubbel ff lijkt
mij een Duitse naam. Was in 1945 Indisch geld ook
geldig in Nederland? Gold dan 5 ct ook voor 5 ct? Was
de frankering dan juist met 7½ ct naar Zwitserland?"
 
Hierop kwam een reactie van Theo Jansen:
"Allereerst het is niets bijzonders. In 1945 had En-
schede nog 4.263.768  Indische kaarten van 3 ½ cent

over.  Deze werden gezien de grote behoeft aan briefkaarten in Nederland overdrukt met Nederland en
5 cent beide in rood . Uiteindelijk zijn 4.148.572 kaarten overdrukt. De kaart is dus massawaar. Het
tarief voor het buitenland voor een briefkaart was in 1945 7½ cent. De frankering is dus correct. Het
censuurstempel is normaal voor deze periode."
 
Ook Gerard Beckers, die de artikelen "Briefkaarten van Nederland" schrijft voor de OP, reageert (met
gedeeltelijk dezelfde informatie):
In de vorige editie van de Oosterhouter Post (no. 2, editie maart 2019) beschrijft mevr. Dorien Schneider
een briefkaart die is verzonden op 23 juli 1945 van Schiedam naar Zofingen (Zwitserland). De boodschap
op de kaart is buitengewoon informatief en geeft een beeld hoe veel Nederlanders de laatste oorlogspe-
riode hebben beleefd. Deze kant van de filatelie - de zgn. sociale filatelie - is een thema dat tot nu toe
onderbelicht is in de literatuur. De meeste aandacht gaat vaak uit naar zegels, stempels, postale etiket-
ten, administratieve aantekeningen, etc. die door postbeambten en anderen zijn aangebracht.
 
Los van de inhoud op de kaart stelt mevrouw Schneider zich de vraag hoe het komt dat iemand woon-
achtig in Schiedam een ongebruikte briefkaart van Ned.-Indië in voorraad heeft en deze in ons land kan
versturen. Welnu op deze vraag kan ik haar een antwoord geven.
 
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog dachten de Posterijen na over hoe zij de postvoorziening,
die voor een groot deel tot stilstand was gekomen, konden herstellen. Eén van de problemen was de
beschikbaarheid van voldoende ‘correspondentiemateriaal’. (briefkaarten, postzegels ) Gelukkig lag er in
het magazijn in Haarlem nog een voorraad ongebruikte briefkaarten. Men besloot deze na de oorlog direct
te gaan gebruiken. De vraag naar briefkaarten na de bevrijding was ontzettend groot en de middelen
waren uitermate schaars. Er was een gebrek aan alles: papier, inkt, stempels, postzegels, etc.
 
Tussen de Nederlandse briefkaarten lagen onder andere 4.263.768 briefkaarten van 3 ½ cent Nederlands-
Indië, type karbouw. Men besloot deze partij geschikt te maken voor gebruik in ons land. Daarvoor
werden 8 horizontale balkjes aangebracht over de tekst en de waarde van het oorspronkelijke zegelbeeld.
Daarnaast werd het cijfer ‘5’ op de zegel gedrukt (binnenlands tarief) en de tekst ‘NEDERLAND’.
De verkoop van de kaarten (vanaf juni 1945) was een succes. In totaal werden door de drukker 4.148.572
‘Indische briefkaarten’ afgeleverd. Binnen korte tijd waren deze kaarten verkocht mede omdat het sturen
van brieven kort na de oorlog door het militair gezag
niet was toegestaan. (censuur) Toen de Indië-brief-
kaarten opraakten moesten nieuwe kaarten worden
gedrukt. Dit gebeurde in een voor ons land ongewoon
klein formaat van 105 x 74 mm op kwalitatief slecht
karton. Ter vergelijking de Indië-briefkaart had een
formaat van 148 x 105 mm.
 
("Briefkaart gedrukt in augustus 1945 op dun bruin
karton met een donkergroene zegelindruk van 5 cent.
(NVPH 332) De omvang van de kaart is slechts 105
x 74 mm. Het zou tot juli 1946 duren voordat de PTT
weer briefkaarten op ‘normaal’ formaat kon uitge-
ven."
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Terugkerend naar het verhaal van mevrouw Schneider. De briefkaart die werd verstuurd door dhr. Werff
uit Schiedam was gewoon te koop geweest op het postkantoor in Schiedam. Deze kaart is overigens
bijgefrankeerd met NVPH 408 uit de serie Germaanse symbolen omdat het buitenlandtarief 7 ½ cent
bedroeg. Bijplakken was dus noodzakelijk. Naarmate de rust in het land terugkeerde werden de corres-
pondentie-mogelijkheden verruimd en kon men weer contacten onderhouden met het buitenland in dit
geval met Zwitserland.
Op de kaart is een achthoekig censuurstempel aangebracht met de tekst: ‘NEDERLAND GEZIEN DOOR
DEN CENSUURDIENST 4302’.Enkele maanden na de oorlog was ons land nog niet geheel vrij van Natio-
naal-socialistische elementen. Vandaar de censuurstempel.
 
Als u meer wil weten over de Ned.-Indië briefkaart zie: ”briefkaart opruimingsuitgifte 1945” in Handboek
Postwaarden Nederland o.l.v. G. Holstege en J. Vellekoop A23-I en verder.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

                                               
                                                          Bijeenkomst 17 april 2019
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DUBBELTJESTAFEL: NIET AANWEZIG OP 15 MEI I.V.M. LOTERIJ.

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

1 Duitse Rijk nr 79A g 130,00 15,00

2 Duitse Rijk nr 83 I - 97 B II g 43,00 4,00

3 Duitse Rijk nr 96 B II + 97 B II g 8,00 1,60

4 Duitse Rijk nr 233-234 g 60,00 5,00

5 Duitse Rijk nr 238-245 g 170,00 17,00

6 Duitse Rijk nr 450-453 g 140,00 16,00

7 Duitse Rijk nr 459-462 g 140,00 15,00

8 Duitse Rijk nr 474-468 g 110,00 11,00

9 Saarland nr 307+317-18+341+351-353 g 22,50 3,40

10 Saarland diversen op kaartjes p/g 3,00

11 Nederland 2 stockboeken doubletten g 8,00

12 Wereld 3 kleine stockboeken g 3,00

13 Nederland 80  blokken uit 1971-1998 kistje p 250,00 20,00

14 Nederland 40 PZB'jes in doosje p 120,00 10,00

15 Nederland doosje aantekenstrookjes p 2,00

16 Nederland nr 326-327 p 24,00 7,00

17 Nederland nr 556-560 p 84,00 14,00

18 Nederland nr 563-567 p 34,00 8,00

19 Nederland nr 612-616 p 19,00 4,50

20 Duitsland Bund 166,171 etc g 131,00 8,00

21 Berlijn collectie 1956-1978 g 40,00

22 Polen blok 7 g 30,00 6,00

23 Polen blok 8 p 40,00 6,00

24 Motief kerst en kunst in stockboek p/g 12,00

25 Nederland mapje FDC's g 5,00

26 Aland 53 zegels + blok p/g 6,00

27 Berlijn Burchten op FDC o 2,60

28 Hongarije blokken 99 en 103 p 27,00 4,00

29 Motief brieven etc p/g 5,00

30 Nederland stockboek p/o/g 2,60

31 Nederland serie 518-533 p 330,00 100,00

32 Malta jaargang 2001 p 1,00

33 Motief WWF stockboek p/g 5,00

34 Motief dieren waarbij series in zakje g 1,00

35 Motief dieren complete series in zakje g 1,60

36 Belgie stockboek p/o/g 2,60

37 D.D.R. stockboek 1950-1960 o/g 430,00 15,00

38 Duitse Rijk 1889-1945 op bladen o 15,00

39 Zwitserland 1623-1624 blokken p 27,50 4,00

40 Zwitserland 1667-1668 kleinbogen p 1,00

41 Portugal 1092-1094 p 30,00 4,60

42 Portugal 1127-1129 p 30,00 4,60

43 Italie 793-794 p 117,00 10,00

44 Nederland blok 1024+ 1098-1110 zegels/paren p 26,10 5,00

45 Andorra 222-223 europa p 20,00 3,60

46 Andorra 232-233 europa p 20,00 3,60

47 Andorra 238-239 europa p 20,00 3,00

48 Nederland 141-143 g 16,00 3,00

49 Nederland 676-680 p 16,00 5,00

50 Nederland 766-770+795-799 14,00 4,80

51 Wereld blik afgeweekt g 3,00

52 Nederland Port en Luchtpost diversen g 4,00

53 Finland diversen op bladen g 2,00

54 Curacao stockkaart o/g 190,00 10,00

55 Nederland oude zegels op kaart g 120,00 4,00

56 Suriname oude zegels op kaart o/g 185,00 10,00

57 Ned. Indie stockkaart g 560,00 15,00

58 Suriname FDC album 189 stuks onb 548,00 20,00

59 Indonesie Stockboek RIAU p/g 750,00 25,00

60 Ned. Overzee stockboek p/g 345,00 12,00

61 Duitsland Sovjet Z. Mecklenburg nr 20-22 o 40,00 8,00

62 Duitsland Sovjet Z. Mecklenburg nr 23-25 A+B o 18,00 3,60

63 Duitsland Sovjet Z. Mecklenburg 26-28 + Berlijn 1-7A o 9,00 1,60

64 Duitsland Sovjet Z. Mecklenburg 8-19 o 20,00 4,00

65 Duitsland Sovjet Z. Oost Sachsen 42A-50A-51-65/43AB o 24,00 4,00

66 Duitsland Sovjet Z. West Sachsen 138-49+150-61Y ++ o 25,00 4,00

67 Duitsland Sovjet Z. West Sachsen 116-19X+Y+124-137 o 25,00 4,00

68 Duitsland Sovjet Z. Sachsen diversen op kaart o 25,00 4,00

69 Duitsland Am.Zone 1-35 o 18,00 3,00

70 D.D.R. Blok 6 Goethe p 220,00 32,00

71 Duitse Rijk nr 375-377 g 22,00 3,00

72 Duitse Rijk nr 378-384 g 170,00 25,00

73 Duitse Rijk nr 398-401 g 160,00 24,00

74 Duitse Rijk nr 455 g 45,00 6,60

75 Duitse Rijk nr 467-473 g 32,00 4,80

Veiling  454 Mei  2019
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U KUNT OOK SCHRIFTELIJK DEELNEMEN AAN DE VEILING
                          petercmhendrickx@home.nl

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

76 Frankrijk nr 99 g 80,00 8,00

77 Frankrijk nr 996-1000 o 30,00 3,60

78 Monaco nr 2 + 3 o 95,00 7,00

79 Berlijn nr 140-154 (2x) p/g 110,00 8,00

80 Belgie restantcollectie in Schaubek o/g 200,00 10,00

81 U.S.A. Frontier album 3,00

82 Diversen 9 stockboeken leeg 2,60

83 Nederland Holland album incl. nr 1 en 2 g 10,00

84 Canada 106 FDC's in doosje onb 3,00

85 Spanje Davo album 1945-1971 2,60

86 U.S.A. 2 stockboeken g 7,60

87 Nederland stockboek zegels uit PZB'jes p/g 2,60

88 Duitse Rijk stockboek  g 2,60

89 Europa wit stockboek g 2,60

90 Diversen 2 lege stockboek 5,00

91 Diversen doosje 100 insteekkaartjes 5,00

92 Nederland 3069-78+3601-10+3658-67 g 48,00 10,00

93 Zweden 1000 zegels g 5,00

94 Afrika + Nederland stockboek g 40,00 3,00

95 Wereld stockboek g 5,00

96 Nederland 2623-2634 (2x) p/g 21,60 5,00

97 Nederland 45 zegels mooi Nederland g 4,60

98 Nederland 2603-2607 p 7,60

99 Nieuw Zeeland jaarset 1985 p 5,00

100 Nederland dik stockboek 1872-heden g 17,50

101 Nederland Overzee 2 stockboeken p/g 10,00

102 Zwitserland + div. stockboek g 8,00

103 Australie mooie collectie in stockboek g 7,00

104 Ver. Europa stockboek veel zegels p/g 10,00

105 Griekenl/Cypr/Gibral. stockboek p/g 7,00

106 Ierland/Kan.eil/Malta stockboek g 10,00

107 Ooostenrijk stockboek p/g 5,00

108 Nederland stockboek 1940-2000 p 10,00

109 Nederland 2 stockboeken p+g 10,00

110 Belgie pakketkaart spoorweg nr 592 g 5,00

111 Nederland nr 563-567 p 34,00 3,40

112 Nederland nr 641-645 p 32,00 3,20

113 Spanje 1996 Olym.spelen p 4,50 2,60

114 Nederland FDC E34 bes 30,00 3,00

115 Liechtenstein vel Cept g 4,00

116 Roemenie blok Cept 2010 p 18,00 3,60

117 Nederland FDC E47 2x bes 40,00 4,00

118 Belgie spoorweg 336-354 g 8,25 1,60

119 Nederland blok 2441 p 10,00 4,00

120 Nederland  nr 105 g 125,00 15,00

121 Nederland 3 briefkaarten g 5,00

122 Nederland Roltanding R90-R93 g 50,00 7,60

123 Nederland Roltanding R86-R89 g 35,00 7,00

124 Nederland Overzee stockboekje g 5,00

125 Nederland 2 restant stockboekjes g 5,00

126 Wereld stockboek allerlei 5,00

127 Nederland stockboek allerlei 2,00

128 Duitsland stockboek allerlei 2,00

129 Spanje jaargang 1960 p 74,00 7,60

130 Spanje kaart diversen 1950-1955 o/g 73,00 5,00

131 Nederland kaart diverse blokken p 30,00 10,00

132 Nederland vellen 2285-94 + 2325-2334 p 20,00 8,00

133 Nederland nr 550-555 p 52,00 4,00

134 Nederland stockkaart 1938-1940 p 51,00 2,00

135 Spanje 3632-43+3687-3693 g 35,00 8,00

136 Duitsland stockboek 1000 zegels g 2,00

137 Duitsland stockboek allerlei g 2,00

138 Wereld stockboek allerlei g 2,00

139 D.D.R. blok 19 met zegels g 109,00 5,00

140 Antillen+Nw.Guinea stockkaart  p 31,00 1,60

141 Nederland stockboekje 10 velletjes p 2,00

142 Spanje jaargang 1960 g 30,00 2,00

143 Nederland stockkaart 3 velletjes p 35,00 10,00

144 Spanje stockkaart zegels/series 1952/59 p 82,00 8,00

145 Nederland serie 474-486 p 110,00 22,00

146 Nederland nr 16  ( zonder gom ) o 66,00 12,00

147 Nederland serie 240-243 g 35,00 5,00

148 Nederland serie 346-349 g 99,00 15,00

149 Nederland serie 578-581 g 16,00 3,00

150 Nederland serie 612-616 g 15,00 3,00
totaal 1.144,80
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DUBBELTJESTAFEL
Op de woensdagavond van 19 juni liggen de volgende boeken ter inzage:
Nederland - Duitsland - DDR - Berlijn - Engeland - Indonesië - Ned. Antillen
 

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

1 Frankrijk nr 475-476 p 18,00 3,00

2 Frankrijk nr 748-49+750-51 A+B p 36,00 5,60

3 Frankrijk nr 1480 paar p 20,00 3,60

4 Frankrijk PZB 1117-1118 p 65,00 7,00

5 Duitsland Geall.Bez.Zone 16-35 p 65,00 8,00

6 Duitsland Bund nr 116 g 48,00 6,00

7 Duitsland Bund nr 156-159 g 100,00 10,00

8 Duitsland Bund nr 143-146 p 140,00 18,00

9 Duitsland Bund nr 147 + 153-154 o/g 66,00 7,60

10 Duitsland Bund nr 222-225 o 40,00 4,60

11 Diversen leeg stockboek 48 blz 6,00

12 Europa doublettenboek g 4,00

13 Nederland stockboek blokken etc. p 480,00 25,00

14 Nederland Overzee stockboek diversen p/g 1.820,00 60,00

15 Diversen leeg stockboek 64 blz 6,00

16 Suriname stockboek p 8,00

17 Duitsland stockboek p 370,00 5,00

18 Nw.Guinea/Antillen diversen in map p/g 8,00

19 Bundespost stockboek p 6,00

20 Luxemburg Duitse bezetting compleet g 10,00

21 Duitsland Bund Blok 2 en 3 + zegels g 110,00 8,00

22 Amer+Britse Zone nr 103-105 +  blok 1 g 375,00 50,00

23 D.D.R. zegels uit blokken/velletjes o 40,00 5,00

24 Nederland nr 16B g 95,00 12,50

25 Nederland nr 550-555 g 35,00 5,00

26 Nederland nr 563-567 g 20,00 3,40

27 Nederland nr 568-572 ( 1edag stempels ) g 21,50 3,00

28 Nederland nr 573-577 g 17,00 2,60

29 Curacao port 21-30 g 23,00 3,60

30 Nederland Overzee Collectie in Unie album p/g 350,00 20,00

31 Duitse Rijk nr 474-478 g 110,00 16,00

32 Duitse Rijk nr 556-564 g 160,00 24,00

33 Duitse Rijk nr 698 g 20,00 3,00

34 Duitse Rijk Dienst 132-143 g 40,00 6,00

35 Duitse Rijk Dienst 144-154 g 80,00 12,00

36 Frankrijk nr 478-495 o 70,00 7,00

37 Frankrijk nr 1480 paar p 25,00 2,60

38 Nederland FDC 500 + Blauwdruk 1 p 10,00 3,00

39 Nederland stockboek diversen p/g 200,00 10,00

40 Nederland stockboek 1988-1994 p+g 450,00 12,50

41 Nederland stockboek g 1,60

42 Belgie stockkaart p 6,00

43 Nederland Overzee 2 unie albums 4,00

44 Nederland 50 FDC's nr 171-247 bes 3,00

45 Duitsland diversen met 3 blokken p 5,00

46 Belgie 14 Postzegelboekjes p 15,00

47 Nederland/Z.Afrika Stockboek g 64,70 5,00

48 Nederland serie beleef de natuur 2019 g 16,00 5,00

49 Wereld stockboek p/g 87,00 5,00

50 Oostenrijk DAVO suppl. 2007-2009 5,00

51 Spanje WK voetbal 2010 p 6,00 2,00

52 Nederland zoogdieren 2019 g 16,00 5,00

53 Ooostenrijk bundel brieven g 5,00

54 Nederland jaargang 1992 g 45,00 1,00

55 Ierland stockboekje 800 zegels g 5,00

56 Beijing 2 mappen diversen p 5,00

57 Belgie stockboek g 3,00

58 Europa stockboek g 2,00

59 Zwitserland/Zweden stockboek g 3,00

60 Australie stockboek g 1,00

61 Wereld 2 stockboeken g 1,00

62 Canada/Engel/Belgie dik stockboek g 4,00

63 Europa div.landen 2 stockboeken g 5,00

64 Wereld doos diversen g 5,00

65 Wereld stockboek g 5,00

66 Italie/Indonesie stockboek g 3,00

67 Hongarije stockboek g 5,00

68 Nederland Vel 3108-3112 (2x) p 17,00 8,00

69 Berlijn stockboek 1959-1972 p/g 220,00 2,00

70 Nederland 747-751 + fdc 56 bes 27,20 2,80

71 Nederland 2 series vogels g 4,00

72 Bundespost nr 1583 ( zonder fluor ) g 35,00 5,00

73 Spanje blok voetbal 2010 (2x) p 29,00 9,60

74 Nederland Vellen 886-888 Amphilex p 75,00 7,60

75 Spanje stockkaart 1956-1959 g 29,00 2,00
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                               WAAG OOK EENS EEN GOKJE.  DOE MEE MET DE TOTO. 
                             VOOR 25 CENT KUN JE DE HELFT VAN DE INLEG WINNEN!                

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

76 D.D.R. stockboek g 2,00

77 Ver. Naties stockboek p 1,00

78 Nederland vellen 2172-81,2233,2270,2420 p 30,00 10,00

79 Nederland vellen 2258-59,2366-69 p 23,00 8,00

80 Nederland brief uit 1846 2,60

81 Nederland nr 487-489 p 60,00 10,00

82 Spanje nr 3679-3684a p 44,00 10,00

83 Nederland 4 pers. Velletjes p 10,00

84 Nederland Vellen 2429-33 + blok 2434 p 20,00 8,00

85 Nederland Vellen 2424-28 + blok 2441 p 18,00 7,00

86 Wereld stockboek 2,00

87 D.D.R. Schaubeck album 1966-74 1,60

88 Nederland brief uit 1842 2,60

89 Europa doos diversen 1,60

90 Nederland nr 568-572 p 35,00 3,60

91 Spanje nr 3608-3613 g 34,00 8,00

92 Spanje nr 3756-3766 g 34,00 8,00

93 Nederland 4 pers. Velletjes p 10,00

94 Nederland nr 350-355 p 43,00 6,00

95 Wurttemberg nr 123-129 o 25,00 4,00

96 Wurttemberg nr 241-250 o 22,00 3,60

97 Wurttemberg nr 257-271 o 20,00 2,00

98 Wurttemberg nr 133+144-49+272-81 o 31,50 3,00

99 D.D.R. blok 13 p 80,00 10,00

100 Saargebied Luchtpost 126-127 g 11,00 2,00

101 Saargebied Luchtpost 195-198 g 40,00 7,00

102 Saarland 357-58+360+262-64+368-78 p 8,50 1,20

103 Franse Zone Blok 1A g 280,00 25,00

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

105 Franse Zone nr 461 paar o 38,00 4,00

106 Nederland nr 649-53+661-670 g 32,50 4,00

107 Nederland nr 702-711 g 22,50 3,00

108 Nieuw Guinea nr 1-19 o 65,00 4,40

109 Bundespost blokken 2-4 p 43,50 2,60

110 Motief scheepvaart in stockboek g 6,00

111 Duitsland stockboek diversen g 10,00

112 D.D.R. stockboek 1980-1990 p 12,00

113 Duitse Rijk 604-05+660-61 p 36,00 5,00

114 Duitse Rijk nr 695 p 95,00 12,00

115 Duitse Rijk Blok 7 p 70,00 10,00

116 Duitse Rijk Blok 11 p 340,00 50,00

117 Duitsland Berlijn nr 35-41 g 320,00 40,00

118 Duitsland Berlijn nr 61-63 g 180,00 25,00

119 Duitsland Berlijn nr 64-67 g 40,00 5,00

120 Duitsland Bund 3 toeslagseries Wohlfahrt g 46,00 5,00

121 Duitsland Bund 10 blokken op kaart p 54,00 6,00

122 Spanje nr 3687-93 p 3,85 1,00

123 Oostenrijk Blok 1990 (2x) g 29,00 3,00

124 Nederland diversen in kistje p 5,00

125 Ierland/Engeland stockboek g 5,00

126 D.D.R. stockboek g 10,00

127 Nw Zeeland/Canada stockboek g 5,00

128 Nederland+Overzee stockboek g 3,00

129 Oostenrijk DAVO supplementen 2007-2016 150,00 50,00

130 Spanje nr 4589-4591 p 3,75 1,60

131 Spanje nr 4566-4568 p 3,75 1,60

132 Spanje Importa album 1,00

133 Belgie stockboek diversen g 10,00

134 Motief Sport stockboek g 10,00

135 Engelse Kolonien stockboek g 10,00

136 Diversen leeg stockboek 48 blz zwart 7,60

137 Duitsland Davo album 1946-1981 25,00

138 Belgisch Congo stockboek 7,60

139 Ned. Indie stockboek ( stempels ) 5,00

140 Diversen leeg stockboek 64 blz wit 7,60

141 Monaco Davo album luxe 1980-1987 7,60

142 Nederland nr 91,95,97,98 en 100 g 145,00 14,60

143 Nederland nr 84-89 Tuberculose/De Ruyter g 15,00 1,60

144 Nederland nr 4 Willem 3 g 20,00 2,00

145 Nederland nr 702-706 Kind p 13,50 2,00

146 Nederland nr 1+2 Willem 3 g 70,00 7,00

147 Nederland nr 20+27 Willem 3 g 36,50 5,00

148 Nederland nr 82+83 Wilhelmina g 20,00 2,00

149 Nederland nr 102+103 g 14,00 1,40

150 Nederland nr 114-120 g 10,70 2,00
totaal 1.171,20
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Onze website
 
Bezoekt u s.v.p. eens onze vernieuwde website:
www.oosterhouterpost.nl:
Op onze website kunt u zowel de 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.
 

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

 Voorjaarsloterij
 
Het is weer zover: op 15 mei a.s. 
vindt weer de voorjaarsloterij
plaats onder leiding van Joop Hof-
kens. Hij heeft weer voor zo'n 100
prijzen gezorgd. De prijzen zijn
weer van huishoudelijke aard,
voedingswaren en op postzegelge-
bied. De loten zijn in de zaal ver-
krijgbaar voor € 0,50 per stuk. U
(en ook introducés) bent welkom.
Tot ziens op 15 mei.
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100 jaar geleden
 
Op 11 november 1918 werden de wapens neergelegd, maar de Eerste Wereldoorlog was
pas definitief over toen het Verdrag van Versailles werd getekend op 28 juni 1919 in de
Spiegelzaal van het Paleis van Versailles, net buiten Parijs . Dit was precies vijf jaar na de
moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk-Hongarije op 28 juni 1914, hetgeent wordt gezien
als medeaanleiding voor de Eerste Wereldoorlog,
waarbij Duitsland als machtige bondgenoot be-
trokken raakte.
 

De Vrede van Versailles werd ondertekend door de geallieerden
en door Duitsland en bestond uit 15 delen met daarin 440 ar-
tikelen. Er zijn 5 verdragen gesloten, maar dat van Versailles was het eerste en belangrijkste. Het verdrag
was samengesteld door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk. 
Duitsland mocht niet deelnemen aan de besprekingen. De andere vier verdragen, in 1919-1920 afgeslo-
ten,  waren met Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije en het Ottomaanse Rijk (later Turkije).

 
Volgens het Verdrag van Versailles was Duitsland het
meest verantwoordelijk voor het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog. De andere verantwoordelijke
was Oostenrijk-Hongarije, maar dit viel na de Eerste
Wereldoorlog uiteen. (Oostenrijk en Hongarije waren
in een uitzonderlijke unie verenigd: de keizer van

Oostenrijk was tevens koning van Hongarije.) De zwaarst getroffen landen na de Eerste Wereldoorlog
waren Frankrijk en België.  Volgens het Verdrag van Versailles moesten deze twee landen herstelbetalin-
gen krijgen van Duitsland.
 
Met weinig meer keus voor de Duitsers dan te tekenen pakte het Verdrag ongunstig
uit voor naoorlogs Duitsland. Het mocht maximaal maar 100.000 soldaten hebben;
het moest gebieden afstaan aan andere landen; het mocht geen soldaten hebben in
het Rijnland; moest forse herstelbetalingen doen; het moest al haar koloniën afstaan,
zoals Duits Zuidwest-Afrika (later Namibië genoemd), Duits Oost-Afrika (later Tan-
zania genoemd), Kameroen etc.

 
Door deze forse “straffen” werd het land aan de rand van de economische afgrond
gebracht en de kiem gelegd voor het begin van de 2e Wereldoorlog. Rond 1930 werd
Duitsland ook nog eens getroffen door de wereldwijde economische crisis. Er ontstond
een massale werkloosheid. Adolf Hitler zag kans daar politiek munt uit te slaan en
deed in 1932 mee aan de verkiezingen met een eigen politieke partij, de NSDAP. Hij

beloofde werk, welvaart en een groot en machtig Duitsland. Hij won de verkiezingen
en werd in 1933 rijkskanselier. Toen de president een jaar later overleed, nam hij
ook diens functie over en noemde zich de leider van het Duitse volk (Führer). Hij liet
fabrieken bouwen en autowegen aanleggen. Dat zorgde voor veel werk zodat de
werkloosheid verdween. Daarnaast bouwde hij aan een sterk leger, want hij was
vast van plan de schande van het verlies van de Eerste Wereldoorlog uit te wissen.

 
In 1938 werd Oostenrijk door Duitsland bezet en in 1939 bezette Duitsland het
westelijk deel van Tsjecho-Slowakije. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (de
overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog) zagen dit door de vingers. Maar toen
Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel om het grondgebied, dat het door
het vredesverdrag in 1919 was kwijtgeraakt, te heroveren, verklaarden ze op 3

september 1939 nazi-Duitsland de oorlog. Dat was het begin van de Tweede We-
reldoorlog.
 
(Op de Poolse zegels staat links Ignacy Paderrewski, Minister President van Polen in
1919 en Roman Dmowski, die Polen vertegenwoordigde tijdens de vredesconferen-

tie. Voor de verzending van de post was er een speciaal post-
kantoor ingericht voor de afgevaardigden. Zie de zegel linksbo-
ven.  De tekst van het stempel luidt: “Congres de la Paix” datum
7 mei 1919.)
 
r.k. (bron: o.a. Wikipedia)
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WeesVeilig is een beveiligingsbedrijf dat 

zich richt op de particuliere markt en daar-

naast het MKB. Er is gekozen voor een

propositie die past bij de hedendaagse tijd. 

Voor veel gezinnen en bedrijven is de wens

om beveiligd te zijn aanwezig. Daarnaast 

speelt vaak de investering een belangrijke

rol om de aanschaf van een professioneel 

alarmsysteem/rookmelding uit te stellen.

WeesVeilig heeft hiervoor de oplossing. 

Voor een vast maandtarief kunt u een installatie 

aanschaffen voorzien van inbraakdetectie en 

branddetectie. In het maandtarief zit ook het 

onderhoud en service van de installatie

opgenomen en tevens ook een doormelding 

naar de meldkamer. 

Het systeem is voorzien van alle moderne snufjes 

voorzien, zoals een App waarmee het systeem 

volledig op afstand kan worden bediend.

VOORDELEN
WeesVeilig systeem:

•	 Geen	grote	investering

•		Alles	volledig	draadloos

•		Geen	hak-	en	breekwerk

•		Snelle	montage

•		Volledige	service	en
 onderhoud

•		Hoog	kwaliteitsproduct

AL BEVEILIGD VOOR 1 EURO PER DAG!

ADRES:
Ketelweg 33A
3356 LD Papendrecht

 088 - 750 00 00

Kijk nu op onze site

WEESVEILIG.NL
en maak een afspraak.
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 100 jaar geleden
 
In januari dit jaar gaf België 2 postzegels uit ter
gelegenheid van het feit dat 100 jaar geleden
Moresnet bij België gevoegd werd. Het velletje
toont het dagelijks leven van vroeger in Mores-
net, aangevuld met drie stempels die in het
postale verkeer werden gebruikt; op de zegel
links de Zinkmijn Vieille Montagne en op de zegel
rechts het Vierlandenpunt.
 
Moresnet is niet erg bekend. Op 26 juni 1816
ontstond dit ministaatje. Het heeft net iets meer
dan een eeuw (1816-1919)bestaan en hoort nu
bij België. Na de nederlaag van Napoleon bij de
slag van Waterloo en werden de grenzen vast-
gelegd tussen het nieuwe Koninkrijk der Neder-
land en Pruisen.  Maar over het dorp Kelmis en
Moresnet kwam men niet tot overeenstemming.

Daar lag immers de belangrijke zinkmijn Vieille Montagne  pal op de grens tussen de twee landen. Maar
noch Nederland, noch Pruisen wilde deze winstgevende mijn zomaar in handen van de ander laten. Er
moest dus een aparte regeling getroffen worden voor dit strategisch belangrijke lapje grond. Dat gebeur-
de op 26 juni 1816 toen het Traktaat van Aken werd getekend, een verdrag tussen beide landen. Om alle
betwisting over de mijn te vermijden, werd besloten het gebied rondom de mijn een aparte status te
geven. Het werd een ministaatje Neutraal Moresnet onder gezamenlijk bestuur van Pruisen en de Neder-
landen. Het was amper 3,4 vierkante kilometer groot (2x zo groot als Monaco), telde 256 inwoners, een
kerk, enkele tientallen huizen en natuurlijk de zink-
mijn. Neutraal Moresnet had de vorm van een
scherpe driehoek, en toen in 1830 België een onaf-
hankelijk land werd, ontstond daardoor een uniek
vierlandenpunt bij Vaals. Overigens nam België vanaf
toen de bestuurlijke rechten over Moresnet van Ne-
derland over.
 
Neutraal Moresnet had geen eigen munt of post. Men
gebruikte Belgisch of Duits geld en voor de post
hanteerde men de regel: op een brief naar België
plakte men een Belgische postzegel, voor Duitsland
een Duitse. In 1848 verschijnen er enkele plaatselij-
ke munten, die echter nooit als officieel betaalmiddel
zijn aanvaard. In  1886 besluit Wilhelm Molly, bedrijfsarts bij de zinkmijn en uiteindelijk ook huisarts van
Kelmis en adviseur van de burgemeester, dat Moresnet een echt land moet worden.  Als enthousiast
postzegelverzamelaar begrijpt Molly niet waarom Neutraal Moresnet geen eigen postzegels uitgeeft. Om
dit alsnog mogelijk te maken, richt hij een postagentschap op met de naam “Kelmiser Verkehrs Anstalt”.
Deze instelling brengt op 5 oktober 1886 postzegels met acht verschillende waarden in omloop:
1,2,3,4,5,10,20 en 50 penning.  Amper twee weken later, op 19 oktober, wordt het gebruik van deze
postzegels verboden , want Moresnet is geen lid van de Internationale Post Unie. Als je dus Moresnet tot
een van je landenverzamelingen wilt maken, dan ben je gauw klaar.

 
Omdat de belastingen in Neutraal Moresnet zeer laag
waren en de lonen relatief hoog, werd het al gauw
een belastingparadijs. Douanerechten waren er niet.
Ook gokken was toegelaten, vandaar het ontstaan
van casino's. Hierdoor kwam er rijk, vaak crimineel
volk te wonen. Er was geen dienstplicht, geen leger
of politiemacht.
Na de eerste wereldoorlog eindigde ook het statuut
van Neutraal Moresnet. Met de ondertekening van
het Verdrag van Versailles op 28 juni 1919 werd het
hele gebied aan België toegewezen en viel het doek
voor dit ministaatje.
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3 een wonderlijk getal
 
Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus
 
In veel sagen, legenden, sprookjes en religieuze
verkondigingen speelt het getal 3 een grote rol.
Wiskundig gezien een bijzonder getal: een priem-
getal. Dit is een getal dat slechts deelbaar is door
zichzelf en één. Misschien dat daarom dit getal zo’n
grote rol speelt net als de priemgetallen onder de
15: drie, vijf, zeven, elf en dertien. Eén is geen
priemgetal want er kan niet voldaan worden aan
beide eisen. Eenmaal gedeeld door één hoef je niet
meer te delen door zichzelf.
 
Al vanaf de oudheid staan even getallen in een
kwaad daglicht, omdat deze getallen deelbaar zijn
in gelijke delen die in het teken van dood en ont-
binding staan. Dualisme heeft een goede zijde maar
ook een kwade.
 
In sprookjes kom je het getal drie op alle mogelijke
manieren tegen: drie zonen, drie dochters, drie
opdrachten, enz. Denk maar eens aan tafeltje dekje,
ezeltje strekje en knuppeltje uit de zak die samen
een aller vermakelijkst sprookje vormen. In de
Griekse mythologie kennen we de drie Gratiën (1),
de drietand van Neptunis en de drie Furiën. In
Dante’s La Divina Comedia (2), canto 1, speelt drie
een belangrijke rol. Donald Duck heeft drie neefjes,
Kwik, Kwek en Kwak (3).
 
Oude godsdiensten kennen vaak een driedeling van
belangrijke goden. In India Brahma, Vishnoe en
Siwa. In Perzië Ormuzd, Ahrimon en Mithras. De
Joodse schriftrollen, bij ons het Oude Testament,
verhalen van de drie aartsvaders Abraham, Isaak
en Jacob. Eén van de tien (deelbaar ongunstig cij-
fer !) plagen in Egypte geeft drie dagen totale
duisternis.
 
Het Nieuwe Testament lijkt wel een lofrede op de
drie. God de Vader, de Zoon en de Heilige geest.
Hemel, hel en vagevuur. Drie wijzen/koningen (4)
bezoeken de pas geboren Jezus. De Heilige familie
moet wel uit drie personen bestaan: Maria, Jozef en
Jezus (5). In de volksmond is er sprake van een
Anna te drieën (6). Dit is dan een voorstelling van
de moeder van Maria, samen met Maria en Jezus.
Voordat de haan kraait verloochent Petrus Jezus drie
keer (7). Op Golgotha staan drie kruisen. Jezus sterft
om drie uur in de middag. Na drie dagen staat hij
op uit het graf (8).
 
Sint Franciscus heeft een singelkoord om zijn middel
met drie knopen: drie geloften van gehoorzaamheid,
armoede en kuisheid (zuiverheid) (9). Het leven van
een mens bestaat uit geboorte (begin), leven
(voortzetting) en einde (voltooiing). In Fatima zien
drie kinderen de maagd Maria verschijnen (10). De
paus draagt bij de kroning een tiara die bestaat uit
drie lagen (11).
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De veilingmeester zegt “Eenmaal, andermaal, ten
derde male” voordat hij of zij afhamert. We roepen
“Driewerf Hoera!” en we weten dat alle goede dingen
in drieën bestaan. Als tijdens de ding-zitting (oude
rechtspraak) iemand er niet in slaagt om een
eedsformule uit te spreken dan krijgt hij of zij nog
twee kansen. Iemand krijgt dus iets in drieën:
tweemaal overdoen indien fout. Na WO II werd zelfs
gesproken van de Grote Drie, te weten Engeland,
Rusland en de Verenigde Staten.
 
Het alziend oog wordt door de Vrijmetselarij sinds
1797 gebruikt als symbool. Het symbool bestaat uit
drie gelijke zijden en daardoor ook gelijkzijdige
hoeken, een driehoek dus met een oog erin. In het
oude Egypte stond dit teken voor de god Wadjet en
het was een verwijzing naar de farao’s. In de Islam
gaan trouwerij en scheiding gepaard met het drie-
maal uitspreken van de tekst.
 
Keulen kent niet één stadsprins maar drie personen
die staan voor het Keulse Karnaval. Dit gezelschap
wordt Dreigestern genoemd en is afgeleid van de
drie koningen waarvan de mogelijke relikwieën in
de dom van Keulen bewaard worden. Eén prins, een
stedenmaagd en een boer. De naam Keulen is af-
geleid van cologna, dit is boer in het Latijn.
 
Drie speelt een grote rol in alle legenden en verha-
len van Sint-Nicolaas/Sinterklaas. Griekse verhalen
vertellen van drie veldheren die door Sint-Nicolaas
gered worden van executie. De Sint behoedt drie
jonge meisjes voor prostitutie door elk een bruids-
schat te schenken. Een beeld van Sint-Nicolaas is
vaak te herkennen aan het feit dat de Sint een boek
heeft met drie gouden ballen erop (12). In Noord-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -       -
      -       -
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Europa ontstond het verhaal van de drie studenten
die door een slager vermoord werden en ingekuipt.
Sint-Nicolaas brengt de arme scholieren weer tot
leven. Vandaar dat je beelden aantreft met drie
kindjes in de ton. Niet gek dat slagers en kuipers
Sint-Nicolaas als patroonheilige hebben (13).
 
Als je erover nadenkt dan is drie een onmisbaar
onderdeel van ons leven. Daarom kom je ook regel-
matig op postzegels, postwaardestukken en geld-
middelen de drie tegen.

 PV Breda
 
 
POSTZEGELRUILBEURZEN 2019
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data in 2019:
5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.
Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!!
Vrij parkeren!!
 

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

Informatie website:www.pvbreda.nl info@pvbreda.nl
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Van Dieten Postzegelveilingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV
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  Kom  gezellig postzegelen bij Smits Philately 

Collecties & Partijen     Losse zegels & series 

  

WWW.FILATELIE.NET 

In- en verkoop van Postzegels 

Wij bieden u: 

• 800+ verzamelingen, partijen en restanten. 

• Indrukwekkend aanbod losse zegels en series Nederland  & Overzee. 

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

• Gratis parkeren schuin voor de deur. 

 

Uw postzegels zijn geld waard bij Smits Philately. 

 
Wij zijn voortdurend op zoek naar: 

• Gespecialiseerde verzamelingen. 

• Doubletten partijen, handelarenstocks, uitzoekboeken.  

• Grote of kleine verzamelingen Engelse Koloniën.   

• Nederland en Overzee. 

• West Europa van A tot Z. 

• Wereld klassiek. 

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

 

Vraag nu onze gratis prijslijst aan: 

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

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

 
REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
 

 
 

 
 
 

 

 

 


