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 Officieel orgaan van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegel-verzamelaars. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen. Ingeschreven bij de K.v.K. West-Brabant onder nummer 40281546

Postzegelbeurzen
 Deze worden gehouden op deeerste zaterdagmiddag van demaand inWijkcentrum De Bunthoef,Bloemenhof 2, Oosterhout.Van 13.00 - 16.00 uur.Tel.: 0162 - 432738

 De data voor 2021 zijn:               - 5  juni (?)              - 4  september              - 2  oktober              - 6  november              - 4  december 

Soosmiddag
De soosmiddag vindt plaatsin de Bunthoef te Oosterhoutop de laatste woensdag van demaand - met uitzondering vande maanden juli en augustus -van 13.30 tot 16.00 uur. Demiddag staat onder leiding vanCees Pijpers. Iedereen die wilruilen is welkom. De entree isgratis. De data voor 2021 zijn:30 juni, 29 september, 27 ok-tober, 24 november en  29 de-cember. 

Corresponden-tieadres
Oosterhoutse Vereniging vanPostzegelverzamelaars,J.E. Dijkhuis, Vondelinghof 3,4908 DV OosterhoutE-mail:jdovvp@gmail.comBankrekeningNL96ABNA0409765244  t.n.v.Oosterhoutse Ver Postzegwww.oosterhouterpost.nlDe contributie bedraagt € 31,-per jaar (huisgenoot € 12,50). 

Ledenbijeen-komsten
Onze ledenbijeenkomsten zijnop de derde woensdagavondvan de maand in de zaal vanCamping 't Haasje, Vijf Eiken-weg 45, Oosterhout. (Dorst). Tel: 0161 - 411626.Zaal open: 19.00 uurVergadering: 20.00-±22.00 uur.

 De data voor 2021 zijn:            - 16 juni (?)             -15 september            - 20 oktober            - 17 november            - 15 december 

www.oosterhouterpost.nl 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter  P.C.M. Hendrickx   0161-455996 petercmhendrickx@home.nl
Vice-voorzitter  C. Pijpers   0162-432738 ceespijpers@casema.nl
Secretaris  J.E. Dijkhuis   06-24897894 jdovvp@gmail.com
Penningmeester  M. Kooiman   0162-314956 rien.kooiman@kpnplanet.nl
Algemeen lid  J.D. de Koning   0162-455612 dekoning.jandirk@gmail.com
Rondzendverkeer  L.P. Engst   0162-684934 l.engst@hetnet.nl
Veilingmeester  P.C.M. Hendrickx   0161-455996 petercmhendrickx@home.nl

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, De eerste stap is gezet. De regering heeft de eerste versoepelingenaangekondigd die vandaag (woensdag 28 april) zijn ingegaan. We mogenweer naar de winkel en naar het terras maar helaas nog niet met onzeclub bijeenkomen in de zaal. Als we de routekaart van de corona-versoe-pelingen volgen en alles gaat naar wens dan zou het kunnen zijn, dat wein juni weer een clubavond mogen organiseren in de zaal van ’t Haasje.Maar laten we niet te vroeg juichen, het is nog niet zover. We hadden gepland om tijdens onze bijeenkomst in mei de algemenejaarvergadering te houden en ook de jubilarissen te huldigen. Helaasmoeten we dit wederom uitstellen. We hebben nog geen nieuwe datumhiervoor gepland maar dit hoort u zo snel mogelijk. Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Onze postzegelrondzending draait uitstekend. Velen van uzijn deelnemer en krijgen bijna elke maand een nieuwe doos aangereikt met daarin  een grote variatievan zegels, poststukken etc. In mijn eigen afdeling zie ik dat er gretig wordt uitgenomen en dat er tochverzameld wordt op velerlei gebied. Misschien ook iets voor U? Ik hoop dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten, tot binnenkort. ZORG GOED VOOR UZELF EN BLIJF GEZOND !! Uw voorzitterPeter Hendrickx                        

Frans Sleegers – 40 jaar lid
 Op 27 april 1981 is Frans lid geworden van onze vereniging en is dus nu veertig jaarlid. Hij vindt een interviewtje in de Oosterhouter Post niet zo nodig. Maar hij laat welweten dat hij jarenlang met veel plezier de maandelijkse beurs en de maandelijksevergaderingen bijgewoond heeft. Maar sinds ruim 3 jaar is hij in verband met eenzware operatie van zijn vrouw niet meer in staat om de noodzakelijke ruilbeurzenetc. te bezoeken en heeft hij zijn verzameling verkocht. Omdat hij nog wel geïnte-resseerd is in de Philatelie heeft hij zijn lidmaatschap niet opgezegd en wil hij ookgraag nog op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de Vereniging die hij eenwarm hart toedraagt. Hij wil ook bij gelegenheid nog vergaderingen enz. bijwonen. Frans, van harte proficiat met je jubileum en fijn dat je lid wilt blijven.  **************************************************************************************** 

Ingang 't Haasjegewijzigd
 Je kunt niet meer direct vanaf de Vijf Eikenwegnaar de parkeerplaats bij de ingang van 't Haasje.Komend vanuit Rijen rijd je door tot de rotonde.Ga meteen rechtsaf en weer direct rechtsaf, pa-rallel met de Vijf Eikenweg. Komend vanuit Oos-terhout bij de rotonde 3de afslag rechts en meteenweer direct rechtsaf, parallel met de Vijf Eiken-weg. Je komt dan weer bij de ingang. Al met al een stuk minder gevaarlijk. 
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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
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 Bij de voorkant
 Aan Wilhelminakanaal Zuid in Oosterhout is op 29 augustus2015  Recreatieoord de Warande officieel in gebruik genomenen werd het enige zwembad in Oosterhout. Voorheen waren erook de overdekte zwembaden “Arkendonk” en “de Blikken”. DeWarande is een uitgebreid zwemcomplex.  Het heeft eensportbad met 8 banen van 50 meter, een instructiebad met 6banen van 25 meter en een doelgroepbad van 15x10 meter,een waterspeelplaats en verschillende buitenbaden.  De naam “Warande” is afkomstig is van het Franse‘Garenne’,  van oorsprong een omheind konijnenjachtterrein, doorgaans eigendom van voorname families. Maar de Warande heeft een lange voorgeschiedenis. Als kind ging ik met buurkinderen in de beginjaren50 al vanuit Made naar de Warande. Wij spraken trouwens van de WarandA en we gingen naar de “Vran-da”. De ingang was toen nog bij wat nu het Japans-Chinees restaurant “Paradijs” is. Het was nog eennatuurbad, een zwemplas met een natuurlijke bron. Toen nog moesten de mannen en vrouwen geschei-den van elkaar recreëren, gescheiden door een muur. Er wasook een roeivijver. Als we erheen fietsten  bleven we eerst nogeven kijken bij het donderend geraas van het water dat uit despui van het Wilhelminakanaal in het zwaaigat terechtkwam. In dit verband heeft Cees Pijpers nog een leuke herinnering:"Toen ik ongeveer 10 jaar was ging ik elke zondag met mijnvader naar de Warande. Mijn moeder bleef thuis want opawoonde bij ons in omdat hij nogal de kluts kwijt was. Vaakmoesten ze hem dan gaan zoeken. Maar zwemmen kon ik niet. Daarom ging ik met andere jongens van mijn leeftijd de roeibootjes leegscheppen met een leeg conser-venblik. Op een keer wilde mijn vader naar huis en moest ik me gaan aankleden. Het was zondag dus ikhad mijn zondagse kleren aan. Ik zag de kans schoon om nog even terug tegaan naar de kade van de roeibootjes en we mochten ook nog wat varen,want de badmeester was een broer van de zwager van pa. Je snapt wel, hetging helemaal verkeerd: het bootje sloeg om, mijn zondagse kleren z….nat.Pa was mij kwijt.Toen hij mij zag gingen we naar huis met om de 10 metereen schop onder  mijn k.... Moeder kwam niet meer bij van het lachen toenwe thuis kwamen. De zondag daarop mocht ik toch weer naar de Warandemaar dan alleen met mijn vriendjes." In 1932 werd de eerste schop voor een zwemplas in de grond gezet in het bosgebied op ongeveer eenkilometer van Oosterhout. Op 11 juli 1936  werd het bad geopend. Tot die tijd werd er in het Wilhelmi-nakanaal gezwommen door verschillende zwemclubs. Het bad kwam tot stand door een project omwerklozen aan de slag te helpen. Want de werkloosheid in de jaren dertig was groot. Het was jarenlang het grootste natuurzwembad in de provincieBrabant; uit de wijde omgeving kwamen onvoorstelbare aan-tallen mensen voor een dagje naar Oosterhout. In het recordjaar1959 werden zelfs 265.000 gasten ontvangen op de Warande.Veel verenigingen zijn betrokken geweest bij de historie. Erwerden carnavalswagens gebouwd en in de winter werd er ge-schaatst. Vele ludieke evenementen zoals popconcerten, mo-torcross en het Wielercriterium vonden er plaats. Begin jaren 70 was het bad enigszins in verval geraakt en had het een opknapbeurtnodig. Men besloot om circulatiebaden aan te leggen en in 1976 werd met de bouwervan begonnen. Er werden vijf baden met circulerend water gemaakt. Het waterwerd rondgepompt en in filters gezuiverd. Er kwam een hoge springtoren. De vijverging dienst doen als roei- en waterfietsvijver. Het werd een van de meest moderneen grote openluchtzwembaden van Nederland. De ingang werd verlegd van deBredaseweg naar Wilhelminakanaal Zuid. De Warande was eerst een natuurbad,later kreeg het buitenbaden en is het sinds 2015 een zwemsportcomplex en recre-atieoord. r.k.               (Foto boven: 1935, KLM; rechts midden en onder: omstreeks 1960.)
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Gelegenheidskleding

           

 PV Breda
 Ledenbijeenkomsten 2021De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elkemaand in Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.De data zijn: 25 mei, 29 juni, 28 september, 26 oktober, 23 november,14 december. Postzegelruilbeurzen 2021In het clubhuis “De Toss”, Valkenierslaan 285a te Breda.  Telefoon:076-5601499. Zondagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur op de volgende data: 2 mei, 6juni, 5 sep-tember, 3 oktober, 7 november, 12 december. Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig. Toeganggratis!!!  Vrij parkeren!!! Ruilbeurzen voor verzamelaars 2021In gemeenschapshuis “De Blaker”, Graaf Hendrik lll plein 168, Breda. Zaterdagmiddag van 13.00 uurtot 16.00 uur op de volgende data: 29 mei, 19 juni, 18 september, 16 oktober, 20 november, 18 de-cember. Ruiltafels en semi handelaren zijn aanwezig.Toegang 1 euro.Vrij parkeren!!! Het doorgaan van deze bijeenkomsten en/of beurzen is uiteraard afhankelijk van eventuelecorona maatregelen.  Informatie website:www.pvbreda.nl  - info@pvbreda.nl 

Iets bijzonders
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Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken ? (8)
 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 overeenstemmingzijn met de realiteit. In deze aflevering enkele voorbeelden van postzegels waarbij foutieve foto’s of afbeeldingen zijn gebruikt. Griekenland. Op deze zegel uitgegeven in 1961 (Yv 735 Mi 757) van het Parthenon op de Akropolisheu-vel in Athene staat de tempel afgebeeld met 7 zuilen, terwijl het in werkelijkheid 8 zuilen heeft.Telfoutje ?        Papua-Nieuw-Guinea. Op deze zegel uit 1972 (Yv 224 Mi 226) staat een afbeelding van een JunkersF13, eigendom van de Lutherian Mission Finschafen, met de foutieve kenletters VH-UTM. Dit is de regi-stratie van een GAL ST12 Monospar. De juiste registratie was destijds VH-UTS.                          Norfolk Islands. Op deze zegel uit 1953 (Yv 14 Mi 16) staat volgens de tekst de Eerste Residentie vande Gouverneur afgebeeld, maar in werkelijkheid is het een oude molen die in 1827 in de omgeving werdgebouwd. Toch wel een verschilletje, of zou hij er echt gewoond hebben ?          Xenga
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Spanje. In 1965 werd deze zegel (Yv 1329 Mi 1564) uitgebracht ineen lange serie over de Spaanse steden met hun stadswapens. Hetwapen van de stad Tarragona heeft echter de verkeerde kleuren. Deblauwe kleur moet rood zijn en de zilveren banen zijn in werkelijkheidgoud. Momenteel is het stadswapen echter anders uitgevoerd met weldezelfde kleuren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mongolië.  Een zegel uit eenserie uitgegeven in 1989 (Mi2071) toont een auto van hetmerk Citroën met een verkeerdlogo. Deze staat namelijk op z’nkop.
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120 jaar geleden
 In 1901 werd de Zwitser Henri Dunant de eerste Nobelprijswinnaar die devrede tussen naties versterkte en deze met de Franse pacifist FrederickPassy, oprichter van de Vredesliga, deelde. Dunant werd bekroond voorzijn uitstekende rol bij de organisatie van de Internationale Rode Kruis-beweging en voor de activiteiten die hebben geleid tot de ondertekeningvan het Verdrag van Genève. Henri Dunant (Geb.: 8 mei 1828)  was deeerste zoon van een Geneefse zakenman.Zijn hele familie had een sterke invloed inGenève. Zijn ouders streden voor het be-houd van sociale werkers. Zijn vader hielp de wezen en de zieken;  zijnmoeder verzorgde de gewonden en de armen.Op 19 jarige leeftijd richtteHenri een vereniging op, die veel sociaal werk deed. Hij ging ook vaak bijmensen langs die hem nodig hadden. Goed deed hij voor de arme mensenmaar slecht waren zijn schoolresultaten. Hij heeft zelfs het College moetenverlaten op 24-jarige leeftijd vanwege te slechte cijfers. Hierna begon hijte werken voor de wisselbank Lullin und Sautter en werd later een Zwitserszakenman. Tijdens een zakenreis in 1859 was hij getuige van een veldslag tussen deOostenrijkers en de Fransen, een slagveld met 40.000 gewonde soldaten,onverzorgd achtergelaten door de legers die daar hadden gevochten,beschreef hij in 1862 in een boek,”Een herinnering aan Solferino". Daarinpleitte hj voor een gezondheidsinstituut zonder grenzen, dat hij uiteinde-lijk ook oprichtte in 1863, met 4 anderen overigens, en het Rode Kruis gingheten.  Het logo van het Rode Kruis werd het omgekeerde van de Zwitserse vlag: een rood kruis op een witteachtergrond. Hij koos het omgekeerde van de Zwitserse vlag omdat hij immers in Zwitserland woondeen geboren was en omdat Zwitserland, net als het Rode Kruis, altijd al neutraal was geweest in interna-tionale conflicten. Hij overleed op 82-jarige leeftijd op 30 oktober 1910. In zijn testamentstond dat hij begraven wilde worden op de begraafplaats van Sihlfeld inZürich. Ook stond geschreven dat er altijd een bed vrij moest zijn in hetziekenhuis van Heiden, dat klaar stond als er een arm persoon of bedelaarhet niet kon betalen. Ook gaf hij geld aan organisaties in Noorwegen enZwitserland, en betaalde hij al zijn schulden af. De Henri Dunantmedaille, die elke twee jaaruitgereikt wordt door het comité van het RodeKruis, is de hoogste onderscheiding die eenpersoon kan krijgen voor zijn diensten in deorganisatie. Het Nederlandse Rode Kruis bestaat anno 2020 uit ongeveer 20.000 vrijwilligers, 725.000 leden en do-nateurs en 40.000 Ready2Helpers. De vrijwilligers worden in hun activiteiten ondersteund door bijna 500beroepskrachten. In totaal telt het Nederlandse Rode Kruis in Nederland 202 afdelingen, 24 districten en6 Caribische afdelingen. Naar Dunant zijn ook de schepen van het Nederlandse Rode Kruis vernoemd; de“J. Henry Dunant” speciaal uitgerust als vakantiever-blijf voor zieken en gehandicapten.

Er zijn heel veel zegels uitge-bracht met de afbeelding vanDunant, zoals door België 4maal. Nederland heeft veel ze-gels van het Rode kruis uitge-geven, maar geen met Dunantdaarop. r.k.
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Vraag enaanbod
 In deze rubriek kan ieder lid vanonze vereniging, uitsluitendvoor particulier gebruik, gratiseen advertentie plaatsen. Bijv."Gezocht", "aangeboden","rui-len".... Het moet wel betrekking heb-ben op postzegels, dus niet eenadvertentie voor de verkoopvan uw caravan e.d. Inleveren bij Rien Kooiman(rien.kooiman@kpnplanet.nl) 

           INDOOR
SPEELPARADIJS

HEERLIJK SMULLEN IN 
DE PROEFTUIN

Tuincentrum Oosterhout    Damweg 7    

4905 BS Oosterhout    www.tuincentrumoosterhout.nl

Nieuwtjesdienst
 J.A.G. Hofkens  0162 454448 jhofkens@ziggo.nl                                                  Voor al uw Davo- en anderesupplementen kunt u terecht bijonze Leden Service Dienst. Ennatuurlijk ook voor alle soortenpostzegels, abonnementen, ca-talogi, albums, plakkertjes enz. 

Te koop
 4 FDC-albums met beschreven en onbeschreven enveloppen.Met enkele topstukken, zoals e17…e13…e18…e23…e25…e28…e32(allen beschreven).Prijs  € 200,00 Voor het goede doel: kinderen die lijden aan de ziekte neuroblas-toom (Kinderkanker) Te bevragen: Cees Pijpers 0162-432738 ceespijpers@casema.nl 

DE OP DIGITAALAls u wilt kunt u de Oosterhouter Post ook per e-mail ontvangen. Even doorgeven aanrien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
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  Iets bijzonders
 Op deze kaart is een inflatiezegel geplakttussen de gemeenschappelijke bezettings-zegels van Duitsland. Er is echter veel meer dat dit een interes-sante kaart maakt.: 1 Oplichting van de post door het gebruikvan een niet geldig zegel: i.p.v. 40 pf. of4 pf nieuw nu een oude 40 Mark zegelgebruikt. 2. Frankering met 124 pf. Het tarief vooreen briefkaart in het Fernverkehr was van1-3-46 tot 1-9-48 12 pf. 3. De zegels die gebruikt werden uit de tijdvan de gemeenschappelijke bezettingsuit-gaven waren geldig  voor 10% van de waarde tot 12-6-48, dan wel de eerste buslichting op 13-6-48. Ditbetekent dat de postale frankering 12,4 pf was,  als de foutieve inflatiezegel voor 40 pf  oude waardemeegerekend was. 4. De datering van de afzender was: 12.6.48  en op de zegels is alleen een 3 te lezen, dus het zou  MichelZehnfach ZF2c  à 80 euro kunnen zijn als het de eerste buslichting op 13-6-48 geweest is. Conclusie: het loont de moeite om een brief ook op data te controleren en de hulp te hebben van eengoede catalogus. Theo Jansen.P.S. De kaart is afkomstig van Dorien Schneider. Zij wil deze kaart bij een goed bod wel afstaan. *************************************************************************************     

 Zoek de verschillen

 (Ingezonden: Ludwig Engst) 
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175 jaar geleden
 Adolphe (Antoine-Joseph) Sax werd geboren in Dinant (België) op 6 no-vember 1814 en was de oudste zoon van Charles-Joseph Sax (1791-1865),instrumentenbouwer en eigenaar van een fabriek voor blaasinstrumentenin Brussel. Adolphe was de oudste van elf kinderen in het gezin waarvanslechts vier ouder dan 25 jaar zouden worden. Vader Sax was tevenshofleverancier voor het Huis van Oranje ten tijde van het Verenigd Ko-ninkrijk der Nederlanden. Adolphe Sax begon zijn muzikale opleiding in 1828 aan de BrusselseKoninklijke Muziekschool. Naast deze algemene opleiding volgde hij ookklarinetlessen. Met de klarinet deed hij op 15-jarige leeftijd mee aan eenwedstrijd. Zijn eerste experimenten deed hij met de basklarinet: hijontwikkelde een nieuw 24-kleppensysteem, dat hij demonstreerde op deBrusselse industrietentoonstelling van 1835 en later patenteerde. Daarnawerkte Adolphe Sax aan de plannen voor een reeks nieuwe instrumenten.Op de tentoonstelling van 1840 presenteerde hij 9 uitvindingen, waaron-der een orgel, een pianostemmingsproces en een geluidreflectiescherm.Op de Brusselse industrietentoonstelling van 1841 liet Adolphe Sax voorhet eerst een eigen creatie aan het publiek horen: de saxofoon! Maar aangezien de saxofoon nog niet gepatenteerd was, speelde Sax achter eengordijn, zodat niemand kon zien welk instrument die klanken voortbracht. In Bel-gië kreeg Sax echter niet de erkenning die hij verwachtte. De jury weigerde hemeen eerste prijs toe te kennen omdat Sax volgens hen nog te jong was en hij danlater geen hogere waardering zou kunnen ontvangen. Hij antwoordde duidelijk: “Alszij denken dat ik te jong ben voor de gouden medaille, dan vind ik mezelf te oudvoor een medaille van vermeil (d.i. verguld zilver).” Hij ging dan ook elders zijn gelukzoeken. In 1842 vertrok hij naar Parijs, op verzoek van luitenant-gene-raal graaf De Rumigny. Deze zag in Sax de geschikte persoonom de Franse militaire muziekkapellen van betere instrumentente voorzien. In 1843 opende Sax in Parijs, in een oude schuur, zijn eerste instru-mentenfabriek: Adolphe Sax & Cie. Zijn productie was op industriële leest geschoeiden op het hoogtepunt van zijn activiteit had hij 200 arbeiders in dienst. Adolphe Saxkreeg in 1846 patent op zijn uitvinding de saxofoon. Hij won een gouden medaillebij de Parijse industrietentoonstelling in 1849. Zijn atelier verkocht ongeveer 20.000instrumenten tussen 1843 en 1860. In 1848, na de Franse omwenteling, werd hetdecreet, dat zijn saxhoorns van een vaste plaats in de militaire bands verzekerde,ingetrokken. Mede als gevolg van dit alles ging zijn bedrijf in 1852 voor de eerstemaal failliet. Dat Adolphe Sax geen getalenteerde financieel manager was, bleek uit z’n faillissementenin 1852, 1873, en 1877. Het was keizer Napoleon III, een bewonderaar van de sax, die een vierde fail-lissement voorkwam. In 1858 werd Adolphe Sax op welhaast miraculeuze wijze genezen vankanker, dankzij een zwarte dokter die Indische planten gebruikte.Adolphe Sax bleef zijn instrumenten verbeteren en gaf van 1858 tot 1870les aan het conservatorium van Parijs. Vlak voor Adolphe Sax op 7 febru-ari 1894 op 79-jarige leeftijd overleed in Parijs, was hij bang dat zijn le-venswerk voor niets was geweest: De saxofoon was ingeworteld in debandmuziek, maar nog weinig in de klassieke muziek. Hij had niet kunnenvermoeden dat zijn creatie de oceaan zou oversteken naar de Verenigde Staten door de Spaans-Ameri-kaanse oorlog rond 1900 en daarna zou uitgroeien tot een icoon van de Amerikaanse muziek. Hij was nooit bijzonder rijk geworden. Door de aanhoudende processenliet hij zelfs een berg schulden na, maar hij kreeg wel de erkenning diehem toekwam. Hij werd op het Cimetière de Montmartre begraven. Bronnen:- Adolphe Sax & Cie Brussel- Wikepeda
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's Werelds duurste postzegel
 Dat is de Brits-Guyana 1c magenta die door veel filatelisten -beschouwd wordt  als 's werelds beroemdste, zeldzame enmeest waardevolle zegel ter wereld en zal op 8 juni in NewYork weer worden verkocht. Men verwacht een opbrengst van$ 15 miljoen (Ongeveer €  12,5 miljoen euro.), meer dan eenmiljard keer de oorspronkelijke waarde.  De opbrengst komtten goede aan liefdadigheidsinstellingen, volgens het veiling-huis. . Het lijkt een oud rood stukje papier, maar in werkelijkheid ishet, in termen van grootte, gewicht en materiaal, misschienwel het meest waardevolle object ter wereld. Er bestaat maaréén exemplaar van. Het is de enige belangrijke postzegel die ooit is uitgegeven en die niet is opgenomenin de Britse Royal Philatelic Collection. Het is ongetand , gedrukt in zwart op magenta papier, en het heefteen zeilschip samen met het Latijnse motto van de kolonie "Damus Petimus Que Vicissim" (wij geven enverwachten in ruil) in het midden. Vier dunne lijnen omlijsten het schip. Het land van uitgifte en dewaarde van de postzegel in kleine zwarte hoofdletters omringen op hun beurt het kader De 1c magenta maakte deel uit van een serie van drie definitieve postzegels uitgegeven in 1856 en wasbedoeld voor gebruik op lokale kranten, en de meeste daarvan zouden zijn weggegooid. De andere tweepostzegels, een 4c magenta en 4c blauw, waren bedoeld voor brievenpost. Het probleem is ontstaan   dooronheil. Een verwachte levering van postzegels per schip kwam niet aan, dus de plaatselijke postmeester,ETE Dalton vroeg de geautoriseerde drukkers Joseph Baum en William Dallas, die de uitgevers waren vande krant Official Gazette in Georgetown, om een   nooduitgave van drie postzegels af te drukken. Daltongaf wat specificaties over het ontwerp, maar de drukker koos ervoor om een   scheepsafbeelding van huneigen ontwerp aan de postzegels toe te voegen. Dalton was niet tevreden met het eindresultaat, en alsbescherming tegen vervalsing beval hij dat alle correspondentie met de postzegels werd gesigneerd dooreen postbeambte. Deze bijzondere postzegel werd met EDW geparafeerd door de griffier Edmond D.Wight.  De zegel werd in 1873 ontdekt door een 12-jarige beginnende filatelist, een  Schotse schooljongen, LouisVernon Vaughan, in het Guyanese graafschap Demerara (wiens stempel het draagt), tussen de brievenvan zijn oom. Er was geen vermelding van in zijn postzegelcatalogus, dus verkocht hij het enkele wekenlater voor zes shilling aan een plaatselijke verzamelaar, Neil Ross McKinnon. In 1878 werd diens collectie voor £ 120 verkocht aan een postzegelhandelaar in Liverpool, Thomas Ridpath. Kort daarna, in hetzelf-de jaar, verkocht hij de 1c aan Philipp von Ferrary voor ongeveer £ 150. Zijn enorme postzegelverzame-ling  werd opgedragen aan een Berlijns museum, maar na de dood van Ferrary in 1917 werd de helecollectie door Frankrijk in 1920 ingenomen en verkocht de postzegels op een veiling met de opbrengst inmindering gebracht op de Duitse herstelbetalingen. De veiling werd bijgewoond door de agenten van 'swerelds grootste verzamelaars, waaronder koning George V van Engeland en koning Carol II van Roe-menië. De winnende bieder, die een wereldrecord vestigde voor een enkele postzegel, was een inBradford geboren industrieel Arthur Hind, die zijn fortuin verdiende in de VS met het maken van meu-belstoffen. Latere eigenaren waren (in 1940) een Australische ingenieur genaamd Frederick T Small die zijn eigendomzo stil hield dat zijn vrouw, naar men zegt, niet eens wist dat hij het had gekocht. Het werd in 1980 vooreen recordbedrag van $ 935.000 verkocht aan John du Pont, de excentrieke miljonair, amateur-sportmanen toegewijde postzegelverzamelaar die de worstelaar Dave Schultz vermoordde. De huidige eigenaar isde Amerikaanse ontwerper Stuart Weitzman, bekend als "de schoenontwerper van de sterren". Hij kochtde zegel voor $ 9.480.000. Vorige eigenaren hebben hun eigen kleine merktekens op de achterkant vande postzegel aangebracht. Het merkteken van Weitzman is een naaldhak naast zijn initialen SW.  (De vier cents zegels) Bronnen: Wikepedia en The Guardian. r.k.
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