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

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

OOSTERHOUTER POST
een periodieke uitgave van de OVVP
47e jaargang, no. 3, editie mei 2020

Officieel orgaan van de Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars.
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
Ingeschreven bij de K.v.K. West-Brabant onder nummer 40281546

Bestuurssamenstelling
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Rondzendverkeer
Veilingmeester

P.C.M. Hendrickx
C. Pijpers
J.E. Dijkhuis
M. Kooiman
J.D. de Koning
L.P. Engst
P.C.M. Hendrickx

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

Postzegelbeurzen

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.

De data voor 2020 zijn:
- 5 september
- 3 oktober
- 7 november
- 5 december

0161-455996
0162-432738
06-24897894
0162-314956
0162-455612
0162-684934
0161-455996

petercmhendrickx@home.nl
ceespijpers@casema.nl
secr.ovvp@gmail.com
rien.kooiman@kpnplanet.nl
dekoning.jandirk@gmail.com
l.engst@hetnet.nl
petercmhendrickx@home.nl

Correspondentieadres

Oosterhoutse Vereniging van
Postzegelverzamelaars,
J.E. Dijkhuis, Vondelinghof 3,
4908 DV Oosterhout
E-mail: secr.ovvp@gmail.com
Bankrekening
NL96ABNA0409765244 t.n.v.
Oosterhoutse Ver Postzeg
www.oosterhouterpost.nl
De contributie bedraagt € 31,per jaar (huisgenoot € 12,50).

Ledenbijeenkomsten

Onze ledenbijeenkomsten zijn
op de derde woensdagavond
van de maand in de zaal van
Camping 't Haasje, Vijf Eikenweg 45, Oosterhout. (Dorst). In
februari en maart donderdag!
Tel: 0161 - 411626.
Zaal open: 19.00 uur
Vergadering: 20.00-±22.00 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. Iedereen die wil ruilen is welkom. De
entree is gratis.

De data voor 2020 zijn:
30 september - 28 oktober - 25
november.

Let op:

De data voor 2020 zijn:
- 16 september
- 21 oktober
- 18 november
- 16 december

ALLE GENOEMDE DATA VAN ONZE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD !
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Van de voorzitter
Beste postzegelvrienden,

In deze moeilijke tijd waarin we met zijn allen nog steeds in de ban zijn van het
Corona-virus, hoop ik dat u zich zoveel mogelijk houdt aan de speciale regels en dat
u nog gezond bent. Wel hebben we nu veel gelegenheid om onze gezamenlijk hobby
extra aandacht te geven. Wat jammer is dat we elkaar niet kunnen ontmoeten en ik
mis onze maandelijkse bijeenkomsten enorm. Gezien de laatste ontwikkelingen en
de mededelingen van onze minister-president moeten we nog steeds erg voorzichtig
zijn en kunnen we voorlopig ook nog niet bij elkaar komen.

Omdat de kantine bij Camping ‘t Haasje nog steeds gesloten moet blijven zijn wij
genoodzaakt om onze ledenbijeenkomsten op woensdag 20 mei en woensdag 17 juni af te gelasten en
zullen we helaas pas bij elkaar kunnen komen op woensdag 16 september 2020. Ook de openbare bijeenkomsten in wijkcentrum De Bunthoef kunnen de komende maanden geen doorgang vinden. Dat betekent dat de Brabantse postzegeldagen op zaterdag 2 mei en 6 juni en de ruilmiddagen op 27 mei en
24 juni worden afgelast. We hopen dat we de bijeenkomsten weer kunnen opstarten vanaf zaterdag 5
september a.s.
Velen van u zijn deelnemer aan onze postzegelrondzending en zullen vast hebben gemerkt dat deze ook
is stilgelegd. Dit is gebeurd op advies van de G.G.D. en regioraad. Als bestuur weten we dat velen van u
teleurgesteld zijn maar helaas moesten we enkele weken geleden deze beslissing nemen. Voor de komende weken blijft het ook zo, maar als het mogelijk is en de regels over enkele weken weer zullen
versoepelen, gaan we bekijken of we deze service weer kunnen opstarten.
We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief die elke maand verschijnt. Nog geen abonnee? Stuur
dan een mail naar: yapa79dw@kpnmail.nl Ook op onze website www.oosterhouterpost.nl zullen wij u op
de hoogte houden over de doorgang van onze maandelijkse activiteiten.
Namens het bestuur en medewerkers wens ik u veel sterkte en gezondheid de komende tijd.
Uw voorzitter
Peter Hendrickx

Onze leden

Na een oneerlijke strijd van bijna 3,5 jaar is op zondag 26 april jl. op een rustige
en pijnloze manier overleden:
Jinte (Jan) ten Hoove uit Oosterhout.

Op 28 april vond de uitvaart plaats. Hij is 76 jaar geworden. Jan was sinds zaterdag 3 mei 2003 lid van onze vereniging.
Wij wensen zijn vrouw Corry en verdere familieleden heel veel sterkte.

Foutje

Index

Artikelen in dit blad
-
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Bij de voorkant
Op de voorkant ziet u 3 “struikelstenen” (ofwel
“Stolpersteine”). Een idee en uitvoering (in 1997) van
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Kubusvormige
betonnen stenen met een messing bovenplaat, met
daarin de tekst gegraveerd. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de Joden,
Sinti, verzetsstrijders, Roma, politieke gevangenen
zijn verdreven en vermoord. De meesten hebben
geen graf maar op deze manier hebben ze een naam
en daardoor blijven zij in herinnering bestaan. In
Duitsland zijn er inmiddels duizenden geplaatst. Maar
ook buiten Duitsland zijn ze nu te vinden: in Oostenrijk, Hongarije en sinds 2007 ook in Nederland.
In Borne zijn de eerste “struikelstenen” gelegd. In
het messing wordt een korte tekst gegraveerd: Hier woonde … gevolgd door geboorteplaats en -datum
en daaronder de plaats en datum waar hij/zij is omgebracht; bijna altijd een vernietigingskamp. Inmiddels
zijn er ruim 70.000 geplaatst. Ook in Oosterhout zijn er 3 aangebracht door de heer Demnig (zie foto)
op 31 oktober 2014 ter nagedachtenis van de Jodin Ilse Behr, Sietze van der Velde verzetstrijder en Pater
Kerssemakers eveneens verzetstrijder, die in de Tweede Wereldoorlog zijn opgepakt en vermoord.

Bij Leijsenhoek 73 ligt een steen voor Ilse J. Behr (1901-1942), vermoord n Auschwitz.
Zij werd geboren uit Joodse ouders op 12 augustus 1901 in Krefeld,Duitsland. Kantoorbediende en ongehuwd. Aanvankelijk beleed ze het Joodse geloof, later werd ze katholiek. In afwachting van de behandeling van een emigratieverzoek naar Zuid-Amerika verbleef ze vanaf 1940 in het Sint Joseph-Ziekenhuis
in Oosterhout, waar zij voor de kost werkte. In alle katholieke kerken was op 26 juli 1942 een protest
tegen de jodenvervolging voorgelezen. Daarop gaf de Duitse bezetter aan de Nederlandse politie opdracht
om op zondag 2 augustus 1942 honderden katholieke joden op te pakken; Ilse was een van hen. Ze gaan
via het doorgangskamp Westerbork al op 7 augustus 1942 naar het vernietigingskamp Auschwitz. De
41-jarige Ilse is daar op 30 september 1942 in de gaskamers vermoord.
Bij de Klappeijstraat 46 ligt een steen voor Sietze van der Velde (1919-1941), vermoord in Sachsenhausen.
Hij werd geboren op 31 maart 1919 in Doorn, In 1939 behaalde hij als leerling onderofficier-vlieger het
klein vliegbrevet bij de Rijkszeedienst. Bij de inval van de Duitsers werd hij ingelijfd bij het 3e Luchtvaartregiment. Sietze vocht samen met de mariniers op de Maasbruggen in Rotterdam. Na de capitulatie ging
hij bij de marechaussee, werd geplaatst in Oosterhout en nam zijn intrek in een pension (Klappeijstraat
46). Hij sloot zich aan bij de verzetsgroep Merkel, welke in juli 1941 werd opgerold. De leden werden ter
dood veroordeeld en gefusilleerd.

Bij de Hoogstraat 80 (voormalige Paulusabdij) ligt een steen voor Pater Jacques Kerssemakers
(1896-1943), vermoord in De Bilt.
Hij werd geboren 16 december 1896 in Eindhoven, In 1925 werd hij in de Paulusabdij tot priester gewijd.
In 1930 werd hij voor 8 jaar uitgezonden naar Engeland. In 1938 keerde hij terug naar de Paulusabdij
en bekwaamde zich in de ziekenzorg. In 1940 sloot hij zich aan bij het verzet. Zijn eerste daad van
verzet was het genezen van een Franse soldaat die naar de Paulusabdij in Oosterhout gesmokkeld werd.
Op 10 oktober 1942 werden alle leden gearresteerd. Twee van hen, waaronder Pater Kerssemakers,
werden op 7 mei 1943 ter dood gebracht.
(Info o.a. Heemkundekring Oosterhout.)
Bevrijdingszegels:
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Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken? (3)
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.

Frankrijk
Het jaargetijde breekt weer aan om een mooie fietstocht te gaan maken, maar dan heb je natuurlijk wel
een fiets nodig waar je ook goed mee kunt fietsen. Het land van de grootste en bekendste wielerrondes
gaf in 2002 een zegel uit t.g.v. de 100e wielerklassieker Parijs-Roubaix, oftewel de Hel van het Noorden,
waarop een fiets staat afgebeeld met een zeer bijzondere en merkwaardige ketting aandrijving (Michel
3618). Waarschijnlijk heeft de ontwerper nog nooit op een fiets gereden, want met dit exemplaar kun je
echt geen wielerkoers winnen.

Zweden
Onderstaand twee voorbeelden van postzegels uit Zweden waarbij iets ontbreekt. Dit soort “fouten” komt
op veel postzegels voor. Niet goed nagedacht door de ontwerper of slechte nacontrole door de postadministratie ? Beide zegels zijn in 1936 uitgegeven t.g.v. van 300 jaar Zweedse post

Op de eerste zegel van 30 Øre
(Yvert 239, Michel 231) staat een
postkoets afgebeeld, die is bespannen met drie paarden. Normaal gesproken hebben 3 paarden in totaal 12 benen, alleen, als
je goed telt, deze hebben er 11.
Er ontbreekt dus 1 been van een
paard en is dus mank.
Bij de tweede zegel van 1 Kr. (Yvert 246, Michel 238) ontbreekt
de vlotter/drijver van het vliegtuig. Landen op het water zal
daardoor een hachelijk avontuur
worden, zo niet onmogelijk met
alle gevolgen van dien.

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.
Xenga
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Vraag en aanbod

Foutje

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)

Bod gevraagd

270 Ned. postzegelmapjes in 11 stuks nieuwe
DAVO-albums met cassettes; vanaf nr. 1 t/m nr.
220b. Met doubletten.
Cat. waarde zonder albums € 1,260,-.
Tel. TOM 013 4671247

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.
Er is ook veel informatie over bestuur, agenda en
natuurlijk ook over onze geschiedenis.
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Ludwig van Beethoven

1 mei is de Dag van de Arbeid. Bij veel gelegenheden zal dan
weer de melodie en de tekst “Alle Menschen werden Brüder”
te horen zijn. Deze bekende melodie is in 1823 geschreven
door Ludwig van Beethoven, als de koorfinale van de Negende
Symfonie. De tekst was “Ode an die Freude” (Lofdicht aan de
vreugde), een gedicht geschreven door de Duitse dichter en
historicus Friedrich von Schiller. Het was de eerste symfonie
ooit waarin werd gezongen.
2020 is het Beethovenjaar. Wereldwijd, ook in Nederland,
wordt met concerten en meer gevierd dat de Duitse componist
250 jaar geleden werd geboren. Hij geldt als een van de belangrijkste componisten uit de Europese muziekgeschiedenis.

Ludwig is op 16 (of 17) december 1770 in Bonn geboren. (Beethoven heeft zelf
steeds volgehouden niet in 1770, maar in 1772 te zijn geboren). Hij was de zoon
van Johan van Beethoven, een keurvorstelijke hofzanger (Rijnland). Zijn grootvader
Lodewijk, eveneens hofzanger, kwam uit Mechelen en was in 1733 naar Duitsland
(Bonn) getrokken op uitnodiging van aartsbisschop en keurvorst Clemens August I
van Beieren. Deze afkomst verklaart het Nederlandse voorvoegsel VAN (i.p.v. VON)
in de naam.

Zijn vader, die bekend stond vanwege zijn overdadige alcoholmisbruik, ontdekte al snel dat Ludwig een muziektalent was en wilde dat financieel
uitbuiten. Hij wide, in navolging van Leopold Mozart, van zijn zoon een wonderkind
maken. Gedrild door zijn vader leerde Ludwig de piano bespelen. Op zijn vijfde begon
Ludwig met klavierlessen. Op zijn zevende trad hij voor het eerst op in zijn geboortestad Bonn; op zijn tiende werd hij aangenomen als organist aan het hof van de
bisschop annex keurvorst van Keulen. Twee jaar later volgde zijn eerste gepubliceerde compositie: een verzameling werken voor de piano, waarin hij varieerde op
een stuk van een andere componist.

Toen hij 12 jaar was voer hij samen met zijn moeder vanuit
Bonn over de Rijn naar Rotterdam. Hij trad als pianist op in de salons van de Rotterdamse elite. Ook trad hij op in het Haagse Paleis Noordeinde voor Stadhouder
Willem V en de overige Oranjes. Hij was ontevreden over zijn beloning van 63 gulden
en zwoer nooit meer naar Nederland te komen. Daar hield hij zich aan.

Toen hij 17 was werd hj voor een paar maanden naar Wenen gestuurd om zijn
muzikale ontwikkeling te stimuleren. Op de terugweg naar Bonn kreeg hij te horen
dat zijn moeder op sterven lag. Na haar dood in 1787 en de dood van zijn zusje,
ging het verder bergafwaarts met Beethovens vader, en werd de jonge Ludwig
verantwoordelijk voor de zorg voor zijn twee jongere broers.
Toen Franse troepen in 1792 huishielden in het Duitse Rijnland, besloot Beethoven definitief de overstap
naar Wenen te maken. De ster van Beethoven schoot als een raket omhoog, en in
1795 – hij was toen 25 jaar - stond hij voor het eerst op de Weense planken met
een opvoering van een van zijn pianoconcerten. Tussen 1795 en 1802 werd Beethovens carrière gekenmerkt door succes na succes.
Vanaf zijn 26e werd hij echter geplaagd door zoemtonen in zijn oren en op zijn 30e
kon hij de mensen om zich heen niet meer verstaan. De precieze oorzaak van zijn
gehoorverlies is onbekend. “Beter horen” of Specsavers bestonden nog niet. Hij
maakte wel gebruik van de voorlopers van de huidige
hoortoestellen, nl. van zogenaamde ‘oortrompetten’,
waarmee hij het geluid van het muziekinstrument kon
versterken. Maar in die tijd waren ze nog niet erg
handig in het gebruik.

Langzaam maar zeker werd Beethoven steeds dover. Zijn carrière als virtuoos pianist heeft hij op moeten geven. Er wordt vanuit gegaan dat hij geheel
doof is geworden toen hij ongeveer 40 jaar was. Hij bleef echter componeren,
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zoals in 1823 de Negende Symfonie. De première vond plaats op 7 mei 1824 in
Wenen. Wegens zijn doofheid kan Beethoven niet meer zelf dirigeren, maar hij staat
wel op het podium om de tempi aan te geven.

Ook zijn 5de symfonie (1804-1808) is zeer bekend. Het is een van de populairste
en bekendste composities uit de geschiedenis van de klassieke muziek, en ook een
van de meest gespeelde. Het openingsmotief van Beethovens vijfde symfonie werd
in de Tweede Wereldoorlog op zenders van de BBC als herkenningsmelodie gebruikt.
In morsecode ("••• —" ofwel: "kort-kort-kort-lang") wordt hiermee de letter "V"
gesymboliseerd, het V-teken ('victory') stond symbool voor overwinning en vrede en
was in 1941 onder velen als zodanig bekend. De symfonie is ook het muzikale thema van The Longest Day,
een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1962 over de landing in Normandië.

Beethoven is nooit getrouwd, maar de vrouwen - meestal van hoge komaf die hij, al dan niet in stilte, aanbad waren talrijk. Mogelijk is Beethoven de
vader van het dochtertje Minona (1813) van Josephine von Brunswick, die
waarschijnlijk de belangrijkste vrouw in zijn leven was, zoals blijkt uit minstens 15 liefdesbrieven die hij haar schreef.

De laatste jaren van zijn leven kwakkelde Beethoven
ernstig met zijn gezondheid. In december 1826 kreeg Beethoven een zware longontsteking na een overnachting in een ijskoude dorpsherberg, op de terugweg van
zijn broer Johann in Gneixendorf naar Wenen. Vanaf 10 december nam zijn gezondheid de laatste, slechte wending. Van toen af aan kon hij vrijwel niet meer werken.
Na een lang en pijnlijk ziekbed stierf Ludwig van Beethoven op 26 maart tussen
17.00 en 18.00 uur te Wenen; hij werd 56 jaar.

Bij de uitvaart op 29 maart werd de publieke belangstelling op ongeveer 20.000
mensen geschat; de scholen hebben vrij en men moet het leger inzetten om orde in
de chaos te scheppen. Zijn stoffelijk overschot wordt nog 2 keer opgegraven. De eerste keer voor onderzoek in 1863; de tweede keer in 1888 om zijn lichaam en dat van Franz Schubert over te brengen naar
de eregraven op het Zentralfriedhof in Wenen. Zijn muziek leeft nog steeds voort in concertzalen over de
hele wereld.
Er zijn in het verleden zeer veel postzegels met de afbeelding van Beethoven
uitgegeven door veel verschillende landen en in dit jubileumjaar zullen er
nog veel aan toegevoegd worden. Je kunt er een nieuwe themaverzameling
van maken.
r.k.

PV Breda

ALLE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING KOMEN TOT SEPTEMBER TE VERVALLEN.
De rondzendingen gaan wel door.

De eerstkomende ativiteiten zijn:
POSTZEGELRUILBEURZEN 2020.
In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499.
Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op 6 september. Ruiltafels en
semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang gratis!! Vrij parkeren!!

LEDENBIJEENKOMSTEN 2020
De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elke maand in Ontmoetingscentrum,
"De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda. De eerstvolgende bijeenkomst is op 29 september.
RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2020
Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf Hendrik
III plein 168, Breda op 19 september. Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toegang: 1 euro,
Vrij parkeren.
Informatie website:www.pvbreda.nl - info@pvbreda.nl
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De filatelist kennen met naam en toenaam
Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus

In mei 2009 ontving ik van de Ambassade van
Creativiteit uit Den Haag een uitnodiging om naar
de Kunsthal in Rotterdam te komen waar op 5 juli
de eerste Wim-dag werd gehouden. Ook Wim Daniëls, inmiddels als schrijver en samensteller van
vele boeken bekend en ook regelmatig gast in tvoptredens, was uitgenodigd.
De Wimmen, Willemen en Wilhelmina’s kregen een
programma voorgeschoteld met onder meer een
lezing van Wim Daniëls over zijn dat jaar samengesteld boekje “Lang leve Wim” met als ondertitel
“What is a world without Wimmen?” (1). Tijdens een
borrel maakten we daarvan “We like Wimmen”.

Afb. 1

Afb. 3

In de jaren vijftig was Wim een van de drie populairste jongensnamen. Thans dreigt een echte Wim,
dus geen Willem, van het namentoneel te verdwijnen. Dat is jammer.

Als aardigheidje heb ik een kleine verzameling
aangelegd met postzegels en postwaardestukken
rond de naam Wim/Wilhelmus/Willem/Wilhelmina.
Met dit artikel daag ik de lezer uit om ook rond zijn/
haar naam een persoonlijke collectie aan te leggen.
Zo maar even wat namen: Godfried, Jan, Miriam,
Aisja, Arnold, Devi, Paul, Mohammed, Magda of
Grote Wolf.

Afb. 2

Wat een meevaller toen in 2006 een postzegelvelletje rond het Hoogeveens verbeterde leesplankje
werd uitgegeven. Op de eerste zegel staat “Wim”,
die trouwens ook de eerste persoon is op het leesplankje (Aap-noot-Mies-Wim). Mies is een poes, dus
telt niet mee (2). Diverse zegels kunnen je verzameling body geven: heiligennamen, beroemde
Wimmen, Willemen of Wilhelmina’s, enz. Er zijn zelfs
vrouwen met de roepnaam Wim o.m. Wim Hora
Adema, journalist en medeoprichter van het tijdschrift “Opzij”. In het verleden geen vooraanstaand
Nederlands elftal of er speelde wel één of meerdere
Wimmen in.

Afb 4

Zelfs een minister-president, genaamd Wim Kok,
bracht het tot de hoogste post in ons land. De Nederlandse postzegeluitgave start met een Willem (3)
en daar komt later ook nog een Wilhelmina (4) bij.
Kun je een initiaal van je naam op postzegel vinden?
(5) Voorwerpen en zaken rond Wim. Bijvoorbeeld
de wimberg, een steile topgevel boven vensters en
portalen: vooral bij gotische bouwstijl. De lange
smalle vaan boven een vlag noemen we wimpel. Er
is ook een postzegel met “Willempie” een van de
typetjes van André van Duin. Denk ook eens aan
wimpers.

Afb. 6

Afb. 5

Nederland heeft ook een mooie postzegel uitgegeven van de Willemsorde (6). In de zeventiende eeuw
heette een vlootvoogd Wilhelm Joseph van Gent (7).

Afb. 7
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Afb. 8

Christmas Island gaf een postzegel uit van kapitein
Willem de Vlamingh.(8) Marconisten kregen de
naam van hun beroep door Guglielmo Marconi (9).
De Amsterdamse zanger van het levenslied uit de
Jordaan, Willy Alberti, kreeg ook een filatelistisch
eerbetoon (10). Ook in de creatieve wereld zijn
Wimmen, Willemen en Wilhelmina’s te vinden. Een
van de zeeslagschilders heet Willem van de Velde
(11). Wij zijn als land veel dank verschuldigd aan
Wilhelm (Willem) van Oranje-Nassau (12).

Ik vertrouw erop dat de lezer niet zegt dat dit artikel “Geen naam mag hebben”, maar dat het “Een
goede naam heeft”.

Afb. 9

Afb. 12

Afb. 11

Afb. 10

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

100 jaar geleden

Op 1 juli 1903 ging de eerste Tour de France van start. Maar ‘uitvinder’ Henri Desgrange was vanaf de eerste editie steeds op zoek naar nieuwe elementen. Zo
voerde hij in 1919 de regel in dat de leider duidelijk zichtbaar moest zijn door het
dragen van een gele trui. Dat die trui geel moest zijn , was geen toeval. De organiserende krant L’Auto werd namelijk op geel papier gedrukt. De eerste gele truidrager
werd Eugène Christophe, de eerste eindwinnaar van het geel wordt in dat jaar de
Belg Firmin Lambot.

Slechts vier renners droegen in de lange geschiedenis van de Tour de gele
trui, na de invoering in 1919, van de eerste tot en met de laatste etappe.
Na de Tweede Wereldoorlog lukte het nog maar een coureur, nl. de
Fransman Jacques Anquetil in 1961. Twee renners kregen de gele trui pas
de laatste dag, de Fransman Jean Robic in 1947 en de Nederlander Jan
Janssen in 1968.

De Belg Eddy Merckx heeft het hoogste aantal gele truien in de Tour in ontvangst mogen
nemen, namelijk 97. Joop Zoetemelk is in Nederland recordhouder met 22 truien, Wim van
Est, de eerste Nederlander in het geel, viel op 17 juli 1951 in de afdaling van de Col
d'Aubisque in het ravijn en moest opgeven. De laatste Nederlandse geletruidrager is Eric
Breuking in 1989. Nadien heeft geen Nederlander het geel meer gedragen.

Het voorbeeld van de gele trui is nadien ook gevolgd door andere wedstrijden. De Ronde
van Italië voerde eveneens een leiderstrui in. Deze werd evenwel roze, omdat de organiserende krant op roze papier werd gedrukt. De Ronde van Nederland kende een oranje leiderstrui. In de
Eneco Tour draagt de leider een rode trui, evenals in de huidige Ronde van Spanje. In de Ronde van
België is er een zwarte trui voor de leider. Veel etappewedstrijden hebben destijds het geel en groen van
de Ronde van Frankrijk gekopieerd. Zo is de leiderstrui in de Criterium Du Dauphiné, Parijs - Nice, Ronde
van Oostenrijk, Tour de L'Avenir en de Ronde van Polen ook geel. In de Ronde van Spanje was de leiderstrui van 1955 tot 1976 ook geel. In 2019 won de Colombiaan Egan Bernal van de Britse wielerploeg
Team Ineos de gele trui. De 107e editie van de Tour de France start dit jaar op 29 augustus aan de Côte
d’Azur om op zondag 20 september op de Champs-Élysées in Parijs te finishen.
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CORONA, het virus
Corona heeft de hele wereld in zijn greep. Het virus
is zo nieuw dat er nog geen postzegels van zijn. Alle
Corona-correspondentie verloopt momenteel digitaal. Ook dat zal weinig postale sporen nalaten.
Desondanks lijkt een filatelistische Corona-update
op zijn plaats. 'Het' Coronavirus dat het nieuws
beheerst, CO-VID-19, komt uit een familie met
andere coronavirussen, zoals het beruchte SARSen MERS-virus (afb.1)

Er wordt wereldwijd veel onderzoek verricht naar
medicijnen tegen virale infecties (afb. 2), maar
jammer genoeg zijn er nog maar weinig effectieve
medicijnen tegen virussen.
Al vele jaren wordt er wel geadverteerd voor middeltjes tegen viruziekten (afb 3), maar uiteindelijk
blijken deze middeltjes maar weinig baat te hebben.
De huidige epidemie wordt vergeleken met de
Spaanse griep, de influenza pandemie die de wereld
trof aan het einde van wereldoorlog 1 (afb. 4). Die
pandemie woedde 2 jaar lang over de wereld. Corona lijkt gelukkig - als de berichtgeving uit China
klopt - sneller uitgewoed.

Afb.1. Chinees blokje met zegels, uitgegeven in
de tijd van de SARS-epidemie. Het SARS-virus
stamt ook uit de familie van Corona-virussen.

Corona betekent kroon. De familie coronavirusssen
draagt deze naam door hun uiterlijk. Onder de microscoop is het virus rondom bedekt met een kroon
van uitsteeksels (voor de kenners: peplomeren).
Mensen die het coronavirus bij zich dragen zijn
hoogst besmettelijk. De besmetting vindt voornamelijk plaats via aanhoesten, reden waarom veel
mensen zich beschermen met een mondkapje (afb.
1). Slechts speciale mondkapjes beschermen tegen
dit minuscuul kleine virus. Dat neemt niet weg dat
ook voor mondkapjes die nauwelijks bescherming
bieden op het internet veel geld is gevraagd en
geboden.

Nu het coronavirus de wereld teistert, komt ook
Coronabier onder druk te staan (afb. 5 en 6). Er is
geen enkel verband tussen het bier en besmetting
door het virus, maar het bericht waart rond dat de
verkoop van Coronabier sterk is gedaald, met name
in de Verenigde Staten. Onduidelijk is nog of dit
'fake news' is.

Afb.2 Zegels uit Zuid-Korea en India. Ze verbeelden het onderzoek naar medicijnen en vaccins dat
in beide landen verricht wordt.

Sjaak Burgers.
Met toestemming overgenomen uit het blad van PV
Aalsmeer 2020-4.

Afb.3. Een Braziliaanse luchtpostbrief van rond
1933 met reclame (op het vliegtuig) voor een
middel tegen griep.

Er zijn plaatsen met de naam Corona (afb. 7), zegels
met afbeeldingen van een kroon. Corona als opdruk
(afb. 7) en met het watermerk kroon.
De corona staat in de natuurkunde voor de hele
atmosfeer rondom sterren (afb. 8) en Toyota heeft
heeft een van haar modellen zo genoemd (afb. 9).
De Toyota Corona is nu uit de productie en zal geen
last hebben van de huidige crisis. Afb. 10 en 11
tonen twee vooroorlogse Corona reclame-briefkaarten.
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Afb. 4. Deze envelop uit 2018
herdenkt de influenza-pandemie
van 1918-1920, die wereldwijd 50
tot 100 miljoen slachtoffers eiste.
Gelukkig zijn er voor dit virus, het
H1N1-virus, momenteel vaccins
beschikbaar.

Afb. 7. Drie postzegels met het
thema Corona. Links een Amerikaanse zegel met een "precancel'
. Ze is afgestempeld in Corona in
de staat Nieuw Mexico voordat ze
op de brief werd geplakt (zie precancels.com). Daarnaast een
'corona' , een kroon, op een zegel
van oud-Oostenrijk en rechts de
overdruk 'una corona' op een
Italiaanse zegel van 1 lire.

Afb. 5. Zwitsers roodstempel met
reclame voor 'Corona extra Mexico's number one beer'. Het stempel is gebruikt in Arlesheim op 13
november 1996.

Afb. 6. Ansichtkaart met Franse
tekst op de achterzijde met reclame voor het genoemde biermerk.

Afb. 8. 'Corona' op een Hongaars
blokje. De corona is ook de naam
van de atmosfeer rond de zon.
Deze is vooral zichtbaar bij een
zonsverduistering waarbij de
lichtkrans om de zon vanaf de
aarde zichtbaar wordt. Het blokje
is uitgegeven voor "het jaar van
de rustige zon" en is er ook ongetand.

Afb. 9. Zelfs de Toyota Corona
heeft een postzegel. Deze Japanse auto werd gemaakt voor de
buitenlandse markt en in Europa
als de Toyota Carina verkocht. Of
er ooit in Ajman, het emiraat waar
deze zegel is uitgegeven, is verkocht is mij niet bekend.

Afb. 10. Briefkaart uit het Duitse Rijk, verstuurd in
1927 met reclame voor Corona-sigaren.

Afb. 11. Een publibel, een Belgische reclame-briefkaart, met reclame voor Coronamadeleines en cake.

**********************************************************************************
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Corona 2

In het voorgaande artikel over CORONA staat dat het virus zo nieuw is dat er nog geen postzegels van
zijn. Inmiddels zijn er wel enkele zegels uitgegeven, nl. in Iran en Vietnam.
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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".
REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl 0162 314956
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