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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 bijeenkomsten vindenplaats op:              - 21 september            - 19 oktober            - 16 november            - 21 december 

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

 De beurzen vinden plaats op:             - 3 september             - 1 oktober             - 5 november             - 3 december         

 www.oosterhouterpost.nl 
Ereleden:
     - Dhr. A. v. Dijk  †     - Dhr. J. Hordijk †     - Dhr. A. Berkhout †     - Dhr. C. v. Heeswijk †     - Dhr. K. v. Vugt † 

 Bij de voorkant
 Op de voorkant is een foto geplaatst van het dierenparkje bij Slotje Limburg inOosterhout. Op de achtergrond is het gemeentehuis gedeeltelijk zichtbaar.Nog niet zo lang geleden is het parkje op de schop genomen en ziet er aardig uit.  
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Agenda 
 voor de bijeenkomsten op woensdag 21 septem-ber en 19 oktober in Camping 't Haasje, VijfEikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 - 411626.Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.     1.     Opening door de voorzitter  2.     Mededelingen  3.     Ledenbijeenkomsten 11/5 en 15/6  4.     Rondvraag  5.     Quiz  6.     Veiling 472 in september 150 kavels          Veiling 473 in oktober     150 kavels  7.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels  8.     Sluiting 

Van de voorzitter
Beste postzegelvrienden, Het is weer bijna september en dus gaan we starten met onze bijeenkomsten. Ikhoop dat u genoten heeft van de vakantie en u weer klaar bent om vol energie tegaan postzegelen. Het bestuur en de afdelingen hebben er weer zin in en wij nodigenu daarom uit om onze bijeenkomsten op zaterdag en woensdag te bezoeken. Deeerste gelegenheid is al op zaterdag 3 september a.s. Van onze medewerkers van de stuivertafel heb ik vernomen dat de boeken weergoed gevuld zijn met een leuke variatie van zegels. Ook zijn er veel nieuwe post-stukken te bewonderen en ze wachten erop om van eigenaar te wisselen. Op de eerstvolgende ledenbijeenkomst van woensdag 21 september heeft de veilingcommissie weer eenleuke en interessante veiling voor u klaarstaan. De veilinglijst vind u verderop in deze Oosterhouter Post.  Het lijkt misschien nog ver weg, maar over 5 maanden vieren we ons 50-jarig jubileum. Twee van onzeleden hebben zich aangemeld voor de feestcommissie maar we zoeken nog een kandidaat om mee tedenken hoe we dit jubileum kunnen gaan vieren. Bent u de persoon die we zoeken, meld u dan even aanbij een van de bestuursleden. Namens het bestuur en alle medewerkers wens ik u allen een fijn nieuw postzegelseizoen.Graag tot ziens op onze bijeenkomsten. Uw voorzitter,Peter Hendrickx

Onze leden
 Op 4 juni j.l. is op 80-jarige leeftijd Arnold van Bijnen uit Ulvenhout overleden.Hij was al een aantal jaren erg ziek, maar bleef zo lang mogelijk toch onze leden-bijeenkomsten bezoeken. Ook was hij een trouw deelnemer aan de rondzendingenen vele malen maakte hij deel uit van de kascontrolecommissie. In april 1996 werd hij lid van onze vereniging. In de Oosterhouter Post van maart2021 is een interview met hem opgenomen. Hij was voor velen een geliefd persoon.Hockey was zijn passie, maar ook golfen en bridgen en de Kiwanisclub, die ijvertvoor het welzijn van kinderen. Wij wensen zijn vrouw Carla, 2 zonen en verdere familie veel sterkte.  
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-   Veiling 473 okt.   150 kavels    13-15
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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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Adam van der Linden – 25 jaar lid.
 Deze keer moet ik wat verder weg dan gebruikelijk voor eeninterviewtje met een jubilaris, namelijk naar Hilvarenbeek. Daarwoont Adam van der Linden in een rustige buurt vlakbij hetcentrum. Tot 2003 woonde hij in Tilburg. Zes jaar geleden is zijn vrouw Loes overleden; zij waren 48 jaargetrouwd. Zij hebben 3 dochters en 4 kleindochters; geen vanhen heeft ambitie in postzegels. Adam is werkzaam geweest alsICT'er: vanaf 1964 bij Van Lanschot in Den Bosch 26 jaar lang;daarna 12 jaar bij Fortis in Rotterdam, tot 2002. Zoals velen begon ook Adam al als jochie van 10 met postzegelsverzamelen; met vriendjes en bekenden. Toen hij zo’n jaar of16 was ging hij ook beurzen in buurthuizen bezoeken. Datbreidde zich uit naar heel veel veilingen en beurzen. Zo ging hij jaarlijks naar de beurs in Sindelfingen(bij Stuttgart), de grootste beurs van Europa. Door corona is het een paar keer niet doorgegaan en is hetzelfs gestopt. Maar het gaat weer verder in Ulm (Baden Würtenberg). Zo heeft hij inmiddels zo’n 25verzamelingen: Nederland: WOII, Wilhelmina type Veth, Wilhelmina type Konijnenburg, strafport, Tra-lieserie 1940, Pakketkaarten. Duitsland: Type Hindenburg medaillon, Zeitungsmarken 1939, Postwurf-sendungen, Bahnhofszeitungen. DDR: telegrammen. België: Nr. 46. Overig: Postal Identity Cards, PosteRestante, Returned for additional postage. Hij werd lid van zeer veel postzegelverenigingen. Nuis hij inmiddels 56 jaar lid van VPT Tilburg, meer dan25 jaar van de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvere-niging, 25 jaar bij INFLA-Berlin, Vereniging voor deDeutsche Inflatie-verzamelaars, buitenlands Corres-ponderend lid sinds 1989 van de ABA, (KoninklijkeAcademie voor Filatelie België), K.A.K.S.P. (Konink-lijke Antwerpse Studie Kring voor Stempelstudie enPostgeschiedenis), sinds 1997 van de Nederlandse Academie voor Filatelie waarvan hij tevens penning-meester is. Om hiervan lid te worden moet je worden voorgedragen en aan een aantal strenge criteriavoldoen. Verder is hij lid van de Royal Philatelic Society London en last but not least is hij sinds 27 no-vember 1997 ook nog lid van onze O.V.V.P. Maar voor hij lid werd had hij al contact met onze vereniging. Zo nam hij in 1983 al deelaan onze tentoonstelling “Ophilex 1983” in de Pannehoef met zijn stempelverzameling vande Belgische postzegel 1884 “Nr. 46”. (In België noemt men hem “Monsieur Quarante-six”.)Deze collectie vindt hij één van de mooiere naast de verzamelingen met langlopende “ko-ninginne- en koningskopjes”. Maar hij heeft wel aan zo’n 100 tentoonstellingen deelgeno-men met zijn verzamelingen, waarvan er vele zijn beoordeeld met GG (Groot Goud) of G(Goud). In de beginperiode van zijn lidmaatschap bij ons verzorgde bij veel rondzendboekjes en leverdehij veel materiaal in voor de veiling. Ook verzorgde hij eens een lezing over Nederlands Strafport. Adam is ook auteur van zeer vele publicaties; teveel om op te noemen. Hij schrijftmaandelijks in het maandblad voor Filatelie. In het juli 2022-nummer over de inter-nationale Postzegeltentoonstelling ’s-Gravenhage 1924. Ook schrijft hij maandelijkseen artikel in Hertogpost. Momenteel schrijft hij daarin over de klederdrachten vanOostenrijk (In juni 2022 verscheen deel 21!). Verder publiceert hij uiteraard ookvoor de andere bovengenoemde verenigingen. Behalve tot nu toe voor de Ooster-houter Post, maar hij heeft beloofd ook daarvoor een aantal artikelen te schrijven.Voor zijn artikelen heeft hij een zeer groot aantal postzegels, enveloppen enz. Nietalleen staat zijn appartement er vol mee; hij heeft er zelfs een garage voor bijgehuurd.Voor het schrijven heeft hij ook een zeer uitgebreide en kostbare bibliotheek metzeer specialistische literatuur. Hij is nagenoeg constant met filatelie bezig. Maar hij heeft nog andere hobby's, zoals steden, kastelenen musea bezoeken, fietsen, en toen zijn vrouw nog leefde trokken ze gedurende 35 jaar er jaarlijks metde caravan op uit en maakten ze wijnreizen naar Frankrijk en Duitsland. Maar vooral was “korfbal” zijnpassie. Hij heeft 2 kleindochters in België wonen en beiden spelen korfbal op topniveau; de een speelt bij
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KWIK in Antwerpen, de ander bij PKC (33 keer kampioen vanNederland). En in het weekend is hij een trouw bezoeker vanhun wedstrijden. Daar geniet hij echt van. Het was een genoegen nader kennis te maken met deze sym-pathieke man die een echte (wetenschappelijke) filatelist is methart en ziel. Bedankt, Adam, voor alle informatie.r.k.  ***************************************************

Verslag ledenbijeenkomst 11 mei 2022
De voorzitter heet om 20.00 uur de 42 aanwezigen hartelijk welkom. Hij wijst op het prachtige prijzen-pakket van de verloting later op de avond en de inzet van leden om dit alles tot stand te brengen. In de rondvraag worden wederom vrijwilligers gevraagd voor de feestcommissie ter gelegenheid van ons50-jarig bestaan volgende jaar. Eén vrijwilliger is inmiddels bekend. Dhr. In ‘t Groen heeft zich beschik-baar gesteld, maar er zijn uiteraard nog meer vrijwilligers nodig om dit evenement tot een groot succeste maken. Dus geef u op! Een lid miste de appelflappen vanavond heel erg maar zij werd gerustgesteld met de mededeling dat ermet de kerstbijeenkomst dit jaar weer appelflappen zullen zijn. Een kleine compensatie voor het gemiswas wellicht de bittergarnituur later op de avond. De veiling verliep vlotjes en de winnaar van de Toto was dhr. Krooswijk. Proficiat! Na de afrekening volgde de Loterij met veel dank aan de sponsoren en de vrijwilligers die er aan hebbenbijgedragen om dit mooie resultaat neer te zetten. Annie van de bediening gaf een kleine modeshow nahet winnen van een winterpakket bestaande uit een shawl, handschoenen en een wintermuts. Kortom, het was een gezellige avond. De voorzitter sloot de bijeenkomst rond 22.45 uur en wenste iedereen goede thuisreis. **********************************************************************************

Verslag ledenbijeenkomst 15 juni 2022
Om 20.00 uur opent de voorzitter de laatste ledenbijeenkomst voor de vakantie en heet de 34 ledenhartelijk welkom. Als eerste memoreert hij het overlijden van Arnold van Bijnen die 4 juni jl. op 80-jarige leeftijd is over-leden. Arnold heeft een aantal jaren in de kascontrole-commissie gezeten en heeft daardoor een grotebijdrage geleverd aan het goed functioneren van de vereniging. Vervolgens vraagt hij nogmaals om vrijwilligers voor de feestcommissie om het 50-jarig bestaan van devereniging mede te organiseren. Een lid heeft zich al gemeld, dhr. In ’t Groen. Als er zich verder geenvrijwilligers melden wordt de suggestie geopperd om dan maar van al dat gereserveerde geld met hetbestuur een vakantie te boeken op Kreta, hetgeen binnen het bestuur positief werd ontvangen. Deexacte datum van de oprichting van de vereniging is 10 februari 1973, Iedereen kan en mag ideeëndoorgeven aan het bestuur. Aan het einde van de avond meld  dhr. Ort zich ook voor de feestcommissie.In de rondvraag wordt gevraagd om de prijzen in de rondzendboekjes duidelijk te vermelden aangeziendaardoor wel eens fouten ontstaan. De Bunthoef gaat verbouwen, de gemeente zoekt een oplossing voor een onderkomen elders.Na de veiling  delen twee leden de totoprijs, dhr. Ort en dhr. Brouwers, zij kunnen van al dat geld meenaar Kreta! De voorzitter sluit de bijeenkomst rond 21.30 uur en wenst iedereen een goede thuiskomst. ************************************************************************************
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           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. Be-stellingen bij PostNL kunt u viaonze dienst doen. En natuurlijk ook voor allesoorten postzegels, abonne-menten, catalogi, albums,plakkertjes enz. Joop is in het begin van onzebijeenkomsten aanwezig. 

Vraag/aanbod
 In deze rubriek kan ieder lid van onze vereniging,uitsluitend voor particulier gebruik, gratis eenadvertentie plaatsen. Bijv. "Gezocht", "aangebo-den","ruilen".... Het moet wel betrekking hebbenop postzegels, dus niet een advertentie voor deverkoop van uw caravan e.d.Inleveren bij rien.kooiman@kpnplanet.nl 

Rectificatie
 In de OP van mei 2022 stond onder het artikel"Buizenpost in New York en andere steden" ver-meld: Sjaak Burgers PV Alkmaar. Dit moet zijnPV Aalsmeer. Met excuses.  

Gevraagd
 Ik ben op zoek naar het velletje "Biesbosch" uit2021. Wie kan mij dat aanleveren, tegen redelijkbod? Joep de Monte, tel. 06 10 44 28 62. 

Onze Nieuwsbrief is jarig. In september verschijnt nummer 200. In november 2007 - al weer bijna 15jaar geleden - introduceerde Reinder Luinge de Digitale Nieuwsbrief, die inmiddels zeer veel leden telt.In 2010 heeft de KNBF dit initiatief overgenomen en ook deze Nieuwsbrief wordt verzorgd door Reinder.In oktober verschijnt daarvan nr. 150. Reinder: Proficiat en dank voor je inzet!Mocht je de Nieuwsbrief nog niet ontvangen: hij is gratis en je kunt je daarvoor opgeven via: yapa79dw@kpnmail.nl  ************************************************************************************* 

Bod gevraagd op:
 Postzegelmapjes Nederland nr. 1 t/m nr. 220,compleet. In 9 DAVO albums met cassettes. Totale cat.waarde ruim € 1150,00. T. Krooswijk , tel. 013- 4671247  
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 Op zondag 1 januari 1871 werd de briefkaart in onsland ingevoerd. (afbeelding 1) Op dit ogenblik (ja-nuari 2022) zijn er veertig (40) exemplaren bekendvan kaarten die op deze eerste dag van uitgifte zijnverstuurd. Enkele ervan liggen in het NationaalArchief maar de meeste zijn in particulier bezit. Deverkoop van de eerste briefkaart liep zo hard datbinnen enkele dagen de hele voorraad van tweemiljoen exemplaren naar de postkantoren wasverstuurd. Voorafgaande aan de invoering van de briefkaartwerd door verschillende overheidsinstanties uitvoe-rig gedebatteerd over de openheid van de kaartenen de gevaren en risico’s die dat met zich zoukunnen meebrengen. Iedereen kon namelijk deteksten lezen! In circulaire no. 807 van 8 december 1870 werd inartikel 68 zelfs vastgelegd dat ‘omtrent den inhoudvan briefkaarten wordt aan de ambtenaren in hetalgemeen, de stiptste geheimhouding opgelegd. Dedirecteuren en de brievengaarders brengen hetbestellend personeel onder het oog, dat zij zich bijde minste inbreuk op dit voorschrift, aan zeer ern-stige bestraffing blootstellen.’ En in artikel 69 stond dat ‘briefkaarten waarvan deinhoud voor de geadresseerden van beleedigendenof honenden aard’ was moesten worden voorzien‘van eenen verzegelden omslag en een nieuw adres’. Van de eerste kaart zijn meer dan zes miljoenexemplaren verkocht. In grote meerderheid blekende kaarten berichten van zakelijke aard te bevatten.Een voorbeeld daarvan zie afbeelding 2. De kaart isin 1951 verstuurd door de toen bekende stomerijvan Kees Broeders uit Dongen aan het kolenbedrijfDijkmans aan de Spoorlaan in Tilburg. Op de ach-terzijde van de kaart is duidelijk sprake van eenzakelijk bericht. (afbeelding 3) Daarnaast zijn er uiteraard berichten gestuurd vanfamilieleden naar elkaar, van personen die aange-ven dat ze feesten, vergaderingen, commissies enandere bijeenkomsten willen bijwonen of afzeggen,kortom alle berichten die in 2022 via de mail,whatsapp of via een ander sociaal medium plaats-vinden. In een enkel geval gaat het om een boodschap diewel erg persoonlijk van aard is en die volgens mijbeter via een brief geschreven had kunnen worden.Als voorbeeld daarvan een briefkaart van 4 januari1955. (afbeeldingen4 en 5) Deze kaart voorzien vaneen zegelindruk van 15 cent olijfbruin ‘KoninginJuliana en face’ (NVPH nr. 523) is één en al zelfbe-klag van de afzender J. T. Bolck van Rossum.Heel bijzonder om zo’n kaart tegen te komen! Gerard Beckers  

 

Afbeelding 1De eerste briefkaart van Nederland. Deze was alleenbestemd voor verzending in het binnenland. Voorverzending naar het buitenland was de ingedruktezegel niet geldig en moest het volledige brieftariefop de kaart worden geplakt.  

Afbeelding 2De voorzijde van de briefkaart die door Kees Broe-ders naar de Tilburgse firma Dijkmans werd ver-stuurd. De ingedrukte zegel is NVPH nr. 519: Ko-ningin Juliana ‘en face’. 

Afbeelding 3De achterzijde van de briefkaart verstuurd door KeesBroeders aan de firma Dijkmans.Duidelijk is te zien dat er sprake is van een zakelij-ke mededeling.

De boodschap die voor iedereen leesbaar is.
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Afbeelding 4De briefkaart verstuurd door J. Bolck van Rossum
aan Maria Helena Guerreiro de Barros op 4 januari1955.

 Afbeelding 5Achterzijde van de briefkaart verstuurd door J. Bolckvan Rossum. Een emotionele tekst! 
************************************************************************************

Iets bijzonders
 Deze enveloppe is op 21-9-1910 verstuurd naar DeHeerlemmeroliefabriek Gebroeders Waaning-Tilly inHaarlem vanuit Marcille-en-Villette Loiret, een kleinFrans dorpje met nog geen 2000 inwoners. De briefis een dag later afgestempeld in Haarlem. De afzen-der is onbekend. Het pand Doel(str.) 13 bestaat nog;het heeft 15 kamers en de woningwaarde bedraagttussen de 2,5 en 3 miljoen euro. Haarlemmerolie  (medicamentum gratia probatum)is een mengsel van kruiden, lijnolie, terpentijn enzwavel en behoort tot de meest bekende en alomverspreide volksgeneesmiddelen. Haarlemmeroliezou in 1696 zijn uitgevonden door de HaarlemmerClaes Tilly (1665-1734). De olie werd beschouwdals wondermiddel tegen bijna alle toen bekendekwalen. Voor Haarlem is de olie zeer waardevol geweest, want die bezorgde de stad tot ver over delandsgrenzen bekendheid. Immers veel zeevaarders, zendelingen en missionarissen namen op huntochten naar verre werelddelen een flesje van het middel mee. Na het overlijden van Claes Tilly in 1734werd de productie van Haarlemmerolie door zijn erfgenamen voortgezet. Aan het einde van de 18eeeuw won de vrije concurrentie terrein. Al snel werden meerdere fabriekjes opgericht waar de Haar-lemmerolie voortaan werd nagemaakt. Om de verkoop te stimuleren en de echtheid van het namaak-sel te suggereren voegden de fabrikanten van Haarlemmerolie achter hun naam die van Tilly toe endrukten zij de etiketten van C. de Koning-Tilly na. De belangrijkste con-current van De Koning-Tilly was de op 1 januari 1897 opgerichte Haarlem-meroliefabriek Gebroeders Waaning-Tilly. De fabriek is in 1987 gesloten. Toch hangt rond Haarlemmerolie al eeuwen een waas van geheimzinnigheiden lang niet iedereen is van de heilzame werking overtuigd. Het wordt eenkwakzalversmiddel genoemd en zou schadelijk zijn voor nieren en inge-wanden.De olie is nog steeds bij drogisterijen en op internet verkrijgbaar. Ook deze enveloppe komt uit de voorraad van Jan-Dirk de Koning. *********************************************************************************
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"DUBBELTJESTAFEL"Op de septemberbijeenkomst liggen de volgende boeken ter inzage:Nederland - Duitsland - België - Engeland

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

1 Duitsland Bund 121-122 p 100,00 15,00

2 Duitsland Bund 139-140 p 220,00 35,00

3 Duitsland Bund 147 p 80,00 12,00

4 Duitsland Bund 156-159 p 130,00 20,00

5 Duitsland Bund 177-196 p 300,00 45,00

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

7 Nederland 500-512 p 43,00 6,00

8 Nederland 556-560 p 90,00 10,00

9 Nederland 601-616 p 61,50 6,00

10 Nederland 474-489 p 168,00 25,00

11 Nederland nr 95 p 48,00 8,00

12 Nederland nr 96 o 20,00 3,00

13 Nederland nr 98 o 70,00 10,00

14 Nederland Port 1-2 g 35,00 6,00

15 Nederland Roltanding R94-97 o 60,00 10,00

16 Oost Europa stockboek g 2,00

17 Amerika stockboek g 3,00

18 Nederland kaart persoonlijke zegels g 1,00

19 Nederland kaart persoonlijke zegels g 1,00

20 Azie stockboek g 3,00

21 Motief Treinen dik stockboek + catalogus g 2.150,00 35,00

22 Wereld stockboek 950 zegels g 4,00

23 Wereld stockboek 900 zegels g 4,00

24 Wereld stockboek 1100 zegels g 5,00

25 Wereld stockboek 900 zegels g 4,60

26 Wereld stockboek 1350 zegels g 5,60

27 Wereld stockboek 900 zegels g 5,60

28 Wereld stockboek 1800 zegels g 6,60

29 Wereld stockboek 1800 zegels g 6,60

30 Duitsland stockboek 850 zegels g 4,00

31 Cept/Nederland stockboek 1700 zegels g 8,00

32 Ruimtevaart 2 stockboeken 550 zegels g 6,00

33 Wereld 2 stockboeken 1950 zegels g 8,60

34 Wereld stockboek 2300 zegels g 8,60

35 Wereld stockboek 800 zegels g 4,00

36 Wereld stockboek 1200 zegels g 5,00

37 Wereld stockboek 1050 zegels g 4,60

38 Wereld stockboek 1800 zegels g 7,00

39 Australie stockboek 1200 zegels g 5,60

40 Belgie/Congo stockboek 1700 zegels g 7,00

41 Duitse Gebieden 4 kleine boekjes 1.000,00 20,00

42 Duitse Gebieden 3 kleine boekjes 1.000,00 30,00

43 Ned.Antillen stockboekje p 3,00

44 Nederland stockboek 53 series p/o 15,00

45 Duitsland Bund stockboekje p 8,00

46 Nederland stockboekje 45 series p 8,00

47 Nederland stockboekje 33 velletjes p 8,00

48 Nederland stockboek 58 series etc. p 430,00 15,00

49 Duitsland   stockboek DDR/Berlijn etc p 6,00

50 Nederland stockboek 1852-1999 g 360,00 12,00

Veiling  472 September 2022

10



  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

51 Nederland stockboek 1867-1970 g 350,00 12,00

52 Nederland stockboek  p 10,00

53 Zuid Afrika stockboek g 1,00

54 Nederland stockboek 120 series p 12,00

55 Berlijn stockboek 1954-1990 p 950,00 30,00

56 Nederland stockboek samendrukken p/g 1,00

57 Nederland stockboek 60 blokken p 30,00

58 Bayern stockkaart 86 zegels p/g 320,00 20,00

59 Berlijn stockboek g 550,00 15,00

60 Nederland 32 FDC's in album 1,00

61 Bayern 76 - 85 Type 2 g 32,50 3,20

62 Bayern Dienst 44-61 g 850,00 15,00

63 Nederland Port 31-43 g 180,00 32,00

64 Nederland Telegram T5 g 40,00 7,00

65 Nederland Telegram T8 g 28,00 5,00

66 Nederland Internering nr 1 g 200,00 40,00

67 Ned.Indie 293-297 g 30,75 5,00

68 Ned.Indie nr 360 g 38,45 5,40

69 Nederland+Overz Holland album diversen p/g HOOG 20,00

70 Diversen grote doos incl. wereldalbum 2,00

71 Duitse Rijk 119-138 g 110,00 10,00

72 Duitse Rijk 233-234 g 60,00 6,00

73 Danzig 50-52+63-65+72 g 81,50 5,00

74 Danzig 217-219 op briefstukjes g 75,00 5,00

75 Curacao 200-205 kind p 20,00 3,00

76 Curacao Luchtpost nr 17 g 20,00 3,00

77 Curacao Luchtpost 53-68 p 32,00 6,00

78 Curacao Luchtpost 82-84+86 g 55,00 10,00

79 Suriname 137-140+157-166+200-201 o  36,00 4,00

80 Suriname Rode kruis Luchtpost 23 2x o/g 20,00 2,00

81 Engeland 126 FDC in album onb 10,00

82 Nederland 556-560 kerken g 40,00 4,00

83 Nederland 568-572 zomer p 23,00 2,40

84 Nederland 583-587 zomer p 14,00 2,00

85 Nederland 3 series p 13,50 2,00

86 Nederland 2199-2208 p 2,00

87 Nederland 2260-2269 p 2,00

88 Nederland 578-581 p 15,50 3,00

89 Nederland 5 series p 26,00 2,60

90 Nederland FDC 49 + 58 bes 20,50 5,00

91 Nederland nr 4 - 6 g 150,00 15,00

92 Nederland 225-231 g 41,00 4,00

93 Nederland 550-556 g 27,00 3,00

94 Nederland 220-224 g 11,50 1,00

95 Spanje 2825-2825C p 5,00 1,00

96 Letland 67 zegels p 5,00

97 Nederland 141-165+177-198 g 105,90 10,00

98 Nederland 6 velletjes Mooi Nederland g 6,00

99 Wereld Doos onafgeweekt +FDC's onb 5,00

100 Europa kaart Cept zegels p 58,00 2,60
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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

101 Groenland stockkaart g 40,00 4,00

102 Nederland kaart persoonlijke zegels g 4,00

103 Diversen loupe 2,40

104 Nederland FDC's in importa album 5,00

105 Nederland kaart 10 series p/g 140,00 7,60

106 Ver.Naties Wenen 2 FDC's 5,00

107 Berlijn 140-154+135,187,231 g 59,00 6,00

108 Wereld stockboek allerlei p/g 5,00

109 Europa kaart Cept zegels 1980-81 p 110,00 5,00

110 Motief 8 brieven KLM + 2 FDC's g 3,60

111 Oostenrijk 4 blokken + 3 series p/g 38,00 5,00

112 Nederland 12 series op kaart g 55,00 4,00

113 Nederland kaart persoonlijke zegels g 4,00

114 Ver.Naties Wenen 8 jaarsets g 48,00 6,00

115 Duitsland Bund/Berlijn combinaties g 4,00

116 Nederland diversen op kaart p/g 2,00

117 Nederland FDC87a 5,00

118 Diversen leeg stockboek zwarte bladen 3,00

119 Wereld doos afgeweekt g 5,00

120 Engeland 34 FDC's in excellent album bes 5,00

121 Nederland 556-560 kerken p 60,00 6,00

122 Nederland 578-581 Riebeek p 15,50 2,00

123 Nederland 550-555 zomer p 35,00 5,00

124 Nederland 641-645 zomer o 16,70 2,00

125 Diversen 30 brieven KLM vluchten bes 3,00

126 U.S.A. stockboek   g 5,00

127 Nederland 641-45 en 649-53 op brieven g 32,00 5,00

128 Ver.Naties 40 enveloppen bes 4,00

129 Duitsland Bund stockboek 1951-1980 g 1,00

130 Rusland stockboek g 5,00

131 U.S.A./Canada stockboek g 5,00

132 Europa stockboek g 5,00

133 Wereld stockboek zegels en brieven g 5,00

134 Engeland/Ierland stockboek g 3,00

135 Nederland 563-567 kind p 23,00 2,40

136 Nederland 3 series p 17,90 2,00

137 Nederland 3 series p 19,30 2,00

138 Wereld doos onafgeweekt g 4,00

139 Duitse Rijk 116-118 g 260,00 26,00

140 Duitse Rijk 119-138 g 120,00 12,00

141 Duitse Rijk nr 245 g 150,00 15,00

142 Duitse Rijk 258-260 g 150,00 15,00

143 Duitse Rijk 268-273+274-276 g 58,00 5,80

144 Duitse Rijk 313A-330A g 110,00 11,00

145 Duitse Rijk nr 331 g 38,00 3,80

146 Duitse Rijk 351-354 g 100,00 10,00

147 Duitse Rijk 403-406 g 65,00 6,60

148 Duitse Rijk 407-409 g 250,00 25,00

149 Duitse Rijk 556-564 g 160,00 16,00

150 Duitse Rijk nr 671 g 60,00 6,00

TOTAAL 1.214,80
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"DUBBELTJESTAFEL"Op de oktoberbijeenkomst liggen de volgende boeken ter inzage:Noorwegen - Zweden - Finland - Denemarken - Oostenrijk - Zwitserland - Frankrijk

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

1 Nederland Doos met 150 PZMapjes p  1,00

2 Nederland 2 importa albums m.cassette 3,00

3 Diversen doos met 11 boekje etc 1,00

4 Nederland 50 FDC's vanaf nr 69 onb/bes 2,00

5 Duitse Rijk 675-683 g 25,00 2,60

6 Duitse Rijk nr 698 g 20,00 2,00

7 Duitse Rijk 730-738 g 26,00 2,60

8 Duitse Rijk nr 743 g 22,00 2,20

9 Duitse Rijk Luchtpost 111-112+235-237 g 40,00 4,00

10 Duitse Rijk Dienst 95Y (wm1) g 400,00 40,00

11 Duitse Rijk Dienst 105-113 g 65,00 6,60

12 Duitse Rijk Dienst 89-98 g 120,00 12,00

13 Motief map treinen p 3,00

14 Nederland spaar de bomen p 17,60 4,00

15 Engeland 42 FDC's bes 5,00

16 Nederland FDC's 46+60 bes 27,50 3,00

17 Nederland PZM 360 koninkrijk p 18,00 2,00

18 Nederland zilveren zegel W.Alexander p 5,00

19 Nederland V2172-81+2182-91 p 8,00 2,00

20 Vaticaan 90 FDC's onb 9,00

21 Rusland stockboek g 5,00

22 Nederland 513-548 g 54,00 5,40

23 Engeland 46 FDC's bes 5,00

24 Vaticaan Collectie in Davo album 10,00

25 Engeland 50 FDC's  bes 5,00

26 Nederland 561-591+596-601 g 72,00 7,00

27 Nederland 203-207 g 35,00 3,60

28 Nederland 134-135 Toorop g 50,00 5,00

29 Nederland 556-560 kerken g 40,00 4,00

30 Nederland 556-560 kerken p 60,00 6,00

31 Griekenland stockboek g 5,00

32 Europa stockboek g 5,00

33 Belgie 496-503 p 42,00 5,00

34 Curacao nr 19,22 en 23 o 187,00 20,00

35 Monaco nr 2 + 3 o 55,00 7,00

36 Berlijn nr 61-63 g 180,00 30,00

37 Berlijn nr 64-67 g 40,00 6,60

38 Berlijn nr 74 g 55,00 8,00

39 Berlijn nr 106-109 g 230,00 36,00

40 Duitse Rijk nr 1 g 140,00 20,00

41 Wurttemberg Fr.Zone 40a-43a g 480,00 60,00

42 Nederland nr 34-44 (44 dun = gratis ) g 178,00 15,00

43 Nederland nr 47 g 175,00 25,00

44 Nederland nr 84-86 g 70,00 10,00

45 Nederland nr 132-133 g 26,50 4,00

46 Duitse Rijk nr 97 A Type 2 g 130,00 13,00

47 Saarland nr 255-259 g 500,00 50,00

48 Duitsland Bezienswaardigheden g 84,00 5,00

49 Nederland V886-888 Amphilex p 75,00 10,00

50 Belgie Diversen uit 1981 p 55,00 6,00
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KAVELS BIJ VOORKEUR BETALEN VIA ÉÉNMALIGE INCASSO A.U.B.

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

51 Belgie Blokken 50-51-57 en 58 p 19,00 2,00

52 Diversen doos 15 lege stockboeken 2,00

53 Curacao nr 10 D g 25,00 3,00

54 Curacao diversen uit 1934 g 58,50 6,00

55 Curacao Port nr 10 g 40,00 5,00

56 Curacao Luchtpost 39 +83-84 g 39,00 4,60

57 Suriname Brandkast 130-136 o 31,50 4,40

58 Suriname 141-144 Groene kruis o 30,00 3,80

59 Suriname 206-213+LP27-28+LP31-32 p 31,60 3,60

60 Suriname 220-228+257-273+285-294 o 45,00 4,60

61 Suriname nr 309-311 g 33,00 4,00

62 Suriname diverse series p 60,50 5,40

63 Danzig LP 133-137 g 100,00 5,00

64 Danzig 243-244 wapen g 35,00 4,00

65 Danzig 251-255+259-261+267-268 g 46,00 5,40

66 Memelgebied nr 36-39T2 g 105,00 6,00

67 Bohmen/Mahren diverse series g 47,70 3,00

68 Oud Duitsland Bayern Freistaat 152a-170a g 250,00 15,00

69 Europa 3 restant RZB'jes g 103,75 5,00

70 Saarland diversen op bladen p 55,80 8,00

71 Saarland diversen op bladen p 38,10 5,00

72 Saarland 409=28+429-41+445-448 p 62,80 10,00

73 Nederland brief uit 1883 g 4,00

74 Nederland stockkaart diversen p/g 80,00 3,00

75 Nederland stockkaart diversen p/g 100,00 4,00

76 Nederland Prestigeboekjes nr 1 + 6 p 38,00 4,00

77 Cept 49 series 1983/1984 p 125,00 3,00

78 D.D.R./Nederl. stockboek p/g 4,00

79 China speciale map 1964 p 10,00

80 Duitse Rijk 529-539 g 95,00 12,00

81 Zwitserland blokken van 4 1976-1978 g 56,00 6,00

82 Wereld stockboek allerlei 5,00

83 Engeland stockkaart diversen p/g 7,60

84 Duitsland stockkaart diversen g 36,00 4,00

85 Zwitserland kaartje 1924-1926 P.Juvent. p 24,00 4,00

86 Zwitserland diversen uit 1939 g 70,00 10,00

87 Zwitserland diversen uit 1949 g 32,00 4,00

88 Zwitserland diversen uit 1949 p 12,00 2,00

89 Nederland stockkaart diversen p/o/g 55,00 2,00

90 Duitsl./Zwitserl. 2 brieven bes 4,00

91 Frankrijk 2 vrachtbrieven 1905+1908 4,00

92 Nederland stockboekje 43 series p hoog 10,00

93 Nederland stockboekje 66 comp.uitgiften p hoog 9,00

94 Bundespost stockboekje hor+vert paren p 440,00 12,00

95 Nederland stockboekje 130 series p 270,00 12,00

96 Berlijn stockboekje 1980-1990 p 635,00 25,00

97 D.D.R.  stockboekje 1950-1975 p/o 335,00 10,00

98 Nederland stockboekje 90 series p hoog 12,00

99 Suriname stockboekje 71 series p 430,00 12,00

100 Nederland stockboekje 66 series/ 10 bl. p 285,00 12,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Ned. Antillen stockboekje 74 series p 365,00 20,00

102 Wereld stockboek 1000 zegels g 3,00

103 Wereld stockboek 1000 zegels g 3,00

104 Wereld stockboek 800 zegels g 4,60

105 Wereld stockboek 1100 zegels g 4,60

106 Wereld stockboek 1850 zegels g 5,00

107 Wereld stockboek 2500 zegels g 8,60

108 Wereld stockboek 400 zegels g 6,60

109 Wereld stockboek 450 zegels g 6,60

110 Italie 3 zegels oude staten g 140,00 3,60

111 Berlijn 166+813-15+837-39 g 24,50 1,20

112 Diversen Doos diversen w.o.loupes etc 3,00

113 Nederland V 2623-2634 p 10,80 3,20

114 Nederland V 2641+V 2716 p 15,20 4,00

115 Nederland V 2642+V 2717 p 28,00 8,60

116 Nederland V 2651+ V2670 p 9,00 3,00

117 Nederland V 2658a-2663a p 12,00 4,00

118 Nederland V 2672-2681 p 10,00 3,00

119 Nederland V2683+V2776+V2886 p 34,40 7,40

120 Nederland Diversen uit 2009 p 22,80 8,00

121 Nederland Diversen uit 2011 p 26,60 6,00

122 Nederland V 2792-2801 p 18,00 6,00

123 Nederland V 2802-2812 p 19,80 7,20

124 Nederland V 2823-2832 p 18,00 6,00

125 Nederland V 2834-2843 p 18,00 6,00

126 Nederland V 2844a-2849a p 17,40 6,00

127 Nederland 2850-2855+2879-2884 p 28,20 7,00

128 Nederland V 2856-2865 p 18,00 6,00

129 Nederland V 2868-2877 p 18,00 6,00

130 Nederland nr 2878 Piet Hein p 17,00 6,00

131 Nederland 332-349 serie compleet p 600,00 90,00

132 Nederland 2 stockboeken wo 85 blokken p 400,00 15,00

133 Nederland Collectie in Davo album p 10,00

134 Vaticaan diversen op bladen p 92,60 9,00

135 Nederland M.Ned 8,17,20+26 +boek g 24,00 4,40

136 Nederland 2581-2592+V2065+V2073 g 32,80 6,00

137 Scandinavie stockboek g 5,00

138 Nederland dik stockboek p 7,00

139 Australie/N.Zeel. stockboek g 5,00

140 Zwitserland stockboek g 5,00

141 Motief 1500 zegels Olymp.Spelen g 7,00

142 Motief 840 zegels vissen g 4,00

143 Motief 690 zegels paarden g 3,60

144 Motief 900 zegels treinen g 4,60

145 Motief 900 zegels vliegtuigen g 4,60

146 Motief 500 zegels klederdrachten g 2,60

147 Motief 650 zegels voetbal g 3,60

148 Motief 660 zegels ruimtevaart g 3,80

149 Nederland diversen op kaart g 102,50 10,00

150 Nederland Davo album 1852-1981 g 10,00

TOTAAL 1.217,40
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Beschikt u volledig over een eigen 

dak? Vraag nu direct een 

v r i j b l i j v e n d e  offerte aan, 

inclusief dak check. Dan weet u 

meteen wat uw dak oplevert. 

Onze zonnepanelen hebben een 

hoge opbrengst 375-410WP Wat 

zorgt voor een hoog rendement. 

Bij ons krijgt u het gehele pakket 

van advies tot aan de installatie en 

onderhoud. Doe snel de dakscan. 

Wij regelen ook de BTW terug 

voor je, hiervoor je helemaal 

niks te doen net zo makkelijk. 

DIRECT CONTACT 085 760 21 03 

Liessentstraat 9a, 5405 AH Uden 

Urgentie
Frans komt bij het woningbureau. Hij zegt:"Ik zoek een woning". Zegt de ambtenaar:"Heeft U een ur-gentieverklaring?" "Nee", zegt Frans, "Is dat nodig?" Zegt de man:"Komt u dan maar over twee jaarterug". Waarop Frans vraagt: " 's Morgens of 's middags?"
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Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus Dinsdag 19 juli jl. strandde in de buurt van Zand-voort een spitssnuitdolfijn. Badgasten probeerdenhet dier te bewegen om weer volle zee te kiezen.Aanraken daarbij was onvermijdelijk. Er was ookeen vrouw die probeerde op de rug te klimmen vandeze doflijnensoort. Omstanders roepen “Nietdoen!” en zelfs “Doe eens normaal!”. Al snel ver-schijnen op YouTube filmpjes van het gebeuren.Reden voor het Openbaar Ministerie om te kijken ofer sprake is van een strafbaar feit. De politie starteen onderzoek en de dame zit een nacht in de celop verdenking van Overtreding van de Wet Dieren.Het OM ziet geen aanleiding voor een rechtszaak:er is geen jurisprudentie want er is nog nooit eenzaak geweest met betrekking tot het berijden vaneen walvisachtige in Nederland, behoudens dan hetdolfinarium (afb.1). Spitssnuitdolfijnen komen wereldwijd voor. Ze zijnmet ongeveer twintig soorten de tweede grootstesoort walvisachtigen. Ze kunnen diep duiken, levenin de open zee en hun rugvin staat ver achterin opde rug. De zes soorten kennen een noordelijke,middelste en zuidelijke breedtegraad populatie. Debekendste soorten, en het gemakkelijkst te herken-nen, zijn de Dolfijn van Cuvier (Ziphius cavirostris)(afb.2), de Noordelijke Butskop (Hyperoodon am-pullatus) (afb.3) en de Zuidelijke Zwarte Dolfijn(Berardius bairdii) (afb.4). Om de andere soortengoed te herkennen, moet je wel een walvisexpertzijn. Alleen de mannetjes hebben tanden die somsuitsteken (afb.5). De meeste spitssnuitdolfijnenhebben een lengte van gemiddeld 5,5 meter maarer zijn soorten die wel rond de 13 meter halen. Hoe zou toch iemand op het idee komen om eenwalvis te berijden? Even in mijn collectie walvisach-tigen wat zegels opzoeken. Al vanaf de oudheid zienwe afbeeldingen van mensen op walvisachtigen ofsamen zwemmend met walvissen, in het bijzonderde dolfijnensoorten (afb.6). Ook beroemde schilderszoals Rafael tonen ons dolfijnen menners (afb.7).Sagen (afb.8), sprookjes, ja zelfs legenden tonenons hoe de mens contact maakt met walvisachtigen.In de legende van Sint-Brandaan, een Ierse heilige,komt hij met zijn gezellen terecht op de rug van eengrote walvis waarvan ze dachten dat het een eilandwas (afb.9). Ook voor de beeldhouwkunst is dewalvisachtige een dankbaar onderwerp, zeker als jeeen fontein mag ontwerpen. In 1952 gaf Frankrijkeen postzegelboekje uit met de hoogste waarde vandrie zegels dat een kind of putti op een dolfijntoonde. De fontein staat in Versailles en heet “Bas-sin de Diane”. Hier de maximumkaart met dehoogste waarde (afb.10). Heden ten dage zijn erdiverse speelgoederen in de vorm van een walvisdie de kinderen kunnen berijden. In 1956 gaf Japanvoor 1957 een nieuwjaar postzegel uit met de af-

Walvisachtigen deel 2: DE SPITSSNUITDOLFIJN
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beelding van een wagentje in de vorm van eenwalvis (afb.11). Met het mooie weer zal er dit jaarin menig bad een opblaasbare walvis te vinden zijn.In de eerste jaren van 2000 was de Shamu KillerWhale, een opblaasbare Orka, een speeltuig vanplezier,want je kon er in het bad lekker op duikenen op de rug drijven. Misschien is de walvisdamedaar wel door geïnspireerd. Of komt het door deDisney films waarin menigmaal te zien is hoe be-paalde figuren plaats nemen op een walvisrug alsgold het een paard. Kijk nog maar eens naar Ariël,de Kleine Zeemeermin. Natuurlijk kennen we ookde walvissafari’s waar het mogelijk is om in het wildcontact te maken met walvisachtigen (afb.12 enafb.13). Vooral duikers vinden het heerlijk omsamen met walvisachtigen te zwemmen (afb.14). Stichting SOS Dolfijn is een opvang- en kenniscen-trum met een dierenopvang, in het bijzonder zee-zoogdieren, dat haar werkgebied heeft in NoordWest-Europa. Verder geeft deze organisatie wereld-wijd adviezen. De dierenopvang bevindt zich in AnnaPaulowna en is telefonisch bereikbaar. Specialistenzijn dag en nacht bereikbaar en vertellen je wat jemoet doen als je een gestrande walvisachtigeaantreft. SOS Dolfijn richt zich ook op natuurbe-scherming d.m.v. onderzoek, maatschappelijkeacties en onderwijs. Bij gestrande walvisachtigengeldt: het dier zo weinig mogelijk aanraken, de huidnat houden en contact opnemen met SOS Dolfijn.Intussen spoeden specialisten zich naar de plaatsvan de stranding. Het naar zee slepen van eenwalvisachtige is niet aan te bevelen. Wacht op dedeskundige hulpverleners. Misschien had de vrouw iets te veel naar filmpjesgekeken met figuren die walvisachtigen berijden enwas ze daardoor geïnspireerd om als een Ariël ge-bruik te maken van een onvergetelijk tochtje op zee.Of is ze filatelist en herinnert ze zich de vier kinder-zegels uit 1929 met het ontwerp van KamerlinghOnnes: kind op dolfijn (afb.15).
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De Uiver

 Deze envelop zat tussen de enveloppen die Jan Dirk op de beursmiddagen aanbiedt. Deze is afgestempeldop 19 december 1934 in Den Haag en aangeboden voor de “Uiver”-kerstvlucht naar Batavia, waar hij op28 december 1934 voor ontvangst is getekend in Batavia. Maar daartussenin is heel wat gebeurd. Datdeze envelop nog zo gaaf en ongeschonden is mag een wonder zijn. Bent u geïnteresseerd in deze en-velop? Neem dan contact op met Jan Dirk. Toen onze Vereniging in 2008 haar 35-jarig bestaan vierdewerd er o.a. een lezing gehouden in de Bussel in Oosterhout over de Uiver door Nicolaas Bakker, eenbroer van ons lid Jaap Bakker uit Rijen.                  20 december 1934, ongeluksvlucht van de DOUGLAS DC-2, PH-AJU “UIVER” In de duisternis van de vroege morgen van 19 december 1934 was de “Uiver”van Schiphol gestart vooreen versnelde kerstvlucht naar Indië. De Uiver zal de 216e retourvlucht van de KLM op de Indië-routemaken. Het wordt bovendien de eerste normale lijnvlucht van een KLM DC-2, maar dan wel een vluchtdie in versneld tempo zal worden uitgevoerd. In de etalages van onder andere het KLM passagekantoorop het Leidse Plein in Amsterdam hing al enige weken een groot bord. Tussen twee hulst takken deaankondiging: Uw Kerst- en Nieuwjaarswensen per Uiver – binnen elf dagen heeft u antwoord. Het in dienst nemen van de Douglas DC-2 op deze route (waardoor al het Fokkermateriaal verouderd enoverbodig wordt) heeft een belangrijk doel, namelijk dat daardoor de verbinding van Nederland naarIndië een stuk sneller werd. De bemanning van de Uiver bestaat bij deze bijzondere kerstvlucht uit gezagvoerder M.W.O.A. Beekman,tweede vlieger J. van Steenbergen, radiotelegrafist G. van Zadelhoff en boordwerktuigkundige H.A.Waalewijn. Willem Okke Beekman, is één van de meest ervaren vliegers van het KLM-korps. Hij staat bekend als eennogal zwijgzame, soms wat norse figuur die geen blad voor zijn mond neemt. Beekman was bovendienvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verkeersvliegers. In die functie komt hij regelmatig inconflict onder andere in het overleg over de arbeidsvoorwaarden, met de directeur van de KLM de heerA. Plesman. Beekman heeft de opdracht voor de kerstvlucht met de Uiver met gemengde gevoelens aanvaard. Ergveel eer valt er voor hem niet te halen, alle eer en aandacht is al naar de jonge Parmentier gegaan, diemet succes de Londen – Melbourne Race voltooide. De opdracht voor Beekman om in deze tijd van hetjaar een versnelde vlucht naar Batavia te maken met een toestel waarvan hij de vliegtuigeigenschappennog niet helemaal kent was niet gemakkelijk. Beekman heeft zich niet vrijwillig voor deze vlucht aange-meld. Plesman wees hem er vooraan. Een groot bezwaar van de Douglas vindt hij het nogal beperktevliegbereik van circa 1900 kilometer. Daardoor kan het bij een kleine fout in de navigatie een tekort aanbrandstof al gauw fataal worden. In het belang van de veiligheid kan er natuurlijk van het reisschemaafgeweken worden maar hij weet als geen ander dat dat door Plesman niet in dank zal worden aangeno-men. Overigens heeft deze snelheid geen zin. Als Beekman op het vliegveld van Batavia zal landen, zalhet zondag zijn, en de post wordt op die dag niet verder vervoerd of besteld! Met de retourpost zal hijvolgens het reisschema op een zaterdag op Schiphol arriveren. Op zaterdag rijden er in Nederland geenposttreinen. Het is Beekman duidelijk. De versnelde kerstvlucht is slechts bedoeld om het imago van deKLM wéér op te poetsen.
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De Uiver is het eerste vliegtuig van een hele serie diede KLM zal aanschaffen. Technisch weer prima inorde, nagewuifd door familie verdwijnt het vliegtuig,na een perfecte start boven Schiphol in de donkerenacht. Behalve de bemanning zijn er ook nog driepassagiers aan boord. De heren Walch, Kort enBerretty (directeur van het Indische persbureauAneta); na de tussenlandingen in Marseille, Rome,Athene en Caïro vertrekt de Uiver om 21.50 uurNederlandse tijd van Caïro naar Bagdad. Dit is eenafstand van ongeveer 1200 kilometer, en zoals ik netal vertelde heeft de Uiver een vliegbereik van ongeveer 1900 kilometer. Hoewel de weerberichten dieBeekman kreeg geen bijster gunstige indruk maken besluit hij om toch verder te vliegen. Erg veel keusheeft hij trouwens niet, het tijdschema is nogal krap. De Uiver is in Caïro toch al enkele uren op hetstrakke tijdschema achter. De Uiver vliegt verder in de donkere nacht en passeert Gaza om 22.37 uurGMT. De Uiver heeft de afstand van 348 kilometer tussen Caïro en Gaza zeer snel afgelegd. Twintig mi-nuten later krijgt marconist van Zadelhoff radioverbinding met Rutbah Wells. Onder de Uiver ligt dan alenkele uren woestijngebied. Het is een heuvelachtig terrein, bedekt met stenen en zand. Dit woestijnge-bied begint al bij Caïro. Ergens midden in de woestijn ligt Rutbah Wells. Daar is een woestijnfort gebouwd.Het dient als basis voor de Britse RAF. Bij het fort ligt ook een klein vliegterrein dat eventueel voor noodlandingen kan worden gebruikt. Het is Beekman zelf geweest die enkele jaren geleden (in 1931) datkleine landingsterrein bij Rutbah Wells heeft ontdekt. Marconist van Zadelhoff onderhoudt het radiocon-tact van 23.57 tot 00.05 uur GMT. Vijf minuten later neemt de Uiver nogmaals contact op en vraagt ompositiebepaling. Verdere bijzonderheden vallen niet te melden. De ochtendbladen die in de vroege morgen van donderdag 20 december 1934 bij de abonnees in debrievenbus glijden, hebben niets te melden. Toch zijn er op dat moment al enige vage tekenen. De Uiveris niet op tijd in Bagdad geland. Aanvankelijk wordt aan dat bericht toegevoegd, dat er na 00.10 uur GMTgeen contact met de Uiver is geweest. Later komt er een mededeling van één van de pompstations dieaan de grote oliepijpleiding in dit woestijngebied liggen. Dat station H3 ligt ongeveer 50 kilometer wes-telijk van Rutbah Wells. Technici van de oliemaatschappij hebben hier, tijdens een noodweer, het geluidvan vliegtuigmotoren kunnen horen. Dat was omstreeks 00.45 uur GMT. Een half uur later was datnoodweer overigens al weer overgedreven, toen was de hemel boven station H3 weer onbewolkt enbezaaid met sterren. De volgende dag kwam het onheilspellend bericht en maakt aan alle onzekerheid een einde. Een extranieuwsbericht ….. De vertegenwoordiger van de KLM  heeft uit Hinaidi aan zijn directie meegedeeld, dateen vliegtuig van de Royal Air Force de Uiver 16 kilometer ten zuiden van Rutbah heeft waargenomen.De vlieger, luitenant Stone, zag dat de Uiver geheel vernield was. Het vliegtuig was geheel verbrand.Luitenant Stone vertelde, dat er geen hoop meer was op overlevenden. In de loop van de vrijdagmiddag, als het weer het eindelijk toelaat, weten enkele pantserwagens uitRutbah Wells de plaats van de ramp te bereiken. De Uiver blijkt in een woest gebied te zijn neergekomen.De Uiver is volslagen vernield en uitgebrand, alleen het staartstuk is nog enigszins te herkennen. Rondhet wrak lopen Bedoeïenen, ze verzamelen de brieven die uit de postzakken geslingerd zijn. Beekman werd boven de Syrische woestijn door noodweer verrast. Hij was door de aard van het weeroverrompeld en van de ernst van de weersomstandigheden niet voldoende op de hoogte gebracht. Bij dewaterbronnen van Rutbah, boven het woestijnfort bij Rutbah Wells, kwam de Uiver in een noodweerterecht. De catastrofe voltrok zich binnen enkele minuten: met een snelheidvan 250 kilometer per uur, uitgetrokken landingsgestel, de motoren op vollekracht draaiend raakte de Uiver rechtlijnig de rotsachtige bodem van dewoestijn. Met het toestel verongelukte de vier koppige bemanning: W.M.A.O. Beekman, J. van Steenbergen, H.A. Waalewijn en G. van Zadelhoff, enook de drie passagiers, de heren professor dr. E. Walch uit Batavia, D.W.Berretty (directeur van Aneta), en J. Kort uit Oegstgeest. Beekman zouwaarschijnlijk getracht hebben wegens het slechte weer te landen op hetveldje bij Rutbah Wells, 16 kilometer van de plaats van het ongeluk. Dr. Ir.H.J. van der Maas, hoofdingenieurvlieger van het Nationaal Luchtvaartlabo-ratorium, gaf in zijn voorlopige verklaring over het onderzoek naar de oorzaakvan het verongelukken van de Uiver, te kennen: Zeer ongunstige weersom-standigheden, minder gunstige vliegeigenschappen van het toestel in zwareremous én vermoeidheid van de vlieger. 
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De Uiver had 51.000 brieven (350 kg) aan boord, die grotendeels beschadigd of onbeschadigd aan deafzenders op geadresseerden werden toegezonden; 208½ kg post werd gered en later doorgevlogen metde snelle Fokker F-XVIII PH-AIR ”Rijstvogel". Aankomst Batavia 28 december 1934. Van de Uiverpost bleef onder meer onbeschadigd:1 zakje van 3¼ kg van Amsterdam naar Tjepoe.1 zakje van 2 kg van Amsterdam naar Soerabaja.1 zakje van 3¼ kg van Amsterdam naar Medan, aangetekende post.Gedeeltelijk intact bleef:1 zakje van 2½  kg van Amsterdam naar Tandjong Pandan.1 zakje van 2¼ kg van Amsterdam naar Soerabaja. De rest, in totaal 190½ kg in zeven zakken voor diverse bestemmingen, was grotendeels verbrand ofbesmeurd, doordat zij met woestijnzand c.q. met olie in aanraking waren gekomen. De Amerikaan Ph. W. Ireland, die na de rampvan de Uiver te Rutbah Wells vertoefde had zich84 enveloppen van het verongelukte KLM-toe-stel toegeëigend. Bij zijn arrestatie in Engeland,op verzoek van de Haagse politie, was hij nogin het bezit van 36 enveloppen. Deze stukkenzijn alle begin februari 1935 met een begelei-dend schrijven aan de geadresseerden doorge-stuurd. Medio maart 1935 werden door deBritse posterijen opnieuw 33 briefomslagenterugontvangen, welke vermoedelijk later ooknog bij de heer Ireland werden gevonden. Dezewerden in maart 1935 aan de geadresseerdendoorgestuurd. Dankzij het feit, dat in Indië alle luchtpostcorrespondentie een aankomststempel kreeg, is de bovenge-noemde post gemakkelijk van de normale te onderscheiden. Ik zelf heb in mijn verzameling zeer geha-vende Uiverenveloppen, grotendeels verbrand/besmeurd met olie en/of woestijnzand maar MET aan-komststempel. Alleen een vijftig stukken die door de studiecommissie naar de oorzaken van de ramp per“Leeuwerik” van Rutbah naar Nederland zijn medegenomen ter uitreiking, missen het Indische aankomst-stempel. Mogelijk echter hebben deze nog een Nederlands dagtekenstempel, zodat dan alléén op de

er een begeleidend schrijven van de PTT erbij gevoegd te zijn. Tot op heden heb ik vier exemplaren inmijn verzameling. In Nederland heb ik zes exemplaren getraceerd. Mogelijk dat er in het buitenland nogeen aantal exemplaren zijn. De rampvlucht van de Uiver blijft mij steeds weer boeien. Steeds op zoek naar nieuwe vondsten. Al bijna40 jaar (in 2022) én het eind is nog lang niet in zicht ….. Tekst door: Nicolaas Bakker          HIJ VLOOG ZO MOOI -  HIJ VLOOG ZO ZUIVER -  ONZE WONDERSCHONE UIVER !!! **************************************************************************  

ontvreemde stukken het doorgangstempel ontbreekt; daaraan zouden deze te herkennen zijn.
Een Uiverenveloppe ZONDER aankomststempel daar is iets mee. Om echt zeker van je zaak te zijn, dient

De loterij van 11 mei 2022.Foto: Karin Hendrickx

Leden van ver-diensten:
      - Dhr. C. Pijpers     - Dhr. J. Hofkens 
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

   In september start Cees Pijpers weer met de verkoop van loten van deGrote Clubactie. De loten kosten € 3,- per stuk en u kunt weer mooieprijzen winnen. Er is zelfs een hoofdprijs van € 100.000,-. Van de op-brengst van de verkoop van de loten gaat 80% (dus €2,40 per lot) directnaar de vereniging. Woensdag 7 december is de trekking. U kunt ook loten bestellen door € 3,- per lot over te maken op bankrekeningNL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg.Wij zorgen dan dat u de loten tijdig ontvangt.Bij voorbaat hartelijk dank. 
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