
OOSTERHOUTER POST 

een periodieke uitgave van de OVVP 

48e jaargang, no. 2, editie maart 2020 

 LET OP: de ledenbijeenkomst in maart is niet op woensdagavond maar op donderdagavond;             dus donderdag 19 maart. 
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Postzegelbeurzen

            - 7 maart
            - 4 april
            - 2 mei
            - 6 juni
            - 5 september
            - 3 oktober
            - 7 november
            - 5 december

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

 De data voor 2020 zijn:

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 secr.ovvp@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

 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

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

Leden ServiceDienst
J.A.G. Hofkens0162-454448jhofkens@ziggo.nl 

Ledenbijeen-komsten

De data voor 2020 zijn:  
- Donderdag  19 maart  
      - 15 april   
      - 20 mei   
      - 17 juni   
      - 16 september   
      - 21 oktober   
      - 18 november   
      - 16 december   

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

 

Soosmiddag
 De soosmiddag vindt plaatsin de Bunthoef te Oosterhoutop de laatste woensdag van demaand - met uitzondering vande maanden juli, augustus endecember - van 13.30 tot 16.00uur. De middag staat onderleiding van Cees Pijpers. Ieder-een die wil ruilen is welkom. Deentree is gratis. De data voor 2020 zijn:25 maart - 29 april - 27 mei- 24 juni - 30 september - 28oktober - 25 november. 

2



 Van de voorzitter
 Beste postzegelvrienden, Alweer een nieuw clubblad “Oosterhouter Post" ligt hier voor U; een bladwaar wij als vereniging trots op mogen zijn. Elke keer weer lukt het onzeredacteur, de heer R. Kooiman, om een prachtig blad met mooie foto’s eninteressante artikelen te presenteren; een waar kunststukje. Chapeau. Naast de Oosterhouter Post circuleert binnen onze vereniging ook deNieuwsbrief. Deze is 13 jaar geleden opgestart door de heer Luinge en hijis tot op de dag van vandaag nog steeds de redacteur. De nieuwsbriefkrijgt u elke maand gratis per email. Nog geen abonnee, stuur dan eenemail naar: yapa79dw@kpnmail.nl  Ook op onze website www.oosterhouterpost.nl kunt u beide bladen inzienen vele artikelen nog eens op uw gemak nalezen. Hierop vindt u ook alledata voor onze maandelijkse bijeenkomsten. De bijeenkomsten in de Bunthoef in januari en februari waren weer druk en gezellig en ook de maande-lijks clubavond van februari bij ’t Haasje werd goed bezocht door 47 leden, ondanks het slechte weer ende verplaatsing naar donderdagavond. De aanwezige leden zullen het met mij eens zijn als ik zeg dat hetelke keer weer een fijne en gezellige avond is, waar ik naar uitkijk, en met veel plezier heen ga. Ik nodigu dan ook graag uit voor de volgende bijeenkomst. Uw voorzitter,Peter Hendrickx    

Index
 Artikelen in dit blad Pagina   
 -   De voorzitter; jaarverslag     3
 -   Ledenbijeenkomsten; rectificatie    4
  -  Bij de voorkant     5
 -   Iets bijzonders     5, 18
 -   Briefkaarten van Nederland -9     6
 -   Hugo de Groot     8
 -   Foutje     9
 -   Veilinglijsten maart-april    10-15
 -   Uit de oude doos    17
 -   Karel v. Gorkom - 25 jaar lid    19
 -   De Harp    20
 -   Postzegels goed bekeken?    21
 -   Ruim 50 jaar geleden    22

Agenda
voor de bijeenkomsten van DONDERDAG 19maart en woensdag 15 april in Camping 'tHaasje, Vijf Eikenweg 45, Dorst. Telefoon 0161 -411626.Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.     1.     Opening door de voorzitter  2.     Mededelingen  3.     Verslagen ledenbijeenkomsten      4.     In april jaarvergadering          o.a. financieel verslag          en aftredende bestuursleden  5.     Rondvraag  6.     Quiz  7.     Veiling 462 (mrt) - 463 (april):150 kavels  8.     Veilingtoto en afrekening gekochte kavels  9.     Sluiting 

15 april a.s. jaarvergadering
 Tijdens de jaarvergadering van 15 april a.s. zijn Ludwig Engst en Jan Dirk de Koning aftredend alsbestuursleden. Zij stellen zich herkiesbaar.Namen van door de leden gestelde (tegen)kandidaten dienen uiterlijk eind maart schriftelijk te wordeningediend bij de secretaris, met een verklaring van toestemming van de gestelde kandidaat, c.q.kandidaten. Ook zal in april het financieel verslag 2019 aan de orde komen. Het ligt vóór de vergadering ter inzage.U kunt het ook vooraf opvragen bij rien.kooiman@kpnplanet.nl of 0162 314956. 
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Ledenbijeenkomst 15 januari 2020
 -  De voorzitter opent de bijeenkomst door de 53 aanwezigen een gelukkig nieuwjaar in goede gezond-heid en een goed en fijn postzegeljaar toe te wensen.- Er waren geen ingekomen stukken.- Mededeling: I.v.m. de hoge kosten heeft het bestuur besloten om geen bus te huren voor bezoek aanHertogpost van 19 t/m 21 maart 2020.- Rondvraag: Er zijn een aantal mensen die de digitale nieuwsbrief niet hebben ontvangen.Stuur even een e-mail naar Reinder en de nieuwsbrief wordt wederom gestuurd. Reden voor dit euvel isdat de provider gezien de grote aantallen, de nieuwsbrief vaak als spam behandelt- Quiz door J.D. de Koning: er waren zeer interessante vragen met een paar instinkers! De finale uitslagzal in december van dit jaar bekend worden.- Hierna volgde de veiling met de afrekening.  De toto werd gewonnen door dhr. van Strien. 

Kleine rectificatie
In de Oosterhouter Post van januari 2020 waar op de voorplaat een af-beelding van het theehuisje in de Floraliatuin staat, is een foutje geslopenwat om een correctie vraagt. In het artikel "Bij de voorkant", wordt de villa, waar het theehuisjevroeger in de tuin stond van de familie Van Beek in de Waterloostraat"Villa Mathilde" genoemd. Zoals de oudere Oosterhouters wel zullen weten: Villa Mathilde stond aande Keiweg op de hoek van de Mathildastraat, waar nu de A.H. supermarktis. De villa van de fam. Van Beek had volgens mij geen andere naam. Ad van Groesen  

Vraag en 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 hebben op postzegels,dus niet een advertentie voor de verkoop van uwcaravan e.d.Inleveren bij Rien Kooiman(rien.kooiman@kpnplanet.nl) 

Ledenbijeenkomst 20 februari 2020.
 Ondanks het minder goede weer, voetbal op teevee en de bijeenkomst op een donderdag i.p.v. woensdagkon de voorzitter om 20.00 uur toch nog 47 leden welkom heten. Van het bestuur heeft Ludwig Engstzich afgemeld en ook Jurn Dijkhuis, die ziek is. We hadden Reinder Luinge willen vragen hem tijdelijk tevervangen, maar ook hij moest zich wegens ziekte afmelden.- Ingekomen stukken:Van Surplus kregen we bericht dat de tarieven bij de Bunthoef zijn verhoogd met ongeveer 10%.Ons lid Joep de Monte heeft een kopie ingezonden van zijn brief van 27 januari j.l. aan de Bibliotheek DeNieuwe Veste te Breda. Hij protesteert tegen het gegeven dat de Michel Catalogi niet meer (voldoende)in de bibliotheek zijn of worden vervangen. Hij wacht nog op een antwoord.Onze vereniging heeft overigens ook een aantal catalogi, te lenen via Cees Pijpers.- Er waren geen verdere mededelingen en van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.- Jan Dirk had in zijn quiz weer 10 zeer interessante, maar ook moeilijke vragen.- Er waren enkele zeer waardevolle zegels in de veiling, wat een hele mooie opbrengst met zich meebracht.   Cees Pijpers won de toto.
**************************************************************************************    

Aangeboden
 Wie heeft belangstelling voor postfrissezegels uit Zuid Korea uit de jaren 1993, 1994en 1995? In totaal 51 postzegelboekjes, 31 lossevelletjes en 87 zegels. Frans Eikhout 0653103313 
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Bij de voorkant
 De tijd heeft vleugels en geen teugels. (De tijd vliegt en je kuntde tijd niet stoppen.) Tekst  van Guido Gezelle. Die tekst ziet ustaan op de gevel van het zandlopermuseum, gelegen aan deIsabellastraat in Oosterhout. Bovenin de gevel staat: Tempusfugit. Het is Latijns voor 'de tijd vliegt'. Er is een schitterendeverzameling van ca. 5900 zandlopers, ieder met een eigenverhaal. En daarnaast nog een verzameling van bidprentjes,grafzerken, klokken, schilderijen, postzegels en nog veel meer,waarin altijd een zandloper is terug te vinden. Dat alles bij elkaargebracht door Theo Adriaanse, die al 45 jaar lid is van onzevereniging. De zandloper of uurglas is een instrument voor tijdmeting.Vermoedelijk is de zandloper een uitvinding van de eerste eeuwna Christus. Volgens sommige bronnen is de zandloper een Chinese uitvinding. Andere bronnen vermel-den: Afkomstig uit Perzië of Arabisch.Op zeilschepen werd de zandloper of uurglas gebruikt voor het meten van de tijd, dat b.v. iemand wachtmoest lopen. Men moest dan b.v. 4 uren wachtlopen, hetgeen ook wel genoemd werd: Hij moet 4 glazenwachtlopen. Kleinere zandlopers werden o.a. gebruikt voor het meten van de snelheid van een zeilschip.Een houten driehoekig instrument, bevestigd aan een touw met knopen, werd door een matroos overboordgegooid, terwijl een andere matroos met een zandloper, die halve minuten aangaf, het aantal knopentelde dat die tijd over de railing verdween. Dan werd e.e.a. omgerekend in snelheidsknopen. Men poogde met de zandloper ookde duur van een zeereis te bepalen (ook Columbus deed dit). Tijdens lange reizenwaren fouten echter onvermijdelijk, zelfs al hield een punctueel man zich alleen bezigmet het omkeren van de zandloper. De zandloper is ook het symbool van vergankelijkheid.Vadertje Tijd met zeis en zandloper. De zandloper komt voor op grafzerken, bid-prentjes, gedenkpenningen, enz. Thans wordt de zandloper soms gebruikt voor een spelletje of voor het koken vaneen ei, en in de sauna. Ook als souvenir komt men nu nog wel zandlopers tegen. Enin de reclame wordt de zandloper regelmatig in beeld gebracht. Bron: www.zandlopers.nl **************************************************************************************** Iets bijzonders

 De stempel op een enveloppe (van Bep v.d. Maas) is toch welapart. Het betreft de 34ste Conferentie van de Interparlemen-taire Unie..Deze Unie (IPU) ,  gevestigd in Genève, is de oudste internati-onale samenwerkingsorganisatie van parlementen; zij is opge-richt in 1889. Doelstelling van de IPU is het overlegforum te zijn voor alle democratisch gekozen parle-menten in de wereld om de vrede en de samenwerking tussen de volkeren te bevorderen en de repre-sentatieve democratie te verankeren. In 2018 zijn er 178 parlementen lidvan de IPU en telt de organisatie 12 geassocieerde leden. De Interparlementaire Unie komt twee keer per jaar in plenaire zitting bijeen.De ene keer (in het najaar) is dat in Genève, de andere keer (in het voorjaar)in een land dat optreedt als gastland van de conferentie. In april 2019 warendiverse van onze kamerleden bij de 140ste sessie in Doha, Qatar. Maar in1899 ging Aletta Jacobs (1854-1929), arts, feministe (o.a. vrouwenkies-recht) en pacifiste al naar de IPU, toen in het Amerikaanse St. Louis. ******************************************************************************************** 5



Als afsluiting van deze serie wil ik een aantal fout-drukken op briefkaarten laten zien. Net als bijpostzegels zijn er door de Posterijen briefkaartenuitgegeven die feitelijk tijdens het productieprocesverwijderd hadden moeten worden, maar die omallerlei redenen toch bij de gebruiker terecht zijngekomen. Bij postzegels zijn de meeste plaatfouten in kaartgebracht en gecatalogiseerd;dit in tegenstelling totbriefkaarten. Hier is men afhankelijk van veilingen,beurzen, particulieren en de ‘handel’ om een over-zicht te krijgen van de foutdrukken die in de loopder jaren zijn verschenen. In een eerdere versie heb ik al een briefkaart be-sproken met een verkeerd geplaatste opdruk. (ar-tikel briefkaarten van Nederland-4) Kaarten met eenverkeerd geplaatste opdruk zijn relatief gemakkelijkte vinden. Het verhaal gaat zelfs dat de Posterijenverkeerd geplaatste opdrukken via de postkantorentoch verkochten om een zo hoog mogelijk rende-ment te bereiken! De meest bekende plaatfout is een kaart die werduitgegeven in juni 1894. In deze zogenaamdedubbele briefkaart bestemd voor binnenlands ge-bruik (2 keer 2 ½ cent) is het middendeel van éénzijde (het vraagdeel) kopstaand geplaatst. (afbeel-ding 1) Van deze kaart is een beperkt aantal exem-plaren ‘op de markt’ gekomen. Dat tijdens het drukproces vaker iets misging is dezien in afbeelding 2. Hier is de zegelindruk en eendeel van de adreslijnen niet volledig op de kaartaangebracht. Waarschijnlijk heeft een ander exem-plaar tijdens het drukproces op deze kaart gelegenwaardoor het zegelbeeld en de belijning slechts voorde helft aangebracht is. Dat het drukken niet altijd foutloos verliep is ook tezien op afbeelding 3. Het zegelbeeld is ongeveer 2½ cm naar links verplaatst waardoor ook de restvan de briefkaart verkeerd is gezet. Dubbeldruk iste zien op afbeelding 4. Deze nooduitgiftebriefkaartverscheen begin 1945 in bevrijd Zuid-Nederland.Duidelijk is te zien dat deze kaart twee keeris be-drukt. Ook keerdruk en onvolledige druk van brief-kaarten zijn in het postverkeer terechtgekomen(afbeelding 5) Van de opdrukbriefkaarten waar ik eerder in dezeaflevering over sprak zijn niet alleen verkeerde af-drukken, maar ook droogdruk of blinddruk kaartenverschenen: briefkaarten waarvan wel de afdruk inhet karton te zien is maar waarop geen inkt isaangebracht. (afbeelding 6) Het vinden van dezebriefkaarten verlangt enig zoekwerk. Ook geluk valthierbij niet uit te sluiten.

Briefkaarten van Nederland - 9

 Afbeelding 1De dubbele briefkaart met de kopstaande tekst inhet middendeel. Zegel en mantelwapen zijn correctgeplaatst.        

 Al met al is het verzamelen van briefkaarten (post-waardestukken) een veelzijdige hobby waaraanmen veel plezier kan beleven. Bovendien krijg je alverzamelend een goed beeld in het functioneren vanons nationaal Postbedrijf over de afgelopen 150 jaar.Nu de verzending van poststukken als gevolg vande nieuwe media drastisch terugloopt zou mendenken dat de uitgifte van briefkaarten met eeningedrukt waardezegel door de Posterijen tot hetverleden behoort. Niets is echter minder waar. Hetaantal kaarten dat wordt uitgegeven is weliswaarflink verminderd maar in 2018 verschenen nognieuwe briefkaarten. Ik kan mijn hobby dus nogenige tijd voortzetten! Ik hoop dat u zich met deze artikelenserie een beeldheeft kunnen vormen van de mogelijkheden die eenpostwaardeverzameling te bieden heeft. Mocht u inuw verzameling of elders een briefkaart tegenkomenwaarvan u het bestaan niet kunt herleiden dan kuntu mij via de redactie van dit blad altijd benaderen. Gerard Beckers
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 Afbeelding 3Nooduitgifte-briefkaart uitgegeven in februari 1945in bevrijd Zuid-Nederland. De kaart is aanzienlijkversneden. 

 Afbeelding 4Volledig dubbel bedrukte vijf cent nooduitgifte-brief-kaart. Ook deze kaart had feitelijk uit het drukpro-ces genomen moeten worden. 

 Afbeelding 6Opdrukbriefkaart van 3 cent voorzien van een nietgeïnkte vijf cent opdruk. Deze kaart verscheen vanafapril 1920 als gevolg van een tariefsverhoging van3 naar 5 cent voor binnenlandbriefkaarten.

 Afbeelding 2Briefkaart uitgegeven in 1923 en bedoeld voorbinnenlands gebruik. Zegelindruk (NVPH nr. 61) enadreslijnen zijn incompleet. Duidelijk is te zien dattijdens het drukproces een ander voorwerp (waar-schijnlijk eenzelfde briefkaart) op de kaart heeftgelegen. 

 Afbeelding 5Briefkaart 55 cent Nederland naar een ontwerp vanPeter Struycken. Het zegelbeeld in punten van detoenmalige vorstin Beatrix ontbreekt.

             

Onze Nieuwsbrief enOP digitaal
 Naast de Oosterhouter Post verschijnt ook onzemaandelijke gratis Nieuwsbrief, een mededelin-genblad met informatie over zaken die spelenbinnen de vereniging,  bestemd voor de leden vande vereniging en belangstellenden. Opgeven voor een (gratis) abonnement via yapa79dw@kpnmail.nl. De Nieuwsbrief is ook(gratis) beschikbaar voor niet-leden van de OVVP. Als u wilt kunt u de Oosterhouter Post ook pere-mail ontvangen. Even doorgeven aanrien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956
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Hugo de Groot
 Eén van de weinige Nederlanders die ooit zijnafgebeeld op een buitenlandse postzegel is Hugode Groot, die op een Franse postzegel uit 1963staat naast het Vredespaleis in Den Haag en deSint Agatha-kerk in Delft. Rechtsgeleerde enschrijver Hugo de Groot, vooral bekend als(Hugo) Grotius en soms ook als Huig de Groot, werd geboren in Delft in 1583; hij overleed inRostock (D) in 1645 en werd begraven in deNieuwe Kerk in Delft. Tijdens de 80-jarige oorlog werden hij en enke-le andere hogere ambtenaren, waaronder Johanvan Oldenbarnevelt, gevangen genomen omdatze het niet eens waren met Prins Maurits. Hugo de Groot werd gevangen gezet in Slot Loevestein en wist daar in 1921 op wonderbaarlijke wijze teontsnappen door zich op te laten sluiten in een boekenkist die naar Gorinchem (Gorkum) moest wordenvervoerd. Vanuit Loevestein vluchtte De Groot naar Parijs, waar hij uitein-delijk weer in vrijheid zijn vrouw ontmoette en een toelage van de Fransekoning kreeg. Naast de bekostiging van zijn levensonderhoud stelde hetjaargeld De Groot in staat om zich aan zijn schrijverschap te wijden. De Grootschreef Latijnse tragedies en gedichten, theologische verhandelingen enNederlandse gedichten. Zijn belangrijkste werken liggen op historisch enjuridisch gebied. Zijn beroemdste werk is ‘De jure belli ac pacis’ (Over hetrecht van oorlog en vrede) uit 1625. Dit werk vormt de basis voor het mo-derne volkenrecht. Hugo de Groot is ook bekend vanwege zijn pleidooi voorde vrije toegang tot de zee (en de vrijhandel) het ’Mare Liberum’ (1609),pas in 1864 teruggevonden en gepubliceerd. Hedendaagse rechtsgeschied-kundigen beschouwen Grotius als een van de grootste juristen ooit. Grotiusheeft een immense invloed op het internationaal publiekrecht uitgeoefend,zijn ideeën met betrekking tot de zeevaart bijvoorbeeld domineren nog hetgrootste deel van het hedendaags zeerecht. Grotius kan ingedeeld wordenin de school van de humanisten. Algemeen wordt aanvaard dat Grotius het“Vernunftrecht” bepleitte, maar dit is een misvatting, daar zijn recht nog nietautonoom is en het nog niet los staat van God. Hij durfde de stap naar een autonoom natuurrecht nogniet te zetten, omdat zoiets zou kunnen impliceren dat God niet zou bestaan. Hij mag echter wel wordenbeschouwd als een voorloper van de grote natuurrecht-denkers. (In de 17e eeuw begon men ook in te zien dat het Romeinse Recht niet meerde meest redelijke positivering van het natuurrecht was, omdat het wasbehept met culturele en historische invloeden. In lijn met het Rationalismegingen natuurrechtsgeleerden als Samuel von Pufendorf, Christian Thoma-sius en Christian Wolff in de 18e eeuw louter door middel van rationele de-ductie volledige wetboeken opstellen. Deze vorm van natuurrecht wordt,vanwege het overwegend Duitse karakter, ook wel Vernunftrecht genoemd). Na zijn vermaarde vlucht was Grotius naar Parijs getrokken.  In 1631 kwamhij terug naar Nederland. De Staten van Holland waren echter niet van planhem te vergeven en vaardigden een nieuw arrestatiebevel uit. De Groot trokopnieuw naar Parijs en later naar  Zweden waar hij raadgever werd van dejonge koningin Christina. Toen hij in 1645 terug wilde reizen naar Nederland,verging zijn schip in de Oostzee. Hij overleefde de schipbreuk, maar overleedlater in Rostock. (D). Zijn laatste woorden zouden zijn geweest: "door veelte begrijpen heb ik niets bereikt". Hugo de Groot ligt begraven in de NieuweKerk in Delft, vlakbij Prins Maurits. (Willem-Alexander Arnhemer–151115) Citaat Hugo de Groot: In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.
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Foutje
            

De OP digitaal
 Als u wilt kunt u de Oosterhouter Post ook pere-mail ontvangen. Even doorgeven aan rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 

Onze website
Bezoekt u s.v.p. eens onze vernieuwde website:www.oosterhouterpost.nl:Op onze website kunt u zowel de Nieuwsbrief alsook ons verenigingsblad Oosterhouter Post inzienen lezen. En vertelt u ons s.v.p. eens wat u ervanvindt. De OP digitaal lezen – en de Nieuwsbrief.  Er is ook veel informatie over bestuur, agenda ennatuurlijk ook over onze geschiedenis. 

Weerspreuk
 - Geeft maart u veel zonnige dagen,  dan laat april u de regenjas dragen.- Het huwelijk is als de maand april:  nu storm, dan regen en dan weer stil. 
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DUBBELTJESTAFELOp de DONDERDAGAVOND van 19 maart liggen de volgende boeken ter inzage:Nederland -  Nederlandse Antillen - Nederlands-Indië - Suriname - Indonesië - België -Frankrijk - Duitsland - Engeland   

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

1 Berlijn nr 82-86 klokken g 90,00 13,50

2 Berlijn nr 101-105 klokken g 50,00 7,40

3 Berlijn diversen op kaart p 140,00 8,60

4 Duitsland monumenten 2 series g 84,00 5,00

5 Danzig nr 1-10 + 12 g 60,00 6,00

6 Belgie nr 447-454 serie p 45,00 6,00

7 Belgie nr 504-511 serie p 150,00 17,50

8 Belgie stockboekje 325 zegels g 3,00

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

10 Island Man 2 lege Lindner albums 8,00

11 Am./Britse Zone nr 69-72 + 103-105 p 30,00 5,00

12 Am./Britse Zone 101-05 + blok 1 o/g 66,00 10,00

13 Duitse Rijk 479-481 o/g 55,00 5,40

14 Duitse Rijk Dienst 34-51 g 75,00 7,60

15 Danzig 26 - 31 T1 g 55,00 10,00

16 Duitsland 60 FDC's bes 5,00

17 Nederland nr. 35 60 stempels g 5,00

18 Wereld stockboek g 5,00

19 Duitse Rijk stockboek g 5,00

20 Wereld album diversen g 4,00

21 Wereld album diversen g 3,00

22 Motief Olym.Spelen stockboek g 10,00

23 Wereld map diversen g 5,00

24 Nederland Davo album velletjes 2,00

25 Belgie nr 126-128 g 85,00 10,00

26 Belgie nr 302-307 p/o 55,00 6,00

27 Belgie nr 411-418 p 25,00 2,80

28 Island Man 4 pzb's scheepvaart g 5,00

29 Island Man 4 pzb's diversen w.o. uilen g 5,00

30 Duitsland 12 pzb's w.o. nr 40 p 200,00 15,00

31 Nederland 5 blokken eurozegels p 40,00 8,00

32 Nederland 6 blokken eurozegels p 26,00 5,00

33 Guernsey map met 28 max.kaarten g 5,00

34 D.D.R. restantcollectie in Leuchtturm p 5,00

35 Spanje 4639-4642 p 4,00 1,40

36 Nederland brief uit 1937 naar Frankrijk g 5,00

37 Nederland Vel 2441 p 4,00

38 Nederland nr 518-537 g 40,00 4,00

39 Nederland 2 blokken p 9,00

40 Nederland 2905-2908 p 8,00

41 Nederland Vel 2581-2592 p 5,00

42 Bundepost nr 1583 zonder fluor g 35,00 5,00

43 Nederland kaartje Dienst p 5,00

44 Nederland Dienst 3 vellen p 30,00

45 Wereld grote Verrassingstrommel 1,00

46 Bundespost doos 1 kg onafgeweekt 5,00

47 U.S.A. FDC gouden replica 4,60

48 Franse Zone Baden blok 1a+1b p 150,00 35,00

49 Nederland 13 series op kaart p 40,00 3,00

50 Frankrijk 53 zegels p 2,00
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INCASSOU KUNT UW AANGEKOCHTE KAVELS OOK VIA INCASSO BETALEN.

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

51 Nederland 14 series op kaart o 290,00 25,00

52 Duitse Rijk 22 samendrukken p/o 81,00 8,00

53 Nederland stockboek 52 series p 100,00 6,00

54 Wereld doosje diversen 2,00

55 Bundespost blokken 3 + 4 p 10,00 2,00

56 Ijsland blok 1 p 70,00 7,20

57 Oostenrijk blok 6 g 10,00 1,20

58 Oostenrijk velletje 2024-2033 p 25,00 2,40

59 Motief stockboek dieren p/o/g 10,00

60 Motief stockboek bloemen/planten p/o/g 10,00

61 Motief stockboek vlinders p/o/g 5,00

62 Motief stockboek paddestoelen p/o/g 4,00

63 Motief stockboek vervoer p/o/g 5,00

64 Motief stockboek vliegtuigen p/g 4,00

65 Europa stockboek g 2,60

66 Wereld stockboek p/g 3,00

67 Motief stockboek dieren p/g 4,00

68 Nederland 2,5 kg onafgew+firmastemp. g 6,40

69 Nederland 2 sets 1e dagbladen g 4,00

70 Nederland kinderbedankkaarten g 45,00 4,00

71 Belgie Jaargang 1980 p 60,00 6,00

72 Nederland Jaargang 1987 p 29,80 3,00

73 Nederland Jaargang 1999 p 75,90 7,60

74 D.D.R. kaartje diversen g 50,00 5,00

75 Spanje stockboek 1997-2011 g 10,00

76 Nederland nr 655-659 g 11,00 2,00

77 Nederland nr 676-682 g 11,00 2,00

78 Nederland nr 568-572 g 19,00 2,00

79 Nederland jaargang 1986 p 21,30 2,00

80 Wereld 10 stockboeken in doos g 8,00

81 Nederland Cassette met PZB'jes p 185,00 7,60

82 Nederland 8 jaarcollecties in map p 6,00

83 Wereld dik stockboek g 3,00

84 Nederland stockboek g 3,00

85 Wereld stockboek o/p 2,60

86 Wereld dik stockboek g 3,00

87 Engelse Geb. stockboek 5,00

88 Nederland 356 a-d o 120,00 10,00

89 Nederland kaart 50 persoonlijke zegels g 3,00

90 Duitse Rijk 2 stockkaarten p/o/g 45,00 5,00

91 Duitse Gebieden stockkaart p/o/g 53,00 5,00

92 Duitse Gebieden stockkaart p/o/g 27,00 3,00

93 Alg.Uitg.Sovjet Z. stockkaart p/o/g 48,00 5,00

94 Alg.Uitg.Sovjet Z. stockkaart o 26,00 2,60

95 Saarland stockkaart o/g 35,00 3,00

96 Bayern stockkaart o/g 59,00 5,00

97 Berlijn/Sovjet Z. 2 kaartjes g 26,00 3,00

98 Wereld stockboek 2,00

99 Engeland stockboek g 400,00 10,00

100 Bayern stockboekje g 225,00 11,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Franse Zone Wurttemberg 14-27 g 22,00 1,60

102 Duitse Kolonien stockkaartje p/o 40,00 3,00

103 Baden stockkaartje diversen g 174,00 15,00

104 Sovjet Zone 234-238 p 14,00 1,00

105 Duitse Rijk 158-176 o 10,00 2,00

106 Duitse Rijk Luchtpost 348X o 40,00 6,00

107 Duitse Rijk Luchtpost 349X o 75,00 12,00

108 Duitse Rijk Luchtpost 350X o 130,00 20,00

109 Duitse Rijk 355-161 o 40,00 5,00

110 Duitse Rijk 407-409 o 65,00 10,00

111 Saarland nr 342 g 16,00 2,80

112 Saarland nr 349 g 17,00 3,00

113 Saarland nr 409-428 p 55,00 10,00

114 Franse Zone Baden  1-13 g 250,00 20,00

115 Israel 2 FDC's bes 2,20

116 U.S.A. doosje afgeweekt g 1,00

117 Liechtenstein 4 series op kaart p 16,00 4,60

118 Zwitserland diverse zegels p 14,00 3,60

119 Engeland jaargang 1986 p 125,00 35,00

120 Engeland jaargang 1988 p 175,00 45,00

121 Engeland jaargang 1989 p 240,00 55,00

122 Nederland mapje 251 p 15,00 5,00

123 Nederland map 2413 p 8,50 3,60

124 Nederland diversen p 17,70 5,00

125 Nederland 550-555 g 30,00 6,00

126 D.D.R. 362-379 g 108,00 10,00

127 D.D.R. 350-361 g 20,00 2,40

128 D.D.R. 289-292 g 30,00 7,60

129 Belgie jaargang 1982 p 64,00 10,00

130 Belgie jaargang 1983 p 38,50 6,00

131 Wereld stockboek g 7,00

132 Nederland DAVO collectie 1940-1982 p/o 17,50

133 Nederland DAVO collectie 1876-1982 g 17,50

134 Nederland 10 pzb'jes waarbij 9H,11A p 70,00 6,00

135 Nederland FDC E3 Leidse Universiteit bes 425,00 40,00

136 Nederland FDC E43 Zomer 1960 bes 23,00 2,40

137 Berlijn nr 64-67 g 40,00 5,00

138 Berlijn nr 87 g 30,00 4,00

139 Berlijn nr 106-109 g 230,00 30,00

140 Wereld Doos (on)afgeweekt etc. g 4,00

141 Berlijn nr 21-32 g 110,00 15,00

142 Berlijn nr 35-41 g 320,00 40,00

143 Nederland nr 2 in paartje g 180,00 15,00

144 Nederland blokken 402B+403B Legioen o 255,00 25,00

145 Engeland nr 197-212 g 150,00 9,00

146 Ned. Indie collectie op bladen p/o 300,00 15,00

147 Ned. Indie collectie op bladen g 370,00 20,00

148 Duitse Rijk nr 747 p 120,00 12,00

149 Duitse Rijk nr 455 p 45,00 4,60

150 Duitse Rijk blok 4X p 32,00 3,60

TOTAAL 1.230,50
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DUBBELTJESTAFELOp de woensdagavond van 15 april liggen de volgende boeken ter inzage:Rusland - Polen - Australië - USA - Canada - Nieuw Zeeland - vogels - vissen - bloemen

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

1 Spanje Pzb 4288 p 13,00 2,40

2 Nederland 2716a-f + 2697-2706 g 16,20 3,20

3 Duitsland pakketkaart g 5,00

4 Nederland grenzeloos Brazilie p 5,00

5 Nederland 8 oude  briefkaarten g 5,00

6 Nederland diverse blokken w.o. Amphilex p 100,00 20,00

7 Nederland vel paddestoelen p 4,40

8 Nederland 10 persoonlijke zegels g 4,00

9 Nederland blok 2688 dag vd postzegel p 4,40

10 Nederland FDC 29+32 bes 70,00 7,00

11 Curacao/Antillen stockboek p/g 1820,00 20,00

12 Bundespost stockboek p 3400,00 35,00

13 Nederland stockboek 1867-1970 g 650,00 20,00

14 D.D.R. stockboek p 425,00 10,00

15 Berlijn+D.D.R. stockboek g 1000,00 10,00

16 Motief stockboek met cassette p/g 5,00

17 Nederland stockboek 130 compl.uitgiften p 15,00

18 Aruba 1986-2001 p 325,00 20,00

19 Suriname stockboek p/g 426,00 10,00

20 Nederland stockboek 1974-1994 p 172,00 5,00

21 Motief stockboek sport p/o/g 4,00

22 D.D.R. stockboek blokken p/g 4,00

23 U.S.A. stockboek p 15,00

24 Zuid Afrika stockboek p 12,00

25 Canada stockboek p/g 10,00

26 Wereld dik stockboek p/o/g 15,00

27 Liechtenstein 10 velletjes p/g 10,00

28 Portugal stockboek g 2,60

29 Joegoslavie stockboek p/g 12,00

30 Oostenrijk blokken 30 en 39 p 50,00 8,60

31 Nederland Kinderbedankkaarten g 32,00 4,00

32 Nederland 3362a-f g 9,80 1,60

33 Nederland 3473a-f g 9,80 1,60

34 Nederland 3694a-e g 6,50 1,40

35 Nederland automaat 1-11+13-19 g 19,30 2,60

36 Nederland automaat 15 zegels g 18,80 2,60

37 Nederland nr 45 g 20,00 3,00

38 Wereld stockboek p-o 3,00

39 Bundespost stockboek g 3,00

40 Europa stockboek g 5,00

41 Wereld klein stockboek p/o 2,60

42 Wereld doos poststukken etc. 5,00

43 Nederland 346-349 g 99,00 10,00

44 Nederland 474-489 o 168,00 12,00

45 Nederland 356a-d + 379a-d p 134,00 15,00

46 Wereld 5 restant rondzendboekjes g 110,00 3,00

47 Duitse Rijk 702-713 g 40,00 4,00

48 Duitse Rijk 730-738 o 26,00 3,00

49 Duitse Rijk 823-825+diversen o 30,00 3,00

50 Duitse Rijk 873-885+diversen o 40,00 5,00
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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

51 Berlijn nr 85 g 50,00 5,00

52 Berlijn 3 series p 26,50 3,00

53 Berlijn 2 series +  blok 8 p 18,00 2,00

54 Duitse Rijk 430-434 o 75,00 12,00

55 Duitse Rijk 512-528 o 60,00 9,00

56 Duitse Rijk 584-585 p 28,00 2,00

57 Duitse Rijk 529-539 g 95,00 10,00

58 Duitse Bezetting Roemenie Porto 1-5 g 60,00 8,00

59 Duitse Gebieden Obersilezie 41-43 g 24,00 4,00

60 Sovjet Zone 9 series tussen nr 51 - 99 o 14,40 2,00

61 Sovjet Zone 8 series tussen 124 - 165 o 19,20 3,00

62 Danzig 281-282+306-308 o 12,50 2,40

63 Memelgebied 47-51+108-109+119-120 o 9,00 1,80

64 Nederland blok 2566-2567 p 9,00 3,60

65 Nederland blok 2577-2578 p 18,00 5,00

66 Nederland 2570-2575 p 17,90 4,00

67 Nederland vel 2581-92 p 10,80 3,60

68 Nederland vel 2593-2602 p 9,00 3,60

69 Nederland vel 2603-2607 p 7,50 2,40

70 Nederland vel 2609-18 blok 2608 p 13,20 4,20

71 Nederland Davo album 5,00

72 Amerika stockboekje g 4,00

73 Bundespost 173-176 g 100,00 10,00

74 Suriname 183-186+257-273+285-294 o 64,60 6,00

75 Antillen 234-243 o 95,00 8,00

76 Duitse Rijk 140-153 g 35,00 3,60

77 Duitse Rijk 158-176 g 75,00 9,00

78 Duitse Rijk Dienst 114x-131x g 80,00 10,00

79 Belgie spoorweg TR170-173 g 34,75 5,00

80 Belgie spoorweg/strafport op bladen o/g 7,00

81 Nederland 332-345 p 32,50 5,00

82 Nederland 346-349 o 600,00 60,00

83 Nederland 356-373 p 200,00 30,00

84 Nederland 356a-d+379a-d p/o 130,00 12,50

85 Nederland 534-537 g 35,00 5,00

86 Belgie Blokken 13+14 p 21,00 4,00

87 Belgie Blok 15 p 36,00 7,00

88 Belgie Blok 16 p 36,00 7,00

89 Belgie Blokken 17+18 p 27,00 5,00

90 Belgie zakje 400 zegels g 2,00

91 Motief stockkaart  voetbal p/g 1,40

92 Berlijn 35-41 g 350,00 28,00

93 Berlijn 2 series  g 19,50 2,00

94 Berlijn diversen p 13,70 1,40

95 Nederland stockboekje p/o/g 161,00 8,00

96 Wereld ringband  diversen g 8,00

97 Motief ringband schilderijen o/g 5,00

98 Wereld stockboek 1600 zegels g 8,00

99 Wereld stockboek 1100 zegels g  7,00

100 Wereld WONDERDOOS p/o/g 10,00
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No. Land Omschrijving p/o/g Cat. prijs Limiet Koper Opbrengst

101 Duitse Rijk 301A-312A incompleet g 200,00 12,50

102 Duitse Rijk nr 1,15,23 en 29 div.kwal. g 480,00 35,00

103 Ierland/Engeland stockboek 4,00

104 Finland/Denem. stockboek 3,00

105 Vaticaan/Wereld stockboek 3,00

106 Wereld stockboek 2,00

107 Wereld stockboek 2,00

108 Portugal/wereld stockboek 4,00

109 Europa stockboek 4,00

110 Berlijn 140--154+187+231 o 52,00 5,00

111 Duitse Rijk blok 9 p 32,00 5,00

112 Duitsland blok 2 + 3 p 33,00 5,00

113 Duitsland nr 285y p 10,00 1,00

114 Duitsland blok 7 + 8 p 12,50 2,00

115 D.D.R. postzegelboekje H-7,8,9 p 1,60

116 Zweden nr 290 o 130,00 8,00

117 Italie nr 844 o 10,00 1,00

118 Oostenrijk 2 stockboeken p 15,00

119 Nederland 320 zegels g 2,00

120 Belgie  320 zegels g 2,60

121 Nederland Kinderbedankkaart 1967 17,00 2,00

122 Nederland Kinderbedankkaart 1970 10,50 1,60

123 Kinderbedankkaart 1971 9,00 1,00

124 Nederland collectie in Safe 1971-1986 p 6,00

125 Suriname/Antillen automaatboekjes in Safe alb. p 5,00

126 Nederland collectie in DAVO 1869-1985 p/g 6,00

127 Suriname/Antillen mooie collectie in DAVO  p 7,00

128 Diversen dik stockboek blauw zgan 7,60

129 Diversen dun stockboek blauw 3,60

130 Wereld 2 enveloppen poststukken 2,00

131 Wereld 5 restant rondzendboekjes 80,00 8,00

132 Nederland diverse postzegelmapjes 40,70 4,00

133 Nederland jaarcollectie 1990 40,35 4,00

134 Belgie/D.D.R. stockboek 33 series p 105,00 10,00

135 Belgie/Polen stockboek g 5,00

136 D.D.R. stockboek 200 series p 15,00

137 Nederland Prestigeboekje Going for gold p 30,00 3,00

138 Belgie jaargang 1980 p 48,00 5,00

139 Nederland V 2065-2076 p 11,00 4,00

140 Nederland V 2514 p 15,00 7,00

141 Newfoundland 218-231 p 55,00 5,00

142 Hongarije blokken 99a+103a p 27,00 4,00

143 Nederland 8 series op kaart g 35,00 2,00

144 Nederland 5 series op kaart g 53,00 3,00

145 Nederland 5 series op kaart g 45,00 2,60

146 Nederland Schaubek album oud g 2,60

147 Wereld stockboek allerlei g 2,60

148 Nederland 240-243 p 55,00 3,00

149 Wereld stockboekje allerlei g 2,00

150 Wereld stockboek allerlei g 2,60

TOTAAL 1.022,40
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 Uit de ouwe doos

  PV Breda
 POSTZEGELRUILBEURZEN 2020.In het clubhuis "De Toss", Valkenierslaan 285a te Breda. Tel.: 076 5601499.Zondagmorgen van 9.30 tot 12.30 uur op de volgende data:  1 maart, 5 april. Ruiltafels en semi-handelaren zijn aanwezig. Toeganggratis!! Vrij parkeren!! LEDENBIJEENKOMSTEN 2020De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elkemaand, behalve in juli en augustus. In Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.De data zijn: 31 maart, 28 april. RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2020Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis "De Blaker", Graaf HendrikIII plein 168, Breda op de volgende data: 21 maart, 18 april. Ruiltafels en semi-handelaren zijnaanwezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.

Informatie website:www.pvbreda.nl  - info@pvbreda.nl
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 Iets bijzonders
 Deze enveloppe (van Bep van de Maas uit Dongen)is een luchtpostbrief uitgegeven op 20 november1938 ter gelegenheid van de 100ste luchtverbindingBelgië – Belgisch Congo. De zegel uit Belgisch Congo is van 1937 met daarophet Mitumbagebergte uit de serie “Nationale parken”.Het gebergte bevindt zich in het zuid-oosten vanCongo. Op 25-11-1938 isdeze zegel afgestem-peld in Leopoldville.Op de achterzijdestaat een stempelmet 24 november. De Belgische luchtpostzegel heeft een afbeelding met “Fokker F.VII bovensteden” en is de nummer 3 (Namen) uit de eerste serie luchtpost 1930. De zegel met de afbeelding van Koning Leopold (bedrukt 2,50 op 2,45) is uitgegeven op 31 oktober 1938. De brief is geadresseerd aan dhr. A. Colin, Chausée de Bruxelles 344, Forest Bruxelles (Brusselsesteen-weg 344 in Vorst). Het pand bestaat nog. ************************************************************************************** 
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Karel van Gorkom – 25 jaar lid
 Als ik een interview heb met een jubilaris ga ik naar hem of haar toe. Dezekeer komt de jubilaris, Karel van Gorkom uit Terheijden, naar mijomdat hij tevens als lid van de kascontrolecommissie de jaarrekening gaatcontroleren. Hij heeft dit al diverse malen gedaan en weet van wanten. Karel is 40 jaar in dienst geweest bij deBelastingdienst. Hij was docent en project-leider bij het Centrum Kennis en Commu-nicatie, het onderdeel van de Belasting-dienst dat zich bezighoudt met leren enopleiden, communiceren en organisatie-en personeelsontwikkeling. Daarnaast was hij, ook in dienstverband, muzikant bij de Douane Harmo-nie Nederland. Hij speelde klarinet, basklarinet, saxofoon en was arran-geur. 14 jaar lang was hij ook onbezoldigd reisleider bij DrieTour reizen uit Alphen aan den Rijn. Daardoor heefthij veel van de wereld gezien. Zo kwam hij in Amerika, Canada, Zuid-Afrika enz. Karel is getrouwd met Nettij en ze hebben 2 dochters en 4 kleinkinderen.Dochter Gwendolyn is sinds 2006 ook lid van onze vereniging. Zij verzameltvooral zegels uit Hongarije.

Hij is met verzamelen begonnen toen hij 8 jaar wasen is daarmee doorgegaan tot nu toe. Zijn eerstezegels waren Nederlandse en hij ging daarmee door tot de euro werd ingevoerd. Zijnverzameling werd uitgebreid met de Nederlandse Koloniën, Caribisch Nederland(Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische Zee), België, alle Scandinavischelanden en vuurtorens. Maar vooral ook Duitsland. Maar dan zeer uitgebreid, zoalsde Duitse koloniën, oude Duitse staten, alle bezettingsgebieden enz. Zo heeft hij ookeen mooie verzameling van de eerste zegels van het Deutsches Reich met kleurver-schillen. Op 8 januari 1995 werd hij lid van onze vereniging. De mooiste zegels vindthij de Nederlandse zegels van voor 1940. Ook de muziek speelt een grote rol in het leven van Karel. Dat begon altijdens de HBS.Hij speelde in diverse dixielandorkesten en in The OriginalVictoria Band te Breda. Hij was 5 jaar leider van het Modern Jazz Quintet“Delta Sound”, waarvan o.a. de bekende Willem van Manen, Martin vanDuinhoven, Charlie Green en Arjen Gorter deel uit maakten. Ook is hij 20jaar lang leider geweest van de Chartie's Big Band uit Breda. Hij schreefartikelen en recensies in het blad “Jazz wereld” en is lid van het Genoot-schap Nederlandse Componisten. Sinds hij met pensioen is bezoekt hijsamen met zijn vrouw Nettij zeer veel klassieke concerten, vooral inEindhoven, waaronder het symfonieorkest Philharmonie Zuid-Nederland. Een andere hobby is sportvissen. Aanvankelijk vistehij met zijn boot op de Oosterschelde en de Noordzee,maar nu na het ouder worden in de Biesbosch. Karel is een zeer betrokken lid van onze verenging. Hij bezoekt trouw de ledenbij-eenkomsten en ook zijn vrouw is er present als er een loterij is. Hij neemt deel aande rondzendingen en maakt gebruik van de Nieuwtjesdienst. Karel is ook 6 jaarbestuurslid geweest, waarvan 4 als voorzitter (2003-2007); dat was een turbulentetijd. Hij heeft toen ook een aantal werkprocedures opgesteld en controles aange-scherpt. Verder was hij 5 jaar lang controller van de rondzendingen.Het was een boeiend gesprek. We mogen blij zijn met zo’n betrokken lid met veelpassie voor zijn hobby. r.k.
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 De harp
 Iedere eerste zondag van de maand organiseert Geertruidenberg-Klassiek eenconcert in de middeleeuwse crypte van de Gertrudiskerk in Geertruidenberg. Regel-matig bezoeken wij deze prachtige concerten, die worden uitgevoerd door jonge,veelbelovende musici die vaak al vele concoursen hebben gewonnen. Meestal betrefthert uitvoeringen op de piano, maar soms ook wel een ander instrument. Zoalsonlangs toen Joost Willemze een harpconcert uitvoerde. Joost is 22 jaar,  hij speeltal harp sinds zijn zevende en won o.a. prijzen bij harpconcoursen in New-York,Tournai, Seoul, Porto en Italië. De harp is het alleroudste snaarinstrument en bestaatal een paar duizend jaar. In de prehistorie gebruiktende mensen hun jachtbogen al als muziekinstrumenten,maar die hadden maar één snaar. Door verschillende bogen achter elkaar tezetten konden ze meerdere tonen maken. Later maakten ze boogharpen;bogen met meerdere snaren. De eerste 'echte' harpen zijn al van rond 3500v.Chr. uit Egypte en Soemerië (zuidelijk deel van Mesopotamië) bekend. Hoekharpen waren een latere ontwikkeling, die waarschijnlijk ontstond in Perzië (nuIran) en tegen het jaar 2000 v. Chr. ook in Egypte bekend was geworden. Lijstharpen ontwikkelden zich gedurende de middeleeuwen in Europa. Deze harp hadhet nadeel maar in één toonladder te kunnen worden gestemd. Als er verhogingenof verlagingen nodig waren, moest de harpist onder het spelen met de vingers opeen snaar drukken; een onhandige methode. Pas in 1810 werd een bevredigendeoplossing gevonden door middel van het dubbel-werkende pedaal. Deze door Sé-bastien Erard (1752-1831) gevonden methode wordt nog steeds bij de moderne harptoegepast.  De pedaalharp zoals we de nu kennen heeft naast 47 snarenook een zevental pedalen. Dit biedt de speler de mogelijkheid om de tonen van desnaren met een halve of een hele toon te verhogen. De eerste oorspronkelijkecomposities voor harp ontstonden in het begin van de 17e eeuw in Italië. De bassnaren zijn meestal van metaal en daarboven komen de darmsnaren (vanschapendarmen); vaak zijn de bovenste kleine snaren van nylon. Het grote voordeelvan darmsnaren is  dat ze vaak een warmere en mooiere klank geven. Darmsnarenzijn wel duurder en gevoeliger voor temperatuurswisselingen, waardoor de kans opspringen van de snaren groter is. Dit is ook de reden dat een harp met darmsnareneerder zal ontstemmen dan een harp met nylon snaren. De meeste mensen beginnen met harpspelen op eentroubadourharp. Deze harp heeft 22 snaren en kunje heel makkelijk meenemen.  Je kunt ook beginnenmet harpspelen op een wat grotere Keltische harp.Deze harp heeft 34 of 36 snaren en heeft meer bassnaren dan de trouba-dourharp. De troubadourharp en de Keltische harp hebben haakjeswaarmee je de halve tonen kunt maken: zo kun je in verschillendetoonsoorten spelen.  De Keltische harp is al sinds de 13e eeuw het symbool van het Ierse eiland en is datsinds de onafhankelijkheid (1921) ook van de staat Ierland. De harp werd door dekoningen John en Edward I al op munten gebruikt en staat nu ook op de Ierse eu-romunten, paspoorten en officiële staatsdocumenten afgebeeld.  Het bekende Iersebier Guinness gebruikt ook een harp in het logo van het bedrijf, maar in spiegelbeeld.Ierland is het enige land ter wereld met een muziekinstrument als nationaal symbool. Eén spreekwoord bevat `harp`: de harp aan de wilgen hangen (=de bezighedenstopzetten)r.k.
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Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken ? (2)
 In deze tweede aflevering uit de serie over fouten op postzegels en stempels is deze keer de keus geval-len op twee Nederlandse postzegels. Nederland Deze zegel van 80 + 40 ct (NVPH 1540) naar een ontwerp van de Vlaamse graficus en illustrator EverMeulen (pseudoniem voor Eddy Vermeulen) uit de serie Kinderzegels, kind en muziek uit 1992, toont eenkind (met vreemde voeten overigens), dat een contrabas bespeelt.  Een contrabas heeft vier snaren, die elk hun eigen toon hebben en als volgt zijn gestemd: E, A, D, G. Desnaren zijn gekoppeld aan hun respectievelijke schroeven, die zijn bevestigd aan het hoofd van de bas,bovenaan de nek. Op de zegel zijn de vier schroeven wel te zien, maar er zijn slechts twee (!) snaren.Lijkt mij moeilijk spelen en een akelig geluid geven.

              De tweede zegel (NVPH 1184) is uitgegeven in 1979 en is uit de serie 300e sterfdag van Joost van denVondel en Jan Steen. De ontwerper van de zegel van 40 cent, Jan Kuiper, heeft naar mijn idee een his-torische fout gemaakt door de oorspronkelijke oud-nederlandse tekst te “vertalen” naar de huidige ne-derlandse taal, althans wat “gemoderniseerd”. De tekst op de zegel uit een gedicht uit 1637 komt niet overheen met hetgeen er op de poort staat vande eerste Stadsschouwburg op de Keizersgracht in Amsterdam. De oorspronkelijke tekst luidt: “Deweereld is een speel tooneel. Elck speelt zyn rol en kryght zyn deel.” En met een prachtige D T fout vanhet 2e woord van de 2e zin. 

   Ziet u of hebt u een zegel waarbijiets vreemds of fout is of dat eriets niet klopt met de werkelijk-heid? Laat het mij weten. Xenga 

         
      

21



 Ruim 50 jaar geleden
 Op 30 mei 1969 loopt een staking bij de Shell-olieraffinaderij op Curaçaovolledig uit de hand. Duizenden stakende medewerkers trekken ’s morgensvroeg richting Fort Amsterdam in Willemstad om druk uit te oefenen op devastgelopen cao-onderhandelingen. Al snel beginnen de veelal beschonkenstakers winkels te plunderen en krijgt de staking het karakter van een warevolksopstand. De Curaçaose politie is niet opgewassen tegen deze gewelddadigheden endoet een beroep op de op het eiland gelegerde mariniers. Rond het middaguur krijgt de marinierskazer-ne Suffisant het bevel militaire bijstand aan de Antilliaanse regering te verlenen. Twee colonnes vansamen 100 man worden in allerijl geformeerd en voorzien van scherpemunitie, wapenstokken en schilden. De opdracht: het uiteen drijven vanoproerige menigten, zo nodig met fysiek geweld. Om half 1 worden de mariniers naar Fort Amsterdam vervoerd. Onderwegzien ze de gevolgen van de volkswoede: groepjes plunderaars, ingegooi-de winkelruiten, vernielde en omvergeworpen auto’s en gewonde agentenvan de oproerpolitie. Verderop komen de mariniers nog meer puinhopenen brandende auto’s tegen. De omvang van de ravage wordt pas goedduidelijk bij de aanblik van brandende gebouwen. Om 1 uur begint de eerste groep mariniers met een aantal politieagenten, aan deontruiming van de straten van de wijk Punda. De branden in de binnenstad breidensnel uit, het aantal plunderaars, onder wie ook veel vrouwen en kinderen, neemtnog toe. Al gauw stappen de mariniers over van het schieten van traangasgranatennaar het uitvoeren van charges met de wapenstok. Ruim een uur later is de binnen-stad ‘gezuiverd van oproerige elementen’, maar heeft zichverderop een menigte van 150 mensen verzameld. Wanneer demariniers hun geweer trekken, beperken de stenen gooiendeoproerkraaiers zich tot schelden en schreeuwen. Vooral Antilli-aanse mariniers moeten het ontgelden. Aan het einde van de middag is de rust grotendeels weergekeerden wordt begonnen met het blussen van de branden. Aan de ingestelde avondklokdie vanaf 7 uur geldt, wordt maar slecht gehoor gegeven. De mariniers krijgen hetcommando direct het vuur te openen op plunderaars en brandstichters en daarbij,richtend op de benen, direct ‘raak’ te schieten. Bij de volksopstand vallen twee doden en tientallengewonden. De schade aan de binnenstad van Willemstad loopt in detientallen miljoenen guldens. Een onderzoekscommissie concludeert eenjaar later dat sociaaleconomische problemen oorzaak zijn van de gewelds-explosie. Opeenvolgende regeringen hebben te weinig gedaan om dewelvaart, die de olie Curaçao in de jaren 40 en 50 bracht, te vertalen naarfinanciële reserves die de verarmde eilandbevolking goed had kunnengebruiken. Zeker in een tijd dat Shell als gevolg van automatisering veelmensen had ontslagen. Nationaal archief. -
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

 REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 
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Enveloppen, ansichtkaarten, postzegels
 De verkoop van poststukken, enveloppen en an-sichtkaarten door Jan-Dirk de Koning tijdens deBrabantse Filatelistendagen (op zaterdagmiddag inde Bunthoef), loopt steeds beter. Er is veel belang-stelling en er wordt goed verkocht. En.....de op-brengst is (100%) voor onze vereniging. Door diegoede verkoopresultaten loopt de voorraad aan poststukken terug. Daarom aan u de vraag: heeft uenveloppen, poststukken, ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wilt u ze dan aan devereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heel graag in ontvangst nemen.Ook uw dubbele zegels zijn van harte welkom bij de "dubbeltjestafel". 
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