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

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

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

 DE BIJEENKOMST VAN 18NOVEMBER KAN HELAASNIET PLAATSVINDEN. MO-GELIJK KAN DIE VAN 16DECEMBER WEL DOOR-GAAN, AFHANKELIJK VANDE MAATREGELEN DIE NOGGENOMEN WORDEN M.B.T.HET CORONAVIRUS. 

Soosmiddag
 De soosmiddag vindt gebruike-lijk plaats in de Bunthoefte Oosterhout op de laatstewoensdag van de maand - metuitzondering van de maandenjuli, augustus en december -van 13.30 tot 16.00 uur. Demiddag staat onder leiding vanCees Pijpers. Iedereen die wilruilen is welkom. De entree isgratis.Helaas kunnen door de corona-maatregelen deze bijeenkom-sten dit jaar niet plaatsvinden. 

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

Vraag enaanbod
 In deze rubriek kan ieder lid vanonze vereniging, uitsluitendvoor particulier gebruik, gratiseen advertentie plaatsen. Bijv."Gezocht", aangeboden, rui-len....Het moet wel betrekking heb-ben op postzegels, dus niet eenadvertentie voor de verkoopvan uw caravan e.d.Inleveren bij Rien Kooiman(rien.kooiman@kpnplanet.nl) 

Leden ServiceDienst
J.A.G. Hofkens  0162 454448jhofkens@ziggo.nl       

Postzegelbeurzen
 

 De postzegelbeurzen in deBunthoef zullen i.v.m. het Co-vid-19-virus dit jaar niet meerplaats kunnen vinden. Mogelijkwel met ingang van januari2021.  
www.oosterhouterpost.nl 
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Onze jubilaris-sen in 2020

 25 jaar- Dhr. K .v.Gorkom, Terheijden- Dhr. M. v.d.Vorst, Oosterhout- Dhr. A .Krooswijk, Tilburg- Mevr. D. Schneider,  Frauenwald  40 jaar- Dhr. M. Peterbroers, Oosterhout- Dhr. W. v.d.Veeken, Breda- Dhr. P.IJpelaar, Raamsdonksveer- Dhr. J. Hermans, Prinsenbeek- Dhr. J.Heesters, Raamsdonksveer- Dhr. J. Vissers, Dongen- Dhr. B. Dresen, Dongen- Dhr. R. de Groot, Oosterhout 

Onze leden
In september 2020 zijn de heren Wout Dirven uit Dongen en Paulvan den Heuvel uit 's-Gravenmoer lid geworden van onze vereniging.Welkom en veel postzegelplezier. Hopelijk voelen zij zich snel thuisbij ons, ondanks het coronavirus. 

Van de voorzitter
 Beste postzegelvrienden, Gelukkig hebben we weer een fijne en gezellige bijeenkomst op 16 sep-tember achter de rug. Het was weer zoals vanouds even bijpraten, lekkerpostzegelen, een veiling en een mooie loterij tot slot. Jammer is het wel dat door de aangepaste maatregelen van de overheidde vergadering van oktober niet is doorgegaan. De horeca is nog steedsgesloten en de regering heeft laten weten dat de huidige maatregelen welzeker tot in december zullen worden gehandhaafd. We hebben natuurlijkbegrip voor dit standpunt en hopen ook dat we samen dit virus kunnenoverwinnen. Voor wat betreft onze geplande bijeenkomsten voor de komende maandenmoet ik u vertellen dat alle ruilmiddagen en Brabantse filatelistendagenin de Bunthoef voor 2020 komen te vervallen. De ledenbijeenkomst in ’t Haasje van 18 november gaat helaas ook niet door. We twijfelen nog over hetwel of niet kunnen doorgaan van de kerstbijeenkomst op woensdag 16 december. Omdat de eerstvol-gende Oosterhouter Post, als blad, pas weer in januari bij u in de brievenbus komt, hoort u van ons hetlaatste nieuws via een extra email of nieuwsbrief van december. Heeft u zelf geen emailadres dan kuntu wellicht uw kinderen, vrienden of buren vragen u daarbij te helpen. Ook op onze website www.ooster-houterpost.nl publiceren wij het laatste nieuws over de bijeenkomsten. Vanaf deze plaats wens ik u veel gezondheid en ondanks de beperkingen een fijn einde van 2020. Namens het bestuur en medewerkers:  BLIJF GEZOND EN TOT BINNENKORT!!! Uw voorzitterPeter Hendrickx
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 Bij de voorkant
Het kunstwerk “Simfa” op de cover van dit blad is aangebracht aan degevel van de galerij bij de ingang van de wijk Houthaven, hoek Bredase-weg en Houthavenweg in Oosterhout. Het is aangebracht door Zenk One(Robin Nas) uit Breda. Hij beschilderde ook de elektriciteitskast die ervoorstaat. E.e.a is gerealiseerd door het Wijkteam Houthaven met donaties ensteun van derden. De wijk Houthaven bestond 25 jaar in 2019. Hetkunstwerk is een collage van scènes uit het verleden van Simons Embal-lage en Houthandel N.V., later Simfa, een bedrijf met een geschiedenisvan ruim 100 jaar. August Simons begon in 1885 een kuiperij (houten vaten en kratten) aande Keiweg. Als deze in 1901 in vlammen opgaat wordt het bedrijf over-gebracht naar de Bredaseweg. Het Wilhelminakanaal wordt in 1910 ge-graven. In dat jaar begint Simons met de productie van houtwol. Tot 1940is hij daarmee de grootste producent van Nederland. In 1926 was reedseen houthandel opgericht. De zaak floreert en telt in de periode voor de oorlog zo’n 400 werknemers. In1942 ontstaat de behoefte aan een eigen houthaven, met een verbinding naar het Wilhelminakanaal. Dedirectie besluit om deze haven door eigen werknemers handmatig te laten graven. Men voorkomt hiermeeook dat deze mensen in Duitsland te werk worden gesteld. De haven was niet ongevaarlijk. Kinderenkwamen spelen op de in het water liggende boomstammen. Maar die gaan rollen. En zo kostte het o.a.een jongen van de vlakbij gelegen LTS het leven. Tijdens het eeuwfeest in 1986 heeft Simfa, dat in 1973 werd overgenomen door het Oisterwijkse Opsta-lan, fabrikant van dakplaten, nog 60 mensen in dienst. In 1991 verhuist het bedrijf naar de Koopvaardij-weg en worden 10 hectaren ‘Simons’ aan de Bredaseweg vrijgemaakt voor woningbouw.  In 1995 is dewijk “Houthaven” gerealiseerd. De schoorsteen werd opgeblazen in 1992 en het bedrijf aan de Koopvaar-dijweg sluit – na 112 jaar - in april 1997 definitief de deuren. Zelf heb ik ook nog wel enkele herinneringen aan de Simfa. Mijn vader heeft er eindjaren 40, begin jaren 50, zo’n 6-7 jaar gewerkt. Uit Made, waar we toen woonden,werkten er best veel mensen bij Simfa. Ze werden met een kleine vrachtwagenopgehaald. Mijn vader had een zwarte jekker, en als ik dan bij hem achterop de fietszat dan genoot ik van die lekkere frisse zaagselgeur in die jas. Ik herinner me nogdat we als kind Sinterklaas en de (toen nog) Zwarte Pieten in de haven verwelkom-den. Daarna gingen we naar een grote zaal en kregen we een cadeautje, vaak eenhouten kruiwagentje, ook voor de meisjes. Mijn oudste broer was leraar aan de LTSin Breda en ging in de jaren 80 regelmatig op excursie bij de Simfa met zijn klas. Zowaren wij ook een klein beetje verbonden aan de Simfa. R.K. *************************************************************************************** 

Contributie 2021
 Het bestuur wil de contributie voor 2021 handhaven op dievan de voorgaande 10 jaren, nl. € 31,- per jaar. Ook dievoor de huisgenoten blijft € 12,50. De voorzitter heeft ditmeegedeeld tijdens de ledenbijeenkomst van 16 september2020 en het besluit werd door de ledenvergadering metalgemene stemmen geaccordeerd. De contributie moet vóór1 december betaald zijn! U kunt de contributie overmakenop bankrekening                             NL96ABNA0409765244 t.n.v. Oosterhoutse Ver Postzeg Zorg voor een juiste omschrijving!!!  Betaal a.u.b. tijdig; dat bespaart ons eventuele herinneringskos-ten. Bij voorbaat dank. Wij zouden het op prijs stellen indien u ons machtigt om jaarlijks de contribu-tie automatisch te incasseren. Voor meer informatie: Rien Kooiman 0162 314956. 
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Door: Wim van der Veeken, cultuurhistoricus In deel 1 heb ik al verwezen naar het postzegelvelvan Rien Poortvliet (1). Jammer vind ik het dat de twee kabouters Puk enMuk niet op postzegel zijn vereeuwigd. Dit komtwaarschijnlijk omdat dit zeer avontuurlijke tweetalvooral bekend is geworden in het katholieke Brabanten Limburg en een oostelijk deel van ons land,Overijssel en Gelderland. Reden voor mij om eenseen postzegel te ontwerpen met Puk en Muk. Uit-geverij Zwijsen BV geeft toestemming om ditvoorontwerp te publiceren in de OosterhouterPost.Je weet maar nooit: misschien is dit een aanleidingvoor Uitgeverij Zwijsen om in overleg met de archi-varis van de Fraters van Tilburg een postzegeluit-gifte van Puk en Muk het licht te doen zien (2). Waarschijnlijk zullen verschillende filatelisten vande OVVP warme gevoelens hebben bij het zien vande afbeelding. Puk en Muk leek wel verplichte kostin het katholieke onderwijs van weleer. Het blad “DeEngelbewaarder” van het Rooms-katholieke Jon-gensweeshuis van de Fraters van Tilburg publiceer-de de verhalen en tekeningen die daarbij hoorden.De Fraters hadden een eigen drukkerij. Het voorle-zen door de juffrouw of de meester was in deschoolweek een genot voor de jeugd. De Oostenrijkse illustrator Carl Storch (1868-1955)is de geestelijke vader van Puk en Muk. In hetkindertijdschrift “Der SeraphischeKinderfreund”stonden de eerste tekeningen van Puk en Muk. IsCarl beïnvloed door Wilhelm Busch, die Max enMoritz tekende? Twee zeer ondeugende jongetjeswaar het slecht mee afloopt (3). In 1926 schreefFrans Fransen (pseudoniem voor Frater Franciscusvan Ostaden)(1896-1961) zijn eerste Puk en Muk--verhaal. Carl Storch en Frans Fransen maaktensamen twaalf verhalen die ook in boekvorm ver-schenen. Na de Tweede Wereldoorlog maakte FransFransen nog vier boeken met illustraties door Leovan Grinsven. Wie meer wil weten en alle uitgaven wil zien, verwijsik naar diverse websites. Simpel: Puk en Muk invoe-       

Van paddenstoelen en kabouters. Deel 2

                           Carl Storch - 1950             (1868 - 1955) 

 Fr.Frans Fransen (van Ostaden)                 1896 - 1961  

ren bij internet en er gaat eenjeugdwereld voor je open. Kabouters of paddenstoelen zijnmooie onderwerpen om te verza-melen en gemakkelijk wereldwijdte vinden. Maar kabouter en pad-denstoel op één zegel is een stukmoeilijker.   **************************   5



 PV Breda
 RUILBEURZEN VOOR VERZAMELAARS 2020Ruildag zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in gemeenschapshuis"De Blaker", Graaf Hendrik III plein 168, Breda op  21 november, 19ecember.  (Onder voorbehoud.) Ruiltafels en semi-handelaren zijn aan-wezig. Toegang: 1 euro, Vrij parkeren.LEDENBIJEENKOMSTEN 2020De ledenbijeenkomsten zijn op de laatste dinsdagavond van elkemaand in Ontmoetingscentrum, "De Vlieren" Mgr. Nolensplein 1 te Breda.De eerstvolgende bijeenkomsten zijn 24 november, 15 december.DE POSTZEGELRUILBEURZEN 2020in het clubhuis "De Toss" te Breda kunnen voorlopig tot eind dit jaar niet plaatsvinden in verbandmet de coronamaatregelen. Informatie website:www.pvbreda.nl  - info@pvbreda.nl 

Cactusuil
 Als we aan een uil denken, zien we al gauw een kerkuil of de grote oehoevoor ons. Maar er zijn meer dan 200 soorten uilen in de wereld. Overigensis de oehoe niet de grootste uil die er bestaat. Dat is namelijk de BlakistonsVisuil. Deze visuil jaag vooral langs rivieren in het noorden van China engedeeltes van Rusland. Vissen als snoek, forel en zalm staan vaak op zijnmenu. Hij heeft een grootte van 75 centimeter en vrouwelijke visuilenkunnen tot 4,5 kilogram wegen. Het andere uiterste in de grootte van uilen is de Cactusuil, in Nederlandook wel dwerguiltje genoemd. (Micrathene whitneyi).  Deze uil is echt heelklein en weegt ongeveer 40 gram. Hij heeft  een lengte van ongeveer 12centimeter en de spanwijdte is 22 centimeter. (Ter vergelijking eenhuismus is ongeveer 16 centimeter groot.)  Hij heeft (in rust) een bolrondlijf, een korte staart en een rond kopje, zonder oorpluimen.  De Engelse naam is ‘elfowl’. In 1861 is hij voor het eerst waargenomen,door  J.G. Cooper (een Amerikaanse chirurg en natuuronderzoeker.) Hijis een nachtdier en leeft in het zuidwesten van Noord-Amerika, in drogegebieden met een struikvormige vegetatie en cactussen. Hierin maken zeook hun huisjes (vandaar de naam cactusuil); ze gebruiken de holen diespechten hebben gemaakt. Hierin worden ongeveer drie eieren gelegd.Tijdens de paartijd proberen de mannetjes de vrouwtjes te lokken doorluid te zingen vanuit hun nest. De vrouwtjes mogen dan komen controle-ren of het nestje goed genoeg is om hun kleintjes op te voeden. De meeste uilen jagen op kleine zoogdieren, maar de cactusuil jaagt opinsecten zoals motten, kevers, krekels ensabelsprinkhanen. Soms voeden ze zichmet giftige spinnen of schorpioenen, maar ze weten precies hoe ze deangel van deze dieren moeten verwijderen voor ze deze opeten of aanhun jongen voeren. Hij trekt in het voorjaar naar het noorden (Arizona,Califonië en Nieuw-Mexico). In de koele winternachten neemt het aantalinsecten af in het leefgebied van de cactusuil, daarom migreren ze in dewinter naar warme oorden.Ze zijn samen met de sneeuwuil de enige ui-lensoorten die migreren. Ze worden 3 tot 6 jaar oud; in gevangenschap kunnen ze wel 10 jaar oudworden. Zoals veel dieren is ook de Cactusuil een bedreigde soort, mededoor de komst van woonwijken en landbouw. R.K.**************************************************************************************** 
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Ledenbijeenkomst 16 september 2020
 Opening: Door het coronaverhaal kon na 7 maanden daneindelijk weer een leden-bijeenkomst worden georganiseerd.De voorzitter kon 43 leden welkom heten. Uiteraard werden decorona-maatregelen in acht genomen. Al was het wel evenwennen met de plastic handschoentjes. Het was tevens deJaarvergadering, die normaal in mei plaatsvindt. Van het be-stuur hadden de heren Jurn Dijkhuis (ziekte)  en Jan-Dirk deKoning (werk) zich afgemeld. Deze avond dus helaas geen quiz. Financieel Jaarverslag 2019: Dit verslag kon worden opgevraagd en lag ter inzage. Het jaar konworden afgesloten met een voordelig saldo van € 700,-. De kascontrolecommissie, bestaande uit de herenKarel van Gorkom en Martin den Dekker, heeft het jaar gecontroleerd en ”verklaart dat er geen zakenzijn die verder onderzoek vereisen en ze niet twijfelen aan de correctheid van de gevoerde financiëleadministratie”. De commissie adviseert de vergadering het bestuur te dechargeren voor het boekjaar2019. De vergadering gaat akkoord. Martin den Dekker wordt volgend jaar in de commissie vervangendoor Willem van der Linden. Bestuur:  De heren Ludwig Engst en Jan-Dirk de Koning zijn aftredend als bestuurslid. Zij hebben zichherkiesbaar gesteld en er zijn geen tegenkandidaten gesteld, waardoor zij herkozen zijn. De vergaderinggaat hiermee akkoord.

Reglement:  Het bestuur heeft zich gebogen over de inhoudvan de Statuten die voor het laatst zijn vastgesteld in maart2002. Deze statuten behoeven geen wijziging. Het Huishoude-lijk Reglement, voor het laatst vastgesteld in juni 2009, behoeftop een aantal plaatsen wel wijziging. Er zijn enkele tekstueleaanpassingen en sommige artikelen zijn geactualiseerd. Devoornaamste wijziging is dat de functies van veilingmeester,beheerder rondzendingen en administrateur van de ledenser-vicedienst niet langer automatisch bestuurslid zijn. Ze wordenwel door het bestuur benoemd. De vergadering gaat akkoord.Het gewijzigd reglement kan bij de secretaris worden opge-vraagd. Contributie 2021: De contributie voor 2021 is (evenals in de jaren 2011 t/m 2020) – vastgesteld op€ 31,- en € 12,50 voor huisgenoten. De vergadering gaat akkoord. De contributie dient voor 30 novem-ber 2020 te zijn voldaan.  Veiling / afrekening:  Er waren in deze veiling 462 weer 150kavels in de aanbieding. De afrekening ervan gebeurde voorhet eerst alleen met pin of eenmalige incasso. Dit gaf geenproblemen. Mevr. Ellie Van Duijne won de toto. Loterij: De loterij die gebruikelijk in mei plaatsvindt was verzetnaar september. Er was weer een tafel met ongeveer 100 mooieprijzen aanwezig. Deze waren weer bijeengebracht door JoopHofkens. Helaas kon hij wegens ziekte niet zelf aanwezig zijn.Corrie en Toon Stoopen verkochten de loten en de prijzenwerden door Cees Pijpers en Riet  Brenders bij de gelukkigenbezorgd.  ***********************************************************************************    Cees Pijpers heeft al zijn loten weer verkocht. Dank aan Cees en aan uvoor het kopen ervan. Op woensdag  9 december 2020 vindt de trekking plaats.   
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Adrianus VI
 Onlangs bezochten we Goedereede, gelegen op de kop van het eilandGoeree-Overflakkee. De geschiedenis van Goedereede gaat terug totde Romeinse tijd. De nederzetting kreeg in 1312 stadsrechten  De stad wasmet name in de veertiende- en vijftiende eeuw een belangrijke handels-plaats met stadswallen. “Goede reede” betekent “veilige ankerplaats”. Achter de Catharinakerk staat een beeld van Paus Adrianus VI, de enigeNederlandse Paus. Ook in Utrecht, de geboortestad van Adrianus, staat sinds17 december 2015 een beeld  van hem. Het staat voor Paushuize, dat hij lietbouwen, maar waar hij nooit heeft kunnen wonen. In 1985 werd het bezochtdoor paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan Nederland. Hij is geboren in Utrecht op 2 maart 1459  als Adriaen Floriszoon Boeyens.Hij had twee broers die vroeg zijn overleden. Op 30 juni 1490 werd hij totpriester gewijd. Na zijn studie werd hij op 30 juni 1490 tot priester gewijden werd toen op 31-jarige leeftijd benoemd tot hoogleraar theologie aan deUniversiteit van Leuven. Tussen 1492 en 1507 was hij pastoor van Goedereede en Ouddorp. Hijwoonde enige tijd in Goedereede in een huis aan de Markt (zie foto links) en had een werkkamer in hethuis ernaast, thans hotel-restaurant “De Gouden Leeuw”. Maar ook daarna keerde hij regelmatig - tot1522 - terug naar Goedereede voor het opdragen van de hoogmis en het afnemen van de biecht.

In 1515 werd hij stadhouder in Spanje, waar hij tevens werd benoemd totbisschop van Tortosa. Twee jaar later al werd hij in 1517 kardinaal. Nahet overlijden van Paus Leo X in 1521 werd hij na elf stemrondes – eenvan de langste conclaven ooit – op 9 januari 1522 door de kardinalen  totPaus gekozen. Hij was bij de verkiezing zelf niet aanwezig. Hij hoorde hetnieuws pas een maand later. In augustus 1522 ging hij, zoon van eentimmerman, als Paus Adrianus VI naar Rome, waar hij op 31 augustuswerd gekroond. De zeereis duurde 3 weken. Al snel bleek dat de paus eenzeer streng beleid zou willen voeren. Hij was sober en had laten merkendat hij de luxe verafschuwde waarmee de kardinalen zich omringden. Hijliet zijn ergernis blijken bij het zien van al die pracht en praal. De kardi-nalen waren vanaf het begin van zijn pontificaat al ontstemd over zijngedrag. De prelaten hebben meteen spijt dat ze een onbekende, eenbarbaar, hebben gekozen. Dit resulteerde in een slechte verstandhoudingtot aan zijn dood op 14 september 1523. Hij werd dus maar 64 jaar ouden was slechts 1 jaar en 2 maanden Paus. Het is zeer interessant om zijnhele levensverhaal te lezen. Op 31 augustus 1959 was het 500 jaar geleden dat Adrianus VI werd geboren. Dit was voor België dereden om op 31 augustus 1959 twee postzegels uit te geven met de afbeelding van hem. Hij had nauwebanden met België, met name Leuven. Hij studeerde er vanaf 1476 aan de universiteit,  werd daar laterhoogleraar en in 1497 vice-kanselier. In 1507 werd hij leermeester van Karel V (1500-1558), die op hethertogelijk kasteel van Keizersberg in Leuven woonde. De af-beelding op de postzegels is ontleend aan een in 1625 vervaar-digd schilderij door kunstschilder Jan van Scorel, die verschil-lende schilderijen van Adrianus heeft gemaakt. Jan van Scorelwas door Paus Adrianus benoemd tot opzichter van de kunst-collectie in het Belvédère in Rome. De postzegels zijn vervaar-digd door Jean de Bast, een Belgische postzegels tekenaar en -graveur. In totaal graveerde hij tussen 1926 en 1967 meer danhonderd postzegels, tien of een dozijn postzegels voorde spoorwegen en vijf fiscale postzegels voor het ministerie vanFinanciën. In Nederland is geen postzegel van Adrianus uitge-geven. Ook niet, voor zover ik kan nagaan, in andere landen.Zelfs niet in het Vaticaan. r.k.
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Winkelcentrum Zuiderhout   |   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
0162 - 436 012   |   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl

   Tempelierstraat 24   |   4902 XJ Oosterhout
   info@pada-parketstudio.nl   |   www.pada-parketstudio.nl

                                

Enveloppen, ansichtkaarten,postzegels
 De verkoop vanpoststukken, enve-loppen en ansicht-kaarten door Jan--Dirk de Koning tij-dens de Brabantse Filatelistendagen (op zaterdagmiddag in deBunthoef), loopt steeds beter. Er is veel belangstelling en er wordtgoed verkocht. En.....de opbrengst is (100%) voor onze vereniging.Door die goede verkoopresultaten loopt de voorraad aan poststuk-ken terug. Daarom aan u de vraag: heeft u enveloppen, poststuk-ken, ansichtkaarten en dergelijke, waar u niets mee doet, wilt u zedan aan de vereniging ter beschikking stellen. Jan-Dirk zal ze heelgraag in ontvangst nemen.Ook uw dubbele zegels zijn van harte welkom bij de "dubbeltjesta-fel".

  Gezocht
           Postzegel BRD 2019 no. 3464(Zwingli) gestempeld. Ook an-dere gestempelde zegels BRD2019 gevraagd.Cees Pijpers 0162 432738ceespijpers@casema.nl 
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Hebt u uw postzegels al eens goed bekeken ? (5)
 Al enige tijd houd ik mij bezig met postzegels en stempels waar fouten op staan, zoals ontwerpfouten,productiefouten, gebruiksfouten. Oftewel zaken, die naar mijn mening niet helemaal in overeenstemmingzijn met de realiteit. Onder de leden van de OVVP zullen er ongetwijfeld verzamelaars zijn die als thema de spoorwegenhebben. Bij het ontwerpen van zegels met afbeeldingen van treinen worden nogal wat fouten gemaaktal dan niet goed doorgedacht. In deze aflevering een kleine selectie wat ik zoal tegen kwam. België: Op deze zegel, uitgegeven in 1969 (Yv. 1488, Mi. 1545), staat op het front van de trein het logovan de Belgische posterijen. De treinen hebben nooit met dit logo gereden. Waarschijnlijk wilde de ont-werper hiermee de post eer aan doen.            Zweden: Op deze zegel uitgegeven in 1956 (Yv. 412, Mi. 419) staat als eerste Zweedse locomotiefFRYKSTAD, gebouwd in 1855 afgebeeld. Dit is onjuist want de eerste locomotief was de FÖRSTLINGEN,gebouwd in 1853. De Frykstadrailroad werd bediend door paarden voortgetrokken rijtuigen. Oostenrijk: Op de locomotief, die hier is afgebeeld op een zegel uit 1967 t.g.v. 100 jaar Brennerbahn,staat nummer 671 (Yv. 1079, Mi. 1245). Op de Brennerbahn werden slechts treinen ingezet met denummers 799 tot 873. De spoorlijn werd op 17 augustus 1867 geopend en was na de Semmeringspoor-lijn de eerste bergspoorlijn in Oostenrijk.           Niger: Op deze zegel uit 1975 (Yv. 316, Mi. 460) van Niger staat de City of Truro afgebeeld, een loco-motief gebouwd in 1903 voor de Great Western Railway in Engeland met twee zeer herkenbare frontlam-pen. Op de zegel echter staan de kenmerkende lampen NIET afgebeeld.           Ziet u of hebt u een zegel waarbij iets vreemds of fout is of dat er iets niet klopt met de werkelijkheid ?Laat het mij weten via de redactie van de OP. Xenga
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 Iets bijzonders
            Er loopt een streepje door!                                               Links: cent zonder "t". 

Iets bijzonders
   

Als U kerstpost hebt voor USAkan dat op deze manier! Ingezonden door Maria vanAart. 

De OP digitaal
Als u wilt kunt u de Oosterhou-ter Post ook per e-mail ontvan-gen. Even doorgeven aanrien.kooiman@kpnplanet.nl 0162 314956
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Geschiedenis van de post: van duiven tot levens-gevaarlijke postvliegtuigen  (2)
 Posterijen in Rome onder Augustus -  ca. 1 n.Chr De koeriers van het Romeinse postwezen hadden op de weg altijd voorrang,want het razendsnel overbrengen van nieuws was de sleutel tot het succesvan keizer Augustus. Het wegennet in het rijk telde zo’n 2000 poststationsmet om de 20 kilometer een wisselplaats. Zo’n plaats was voorzien vanpaarden, reserveonderdelen voor de wagens en een verzorger die voor eennatje en droogje zorgde. Ook was er plaats genoeg voor de ossenkarren enmuilezels die grote poststukken bezorgden. De koeriers kregen hier nieuwepaarden en konden zo een afstand van 150 km per dag afleggen. Het Ro-meinse postwezen – de Cursus Publicus – bestelde ook als allereerste depost van gewone burgers.  Het eerste en zeer prille begin van de Nederlandse postgeschiedenis ligt in de tijdvan de Romeinen. De lage landen stelden in deze tijd in politiek en intellectueelopzicht weliswaar nog weinig voor, maar doordat de helft van het tegenwoordigeNederland onderdeel van het Romeinse rijk geworden was, vond het eerste postver-voer er al vroeg plaats. De Romeinen staan daarmee aan de basis van het Neder-landse briefverkeer. Zowel wat betreft het woord ‘post’ als wat de organisatie vanhet postverkeer betreft liggen bij hen namelijk de wortels van het huidige idee van post versturen. DeRomeinen drukten dus een stevig stempel op wat het Nederlandse briefverkeer zou worden. De post is al zo oud als de weg naar Rome. Het woord ‘post’ is namelijkafgeleid van het Latijnse woord ‘posita’. Dat waren plaatsen waar koerierslangs hun route konden overnachten en waar paarden gewisseld kondenworden. Een brief moest namelijk soms een erg lange reis door het Ro-meinse Rijk afleggen. De keizer verzond immers vele brieven, die naaralle uithoeken van zijn rijk moesten gebracht worden. Deze brievenwerden onder meer door paarden of postkoetsen verstuurd. Om hettransport te bespoedigen konden onderweg paarden verwisseld wordenbij de 'posita'. Vermoeide paarden werden dan namelijk omgeruild voor paarden die voldoende energiehadden om een volgende etappe af te leggen. Mongoolse boodschappers reden 300 kilometer per dag    -  1180 Marco Polo stond versteld van de Mongoolse postbezorging toen hij er in de jaren1270 nader kennis mee maakte. De Italiaan beschreef hoe iemand op de uitkijk stonden op een hoorn blies om de komst van een boodschapper aan te kondigen. Zo koneen verzorger op tijd een nieuw paard klaar zetten, waarop de bode direct verderkon.Ook beschreef hij hoe de bodes zonder een seconde te verspillen op een nieuwpaard sprongen, een wolk van steppestof achterlatend. De Mongoolse heerser Djengis Khan (1162-1227) had naar Chinees voorbeeld zijnberichtendienst opgericht, de örtöö. Er waren in het immense China 1400 poststa-tions op één dag reizen van elkaar. Het systeem had 50.000 paarden, 6700 muilezels,1400 ossen, 400 wagens en 6000 boten ter beschikking. Djen-gis Khan en zijn opvolgers richtten een net van duizenden poststations op, op circa200 kilometer van elkaar. 
Na één station nam een andere koerier de post over. Tussen de grote stations lagenkleine stations, waar de koerier van paard wisselde. Zo konden koeriers op één dag300 kilometer afleggen. Deze plaatsen werden ook door soldaten, kooplui en bui-tenlandse diplomaten gebruikt. Een van hen was Marco Polo. De Inca’s bouwden een wegennet van 40.000 km door de Andes  -  1200 Het rijk van de Inca’s bestreek circa drie miljoen vierkante kilometer, waarvan hetleeuwendeel in het Andesgebergte.  De heersers hadden acute en betrouwbare in-formatie nodig bij het besturen van dit immense rijk. Daarom bouwden ze tussen
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1200 en 1500 een 40.000 kilometer lang wegennet over woeste rivieren, door on-herbergzame bergen, dichte oerwouden en desolate zandvlaktes.De wegen warengemaakt van grote platte stenen die goed op elkaar aansloten op een onderlaag vankleinere steentjes. Er kwamen hangbruggen over rivieren en ravijnen, en bij de meestontoegankelijke werden de koeriers – de chasqui – in een grote mand eroverheengetrokken. De chasqui renden door het rijk met de berichten van en naar de heerser. Aan de hoofdwegen stonden er om de 6 tot 9 kilometer poststations. Elk station hadminimaal één uitgeruste chasqui, die snel een bericht kon overnemen en het naarde volgende boodschapper kon brengen. De getrainde lopers konden samen zo’n160 kilometer per dag afleggen. Het wegennet werd ook gebruikt voor transport vansoldaten en goederen. Ambtenaren en andere notabelen konden alleen met een speciaal daarvoor afge-geven vergunning het wegennet gebruiken. 

Europese post in handen van één familie   -  1480 Na de val van het Romeinse Rijk lag het postwezen in Europa een eeuw lang plat.Steden, kloosters en universiteiten huurden bodes die de post bezorgden.De koninghad zwaar bewapende mannen in dienst om zijn berichten, verordeningen en geldte vervoeren. De gewone burgers konden hun mondelinge berichten meegeven aanreizigers en handelaars. Omdat de overheid in de Middeleeuwen steeds meer invloedkreeg, groeide de behoefte aan georganiseerde postverbindingen weer. 
In de meeste Europese landen ontstonden er in de 15e en 16e eeuw koninklijkepostdiensten. Rond 1480 kreeg de invloedrijke Duitse familie ThurnundTaxisde taak een postbedrijf op te zetten in het Italiaanse deel van het Rooms-Duitse Rijk. De leden van dit geslacht mochten betaling vragen van privé-klanten, als ze de vorstelijke post maar gratis meenamen. Ze gingen zoefficiënt te werk dat Jeannetto ThurnundTaxis in 1489 werd uitgeroepen totpostmeester van het Rijk. De postdienst strek-te zich over het gebied dat nu Duitsland, Oos-tenrijk, Zwitserland, België, Nederland en Tsjechië omvat. 15 jaar later kreegde familie ThurnundTaxis de taak een nationaal postwezen in Frankrijk op terichten. ThurnundTaxis zorgde ervoor dat brieven veilig door heel Europawerden bezorgd.De familie had tot 1867 een monopolie op de postbezorgingin Duitsland. Brievenbus met muizen gesaboteerd  -  1653 In 1653 kreeg de Parijzenaar Renouard de Valayer een briljant idee: hij plaatste de allereerste brieven-bussen in Parijs. De Valayer bezorgde alleen de brieven die in een envelop zaten die hij zelf had verkocht.Het was voor De Valayer een gouden handel, tot een concurrent hem tegenwerkte door muizen in de bussen te gooien. De aangevreten brieven betekenden het einde van het succes voor De Valayer. Ook in Duitsland kwam de brievenbus moeizaam van de grond: puriteinse burgers verzetten zich tegende plaatsing ervan. Ze vreesden dat er een ‘heimelijke en immorele correspondentie’zou ontstaan als je ongezien een brief kon posten. Als je echter je brieven bij deplaatselijke postbode moest afgeven, was de kans dat ze pikante berichten zoudenbevatten minder groot. Tot de 19e eeuw vereiste dit postsysteem dat de burgers de komst van de zogehe-ten ‘belleman’ moesten afwachten. Die liep door de straten en verzamelde envelop-pen en pakjes die hij naar het postkantoor bracht; dat zorgde voor de verdere af-handeling. De allereerste brievenbus in Nederland was van gietijzer en werd in 1850 geplaatst. De oorspronkelijkekleur was groen, maar vanaf 1941 werden de bussen rood gekleurd.Vanaf 2009 – 2010 heeft TNT debussen vervangen door oranje exemplaren. (Wordt vervolgd) Anna C. van der Maade  - 190115 - bronnen: Historia - Posterijen
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Postzegelcode
 Enige tijd geleden kreeg ik een envelop toegestuurd zonder postzegels en zonderstrafport te hoeven te betalen. Wel stonden er met balpen enkele cijfers en lettersin de rechterbovenhoek geschreven.Dit had ik nog nooit gezien en er ook nooit ietsover gelezen. Vreemd. Toen ik van enkele anderen hoorden dat ze dit fenomeen ookniet kenden ben ik op internet opzoek gegaan naar de betekenis ervan.  Het blijkt een postzegelcode te zijn; een code van negen cijfers en hoofdletters –voor het buitenland 12 - die door de consument zelf op het poststuk kan wordengeschreven in een soort vierkantje op de rechterbovenhoek van je envelop. (Welmet een zwarte of blauwe pen!)  Je koopt deze online of via de PostNL-app en kan betaald worden metiDeal. Wanneer er betaald is ontvang je gelijk de postzegelcode en deze is dan 5 dagen geldig. Je hebtdus altijd de juist gefrankeerde “postzegel” bij de hand en hoeft er geen voorraad van in huis te hebben.Je kunt dus voor 1 brief betalen en hoeft niet naar de Bruna om verplicht een velletje van 10 te moetenafnemen. Hoewel ik deze code nog niet kende is deze al op 23 mei 2013 door PostNL gepresenteerd. Ik zag opinternet dat destijds hier wel door Filatelie en Filahome enige aandacht aan is besteed! (Dus toch nietgoed opgelet!) Aanvankelijk was de postzegelcode € 0,21 duurder dan de postzegel. Dit omdat de sys-temen nog moesten worden aangepast op de nieuwe “postzegels”. Daarna kwam een tijd dat het gebruikvan de postzegelcode goedkoper was dan het gebruik van de postzegel. Nu zijn beide prijzen gelijk ge-trokken, om onbekende redenen. De postzegelcode is natuurlijk makkelijk te kopiëren. Ook zou men eenvoudig een willekeurige codekunnen opschrijven. Omdat de code slechts 5 dagen geldig is is de kans dat men een werkelijk verkoch-te code raadt erg klein. Bij de sortering van de poststukken wordt bekeken of de gebruikte postzegelco-de daadwerkelijk verkocht is geweest de afgelopen vijf dagen. De kans om een actieve willekeurige codete raden is erg klein. Uitgaande van 26 letters en 9 cijfers (de nul wordt niet gebruikt om verwarring metde O te voorkomen) zijn er 78.815.638.671.875 mogelijkheden. PostNLspreekt van 8 miljoen poststukken per dag. Er zijn dus genoeg postzegelco-des voor zo’n 27.000 jaar. Als postzegelverzamelaars zijn we daar natuurlijk niet blij mee. Maar hetsysteem bestaat al ruim 7 jaar en ik ben het zelf pas 1x tegengekomen, duszo’n vaart zal het als concurrent van de postzegel niet lopen. Bovendienkwam ik op Internet nogal wat opmerkingen tegen over niet bezorgde of laatbezorgde post! Maar ja, dat komt ook nog al eens voor als je er een echtepostzegel op plakt. r.k.

Opmerkelijk
  Is het u destijds ook opgevallen?  Op deachterzijde van de linkerzegel, uit het velletjevan 11 juni 2019 "Beleef de natuur - vlinders"is de rechterzegel afgedrukt uit het velletjevan 16 september 2019 "Beleef de natuur -bomen en bladeren". Tweezijdig dus. Ingezonden door Ria de Wijs.   

 - Zijn in november depressies aan zet,  dan beleven we in december de eerste winterpret.- Met de decembermaand is 't jaar weer uit,     gelukkig wiens balans goed sluit.
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500 jaar Gerardus Mercator
 Gerardus Mercator werd op 5 maart 1512 geboren als Gerard de Kremer (of de Cremer), zoon van eenschoenmaker in Rupelmonde ten zuidwesten van Antwerpen. Mercator is Latijn voor De Kremer. Hijoverleed in Duisburg op 2 december 1594. Hij groeide op in Gangelt (D), niet ver van Sittard Hij begonin 1530 een studie filosofie, mathematiek en astronomie  aan de Universiteit van Leuven. Hij bekwaam-de zich bij Gemma Frisius (Nederlandse geograaf, wiskundige en arts 1508-1555) in de bouw vanmeetgereedschappen en globes en hij werkte als cartograaf, landmeter en instrumentmaker. Zijn werkwas bekend om de precisie en nauwkeurige detaillering. Hij trouwde in 1536 met Barbara Schellekens,met wie hij zes kinderen kreeg.               In die tijd was het maken van een kaart nog erg moeilijk, vooral de ronde vorm van de aarde overbren-gen op het vlakke papier, waarbij het nodig was de juiste afstanden weer te geven terwijl toch in eenvlak getekend moest worden. Zijn eerste kaart, een kaart van Vlaanderen, maakte hij in 1540. Mercatorzag zichzelf veel meer als een wetenschappelijk kosmograaf,  dan als iemand die met het maken enverkopen van kaarten zijn brood moest verdienen. Zijn productie was niet erg uitgebreid. Hij is bekendvan een globepaar, een vijftal wandkaarten en een onvoltooide kosmografie. Daarnaast introduceerde hijhet woord atlas. Dit woord omvatte destijds alle kaarten van de kosmos; dus van zowel het heelal als deaarde. Ondanks zijn bekendheid, zelfs ver over de grenzen van de toenmalige Spaanse Nederlanden werdhij in februari 1544 gearresteerd, verdacht van ketterij. Hij werd meerdere maanden opgesloten in het             Kasteel van Rupelmonde, op verdenking van ketterij,  en hij kwam eerst vrij na voorspraak van invloed-rijke personen. In 1552 trok Mercator naar Duisburg, vooral vanwege de liberale opvattingen van deHertog van Jülich-Kleveberg betreffende religieuze vraagstukken en hij hoopte op een leerstoel aan denog op te richten universiteit. Duisburg was in die tijd, naast Antwerpen, een belangrijk centrum van deEuropese cartografie. In 1558 verkreeg hij een plaats om zich te vestigen en hij werkte daar ook voorHertog Wilhelm den Reichen, die Mercator in 1563 tot herto-gelijk kosmograaf benoemde. In Duisburg maakte Mercatorhet grootste deel van zijn levenswerk. Hij leverde meetappa-ratuur, kaarten en globes aan keizer Karel V. Hij introduceer-de in 1569 de normale conforme projectie of mercatorprojec-tie, ook wel wassende kaart of vergrotende breedtekaart. DeMercatorprojectie werd in 1599 wiskundig berekend door deEngelsman Edward Wright die zijn bevindingen publiceerde inCertaine Errors in Navigation. Deze projectie is hoekgetrouwof conform. Dit wil zeggen dat de hoeken
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  richtingen op de kaart gelijk zijn aan de hoeken tussen die richtingen ophet aardoppervlak. Dit betekent onder andere dat alle meridianen erverticaal, en alle parallellen onderling loodrecht staan. Hij werd vooralbekend door zijn in 1569 uitgegeven wereldkaart “Ad usum navigantium”,gemaakt in de nieuwe mercatorprojectie en die bestemd was voor gebruikin de scheepvaart. Deze kaart was zo nauwkeurig dat een beoogd doel ook werkelijk werd bereikt door de kaart te volgen. Mercator beeldde daarbijde aarde af op een cilinder waardoor de kortste verbinding tussen tweepunt, ofwel de koerslijn, altijd recht is. Mer-cator was niet alleen cartograaf, hij was ook geograaf, wiskundige, koper-graveur, kalligraaf, astronoom. instrumentmaker, globebouwer, theoloog,filosoof, humanist, astroloog en uitgever. De Duitse Post gaf in maart 2012een postzegel uit ter gelegenheid van de 500e geboortedag van Mercator.Ook werd in het stad-historisch museum van Duisburg  een vernieuwdetentoonstellingszaal aan Mercator gewijd. De naam Mercator is voor altijdverbonden aan het begrip ‘atlas’. In Rupelmonde staat een standbeeld vanMercator. Ook Nederlandse cartografen werkten aan de ontwikkeling van decartografie. Ongeveer een eeuw na Mercator, in 1662, werd een Nederlands kaartenmaker, Joan Blaeu, zoon vancartograaf Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) en Maria van Uitgeest zeer bekend met de Atlas Major (ookgenaamd: Atlas Maior). Na de dood van zijn vader in 1638 nam Joan het familiebedrijf over. Anderebekende atlassen van Joan Blaeu zijn de 'Atlas Novus’, voluit ‘Theatrumorbisterrarum, sive, Atlas novus'uit 1636-1655 en het 'Toonneel der Steden' uit 1652.  De Atlas Major  bestond uit elf delen met bijna 600kaarten en 3.000 pagina's tekst in Latijn, waarmee  het één van de duurste cartografische uitgaven wasuit de zeventiende eeuw. De inhoud was erg actueel en weerspiegelde de kennis die was opgebouwd metde ontdekkingsreizen en handelscontacten. De uitvoering kon naar wens vande koper worden aangepast en was een gewild statussymbool. Latere uitga-ven werden ook in het Frans en Duits gedrukt. Gerhard Mercator maakte vanDuisburg een gekend centrum van de Europese cartografie. Alle cartografi-sche producten van Mercator zijn het resultaat van zijn eigen onderzoeks-en datavergelijkingen, waardoor zijn werken altijd up-to-date waren. Tijdens zijn 42 jaar in Duisburg creëerde Mercator het belangrijkste deel vanzijn levenswerk. Dit omvatte de kaart van Europa (1554, 2e editie 1572), dekaart van Lotharingen  (1563/64), de kaart van de Britse eilanden (1564),de wereldkaart in Mercator projectie (1569), de chronologie (1569), dePtolemaeus-editie (1578, 2e editie 1584), de voorlopers van de Atlas (1585en 1589), de Gospel Harmony (1592) en de eerste atlas van de wereldpostuum gepubliceerd door zijn jongste zoon Rumold in 1595: ‘Atlas siveCosmographicae meditationes de fabricamundi et fabricatifigura’ (Atlas ofkosmografische reflecties op de schepping van de wereld). (Frans Haverschmidt – 200423)                      (Ludwig Engst)

 Misdrukken
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Indien onbestelbaar retour: Jan Aardenstraat 8, 5103 SJ Dongen

 REDACTIE: rien.kooiman@kpnplanet.nl  0162 314956 

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

Kerstzegels
 Doordat mensen elkaar de laatste tijd minder hebben kunnen ontmoeten kan het zijn dat er meerkerst- en nieuwjaarswensen worden verzonden. Misschien ook door u.Ook dit jaar komen er weer de speciale decemberzegels uit. Het is voor onze vereniging financieel heelgunstig als u uw decemberzegels bij onze nieuwtjesdienst bestelt.Een velletje van 20 zegels kost € 17,20.Ook andere postzegelwensen (catalogi, albums  e.d.) kunt u via Joop bestellen. Geeft tijdig uw bestelling door aan: Joop Hofkens, 0162-454448 of jhofkens@ziggo.nl           
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