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Postzegelbeurzen:
Oosterhout:Deze Brabantse Filatelistische dagen worden gehouden op de 1e zaterdag van de
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van de Nieuwsbrief is inmiddels het 43e nummer verschenen.

36e jaargang No. 5 juni 2009
Bijeenkomst van 16 juni 2009 in wijkhuis Strijen, Sperwerstraat 3, Oosterhout,

telefoon 0162 - 431154
Aanvang 20.00 uur Zaal open vanaf 19.00 uur
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Wisseling van de wacht
Iedere vereniging valt of staat met een goed
bestuur en wat dat aangaat heeft de OVVP niet
te klagen, integendeel. Echter wat de meeste
leden niet beseffen is hoeveel werk er door het
bestuur verricht moet worden om onze
vereniging goed te laten functioneren. De nestor
van ons bestuur is ongetwijfeld Freek
Wienhoven Hij is sinds 1994 lid van de OVVP. In
2001  volgde  hij  de  heer  Berkhoudt  op  als
penningmeester van onze vereniging. In 2008
legde hij de functie van penningmeester neer en
werd opgevolgd door Rien Kooiman. Doordat in
dat jaar zowel de penningmeester als de
secretaris aftrad en het toch belangrijk was dat
de continuïteit gewaarborgd was, nam hij de
taak van secretaris op verzoek voor een jaar
over. Freek had al langer aangegeven om in het jaar dat hij 70 zou worden het wat rustiger aan te
willen doen en heeft te kennen gegeven definitief niet meer herkiesbaar te zijn. Voor al die jaren
van noeste arbeid en grote inzet op velerlei terreinen verdient Freek lof met eikenloof. Ook bij de
realisering van de ‘nieuwe’ OP en Bofilex 2008 heeft hij een belangrijke rol gespeeld.
Hartelijk bedankt Freek!
Het is verheugend, dat Jack van der Laken zich bereid heeft verklaard om als nieuwe secretaris van
onze vereniging te fungeren. Jack is met zijn 57 jaar een exponent van de ‘jongere’ generatie van
de OVVP. In zijn werkzame leven bekleedde hij een leidinggevende functie bij het Ministerie van
Justitie en uit dien hoofde heeft hij meer dan voldoende kennis om de veelomvattende taak van
secretaris op een passende wijze in te vullen. Hij is sinds 1983 lid van de OVVP en is dus ruim
voldoende op de hoogte over de gang van zaken binnen onze vereniging. Veel Succes Jack!

Foto-impressie van de OVVP bijeenkomst van 19 mei 2009
Deze bijeenkomst was bijzonder geslaagd, niet in het minst door de grote voorjaarsloterij. Omdat
Cees Pijpers in het buitenland verbleef, had Joop Hofkens deze loterij alleen georganiseerd. Dit
resulteerde in een rijk beladen tafel met een zeer gevarieerd aantal prijzen, van fruit tot bier, van
een oven tot een barbecue en van tuinharken tot een stofzuiger. Hierbij een foto-impressie, zodat
degenen, die niet aanwezig waren, kunnen zien wat zij gemist hebben.
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Post door de eeuwen heen

Algemeen wordt aangenomen dat het woord “post” afkomstig is van het Latijnse posita, de naam die
in het oude Romeinse rijk stond voor een halte of wisselplaats van de cursus
publicus. Dit was de benaming voor het eerste postbezorgingsysteem in
Europa. In het Romeinse Rijk bestond een vast netwerk van haltes,
wisselplaatsen en forten (castellum, daar komt ons woord kasteel vandaan)
opgericht door keizer Augustus (63 voor Christus tot 14 na Christus).
Hiertussen werden door een koerier te paard of door een koets berichten,
belastingopbrengsten en magistraten meestal in etappes ter plaatse
afgeleverd. Een door de keizer getekend document (diploma) was
noodzakelijk om van deze wegen gebruik te mogen maken. De koeriers te
paard waren meestal legionairs te paard en de magistraten werden per koets
vervoerd. De gemiddelde snelheid van dit vervoersysteem bedroeg 60 tot 115
kilometer per dag, maar hogere snelheiden kwamen ook voor; in het jaar 9
voor Christus reisde de latere keizer Tiberius in 3 dagen vanuit Gallië
(Frankrijk) naar Germania (Duitsland) om zijn stervende broer Drusus te
bezoeken. De Romeinen hadden dit systeem niet zelf bedacht, want in het

oude Perzische Rijk functioneerde al een dergelijk netwerk. Deze
‘paardenpost’  met haltes werd in de 19e eeuw in de Verenigde
Staten overgenomen door Wells Fargo, die hier later postkoetsen
voor ging gebruiken. De afstanden, welke overbrugd moesten
worden, waren heel wat groter dan in Europa; van de Oostkust
naar de Westkust bedraagt dit 4.500 kilometer! Dus waren er
veel koeriers en/of postkoetsen nodig. Wells Fargo
transporteerde ook veel geld en werd gaandeweg één van de
voornaamste Amerikaanse handelsbanken. Maar ook zij maakten
dezelfde fouten als de meeste andere Amerikaanse banken,
waardoor president Obama gedwongen was om in het begin van
dit jaar Wells Fargo overeind te houden met een krediet van 25

miljard Dollar.
In de middeleeuwen waren maar weinig mensen, die konden schrijven en van geregeld postverkeer
was dan ook geen sprake. Particulieren, die een brief wilden opstellen, deden vaak een beroep op de
monniken, die fraai gekalligrafeerde documenten  vervaardigden.
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De officiële postbezorgers waren herkenbaar aan hun uniform met onderscheidingstekens en zij
genoten onschendbaarheid. Vanaf de 12e eeuw nam door de opbloei van de handel de noodzaak van
correspondentie tussen bedrijven onderling maar ook naar particulieren toe. Bodes namen het
vervoer hiervan op zich, eerst als bijbaan, maar daarna als een volledige dagtaak. De ontvanger
betaalde toen de kosten en niet de afzender.

De eerste officiële Nederlandse bode was Johan die Coelsche Boed, die in 1527 de correspondentie
tussen Nijmegen en Keulen verzorgde. Bij deze functie behoorde het gebruik van een posthoorn.
Aan het einde van de 17e eeuw vindt op alle belangrijke routes postvervoer plaats, welke postritten
genoemd worden. Deze werden uitgevoerd door postiljons te paard, later door postkoetsen, welke
ook voor personenvervoer gebruikt werden.

Post vanaf de 19e eeuw
In 1807 wordt de postbezorging in Nederland ondergebracht bij het Ministerie van Financiën en in de
eerste postwet wordt het staatsmonopolie voor het verzamelen en vervoeren van brieven
vastgelegd. Rond 1850 verschijnen in de grote steden de eerste groene gietijzeren brievenbussen,
maar in de rest van het land moeten brieven bij een postkantoor bezorgd worden. Tot aan die tijd
werden brieven dichtgevouwen en dichtgeplakt met een rood lakzegel. Hieronder een aantal
brievenbuspostzegels.
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In 1852 wordt de eerste Nederlandse postzegel uitgegeven met het profiel van Koning
Willem III, de tarief aanduiding (5, 10 en 15 cent) en het woord postzegel. Het
ontwerp van de gravure was vervaardigd door J.W. Kaiser. Dit noemt men: de eerste
emissie.
Er waren twee verzamelaars, die veel hebben gedaan om de details van deze eerste
emissie aan het licht te brengen. De Engelse filatelist A.J. Warren specialiseerde zich

in plaatreconstructies van deze eerste emissie. Overigens was hij niet de enige
Engelse filatelist, die zich met dit onderwerp bezig hield, omdat de reconstructie van
de eerste Engelse emissie, de Penny Black uit 1840 van Groot-Brittannië betrekkelijk
eenvoudig was door het gebruik van hoekletters.
Zijn verzameling eerste emissies is te zien in het Museum voor Communicatie in Den
Haag. Pieter Wilhelm Waller (1869–1938) is ongetwijfeld de belangrijkste
verzamelaar van de eerste Nederlandse emissie. Pieter Waller was van beroep
effectenhandelaar en later koopman in tabak. Door zijn werk had hij toegang tot belangrijke
handelsarchieven en kon hij veel postzegels en belangrijke poststukken bemachtigen en kon mede
hierdoor een indrukwekkende postzegelcollectie opbouwen. Waller was een man van vele talenten:
naast een goed zakenman en eminent filatelist was hij ook een uitstekend sportman. Hij nam in
1920 deel aan de 7e Olympische Spelen in Antwerpen. Waller was lid van het team
kleiduivenschieten en bereikte hiermee de zesde plaats met 222 treffers. Door zijn enorme
verzameling aan de Nederlandse Staat te schenken gaf hij de aanzet tot de oprichting in 1929 van
het Postmuseum, dat tegenwoordig het Museum voor Communicatie heet. In 1934 publiceerde
Waller het eerste standaardwerk over de eerste emissie Nederland. Vanwege zijn enorme verdienste
voor de filatelie werd door de Nederlandse Bond van Filatelisten in hetzelfde jaar de Pieter Waller
medaille ingesteld, welke door de bond uitgereikt wordt aan personen, die zich voor de filatelie in
het algemeen, hebben onderscheiden.
Het Museum voor Communicatie heette vroeger het Postmuseum en is gevestigd aan de Zeeweg 82,
2518 AD Den Haag. Het Postmuseum werd in 1929 opgericht als bedrijfsmuseum voor het
toenmalige staatbedrijf PTT. De omvangrijke collectie van Pieter Waller was de basis hiervoor. Na de
tweede wereldoorlog verhuisde het museum naar zijn huidige locatie en in 1999 werd de naam
gewijzigd in Museum voor Communicatie. Het museum richt zich niet alleen op de postgeschiedenis,
maar ook op de historie van de telecommunicatie.
Er zijn onder meer oude en moderne sorteermachines, telex- en faxmachines, telefoontoestellen en
centrales te zien, maar hun aandacht richt zich nu ook op communicatie in de ruimste zin des
woords. Ook worden in het museum regelmatig thematentoonstellingen gehouden. Meer informatie
kunt u vinden op hun website: www.muscom.nl . Een bezoek aan dit museum is zeker de moeite
waard.
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Post vanaf de 20e eeuw
Niet alleen het postverkeer, maar ook het telefoon- en telegraafverkeer viel onder het
staatsmonopolie,  vandaar  de  naam  PTT  (post,  telefoon,  telegraaf).  Ook  toen  al  deed  men  aan

kostenbesparing: in 1920 bracht men het aantal
postbestellingen van twee tot drie keer per dag,
maar in 1932 vervalt de derde postbestelling. Na
de Tweede Wereldoorlog wordt de post
aanvankelijk twee maal daags bezorgd, maar in
1969 werd dit gereduceerd tot één keer per dag.
In 1977 wordt de postcode geïntroduceerd,
zodat de post op plaatsnaam en wijk gesorteerd
wordt. Zowel het post- als telefoonbedrijf maakt
een stormachtige groei door en het staatbedrijf
PTT  wordt  omgezet  in  de  NV  Koninklijke  PTT

Nederland (KPN) met de Nederlandse staat als hoofdaandeelhouder. De belangrijkste
werkmaatschappijen zijn KPN Post bv en PTT Telecom BV en deze worden beide zelfstandige
ondernemingen. Vanwege hun internationale ambities wordt de naam KPN Post bv op 1 mei 2002
gewijzigd in TPG Post. De nadruk komt steeds meer te liggen op de commerciële nevenactiviteiten,
het van oorsprong Australische internationale koeriersbedrijf TNT wordt overgenomen en op 16
oktober  2006  wordt  opnieuw  de  naam  gewijzigd,  ditmaal  in  TNT  Post.  Van  een  noodlijdende
postbezorger is het bedrijf uitgegroeid tot een goed renderende multinational.
Dit heeft ook een keerzijde: de postale diensten worden steeds verder afgekalfd en commercie voert
de boventoon. Wat dit voor ons, filatelisten, betekent, heb ik beschreven in mijn artikelenreeks
‘Hoezo commercieel’.

De rol van de postkantoren in de zestiger jaren
In het kader van de bezuinigingen vanaf de jaren negentig werden steeds meer postkantoren
gesloten en vervangen door postagentschappen binnen bestaande winkels. De hoofdpostkantoren
kregen een moderne uitstraling. In de vijftiger en zestiger jaren was dit nog heel anders; praktisch
ieder dorp had zijn eigen postkantoor meestal gevestigd in een monumentaal pand. Ik ben geboren
en getogen in Blaricum, tegenwoordig de woonplaats van de rijke Nederlanders, vooral artiesten en
qua hoofdelijk inkomen na Wassenaar het hoogste in Nederland, maar ik was helaas geen erfgooier.

Aan het eind van de vijftiger jaren was Blaricum nog een rustiek dorp met nog geen 5.000 inwoners.
Weliswaar stonden er aan de Larense en Bussumse kant behoorlijk wat kapitale villa’s, waaronder
die van Marcel Tielemans, de zanger/trombonist van The Ramblers en regisseur Willy van Hemert,
maar het merendeel van de ‘gewone’ inwoners woonde aan de Huizer kant.
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Blaricum was toen eigenlijk nog een boerendorp met 16 boerderijen, een smidse, een Rooms-
katholieke en een Nederlands-hervormde Kerk en begraafplaatsen, een openbare en een katholieke
school, een Rooms-katholiek nonnenklooster en een kleine maar levendige middenstand.

Wij woonden op het einde van de Schapendrift met uitzicht op De Meenten, eigendom van de
Erfgooiers, een Gooisch fenomeen.

In de dertiende eeuw schonk graaf Floris V aan de Erfgooiers het gebruiksrecht
over een brede strook grond met heide, bos, stuifduinen en grasland. Deze
strook werd aan de ene zijde begrensd door de huidige gemeenten Naarden,
Blaricum, Laren en Hilversum en aan de andere kant
door de Zuiderzee, nu het IJsselmeer. Een erfgooier,
per definitie een man, mocht deze grond gebruiken om
een boerenbedrijf op te richten. Door vererving
ontstond een verschil tussen de scharende (die nog

steeds het boerenbedrijf uitoefenende) en de niet-scharende erfgooier, die
zijn rechten door erfenis verkregen had. In 1933 verkochten de erfgooiers
1.524 hectare heidegrond voor 2 miljoen gulden aan het Gooisch Natuur
Reservaat en ontvingen de 3.000 erfgooiers ieder de toentertijd
respectabele uitkering van 566 gulden. De omringende gemeenten en met
name Hilversum en Huizen hadden veel behoefte aan nieuwe woonruimte,
het aantal scharende erfgooiers nam steeds meer af en uiteindelijk zwichtte
het bestuur en verkocht in 1972 de resterende grond, hetgeen de
resterende erfgooiers ieder een bedrag van 3.000 gulden opleverde. Op het
Hilversumse gedeelte verrees de woonwijk de Hilversumse Meent en tussen Blaricum en Huizen
ontstond de wijk Bijvanck. Twee saillante details: op het huidige Mediaparkterrein te Hilversum
stond vroeger het Gemeenlandshuis van de erfgooiers. En de gemeente Blaricum eiste en kreeg een
duidelijke scheiding tussen de oude dorpskern en de nieuwe wijk Bijvanck door een groenstrook
hiertussen.
In mijn jeugd was het postkantoor van Blaricum gevestigd in een kapitaal pand, gelegen aan het
begin van de Huizerweg. Dit was verdeeld in drie gedeeltes: links voor de woning van de directeur

van de plaatselijke PTT, mijnheer van Schaick,
rechtsvoor het eigenlijke PTT kantoor en achter
het lokale politiebureau. Aan de voorzijde stond
de enige brievenbus in de gemeente. Ik kwam er
regelmatig om postzegels voor mijn ouders te
kopen, of geld op mijn spaarbankboekje te
storten. Binnen waren 2 loketten met maar één
beambte, de heer Honhorst, gehuld in een
stofjas en achter hem kon je vele
postsorteerzakken zien staan. Tegenwoordig is
het een notariskantoor.

Na  de  HBS  ging  ik  in  Bussum  op  een
handelskantoor werken. Aangezien ik de jongste
medewerker was, moest ik iedere dag de post

wegbrengen. Bussum had een groot postkantoor, waarin eveneens de telefooncentrale voor Laren,
Blaricum, Huizen, Naarden en Bussum, alsmede de telefooninstallatie- en  onderhoudsdiensten
ondergebracht waren. In de rechtervleugel bevond zich het eigenlijke postkantoor. Door de hoge
plafonds en de loketten met veel glas en messing had het een zeer formele uitstraling. Het
postkantoor had drie loketten voor de reguliere postzaken en twee loketten voor financiële zaken,
zoals sparen, kopen van rentezegels (toentertijd voor jouw pensioenvoorziening), postwissels,
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pensioenuitbetalingen en geld storten of opnemen van de girorekening. Dit vond toen veel plaats,
omdat de salarissen toen nog in contanten, verpakt in een loonzakje, uitbetaald werden.

Maar voor mij was het filatelistenloket, dat iedere dinsdagmiddag geopend was, het belangrijkste,
want ik kon in de tijd van de baas aandacht en geld aan toen één van mijn voornaamste hobby’s
besteden: filatelie!

Enige statistische feiten
Alhoewel het aantal poststukken nog steeds afneemt, is het aantal door TNT Post te verwerken
brieven nog steeds indrukwekkend. Dagelijks worden 16 miljoen poststukken bij 7,6 miljoen
adressen bezorgd. In december is er altijd een piek door de Kerst- en Nieuwjaarskaarten; dan
worden er 180 miljoen poststukken verwerkt. Van het totaal is 45 % brieven tot 50 gram. Hiervan is
92 % zakelijk en de resterende 8% bestaat uit particuliere post. TNT Post heeft in Nederland 57.000
medewerkers en wereldwijd 84.000. Het bedrijf telt 29.000 postbodes en 9.800 lokale bezorgers.
Sinds de negentiger jaren gingen bij TNT Post 23.000 arbeidsplaatsen verloren en dit zullen er in de
toekomst nog veel meer worden. Inmiddels is bekend, dat TNT nog eens 250 postkantoren wil
sluiten en daarvoor in de plaats worden postfaciliteiten geopend bij Albert Heijn filialen. Het
filatelistisch assortiment bij de postkantoren was al minimaal en wordt door deze maatregel
gereduceerd tot nul. Hierdoor worden de verzamelaars van Nederlandse postzegels overgeleverd
aan TNT Collect of de reguliere postzegelhandel. Maar gelukkig kunnen wij als leden van de OVVP
ook nog een beroep doen op Joop Hofkens en niet alleen voor de Nederlandse filatelistische
uitgaven; op verzoek verzorgt hij ook al andere filatelistische wensen tegen aantrekkelijke prijzen.
Door de moderne communicatiemiddelen als E-mail, SMS-berichten, elektronische wenskaarten, etc.
wordt dit mede in de hand gewerkt. Ook bedrijven als Sandd, Selektvracht, UPS en FEDEX knagen
aan de eens zo onaantastbare stoel van TNT. Dit wordt eens te meer in de hand gewerkt, doordat
sinds kort TNT het monopolie voor brieven onder 50 gram verloren is.

Cees Bakker
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Reacties op de ‘nieuwe’  OP
Naar aanleiding van de eerste verschijning van de nieuwe OP kregen zowel bestuur als
redactie veel reacties, allemaal erg positief en aanmoedigend. Hieronder een reactie naar
aanleiding van de inhoud:
 “Onze nieuwe Oosterhouter Post is indrukwekkend veranderd van uiterlijk en innerlijk. Het formaat,
de kleuren, de mooie grote letter, de inhoud, is ’n felicitatie waard. Het deed me ook deugd dat er
zelfs 2 heiligen in voorkwamen. De H. Willibrordus en de H. Franciscus van Sales. Maar nog nooit
had ik gehoord van ’n Madame Louise de Chamboisy als maîtresse van de H. Franciscus van Sales.
Daar ben ik eens naar gaan zoeken. In ’n Dictionnaire de Spiritualité, Tome 7, Col. 1060 vond ik het
volgende: Louise de Charmoisy was ‘n nicht (cousine) van St. François de Sales. Hij was haar
geestelijk leidsman. De schriftelijke raadgevingen die hij haar gaf, heeft hij op aandringen van zijn
geestelijk raadsman Jean Fourièr, rector van het Jezuïetencollege te Chambéry tot ’n boek gemaakt
en gepubliceerd. Dat is het beroemde “Introduction à la vie dévote". De daarin aangesproken
‘Philotée’ is Louise de Charmoisy, die dus geen maîtresse maar eerder een leerlinge was, een
geestelijke dochter. In de Winkler Prins nog een paar datums: 1567 geboren - 1599 hulpbisschop –
1602 bisschop – 1622 gestorven – 1665 heilig verklaard – 1877 tot kerkleraar uitgeroepen – in
1923 als patroon van de katholieke schrijvers en journalisten verkozen.
Met hoop dat u hier iets aan heeft, en de beste Paaswensen verblijf ik met hoogachting,
Zr. Juliana, O.L.Vr. Abdij, Oosterhout.”

Naschrift van de redactie
Zo ziet men maar weer hoeveel kennis er bij onze leden aanwezig is. De gegevens, die de schrijver
van het bewuste artikel had overgenomen, waren nota bene afkomstig uit een officiële bron, de
Franse Posterijen!
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Artikelen over filatelistische vorming
De heer Sjoerd Bangma, binnen het bondsbestuur belast met de filatelis-tische vorming, gaat een
tiental artikelen schrijven, waarin de filatelistische elementen op luchtige een laagdrempelige wijze
worden beschreven. Het eerste artikel is inmiddels op de website van de Bond (www.knbf.nl) ver-
schenen en vanaf nu verschijnen volgende arti-kelen met een interval van een maand, met een
onderbreking  voor  de  zomervakantie.  Elk  artikel  telt  4  pagina’s  op  A4-  formaat  en  ze  zijn  met
Acrobat Reader-8 om te zetten tot een boekje op A5-formaat.
Mocht u interesse hebben om de artikelen te ont-vangen, maar niet in de gelegenheid zijn
ze zelf van de website te ‘plukken’, geeft u dan even uw E-mailadres door
(jrluinge@euronet.nl) en wij zorgen ervoor dat u maandelijks het betref-fende artikel
netjes thuis-gezonden krijgt.

Gevraagd: rondzendboekjes
Uit de rondzendboekjes, die regelmatig bij meerdere leden van onze vereniging
circuleren, worden over het algemeen veel zegels genomen. De deelnemers, zowel de
inzenders als de kopers zijn over het algemeen enthousiast en velen hebben op deze
voordelige manier hun verzameling prima kunnen uitbreiden. Voor de inzenders een
gemakkelijke en vertrouwde manier om dubbele en overtollige zegels op te ruimen.
Maar er is op dit moment meer vraag dan aanbod. Maakt u dus van de gelegenheid gebruik en lever
goede boekjes, dus met een goede inhoud, betere zegels van goede kwaliteit, in bij Ludwig Engst,
hoofd rondzendverkeer (tel. 0162 684934 – l.engst@hetnet.nl ).

Van de redactie G
Allereerst moet ik u allen iets bekennen. Net zoals met de “OVVP 2009 enquête” heb ik schromelijk
onderschat hoeveel werk het is geweest om onze OP om te zetten van een maandelijks zwart/wit A5
boekje naar een 2 maandelijks postzegeltijdschrift op A4 formaat in kleur. Over de reacties van het
bestuur op deze enquête kunt u in het september nummer van de Oosterhouter Post meer lezen.
Maar opnieuw is het meer dan de moeite waard gebleken; uit de ontvangen reacties, zowel per mail
als persoonlijk; van leden, andere postzegelverenigingen en de KNBVF, is gebleken dat men de
vernieuwde Oosterhouter Post bijzonder waardeert. Hier kunnen wij als vereniging trots op zijn.
Echter, zoals ik op vergadering van 21 april 2009 al memoreerde, is de realisatie van de nieuwe OP
uitgevoerd door het collectief van onze OVVP: redactionele bijdragen van onze leden en de
toestemming van ons bestuur om voor het eerste vernieuwde nummer het budget ruimschoots te
overschrijden. Maar voor de continuïteit van de OP moet ik uiteraard binnen het budget blijven en
daarom is in goed gezamenlijk overleg het volgende besloten:
1) Het aantal pagina’s wordt in principe beperkt tot 20, hetgeen overigens qua inhoud het dubbele is
van de oude OP. 2) Het lettertype wordt gereduceerd tot punt 10. Dit is nog steeds goed leesbaar,
maar er ontstaat 30% meer ruimte. 3) Wij prefereren om zoveel mogelijk bijdragen van onze eigen
leden te publiceren. U hoeft deze niet zelf te schrijven; als redactie is het onze taak om uw ideeën of
gedachten te transformeren in filatelistische artikelen. Het enige wat wij u vragen is om de
desbetreffende postzegels af te beelden of in te scannen en ook daarbij kunnen wij u helpen. Er
heeft zich inmiddels al een aantal leden gemeld voor een artikel over hun verzamelgebied of motief,
maar hoe meer hoe beter. Ik zie uw reacties graag tegemoet. 4) Het is inmiddels mogelijk om de
veilinglijsten separaat per E-mail te ontvangen. Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u zich hiervoor
bij mij aanmelden.

Cees Bakker
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Van de voorzitter
Het is even wennen, maar nu we de Oosterhouter Post in een nieuwe uitvoering hebben, moeten we
er steeds aan denken twee veilinglijsten op te nemen. Ook moeten we in onze verslagen rekening
houden met het feit dat we twee bijeenkomsten hebben gehad. De ledenbijeenkomst van 21 april
was niet bijzonder spectaculair. Er waren bijna 60 leden aanwezig en het hoogtepunt van de avond
was de veiling, die in totaal € 657,70 opbracht.
De voorjaarsledenbijeenkomst op 19 mei, met bestuursverkiezing, jaarverslag (beschikbaar voor de
leden) en verloting was met meer dan 70 leden goed bezocht. Freek Wienhoven, onze secretaris van
de laatste acht jaar, was aftredend en niet herkiesbaar. De vereniging is veel dank verschuldigd aan
Freek voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze vereniging, maar ook bij het tot stand komen van
het samenwerkingsverband met PV Breda voor het organiseren van BOFILEX 2008. De aanwezige
leden waardeerden zijn inzet bijzonder en beloonden Freek met een hartelijk applaus. Freek
herinnerde in zijn afscheidswoorden aan de moeilijke periode, die ontstond na het overlijden van
Bert Berkhoudt, die bijna alleen alles draaiende hield in onze vereniging. Uiteindelijk is het allemaal
gelukt en Freek neemt met een goed gevoel afscheid van zijn bestuursfunctie. Met algemene
stemmen werd zijn opvolger Jack van der Laken gekozen tot bestuurslid en werd Peter Hendrickx,
die aftredend maar herkiesbaar was, herkozen in het bestuur. Ten aanzien van de financiële gang
van zaken verklaarde Karel van Vugt namens de kascommissie, dat deze de boeken heeft
gecontroleerd en in orde heeft bevonden.
Bij de algemene mededelingen kon bekend worden gemaakt dat het jubileumpresentje van de Bond,
het speciale velletje, ook beschikbaar is voor huisgenootleden, jeugdleden en de nieuwe leden die
we de laatste tijd hebben mogen begroeten.
De voor de leden van het rondzendverkeer benodigde stempeltjes zullen in de toekomst bij
deelname aan de leden worden verkocht voor een zo laag mogelijke prijs. Ze worden dus niet meer
uitgeleend met statiegeld; dit vooral omdat de stempeltjes na enige tijd slijten en niet meer
hergebruikt kunnen worden.
De veiling werd hierna zeer vlot afgewerkt, zodat we na het afrekenen (opbrengst € 496,80) konden
beginnen aan het hoogtepunt van de avond: de voorjaarsverloting. Vlot werden de meer dan
honderd prijzen, deze keer alleen bijeengebracht door onze onvolprezen Joop Hofkens, verloot
waarna de leden na een bijzonder geslaagde en gezellige avond huiswaarts keerden.

Reinder Luinge
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De Dienstzegels "Armenwet", pas op voor vervalsingen! (deel 2)
(door Toon Oomens, NVPV)

/ Ten tweede: Opdruk op de verkeerde plaats
Veel  vervalsers  dachten  “als  er  maar  ARMENWET  op
staat, zal het wel goed zijn”. Nee dus. Zowel de positie
van de opdruk als de plaatsing zijn heel nauwkeurig
vastgesteld en altijd constant! In figuur 5 worden
enkele slordige vervalsingen getoond.
Ten derde: De plaatsnaam
Omdat de meeste zegels alleen werden gebruikt door de
Armenraden vindt men in hoofdzaak afstempelingen
(indien  leesbaar)  van  de  volgende  34  plaatsen  in
Nederland:
Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft
c.a., Den Helder, Deventer, Dordrecht, Enschede,
Gouda, ’s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen
c.a., ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Hoogezand c.a.,
Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Meppel, Middelburg,
Nijmegen, Opsterland, Princenhage c.a., Roermond,
Rotterdam, Schiedam, Smallingerland, Utrecht,

Figuur 5                           Vlaardingen c.a., Vlissingen, Zaandam.
Men  zal  de  meeste  afdrukken  vinden  van  Haarlem,  omdat  alleen  in  die  plaats  de  zegels  ook  te
krijgen waren voor verzamelaars aan het filatelistisch loket. Veel verzamelaars stuurden een brief
aan zichzelf om aan een gestempelde serie te komen. In feite was dit oneigenlijk gebruik, maar dit
werd toegestaan.
Er zijn echter op brieven ook namen gevonden van plaatsen waar geen Armenraad was. In die
gevallen kan er sprake zijn van een retourenvelop of antwoordkaart. Deze zijn echter zeldzaam.
Kortom, een juiste plaatsnaam kán bevestigen dat de zegel echt is. Een andere plaatsnaam dan de
34 hierboven genoemde kán duiden op een vals exemplaar.
Ten vierde: De datum
In vrijwel alle gevallen van echte zegels zal de datum in de afstempeling (indien leesbaar) liggen in
de gebruiksperiode 1913-1919. Enkele kantoren gingen nog door met het gebruik tot 1921. Wijkt
een (leesbare) datum af van deze periode, dan heeft men vrijwel zeker te doen met een vervalsing.
Twee voorbeelden:

Figuur 6 Figuur 7

Figuur 6 toont een zegel met datum 15.6.11 en dat is vóór de officiële gebruiksperiode. De
plaatsnaam is trouwens “De Bildt” en ook dat klopt niet. En natuurlijk is de opdruk ook vals.
Figuur 7 laat een zegel zien met een stempel met het jaartal 1924. Dat is ná de gebruiksperiode.
Ook hier is de opdruk vals.
Het bekijken van de zegels aan de hand van de bovenbeschreven 4 criteria stelt mij in staat om vast
te stellen of ik een vals dan wel een echt exemplaar in handen heb. Je moet wel een goede loep of
vergrootglas hebben (10x of beter). Dezelfde vergroting (en nog beter!) kun je ook bereiken met
een goede scanner en een computer. Dat is in dit artikel ook gedaan. En daar hebben we één van de
handige voordelen van de moderne technologie.

Met dank overgenomen uit Digizine/verenigingsblad ’t Faktueeltje van postzegelvereniging
 ’t Fakteurke te Klimmen (Limburg).


