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25 september 2021 
 
 
Beste medeverzamelaars, 
 
In de vorige nieuwsbrief noemde ik al de maand september als maand van de eerstkomende 
bijeenkomst. Begin alvast maar met het klaarmaken van de dozen die je mee gaat nemen! 
 

We hebben namelijk in Oosterhout 
het Floraliapark vastgelegd op 
zaterdag 25 september. Op deze 
dag zullen we niet alleen die dozen 
gaan doorkijken, maar allereerst 
ons 35-jarig jubileum vieren. Dat 
doen we samen met jullie partners 
die welkom zijn. Voor hen hebben 
we naast een gezamenlijke start,  
met uiteraard feestgebak, een 
alternatief programma. Dat volgen 
zij als wij onze jaarvergadering 
houden. 
 

 
Kortom, een ochtend [en een stukje middag] waarop we met van alles bezig zullen zijn. Het 
definitieve programma volgt als we september wat dichter naderen en we dan ook wat zekerder 
kunnen zijn van wat er dan mogelijk is. Zet alvast deze datum in je agenda en niet alleen in je eigen 
agenda, maar ook in die van je partner. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
 
Gerard Straathof 
[voorzitter] 
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Hoe de auto Nederland veranderde (deel 8A) 
 

 

 

Organisaties voor auto’s 

 

 

 

 

 

 

Met de komst van de auto kwamen er ook allerlei organisaties die de belangen van de 

gebruikers gingen behartigen. In dit deel werp ik een nadere blik op een aantal van deze 

organisaties. 

 
 

Als je aan auto’s denkt, denk je meteen aan de ANWB, die in 1983 al zijn 100-jarig jubileum 

vierde. Maar wacht even…. in 1883 waren er helemaal nog geen auto’s! De letters ANWB 

staan dan ook voor Algemene Nederlandse Wielrijders Bond, en in 1883 waren dat met name 

de berijders van de ‘hoge Bi’. Dat was zo’n fiets met een groot voorwiel, een klein achterwiel, 

een onhandig stuur, rubberen banden en een directe aandrijving op het voorwiel. 

Levensgevaarlijk dus, maar de ANWB organiseerde toertochten en wedstrijden voor de 

enthousiaste fietsers en lobbyde voor een soepeler regelgeving.  

Drukke winkelstraten waren immers verboden terrein voor deze fiets en je mocht niet harder 

dan ‘een paard in matige draf’.  

 

    
 

Opvallend is dat de volledige naam van de ANWB in stempelafdrukken niet voorkomt, maar 

wel vaak als onderschrift ‘Toeristenbond voor Nederland’ of later ‘Koninklijke Nederlandse 

Toeristenbond’ werd gebruikt. Je kunt dat beter begrijpen als je weet dat in 1884 het eerste 

‘bondshotel’ werd geopend. Dat waren ‘goedgekeurde’ overnachtingsplaatsen waar ANWB-

leden tijdens hun toertochtjes met korting konden overnachten en maaltijden en wijn tegen 

een gereduceerde prijs konden nuttigen. In 1898 waren er al 575 Bondshotels! De ANWB 

was dus eigenlijk een club die de belangen van toeristen behartigde. Voor reisinlichtingen en 

het bijhouden van toeristische voorzieningen had de ANWB een netwerk van ‘consuls’ op 

landelijk, provinciaal en regionaal niveau opgezet. De ANWB is dus vooral je gids op reis, 

zoals we zien in hun frankeerstempels. 
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De in een eerder deel van dit artikel al genoemde richtingaanwijzers waren er dus vooral 

vanuit toeristisch oogpunt. In de Eerste Wereldoorlog, toen ijzer schaars was, werden die 

aangevuld met de bekende betonnen ‘paddestoelen’. Zoals u weet staan die vooral in de 

toeristisch aantrekkelijke gebieden. Om eigenaren van landgoederen te bewegen om 

wandelaars en fietsers toe te laten werd al in 1926 de ‘Laat niet als dank’ campagne gestart 

om deze gebieden niet te laten vervuilen. Later is deze spreuk ook nog gebruikt in 

frankeerstempels van de ANWB. 

 

 
 

Alles goed en wel, maar wanneer komt de auto in beeld bij de ANWB? In 1920 nam de 

ANWB deel aan het Nederlands Wegencongres, waar het rijkswegenplan werd opgesteld met 

als doel het wegennet geschikt te maken voor gemotoriseerd verkeer. In die periode had de 

ANWB ook al oog voor de veiligheid van weggebruikers. In 1916 kwam het boekje ‘regels 

van de weg’ uit, dat o.a. voorzag in het rechts houden, voorrang verlenen en richting aangeven 

bij afslaan. In de jaren ’20 kwamen daar de eerste verkeerslessen op scholen bij. Samen met 

enkele andere organisaties richtte de ANWB in 1932 Veilig Verkeer Nederland op.  

 

    
 

Ook later blijft veiligheid een belangrijk thema voor de ANWB. In frankeerstempels zien we 

aandacht voor de technokeuring en voor de autogordel. De technokeuring kon je bijvoorbeeld 

uit laten voeren voordat je een tweedehands auto kocht. Eind jaren ’50 werden er al 

autogordels ingebouwd in de auto’s van de bondsrijschoolhouders en van de wegenwacht. 
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Vlak na de Tweede Wereldoorlog (in 1946, dit jaar dus 75 jaar geleden!) kwam de ANWB 

met een noviteit: de wegenwacht. Zij boden ter plekke hulp aan met pech gestrande 

motorvoertuigen. En dat was toen geen overbodige luxe gezien de belabberde staat van de 

auto’s en de wegen. Van de 30.000 rondrijdende auto’s werden er het eerste jaar 10.000 

geholpen! Aanvankelijk kwam de wegenwacht langs op stoere Harley Davidson WLC 

motoren met zijspan, afkomstig van het Canadese bevrijdingsleger. Via de ANWB praatpalen 

kon je ze oproepen. Vanaf 1960 ging de wegenwacht auto’s gebruiken, maar door de keuze 

van het model verdween het stoere karakter wel. Bij pech kwam er namelijk een Citroën 2CV 

(jawel, een lelijke ‘bestel’ eend) langs om je weer op weg te helpen! Daarna werd het imago 

langzaamaan opgepoetst, eerst met een Renault 4 en vanaf eind jaren ’70 diverse types 

Volkswagen. Tegenwoordig komen ze in een elektrische auto en in grote steden op een 

elektrische motorfiets.  

 

    
 

De pechhulp breidde zich verder uit naar het buitenland, bijvoorbeeld via de Reis- en 

Kredietbrief, waarmee je vanaf 1957 bij pech in het buitenland een voorschot kon krijgen op 

pechhulp en medische hulp. Ongeveer tegelijkertijd startte de ANWB Alarmcentrale, die 

gestrande automobilisten in het buitenland weer op weg hielp. Op veel frankeermachines 

wordt ook reclame gemaakt voor de Nationale Hulpbrief. Over de ‘wegenwacht met een 

sterretje’ is op internet niets terug te vinden, maar ik denk dat het te maken heeft met een 

uitbreiding van de wegenwachthulp met een vergoeding voor rechtsbijstand en/of ongevallen. 

    

     
 

Al in 1915 opende de ANWB zijn eerste winkels. Daar kon je kaarten en gidsen kopen, 

verzekeringen afsluiten en je reis plannen. Hier werd uitgebreid aandacht aan gegeven in 

frankeerstempels. Op de radio hoor je sinds 1964 de ANWB Verkeersinformatie, met 

berichten over het weer en over files. Concluderend kunnen we wel stellen dat de ANWB, 

met nu ruim 4,5 miljoen leden, een zeer actieve en veelzijdige bond met een rijke historie is, 

die veel voor Nederlandse weggebruikers betekend heeft.  
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KNAC 

 

    
 

Nu we weten dat de ANWB er niet speciaal voor de automobilist was, kunnen we beter 

begrijpen waarom in 1998 daarnaast ook nog de Nederlandse Automobiel Club werd 

opgericht. Vlak na de oprichting van de NAC werd er een spectaculaire autorace gehouden 

van Parijs naar Amsterdam en terug, met deelname van bijna 60 auto’s. Het doel van de club 

was ‘het automobielwezen in Nederland te bevorderen’, oftewel het leven van de automobilist 

aangenamer te maken. Dat deden ze door het keuren van benzinedepots, het maken van 

betrouwbaarheidsritten en het organiseren van congressen. Net als de ANWB hielden ze 

clubtochten (uiteraard met auto’s) en richtten ze hotels op om tijdens die tochten in te 

overnachten. Door de hulp die ze aan het leger leverden kregen ze in 1913 het predicaat 

Koninklijk. Later gaf Prins Bernhard een koninklijk tintje aan de KNAC, door er 67 jaar 

enthousiast beschermheer van te zijn. Prins Bernhard hield wel van sportieve en snelle auto’s. 

 

 
 

Veiligheid was belangrijk voor de KNAC. Die werd vooral gezocht in rijvaardigheid, want 

aan de andere kant organiseerden ze ook snelheidswedstrijden en waren ze tegen een 

maximum snelheid.  Na de Tweede Wereldoorlog kwam de KNAC als eerste met een anti-

slip cursus. 

De KNAC heeft ruim 12.000 leden. Veel van die leden hebben niet alleen een passie voor 

auto’s, maar vooral interesse in oldtimers. Al jaren geeft de KNAC het tijdschrift ‘de auto’ uit 

en elk jaar een autojaarboek. Hoewel er nauwe banden met de ANWB zijn is de KNAC toch 

heel anders, want, zoals ze in de afdruk van RN 4335 vermelden, verschil moet er zijn! 
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ANAC 

 

Op grond van de frankeerstempels in mijn verzameling weet ik dat er, in ieder geval tussen 

1964 en 1988, nóg een club voor automobilisten is geweest, namelijk de ANAC. Die 

afkorting staat voor Algemene Nederlandse Automobilisten Club. Op Internet is er niets over 

te vinden, dus hou ik het bij onderstaande stempelafdrukken. 

 

    
 

Alhoewel, ANAC (met hetzelfde logo als in PB 2796 gebruikt) doet momenteel in 

verzekeringen en hypotheken, en jawel, komt volgens hun website voort uit de Algemene 

Nederlandse Automobilisten Club! Ze presenteren zich dan ook als specialist op het gebied 

van motorrijtuigen. 

 

NKC 

 

De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) is in 1976 door een groep zelfbouwers opgericht 

en inmiddels uitgegroeid tot de grootste club voor camperbezitters in Europa met 58.000 

leden. Ze hebben een eigen werkplaats, het Techno Centrum, en een eigen blad, de 

Kampeerauto. Verder organiseren ze reizen en evenementen, geven advies (bijvoorbeeld via 

de actie ‘Weet wat je weegt’  om te zwaar beladen campers te voorkomen) en hebben ze een 

eigen verzekering voor campers. Voor het vinden van goede overnachtingsplekken gebruiken 

ze de app ‘campercontact’. Tenslotte organiseren ze de verkiezing van de ‘Kampeerauto van 

het jaar’. Op stempelgebied hebben ze weinig te bieden, dus u moet het doen met stempels 

waarin een kampeerauto/camper genoemd wordt. 

 

    
 

 

 

NCC 

 

Hoewel liefhebbers van kampeerauto’s juist niet voor een caravan kiezen kom ik zo toch bij 

hen uit. De afkorting NCC staat sinds 1957 voor ‘Nederlandse Caravan Club’ (niet te 

verwarren met het Nationaal Crisis Centrum of de Nederlandse Caviafokkers Club). Het 

woord ‘caravan’  komt van ‘karavaan’ en is een verplaatsbare woning. Bij sommigen is deze 

opvolger van de woonwagen ook wel bekend als ‘sleurhut’. De NCC beheert 12 

kampeerterreinen, waar kampeerevenementen worden georganiseerd. Verder zijn er 

weekendjes om met een caravan te leren rijden. Ook faciliteren ze in caravanstalling. Het lijkt 

me wel een gezellige club, gezien hun logo met een klomp die door een ‘schicht van 

Bommel’ wordt voortgetrokken. 
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EAC 

 

De Stichting Economische Automobiel Club (EAC) is een consumentenorganisatie voor 

particuliere automobilisten. Sinds 1967 is hun primaire doel om de kosten van het autorijden 

zo laag mogelijk te houden. Aanleiding voor de oprichting was dat ze de macht van grote 

olieconcerns wilden breken door benzine met korting aan te bieden via de zgn. ‘witte 

pompen’. De EAC kwam toen al met een tankpas om nog voordeliger te tanken. Dat sloeg aan 

bij de zuinige Nederlanders. Al snel kwam de EAC met goedkope verzekeringen, korting op 

accessoires, een eigen blad en een eigen wegenhulp, destijds de eerste concurrent van de 

Wegenwacht van de ANWB. De naam van het blad was eerst ‘Mijn Auto’ , daarna ‘De 

Automobilist’ , vervolgens ‘Auto Contour’  en nu ‘Auto & Mobiliteit’. Verder propageren ze 

een verantwoord autogebruik met aandacht voor milieu en veiligheid. 

 

 
 

VVV/VVN 

 

Over veiligheid gesproken….door het steeds verder groeiende (auto)verkeer werd het steeds 

onveiliger op straat. In 1932 werd het ‘Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer’ 

opgericht met als doel de verkeersveiligheid te bevorderen. Het Verbond zorgde voor 

bundeling van de inspanningen van vele plaatselijke verenigingen. In 1948 werd de naam 

aangepast in ‘Verbond voor Veilig Verkeer’.  
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Daarbij waren de ogen vooral gericht op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals 

kinderen, voetgangers en fietsers. Vanaf de oprichting nam het verbond verkeersexamens af 

op scholen. Vanaf 1959 is er verplicht verkeersonderwijs op lagere scholen. 

 

 

    

    
 

In 1970 zien we in de frankeerstempels dat de naam veranderd is in Veilig Verkeer 

Nederland. Het motto is sindsdien ‘iedereen veilig over straat’.  

 

    
 

In 2000 is er na een fusie (met de Voetgangersvereniging en met de stichting Kinderen 

Voorrang!) nog een tijdelijke naamswijziging geweest naar 3VO (wat staat voor Verenigde 

Verkeers Veiligheids Organisatie). Leuk bedacht, maar de naam sloeg niet aan en in 2006 

werd het gewoon weer VVN. 

 

 
 

Het VVV en VVN zorgden voor educatie en gedragsbeïnvloeding, o.a. door het organiseren 

van tal van campagnes. Die gingen bijvoorbeeld over veilig oversteken (links, rechts, links) 

en valhelm hoofdzaak. In hun frankeerstempels werd hier ook veelvuldig aandacht aan 

geschonken. 
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Er was ook aandacht voor de automobilist. Denk aan ‘Een verblinde bestuurder is stekeblind’, 

‘Achter vrij? Voor vrij? Dan pas inhalen!’, ‘Glaasje op, laat je rijden!’, ‘Gladde wegen, 

pompend remmen’ en ‘Twee uur rijden, kwartier rust’. Van recenter datum zijn de campagnes 

rond de BOB (Bewust Onbeschonken Bestuurder) en MONO (geen mobieltje gebruiken 

tijdens het rijden), maar die heb ik nog niet in frankeerstempels gezien. 

 

    

    

 
Een vlek op het blazoen van VVN is dat 3 directeuren hun functie opgaven nadat ze waren 

betrapt op te hard rijden. Een directeur van zo’n club moet immers wel het goede voorbeeld 

geven! 

 
 

[Jan Willem Jansma] 
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OUD (KRANTEN) NIEUWS 3 

 

 
Het vrije volk van 28-1-1961 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRANKEERSTEMPEL.NL 

 

Bladzijde 11                                                                                       nieuwsbrief 2021-6 

 

 

 

DE KPL. VAN OUDHEUSDENKAZERNE 

 

 
 

De afdrukken van defensie zijn, een kleine uitzondering daargelaten, saai. Zeker die van de 

Koninklijke Landmacht. Toch wil ik aan de hand van bovenstaand stempel iets vertellen over 

deze kazerne, omdat ze in de recente geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld. 

De kazerne werd in de Tweede Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetter 

als Fliegerhorst Hilversum om gebruikt te worden voor militairen die op het ernaast gelegen 

vliegveld werkzaam waren. Bij de bouw en inrichting van het terrein koos men voor een 

bouwstijl die in de omgeving gebruikelijk was om de verschillende kazernegebouwen te 

maskeren. Deze stijl was een boerderijstijl met veel bos en smalle wegen. Tussen het 

vliegveld en de kazerne groef men een tunnel. 

 

Toen de Tweede Wereldoorlog afgelopen was, verzamelden hier zich de Canadese militairen, 

die grote delen van Nederland bevrijd hadden en vanuit deze kazerne weer terugkeerden naar 

hun vaderland. 

In februari 1946 werd in de kazerne het Marine Opleidingskamp (MOK) gevestigd, omdat de 

kazernes in Den Helder en Voorschoten zwaar beschadigd waren. Vanaf dat jaar tot 1978 

ontving het vlootpersoneel van de Koninklijke Marine (zowel beroeps als dienstplichtig) hier 

de eerste militaire vorming (EMV). Tevens was op het terrein van 1961 tot 1984 het Marine 

Opkomstcentrum (MOC) (in 1978 hernoemd tot Marine Keurings- en Selectiecentrum 

(MARKEURSEL)) gevestigd, waar de keuring en selectie van toekomstig marinepersoneel 

plaatsvond. 

In 1978 ging de kazerne over van de Marine naar de Koninklijke 

Landmacht. De kazerne werd toen bestemd tot thuisbasis voor het 

Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Diensten (OCMGD) dat 

van Amersfoort naar Hollandsche Rading werd overgeplaatst. In april 

1979 was de officiële opening door Koningin Juliana, sindsdien 

verwijst de naam van het complex naar korporaal Jan van 

Oudheusden. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De_onthulling_van_het_borstbeeld,_Bestanddeelnr_930-2122.jpg
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Korporaal Johannes Martinus Petrus van Oudheusden  

(Tilburg, 10 januari 1906 – Tilburg, 20 februari 1943) was een Nederlands militair die tijdens de Duitse inval in 

Nederland in de meidagen van 1940 als ziekenverzorger werkte bij de 13de batterij luchtdoelartillerie bij 
het vliegveld Ypenburg.  

Bij Koninklijk Besluit Nr. 6 van 19 juli 1946 werd de dienstplichtig korporaalziekenverpleger Van Oudheusden 

postuum benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse: 
Heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door 

op 10 Mei 1940 nabij het vliegveld Ypenburg als ziekenverzorger bij de 13e Batterij Luchtdoelartillerie met zeer 

veel zelfopoffering gewonden te verzorgen onder hevig vijandelijk vuur; hij is daarmede doorgegaan ondanks de 
door hem ondergane ernstige mishandelingen door een Duitscher. Voorts heeft hij zich in het vijandelijk vuur 

begeven om te trachten den vijand te bewegen niet op een keet te schieten, waar hij gewonden een ligplaats had 

verschaft. Hij is enkele jaren later aan de gevolgen van de bovenvermelde mishandelingen overleden.  

 
 

In juli 2014 en de maanden daarna vond op deze 

locatie de identificatie plaats van de slachtoffers van 

de vliegramp van Malaysia Airlines-vlucht 17. 

Men koos voor deze kazerne omdat er een ruime hal 

beschikbaar was. Bovendien was op de kazerne door 

het OCMGD een en ander aan expertise en 

faciliteiten aanwezig. 

 

 

Het licht verontreinigde kazerneterrein stond te koop. In 2015 mocht de gemeente Hilversum 

als eerste een bod doen, maar heeft hier na diverse rondgangen van afgezien. De gemeente 

heeft de locatie in het bestemmingsplan tot 2030 aangewezen voor lichte recreatie en natuur. 

De kazerne zou per 31 december 2018 sluiten als Defensie geen nieuwe bestemming vindt, 

staat in de stukken van de minister van Defensie die aan de Eerste en Tweede Kamer zijn 

aangeboden in samenspraak met de huidige hoofdgebruiker van de kazerne, het Defensie 

Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC). 

Op 26 maart 2018 is besloten dat de kazerne permanent open blijft in het kader van een 

budgetverruiming van 1.5 miljard euro voor het Ministerie van Defensie. 

 

  

De wrakstukken van de MH-17 werden overgebracht naar de Vliegbasis Gilze-Rijen voor 

onderzoek. 

[Peter Janssen] 
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