Redacteur algemeen:
P.L. Janssen,
janssen.oosterhout@ziggo.nl

Redacteur stempelnieuws:
H. Smoor,
h.smoor9@upcmail.nl

Uitnodiging voor de bijeenkomst zaterdag 24 september 2022
Voor de derde bijeenkomst van dit jaar zijn we welkom op een nieuw adres, maar met een
oude bekende eigenaar.
Hij verwacht ons vanaf 10:00 uur in zijn
pannenkoekenhuis:
Staverdenseweg 3,
8075 AN Elspeet.
Dit restaurant ligt in het centrum van Elspeet, de eigenaar heeft me verzekerd dat aan
de overzijde van de weg bij de kerk voldoende parkeerruimte aanwezig is.
(Mocht u een karretje/steekwagentje hebben, brengt u dat dan mee om de vele dozen van de
auto naar de zaal te brengen)
Graag tot dan!
Peter Janssen
[secretaris Frankeerstempel.nl]
Verslag van de bijeenkomst van zaterdag 25 juni 2022
Bij deze bijeenkomst in Oosterhout waren 18 leden aanwezig en hadden 4 leden zich bij de
secretaris afgemeld.
Na de formele opening vroeg de voorzitter aandacht voor het artikel van Gert Jan Holstege in
het blad Filatelie en lag het blad ter inzage.
Filatelie zal ook dit jaar weer in oktober komen met een speciaal themanummer, dit keer
gewijd aan staatshoofden. Onze vereniging zal afzien van een inbreng.
De redacteur van de nieuwsbrief ziet graag kleine artikelen tegemoet (maar natuurlijk zijn ook
grotere meer dan welkom!).
Na de sluiting mocht iedereen weer een stapeltje enveloppen met afdrukken van gemeenten in
ontvangst nemen en kon er ruim worden gezocht in de aanwezige dozen.
Peter Janssen
[secretaris Frankeerstempel.nl]
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Speciale dagen, weken en jaren (deel 3)
Een heel jaar
De Verenigde Naties en de Europese Unie nemen geen genoegen met een dag of een week.
Zij bedenken actuele en aansprekende thema’s en noemen dat dan een ‘Internationaal jaar
van…”of een ‘Europees jaar van…’. De Verenigde Naties begonnen daar in 1960 mee, met
het wereldjaar van de vluchteling. Eens kijken of we die ook in stempels tegenkomen. Nee,
helaas. Wel heeft de YMCA 1970 tot vluchtelingenjaar uitgeroepen en daar aandacht aan
geschonken in hun frankeerstempel.

Wereldjaar van het Toerisme
In 1967 was toerisme het thema van het jaar van de Verenigde Naties. Toerisme werd gezien
als paspoort tot de vrede. De Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
(ANVV), dat later het Nationaal Bureau voor Toerisme zou worden, bracht dit via hun
frankeerstempel onder de aandacht.

In 1990 kwam daar een vervolg op in Europees verband, getuige de afdruk van PB 8448 van
het Ministerie van Economische Zaken (Europees jaar van het Toerisme).
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Internationaal jaar van het onderwijs
UNESCO, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, heeft 1970
uitgeroepen tot internationaal jaar van het onderwijs. Zij stellen dat alle kinderen en jongeren
recht op kwalitatief goed onderwijs hebben. Als mensen kennis opdoen over de wereld en
over elkaar, dan zullen mensen minder snel geneigd zijn om oorlog met elkaar te voeren, zo is
de gedachte.

Met 1975, het Europees jaar voor monumenten, wisten een provincie en enkele gemeenten
wel raad. Zij noemden het steevast ‘Monumentenjaar 1975’. De provincie Limburg bedacht er
een prachtige spreuk bij: ‘Een toekomst voor ons verleden’.

De Gemeente Lemsterland toont de hervormde kerk in Lemmer, een Rijksmonument,
op FR 7383.

De Gemeente Haskerland toont Penninga’s molen in Joure. In het monumentenjaar 1975
draait de molen volgens de afdruk van FR 7420 iedere zaterdagmorgen. Volgens de website
van de Stichting Penninga’s Molen is dat overigens nu nog steeds zo.
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In het frankeerstempel van de Gemeente Zutphen stonden al enkele monumentale torens
afgebeeld. Zij besloten er alleen ‘Monumentenjaar 1975’ onder te zetten.

Jaar van het kind
Het jaar van het kind, in 1979, was ook het startsein om te komen tot een internationaal
verdrag voor kinderrechten. Het zou 10 jaar duren voordat de VN het Kinderrechtenverdrag
zou aannemen. In 1979 kon je ook voor het eerst bellen met de kindertelefoon of kijken naar
het Jeugdjournaal. Ook was 1979 het oprichtingsjaar van ‘Defence for Children
International’, een vereniging die opkomt voor de rechten van kinderen. Bij Terres de
Hommes zien we in het frankeerstempel iets terug van het jaar van het kind.

Gehandicapten
In 1981 waren de ‘Personen met een handicap’ aan de beurt. Het centrale thema was
‘volledige integratie en gelijkheid’. Dat zou bereikt moeten worden door meer mogelijkheden
te creëren voor personen met een beperking om actief mee te doen aan de samenleving. De
Provinciale Revalidatie Zuid-Holland memoreert het gehandicaptenjaar in het
frankeerstempel (FR 21387).
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Daklozen
De Verenigde Naties hebben 1987 uitgeroepen tot het Internationaal jaar van de daklozen om
te attenderen op de situatie waarin daklozen in grote steden verkeren en hun
‘woonomstandigheden’ te verbeteren. Van het jaartal is een beeldend logo gemaakt, zoals te
zien is in de afdruk van HR 4509 van het Ministerie van VROM.

Het kan toeval zijn, maar net in 1987 bestond het Leger des Heils (bekend van o.a. de
daklozenopvang) 100 jaar.
Alfabetisering
In 1990 was het thema ‘Alfabetisering’ aan de beurt. Nederland kent ook nu nog een paar
miljoen ‘functioneel analfabeten’, dat zijn mensen die in het dagelijks leven gehinderd
worden door een slechte taal- of leesvaardigheid. In 1990 zagen de Regionale Opleidings
Centra het daglicht. Die ROC’s waren o.a. bedoeld voor ‘volwasseneneducatie’ (als
voortzetting van de basiseducatie) onder het motto ‘een leven lang leren’. 1996 zou trouwens
het ‘Europees jaar voor Levenslang Leren’ worden. Mooi beleid of niet, het waren weer
enkele woorden die de mensen die er gebruik van zouden moeten maken niet begrepen.

Industrieel erfgoed
Het jaar van het Industrieel Erfgoed (1996) kwam niet van de VN of de EU, maar was een
feestje van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Projectbureau Industrieel Erfgoed.
De bedoeling was om het publiek via culturele manifestaties interesse bij te brengen voor de
overblijfselen van ons industriële verleden. De inzet was het behoud van ‘sporen van
bedrijvigheid’.
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Maar goed, we dwalen af. Tot slot daarom nog 2021: Het jaar van de schoonmaak. Huh, zult
u zeggen, nooit van gehoord. Klopt, is ook geen officieel jaar. Aanleiding voor deze uitspraak
was dat de Schoonmaak Vakdagen in 2020 vanwege corona niet doorgingen en pas in 2021
weer georganiseerd zouden worden. In 1985 kwam de VGR Schoonmaakgroep al met de
opmerking in hun frankeerstempel dat het bij hen al 25 jaar het ‘Jaar van de Schoonmaak’
was!

[Jan Willem Jansma]
Alphen aan den Rijn, deel 1 en 2
Nu de najaarsbijeenkomst van de club in de woonkern Alphen aan den Rijn is, is de
gelegenheid daar om jullie meer te laten weten van dit oord, of zoals wij zeggen: ons dorp
(met stedelijke allures!).
Het Alphen aan den Rijn van nu is per 1 januari 2014 een
fusiegemeente tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.
De gemeente heeft acht woonkernen: Aarlanderveen, Alphen aan
den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp, Hazerswoude
Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam.
Afgelopen jaar is de gemeente uitgeroepen tot de meest gemiddelde gemeente van Nederland.
Dat wil zeggen dat de gemeente op lokaal niveau de samenstelling van ons land het best
weerspiegelt qua verdeling in stedelijk en landelijk, jong en oud en rijk en arm.
En wat zegt de gemeente Alphen a/d Rijn hierop? “Het onderzoek verbaast ons niet.
We zijn er juist trots op dat we een heel diverse gemeente zijn, met positieve uitschieters
als veiligste 100.000+-gemeente en een van de financieel meest gezonde. Onze gemeente
heeft alle voorzieningen die bij een stad horen, heeft ook kleine dorpen met een eigen
identiteit en kent daarnaast mooie groene waterrijke gebieden.”

Ons dorp mag zich gelukkig prijzen met de fusie, want waren we al trots op onze buur
Boskoop en ook een beetje jaloers, nu niet langer
het laatste. De wereldwijd bekende
boomkwekerijen en sierteelt zijn nu deel van de
gemeente.
Maar ook ons dorp haalde af en toe ook de voorpagina van het nieuws, al was het niet altijd iets
om trots op te zijn. Feit is dat we als plaats al in
de 4e eeuw op een Romeinse routekaart vermeld
zijn, zij het nog onder de naam Albaniani.
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Bij de start van de centrumvernieuwing zo‘n 25 jaar geleden, zijn opgravingen gedaan waarbij
delen van het grensfort blootgelegd zijn.
We hebben meer met de Romeinen, want ook het themapark Archeon heeft, als enige locatie
langs de Limes, reconstructies van Romeinse gebouwen. Het is ook de plek waar een van de
zes gevonden Romeinse boten wordt gerestaureerd. De boten zijn begin zeventiger jaren in
Zwammerdam (op de kaart als
Nigropullo) uitgegraven.
De zuidelijke oever van de Rijn was
de noordelijke grens van het
Romeinse Rijk en heet de Limes.
Inmiddels is de Limes geen grens
meer voor ons dorp en is aan beide zijden driftig bebouwd. Het heeft zich de laatste 50 jaar
enorm uitgebreid. Eerst op de noordoever met de Ridderveldwijken (1965-1985), toen op de
zuidoever met de wijk Kerk en Zanen.
Jammer dat men het nieuwe Afvalbrengstation de naam “Ecopark de Limes” gegeven heeft. Wie op
internet ‘Limes Alphen’ zoekt, wordt overladen met het wel en wee van dit station.

Tot 1953 had de kern van Alphen één ophaalbrug over de Oude Rijn en met de opening van
de Julianabrug kwam er een basculebrug bij. Nog geen vijftig jaar later bleek dat deze brug
nodig gerenoveerd moest worden, maar het bleef lapwerk wat het beweegbare deel betrof. In
2014 besloot men daarom de stalen
basculebrug (dek, staart en ballastkist) te
vervangen.
Op 3 augustus 2015 werd de nieuwe
basculebrug, door twee op pontons staande
kranen, van het transportponton getild en
toen ging het mis. Een van de kranen
begon tijdens het manoeuvreren te
schuiven, gleed van het ponton af en nam
de last en de andere kraan mee. De twee
kranen en de bascule kwamen deels in het
water, deels op de oever terecht. Gelukkig
geen doden, wel 4 panden op de wal totaal verwoest.
Twee maanden later had een drijvende bok alles geborgen en 18 mei 2016 ging het inhijsen
van de herstelde basculebrug zonder problemen. Door twee kranen op de wal!
Een dieptepunt in het Alphense was de schietpartij in het winkelcentrum De Ridderhof in
april 2011. Midden op de dag schoot de dader ruim honderd keer om zich heen, waarbij zeven
doden vielen en zeventien gewonden; daarna schoot hij zichzelf dood.
De afwikkeling van het drama heeft tien jaar moeten duren omdat de
wapenvergunningverlener weigerde zijn verantwoording te nemen.
Het zalencentrum De Bron, waar wij 26 november a.s. bijeenkomen, ligt naast de
Ridderhof. Bij de inrit van De Bron is een herdenkingsplek voor de slachtoffers.
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Aan de westzijde van Aarlanderveen is een molenviergang die het overtollig water van de
polder bemaalt en loost op de Oude Rijn. Het is de enige nog werkende molenviergang in de
wereld. Wel zijn er in 1994 elektrische hulpgemalen bijgezet voor als de molens het werk,
door gebrek aan wind of doorstoring, niet aankunnen.
De oorspronkelijke molengang bestond uit 3 molens,
vanaf her diepste punt genummerd 1, 2 en 3. Later kwam
er nog een te bemalen dieper gedeelte bij, dat wordt
bemaald door molen 4. Ergo de volgorde is nu 4, 1, 2 en
3. Het laagste water wordt bijna 5 meter omhoog
gebracht.
Tussen de molens 2 en 3 kruist de waterafvoer de Grote
Wetering die het water van een andere polder afvoert.
Sluit mooi op elkaar aan zou je denken, maar beide
eigenaren dachten hier anders over. De oplossing was
dat in 1786 een houten sifon gebouwd werd die de
waterafvoer onder de Grote Wetering leidt. Knappe
oplossing wat mij betreft.
De molens zijn grondzeilers met gemetselde onderbouw
en een achtkante, met riet gedekte, opbouw.
Wetende dat ik frankeerstempels spaar
kreeg ik van de gemeentelijke
postkamer eind 2004 een zestal 0afdrukken, die nu van pas komen. Men
had een nieuwe frankeermachine
gekregen, met nummer RN 800115, en die moest natuurlijk uitgeprobeerd worden. Het
resultaat daarvan ziet u in dit artikel.
Nu is het hebben van een nieuwe frankeermachine geen echt nieuws, maar wel, dat het
nieuwe gemeentehuis net in gebruik was genomen in 2003. Een nieuw gemeentehuis als goed
begin van een vernieuwing van het stadshart.
Rond 1990 begon het besef dat ons dorp, dat een onstuimige groei had na de oorlog, door
planologische miskleunen een onevenwichtig centrum had gekregen. Op de Hoge Zijde, was
nauwelijks wat te beleven, het gros van de winkels was op de noordoever, de Lage Zijde.
Hoge Zijde, Lage Zijde? Al zeilend op een water dat van oost naar west gaat (bijv. de
Oude Rijn) is het met overwegend zuidwestenwind onvermijdelijk op de noordelijke
oever te eindigen als niet deskundig genavigeerd wordt. Dan raak je dus aan lager wal
of lage zijde . . . . en daarmee is de tegenover liggende oever de hoge zijde.

Verder was hier niet zoveel, ’n café hier, ‘n restaurant daar, ‘n bioscoop en ’n afgelegen, maar
lief theatertje; dan had je het wel gehad. Voor een avondje uit moest je het in de omgeving
zoeken.
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Een eerste stap naar een evenwichtig centrum was de nota "De Brug Centraal" in 1992.
Vervolgens werd er een masterplan opgesteld, dat in 1996 verscheen, met de titel: Van
centrum naar stadscentrum; Toekomstvisie voor het nieuwe Stadshart. In grove lijnen was het
plan de Oude Rijn meer zichtbaar te maken door een plein aan te leggen met daaraan een
theater en horeca. Het stratenplan moest beter
en het omloopkanaal diende weer zichtbaarder
worden.
Een ondergrondse parkeergarage zou de basis
gaan worden van een nieuw winkelgebied, met
daarboven appartementen. Een probleem, het gemeentehuis was een sta in de weg voor de
nieuwe plannen.
Dit werd soepel opgelost, de ambtelijke behuizing was toch al krap en er was nog ruimte op
de naastgelegen parkeerplaats, dus nieuwbouw. En daarmee stapte ook Alphen aan den Rijn
qua bouw in de 21ste eeuw, alhoewel het voor velen even wennen was. In 2003 kon men
verhuizen, het oude gebouw en naastgelegen bebouwing werden gesloopt; nieuwbouw kon
beginnen. Het project was rond 2007 voltooid en daar konden we blij mee zijn, een hele
verbetering!
Daarna was ‘de overkant’ aan de beurt, maar dat ging niet zo vlotjes. Met de ervaringen van
de Hoge Zijde, de verandering in de economie en de nieuwe inzichten en een ander
gemeentebestuur met andere bezetting, was het moeilijk de vervolgstap vlot te maken. In
2014 kwam het goed, eerdere plannen werden aangepast of vernieuwd.
Inmiddels is de waterzijde en een deel van het Aarplein op aantrekkelijke wijze aangepast en
heeft het stadshart ook een nieuwe toegangsweg. Over een jaar of twee zal de bouw er wel
gereed zijn. Rest nog de renovatie van winkelcentrum de Aarhof, dit belooft het
hoogt(st)epunt van de centrumrenovatie te worden met 61 meter appartementen er boven op.
Nog even terug naar de Hoge Zijde. Wanneer men
vanaf de Alphensebrug linksaf de Julianastraat
inloopt, ziet men na 200 m links het Schoutenhuis,
het oudste gebouw van Alphen (1640). Op het
bruggetje daarnaast, over het Omloopkanaal, ziet men
achter het Schoutenhuis een fabrieksschoorsteen.
Het is nauwelijks voor te stellen dat op deze
onooglijke plek in 1898 een fabriek werd gebouwd,
voor de ‘Alphense Stoomvruchtensappenfabriek ’t
Westland’.
Op de kade van het Omleidingskanaal staan de vier
pakhuizen met daarachter de eigenlijke fabriekshal.
Net voor de tweede wereldoorlog deed Coca-Cola
zijn intrede in Nederland en waren 4 werknemers
genoeg om de vraag in het Amsterdamse bij te
houden.
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In die periode begon ook drankenhandel Zijerveld in Alphen aan den Rijn met een eigen
limonadefabriek en verkreeg in 1936 een verkooplicentie voor Coca-Cola. De oorlog voorbij
kreeg men ook de bottellicentie voor Nederland en werden in de Julianastraat in 1949 de
eerste flessen gevuld en afgesloten met een kroonkurk. Daarmee was het niet de eerste CocaCola-bottelaar in het land, maar wel de eerste met grote capaciteit.
In 1958 verhuisde de bottelarij naar het
industriegebied en in 1972 ging de
productielijn over naar de
nevenvestiging in Arnhem. In 1981
verkaste men weer naar Ede en
veranderde de bedrijfsnaam.
Wat jaarlijkse evenementen betreft, heeft ons dorp de hardloopwedstrijd De 20 van Alphen,
in maart, de fietsvierdaagse Laura, in juni of juli, en de Jaarmarkt, in september.
Deze wegwedstrijdloop van de KNAU is al jaren de openingsklassieker van
het Nederlandse hardloopseizoen. Vooraf is er een prestatieloop van 1 km
voor de jongste hardlopers en familie. Na de start van de wedstrijdlopers
sluiten diverse groepen prestatielopers aan, hetzij voor de diverse
afstanden, hetzij voor de Family Run of Businessloop.
De naam van deze fietsvierdaagse komt voort uit de richting die men per dag
volgt. Dag 1, gaat het richting Leiden, dag 2 naar Amsterdam, dag 3 Utrecht
en dag 4 Rotterdam en iedere dag eindigt het in Alphen. Er is een
avondvierdaagse in juni en een dagvierdaagse in juli. De avondtochten zijn ±
35 km lang en de dagtochten gaan over de afstanden 40, 60, 80 of 100 km.
Jaarlijks, op de 3e woensdag van september, wordt de grootste Jaarmarkt van ’t land hier
gehouden. Honderden kramen vullen de straten in het centrum.
Daarnaast zijn er diverse ‘vaste’ activiteiten als kinderrommelmarkt, muziek, demo’s en een
centraal podium met diverse optredens. De kramen breken in de namiddag weer op, het
vermaak gaat verder met een avondprogramma.

[Pieter Bosman]
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Herindelingen per 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 daalt het aantal gemeenten in Nederland van 344 naar 342, want de
gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden samengevoegd tot de nieuwe
gemeente Voorne aan Zee.
De naam van de nieuwe gemeente zal niet voor iedereen meteen duidelijk zijn; in eerste
instantie was dan ook voor de nieuwe gemeente de naam Voorne voorgesteld. Hiertegen rezen
echter bedenkingen, vooral vanuit de gemeente Nissewaard. De grens tussen de eilanden
Voorne en Putten is namelijk niet het Kanaal door Voorne (dat werd pas vanaf 1827
gegraven), maar het riviertje de Bernisse. En dat betekent dat de plaatsen Heenvliet,
Abbenbroek en Zuidland op het eiland Voorne liggen maar deel uitmaken van de gemeente
Nissewaard. Na raadpleging onder de inwoners kwam Voorne aan Zee als meest geschikte
naam tevoorschijn.
[Henk Smoor]
Het raadsel van de ruiter met lans …
Als beginnend samensteller van de catalogus Pitney-Bowes nam ik onlangs klakkeloos
onderstaand stempel op in de lijst als nummer PB 3246.

Hoewel het nummer niet echt duidelijk is herkende ik dit als zodanig en werd de complete
tekst in de lijst:
PB 3246
*
*
A
1
B
1
C

1
2

Keuzestempels:
Van Hoeflaken bv
B/b HILVERSUM POSTBUS 324
(cirkel met de letters: vH) (tussen 2 lijnen: van Hoeflaken bv)……………A 0178-0385 j
B/a 1017 BX AMSTERDAM HERENGRACHT 406
(ruiter met lans in driehoek) TIJDSCHRIFT VOOR LITERATUUR
DE TWEEDE RONDE…………………………………………………………………………………….A 0383 j
B/a 1200 AH HILVERSUM POSTBUS 324
(uitgespaard in vierkant: 10 JAAR) van Hoeflaken bv………………………….A 0485-0785 j
(in vierkant letters: vH) van Hoeflaken bv…………………………………………..A 0586-0894 j
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Al vrij snel na publicatie op onze website kwam er van diverse zijden commentaar en terecht,
alleen…afgaande op het nummer hoort deze afdruk wel degelijk in het rijtje thuis zoals
hierboven beschreven. Dit werd nog eens bevestigd door de 00!-afdruk afkomstig van de
onderhoudskaart van deze machine.

Had ik echter in mijn lijst 2 nummers verder gekeken, dan was ik daar tegengekomen:
PB 3248
*
Keuzestempels:
*
Uitgeverij Bert Bakker
A
B/b AMSTERDAM HERENGRACHT 406……………………………………………………A 1176-0678 j
B
B/a 1017 BX AMSTERDAM HERENGRACHT 406
1
(in veelhoek: Marga Minco De Val)……………………………………………………….A 1083-1183 j
2
UMBERTO ECO DE NAAM VAN DE ROOS………………………………………………A 0184-0585 j
3
EMMANUEL LE ROY LADURIE HET CARNAVAL VAN ROMANS………………A 0985-1286 j
4
(lijn) GERRIT KOMRIJ (lijn) DE NEDERLANDSE POËZIE VAN DE 17DE EN 18DE
EEUW IN 1000 EN ENIGE GEDICHTEN (lijn)……………………………………………A 0487-0689 j
En daar past mijn kameel prima tussen! Wat is er volgens mij gebeurd.
Bij het wijzigen van het B/b cliché in B/a ergens tussen juni 1978 en februari 1983 heeft de maker van
dit cliché het verkeerde nummer ingevoerd; in plaats van PB 3248 kwam bij deze machine in het
waarde stempel PB 3246 te staan.
De verbetering vond in ieder geval plaats voor oktober 1983, immers de Val van Marga Minco werd
weer aangeprezen op de juiste machine.

[Peter Janssen]
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