Autopostkantoor tijdens Vierdaagse

Afb. 6 Het autopostkantoor op het Molenveld in Nijmegen, tijdens de Vierdaagseweek van 1939.
Politieagenten (Engelse Bobbys) met koffers schrijven en verzenden hun correspondentie. Bron: collectie
Spaarnestad Photo, nr. FSA007002453.

Jan Rijsdijkprijs voor J. Ebben

Dit jaar heeft J. Ebben de "Jan Rijsdijk" prijs gekregen. Al jaren verricht hij het nodige w e r k voor
Noviopost. In ons jubileumjaar was hij een van de organisatoren van de Postzegelmanifestatie en
het Mastertoernooi in "de K l i f ' , (foto mevr. Ebben)
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Jai Hind
Met deze woorden begroetten w i j
elkaar altijd. Ze betekenen: leve vrij
India. Sinds er een klein onzin artikeltje verschenen was over de zegels
van de I N A , de verzetsbeweging
van Subhas Chandra Bose, werkte
Henny van Rooijen aan het boven
water halen van de achtergronden
van deze zegels en alles wat daarmee te maken had. H i j w i l d e alle details kennen voor hij erover kon
schrijven. De waarheid vinden en
alle verzinsels in de prullenbak gooien. Door het overlijden van Henny
zal het artikel er nooit komen.
Meer ideeën lagen er voor artikelen.
H i j w i l d e er binnenkort meer tijd
voor vrijmaken. Helaas is hem die
tijd niet gegund.
Door zijn achtergrond als socioloog
had hij een zeer brede belangstelling. Bijna alles had interessante
aspecten en k w a m i n , onder andere,
zijn filatelistische verzameling. Maar
de kern was toch wel Oost Europa.
Niet voor niets was hij ook l i d van
de OEF, Filatelistische Contactgroep
Oost Europa.

Door zijn ervaring als leider van Rusland reizen, wist hij precies wat er in
de inflatie periode aan zegels op de
postkantoren aanwezig was en wat
er aan maakwerk op de markt k w a m .
In 1993 startte Noviopost een eigen
jeugdafdeling waar Henny de bezielende leider van w e r d . Daar lag
zijn hart. Jarenlang was het een bloeiende vereniging totdat de belangstelling van de jeugd meer naar I n ternet getrokken w e r d . Maar hij
heeft zich niet alleen ingezet voor de
jeugd, ook assisteerde hij bij de grote
veilingen en was daarbij m i j n grote
steun en toeverlaat.
In bijna alle gesprekken met Henny,
of dat nu gewoon of via de telefoon
was, k w a m Noviopost als onderwerp aan bod. Het wel en wee van
de vereniging lag hem na aan het
hart. De ontwikkelingen van de laatste jaren baarden hem zorgen. De
ritten naar de bijeenkomsten van de
OEF en de jaarlijkse filatelistische bedevaart naar Kevelaer zullen eenzaam zijn zonder Henny.
Jan Mulder
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Van de Redactie
Dit jaar vieren we dat de Vierdaagse
100 jaar bestaat. Novioposta zal daar
met een aantal artikelen r u i m aandacht aan besteden. In dit nummer
gaat het om het autopostkantoor dat
in 1938 en 1939 tijdens de Vierdaagse aanwezig was. Een unieke
foto daarvan siert de voorpagina van
ons blad.
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Het is niet alles Vierdaagse wat de
klok slaat. Andere zaken verdienen
ook de aandacht, zoals de o n t w i k kelingen met de Hallmark zegels.

De redactie w i l rustig op vakantie
gaan en verzoekt daarom voor 15
mei de copy aan te leveren.

Bijeenkomsten
Klever Briefmarken
Sammler Verein

Programma 1e helft 2009

De bijeenkomsten van de Briefmarken Sammler Verein in Kleef zijn
in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse
11, op de volgende zondag ochtenden van 10.00 - 12.00 uur.
8-2-2009
8-3-2009
5-4-2009
10-5-2009
14-6-2009
Iedereen is van harte welkom.

- Dinsdag 17 februari, middagbijeenkomst.

Ledennieuws
Nieuwe leden:

februari

In de maand februari is er geen regionale ruilavond.
maart
- Vrijdag 6 maart, ledenavond
- Dinsdag 17 maart, middagbijeenkomst
- Maandag 23 maart, regionale ruilavond thema Scandinavië.
april
- Vrijdag 3 april, ledenavond tevens kijkavond voor de kavels van de grote
halfjaarlijkse veiling op 4 april.
- Zaterdag 4 april, de grote hafjaarlijkse veiling alleen voor leden, bezichtiging van de kavels tussen 10.30-12.00 uur. Aanvang van de veiling om 13.30
uur.
- Dinsdag 21 april, middagbijeenkomst.
- Maandag 27 april, regionale ruilavond thema Duitsland.

988 G.J. Keijzers
989 J.F.A. Arntz
1165 F.A. de Jong
1166 J.C. Albers
1167 A. Bahmipour

mei
- Vrijdag 1 mei, ledenavond.
- Dinsdag 19 mei, middagbijeenkomst.

Opzegging lidmaatschap:

juni

983 W . T . M . Polman

- Maandag 25 mei, regionale ruilavond thema Oostenrijk en Zwitserland.

- Vrijdag 5 j u n i , ledenavond, tevens veiling alle kavels inzet BOD. Als afsluiting van het seizoen is er een gratis presentieverloting waarbij iedere aanwezige een prijs ontvangst.
- Dinsdag 16 j u n i , middagbijeenkomst.
- Maandag 22 j u n i , regionale ruilavond thema Engeland en Gebieden.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in Wijkcentrum "De Klokketoren",
Burg.Slotenmaker de Bruineweg 272 te Nijmegen.
Aanvang: 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open en is er gelegenheid tot
ruilen..

Veiling
Op zaterdag 4 april start de grote veiling onder leiding van een nieuwe
veilingmeester. Natuurlijk w i l iedereen zien hoe dat gaat. Het is
handig om dan over een veilingboekje te beschikken. Wie dat van te
voren w i l doornemen om gerichter
te kunnen snuffelen, kan dat aanvragen bij de veilingmeester:
M . H . A . M . Jochoms,
1ste Colonjes
6562 DL Groesbeek
Uiteraard w o r d t de aanvraag verstuurd in een filatelistisch gefrankeerde envelop.
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Echte Clubliefde vergaat niet
In het vorige nummer van N o v i oposta w e r d de spot gericht op
Henk Pierlo, die in januari 2009 afscheid nam als veilingmeester. D i t
keer is het de beurt aan Lard van
den Berg, die nu 10 jaar als voorzitter van de Commissie Activiteiten
veel met Henk heeft samengewerkt.
Ook Lard heeft, al geruime tijd geleden, aangegeven dat hij graag
meer tijd voor het verzamelen w i l
hebben, en dus zijn functie neer w i l
leggen. Reden om ook met hem een
interview te houden.
Het was even zoeken, Diepvoorde in
Wijchen, maar met zo'n 20 minuten
"vertraging" werden we toch hartelijk onthaald in het knusse huis
van D i n y en Lard van den Berg. Na
een kopje koffie k w a m het gesprek
al gauw op gang. Lard vertelde uit
zichzelf meteen al heel veel over de
inhoud van zijn "functie" binnen
Novio. De Commissie Activiteiten,
waarvan hij - tot 9 januari 2009 - de
voorzitter is, heeft heel wat in haar
portefeuille. En niet alleen de grote
speciale activiteiten zoals Postzegel
totaal en het Bekertoernooi, maar
ook de planning van alle verenigingsavonden en middagen.
Om die bijeenkomsten goed te laten
verlopen en te organiseren is overleg
nodig met de leiding van de Klokketoren over het plannen van de
data. Noviopost kent bijeenkomsten
op maandag- en vrijdagavond, en
ook op dinsdagmiddag. En die
moeten allemaal in overleg met de
Klokketoren gepland worden. Ook
het opstellen van de zalen hoort daarbij: welke tafels uit andere zalen
kunnen daarvoor gebruikt worden?
Het w o r d t al snel duidelijk dat het
werk van de Commissie Activiteiten
van groot belang is voor de in onze
ogen kleine en alledaagse klusjes.
Voor de "grote" activiteiten moeten
er ook handelaren benaderd worden? En er moeten schragen geh u u r d worden waarop zij h u n waar
kunnen uitstallen? Waar haal je die
dan vandaan? Een leuke anekdote in
dit verband is dat Lard een "verhuurder" in Lent benaderde met de
vraag of hij tafels kon leveren. H i j
wist dat de man postzegels verzamelde.... Ja, hij kon wel tafels leveren. Lard gaf aan wel zaken met hem

te willen doen, maar .... "dan moet
je l i d worden van Novio". En zó
komt Noviopost nog wel eens aan
nieuwe leden... Onder de taken van
de Commissie vallen ook de veilingen. Op vrijwel alle maandag- en
vrijdagbijeenkomsten is er een " w i l de" veiling, en er zijn twee grote veilingen per jaar. Wat dat betreft heeft
Lard hele fijne herinneringen aan de
samenwerking met Henk Pierlo, die
hiervan de grote kracht was. "We
hebben heel wat lol gehad, samen",
zegt Lard.
10 Jaar geleden w e r d Lard door
Henk Pierlo in de Commissie gehaald. Die bestond toen nog uit meer
leden, o.a. Jo Toussaint, Jan Rijsdijk
(die intussen is overleden) en Jo
Furer. En toen André Maas naar
België vertrok werd Lard voorzitter.
Lard ziet de toekomst van de Commissie niet erg rooskleurig i n . Er is
nog steeds geen opvolger voor hem
gevonden. Voor enkele activiteiten
(veilingen en de organisatie van de
dinsdagmiddag) zijn er opvolgers gevonden, maar voor alle andere taken
is er, op het moment dat we hierover
in gesprek zijn, in feite nog niets geregeld. Lard heeft het daar moeilijk
mee, we zitten tegenover een man
met echte "clubliefde". H i j is kennelijk uit hetzelfde hout gesneden
als Henk Pierlo, voor wie ook gold:
" I k kan geen nee zeggen".
Lard vertelt dat de Commissie natuurlijk wel uit meerdere mensen bestaat: zo hebben b.v. bij het 25-jarig Jubileum vooral Jacques Ebben en Jo
Toussaint erg veel werk verzet. Ook
Jo Furer verricht diverse hand- en
spandiensten.
We stappen over naar een ander onderwerp: " L a r d , hoe ben je begonnen met het verzamelen van postzegels?" En die vraag leverde een bijzonder antwoord op. Want meestal
worden zonen door vaders geïnspireerd. Maar bij vader en zoon Van
den Berg ging dat in omgekeerde
richting. Toen zijn zoon 5 jaar oud
was, wilde hij postzegels gaan
sparen en vader Lard ging enthousiast met zijn zoon meedoen! Dat
was in 1971. Maar zoonlief gaf er,
toen hij 8 jaar was, de brui aan, Lard
bleef doorgaan. H i j werd l i d van de
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postzegelvereniging van Smit Transformatoren, waar hij toen werkte.
Toen die club begin jaren '80 w e r d
opgeheven, is hij ook ermee gestopt.
In 1993 ging Lard in de VUT, en toen
heeft hij het verzamelen weer opgepakt. In 1997 is hij l i d geworden
van Noviopost. En vanaf 1999 vervult hij het voorzitterschap van de
Commissie Activiteiten. Z i j n verzamelgebieden zijn Nederland, Duitsland en België. Later is Engeland zijn
lievelingsland geworden; dat is
vooral te danken aan het feit dat zijn
zoon daar nu werkt en woont. Lard
en Diny komen er regelmatig, en
dan worden nieuwe postzegels aangeschaft. Ook voorziet zijn zoon
hem
regelmatig
van
nieuwe
uitgiften.
Langzaamaan komt het einde van
het gesprek in zicht, als Lard nog
eens zijn zorgen uitspreekt voor de
toekomst
van
de
activiteitencommissie. H i j heeft het er
moeilijk
mee
dat
er
onvoldoende nieuwe vrijwilligers zijn.
Nog lang niet alle taken zijn goed 'ondergebracht'. Het zal ook niet gemakkelijk zijn om op eenzelfde i n formele sfeer het contact met de leiding van de Klokketoren te onderhouden. Dat moet weer opnieuw opgebouwd worden. En die contacten
zijn goed.
Of Lard het helemaal kan laten om
in de toekomst niet meer de handen
uit de m o u w e n te steken? Wij wagen
het te betwijfelen. Na de jaarvergadering (op 9 januari 2009) zullen
we meer weten. Namens Lard op
deze plaats een w o o r d van dank aan
allen die in de afgelopen 10 jaar bijgedragen hebben aan het welslagen
van alle Activiteiten van N o v i o p o s t !

