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Filatelistische Canon van Nijmegen.
In het vorige nummer van Novioposta
is al een oproep geplaatst om deel te
nemen aan een "werkgroep", die de
Canon van Nijmegen op filatelistische
wijze in beeld w i l brengen. N o g even
het geheugen opfrissen: de Canon van
Nijmegen is in feite een geschiedenisboek van de stad, waarin in 50 hoofdstukken (zogenaamde vensters) steeds
een bepaald aspect van die geschiedenis w o r d t besproken.
Er zijn 3 reacties ontvangen; het is een
begin, maar nog te weinig.
Wat is de
werkgroep?

bedoeling

van

deze

Voor het voortbestaan van onze hobby
en van onze Vereniging zullen we
"nieuwkomers" nodig hebben. Voor
veel mensen heeft het verzamelen van
postzegels een stoffig imago; zij hebben een totaal " f o u t " beeld van onze
hobby en de veelzijdigheid ervan. Filatelie is véél meer dan alleen maar
postzegels in een album stoppen. Het
gaat ook om het bestuderen van de
onderwerpen of landen die we verzamelen. En dat geldt al helemaal voor
stempels en poststukken.

Wij denken dat de Canon van Nijmegen een welkome aanleiding is om
onze passie onder de aandacht van de
Nijmeegse bevolking te brengen, en
hen door onze kennis en ons enthousiasme de aardigheid (en zinvolheid)
van de filatelie te laten ervaren. D i t
moet lukken door de geschiedenis van
onze stad met filatelistisch materiaal
in beeld te brengen.

Wat de werkgroep zou kunnen doen
is, in eerste instantie, een overzicht
maken van de zegels, stempels, poststukken, waarmee de Canon geïllustreerd kan worden. Dat vraagt géén
grote hoeveelheden werk en er is ook
niet zo heel veel "eigen kennis" nodig.
Alleen al door kleine ideetjes en weetjes met elkaar te delen, ontstaat er een
groter geheel. Met als resultaat een f i latelistische presentatie van de geschiedenis van Nijmegen.
Als dat lukt -en waarom zou dat met
bijna 400 leden tellende vereniging
niet lukken- dan zal dat zeker extra
propaganda gaan opleveren. Denk
daarbij aan de regionale pers, maar
ook aan een semi-permanente tentoonstelling in b.v. het Huis v a n de
Geschiedenis van Nijmegen !
Lijkt het U niet prachtig om daar een
bijdrage aan te leveren ?
Dat kan door u aan te melden voor de
Canon-werkgroep. De werkgroep zal
in het begin zeker enkele malen bij
elkaar komen om de eerste gegevens
uit te wisselen, maar zal daarna ook
via mail en internet openstaan voor
aanvullingen en reacties: tenminste,
als u als l i d van de werkgroep dat
wenst en w i l t . Hoewel een onderwerp
als de Canon van Nijmegen qua i n houd natuurlijk nooit af is denken we
w e l aan een tijdelijke werkgroep: een
werkgroep die nu start, maar na een
tijdje ook weer stopt. Hoelang dat zal
gaan duren spreken we ook samen af.
De voorzitter van Noviopost ziet uw
mail of telefoontje gaag tegemoet (zie
op achterzijde).

Ledennieuws

Programma 1e helft 2010

Nieuwe leden
De vereniging heet de volgende nieuwe
leden van harte welkom.
996 M.J.G.M. Sillessen
997 P.J. Kroeze
1170 J. Senders
1171 M. Bernhard

- Vrijdag 4 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 15 j u n i , middagbijeenkomst.
- Maandag 28 juni, 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..

Hertogpost 2010
Van 28 t / m 30 mei vond in 's Hertogenbosch de tentoonstelling "Hertogpost 2010" plaats.
Een van de deelnemers in categorie 1
was Johan Diesveld. H i j behaalde
goud met zijn verzameling "Briefkaarten van Britse gebieden in centraal
Afrika". Van harte gefeliciteerd met dit
goede resultaat.
Tijdens het evenement werden 3 nieuwe boeken gepresenteerd. Het eerste
"Postverkeer in barre tijden" gaat over
de post tijdens de Tweede Wereldoorlog in 's Hertogenbosch en is geschreven door Hubert van Werkhoven. Het
tweede boek, "Handboek en catalogus
voor de 'kleine uurstempels' van Nederland" is van C. van Hoek. Het derde
boek "Een verhaal van brieven en
kaarten" gaat over de lokale geschiedenis van 's Hertogenbosch, waarbij
ook tekst en uitleg gegeven w o r d t over
de frankering en stempels.
Meer informatie kunt u krijgen bij de
vereniging in 's Hertogenbosch.

Antverpia 2010
In Antwerpen vond in april de tentoonstelling Antverpia 2010 plaats.
Een van de deelnemers was Jo Toussaint met zijn verzameling "The Zambesi river". H i j kreeg van de j u r y 85
van de te behalen 100 punten. Een zeer
goed resultaat. Daarmee k w a m hij op
de 7e plaats van de 19 Nederlandse
inzendingen. D i t geeft meteen aan hoe
hoog het niveau was.
Jo, van harte gefeliciteerd met d i t
resultaat!!
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Jan Op den Camp zit bruingebrand
tegenover mij, net terug van vakantie.
Op de tafel ligt een boek met foto's en
uitgeknipte kranten artikelen. Alles
keurig netjes geordend, want zo gaat
dat bij filatelisten. Er moet structuur in
zitten en daarvoor moet je leren systematisch te denken. Jan heeft dat met
name geleerd bij de cursus BBF(Begeleiding bij Filatelie), waar Jo Toussaint
de grote motor van was. Het is de bakermat geweest voor de opzet van zijn
verzamelingen en zijn boek.
Nadat hij in 2002 met zijn v r o u w naar
Kranenburg was verhuisd, wilde hij
meer weten over de stad en de omgeving. Op rommelmarkten en postzegelbeurzen k w a m hij van alles tegen.
Op een gegeven ogenblik k w a m hij in
het bezit van de aantekeningen van
twee postbeambten, Carl van Eimeren
en Konradt Schmidt. De basis voor een
boek over de postgeschiedenis van
Kranenburg leek daarmee gelegd te
zijn. Maar Jan k w a m tot enkele ontdekkingen: niet alleen was Kranenburg
een te klein gebied, ook de afbakening
"postgeschiedenis" legde teveel beperkingen op.
Waar het om gaat, zo vertelt Jan, is dat
die postgeschiedenis ingebed moet
zijn in de algemene geschiedenis van
het gebied. Het is een wisselwerking.

Er w o r d t informatie met de post verstuurd. De filatelist w i l weten hoe dat
precies ging. Welke route en met welke
stempels. Maar de inhoud van een
brief vertelt je het waarom. Het laat je
zien wat er op dat moment voor belangrijks gebeurde.
En zo k w a m hij tot een boek over het
Kleverland, dat bovendien meer behandelde dan alleen de postgeschiedenis.
Om daarover een verantwoord boek te
kunnen schrijven, moesten andere
boeken bestudeerd worden en in archieven worden gedoken. Met name
de archieven van Düsseldorf en Kleve
zijn de historische bronnen geweest
voor Jan's boek.
Na jaren van studie is het dan eindelijk
zover, het boek w o r d t uitgegeven in
eigen beheer. Dat betekent dat je zelf
de promotie moet regelen. Op 5 december 2009 vond de officiële presentatie plaats. Daar waren naast de mensen uit de filatelie en post ook de burgemeesters van Kranenburg en Kleve,
en mensen van de Heimatvereniging
bij aanwezig. Later, o.a. op de Kerstmarkt, was de belangstelling voor het
boek zo groot dat de oplage van 300
exemplaren al bijna uitverkocht is.

We wachten v o l spanning op het
tweede boek, dat waarschijnlijk nog
wel even zal duren. Ik ga v o o r l o p i g
eerst mijn gesigneerde exemplaar van
"500 Jahre Postgeschichte im Klever
L a n d " lezen.

Degenen, die alsnog een boek w i l l e n
aanschaffen, moeten zich haasten. De
voorraad is bijna op. Info:
Jan Op den Camp, tel 00492826916843.

Op mijn vraag wat het meest interessante poststuk in het boek is, antwoordt Jan dat elke brief zijn eigen
charme heeft.
Wat was de leukste reactie op het
boek? Reacties kwamen van veel personen en met name van mensen van
wie hij het niet verwachtte. Diverse
mensen kwamen met materiaal dat
een aanvulling vormt op zijn boek.
Genoeg om een tweede deel te
schrijven?
Jan twijfelt: misschien wel, maar die
aanvullingen gaan dan nog meer over
de algemene historie van de streek dan
over postgeschiedenis.
Het schrijven van een boek k u n je niet
doen zonder ondersteuning vanuit de
"achterban" ; die is heel belangrijk. En
Jan is vooral zijn v r o u w heel dankbaar
dat die hem de tijd gegeven heeft om
aan het boek te werken.
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Bijeenkomsten Klever
Briefmarken Sammler
Verein
Verleg uw grenzen en ga eens kijken
op de bijeenkomsten van de Klever
Briefmarken Sammler Verein in Kleef.
Spreekt u geen duits? Geen probleem
want men verstaat u toch w e l . De data
van de bijeenkomsten zijn op de v o l gende zondagen in 2010:
13.
juni
11.
september
9.
oktober
14.
november
12.
december
van 10.00-12.00 uur in het " K o l p i n g haus", Kolpingstrasse 11.
Iedereen is van harte w e l k o m !

