
 VERSLAG VAN DE VOORZITTER OVER ZIJN BEZOEK BIJ TNT POST

In december ben ik op uitnodiging van TNT Post op bezoek geweest in het Sorteercentrum Nieuwegein. 
Het was een week voor Kerst en we waren er op het eind van de middag. Bij de presentatie die we 
voorafgaand aan de rondleiding kregen werden enige cijfers gepresenteerd, waarvan ik vind dat ik u 
die niet onthouden mag. Het zijn in mijn ogen zeer indrukwekkende cijfers. TNT is opgedeeld in drie 
groepen en TNT als geheel heeft wereldwijd 161.582 mensen in dienst. Bij de TNT Post werken wereldwijd 
84929 mensen.

In Nederland zijn 8100 dienstverleningspunten en beschikt men over 4200 voertuigen. Daarnaast
beschikt TNT Expres over 47 vliegtuigen en 26.760 voertuigen. ( de Nederlandse vliegtuigen zijn in
Luik, België gestationeerd ).
De dienstverleningspunten in Nederland moeten globaal binnen een straal van 5 kilometer van de
Nederlandse bevolking liggen en men streeft ernaar om in 2012 in Nederland 6000 postzegel verkooppunten 
te hebben.

Dan over de poststukken en de verwerking hiervan.
Per dag worden er 16 miljoen stuks post verwerkt, op jaarbasis is dat 4,9 miljard.
Hiervan is 92% zakelijk en 8% consumentenpost. Er zijn 6 sorteercentra en 186.000 
brievenbussen. In Nieuwegein wordt 16% van Nederland behandeld zowel qua inwoners als aantal 
brievenbussen (3084). Indrukwekkend om te zien is dat de post gesorteerd wordt op postcode maar ook 
al op huisnummer, zodat de postbesteller alleen maar de route hoeft af te lopen die de computer al 
uitgezet heeft. Wel moet de postbode ( de chef van een aantal postbestellers ) de zakelijke en 
consumentenpost samenvoegen en daar het ongeadresseerde drukwerk aan toevoegen.
Voor rouwbrieven geldt een apart circuit, zodat de afzender hiervan verzekerd kan zijn dat dit de volgende
dag bezorgd kan worden.

            Het sorteercentrum in Nieuwegein.                 De computersorteermachine.

TNT doet daarnaast ook wat aan sociaal werk doordat zij sinds 2000 partner zijn van het World Food-
Programme ( WFP ). Dit is een organisatie van de Verenigde Naties en actief in meer dan 80 landen
met een voedselhulp voor 90 miljoen mensen.

U ziet dus dat uw brief een hele ( gecomputeriseerde ) behandeling ondergaat voordat hij bij de 
geadresseerde is. Toen we om 19.00 uur het pand verlieten zaten er tientallen medewerkers gereed
in de hal om te beginnen, want de Kerstdrukte was zeer waarneembaar.
Een leerzame ervaring rijker en dat wilde ik u niet onthouden.

Paul Walraven
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       DE DODO VOGEL  ……...   IS HIJ UITGESTORVEN?

In begin 1598 vertrok Admiraal Jacob Corneliszoon van Neck en Vice-Admiraal Wybrandt van Warwijck
met de zeilschepen Amsterdam,Gelderland,Zeelandt,Utrecht en Vriesland naar Oost-Indië.Op 17 September 
1598 arriveerden zij op een eiland in de Indische Oceaan,waar naar later bleek al eerder Portugezen 
waren geland.Zij noemden dit eiland "Mauritius" naar de Stadhouder Prins Mauritius van Oranje-Nassau.
Het bleek een paradijs op deze aarde te zijn.Er was voedsel in overvloed: varkens,kippen,geiten 
( uitgezet door de Portugezen ) fruit, druiven, kruiden, schildpadden, diverse vissoorten, duivensoorten en de

DODO.

De Dodo, zijn naam ontleend aan het woord
"Doeda", belachelijk, in het Portugees, of volgens 
andere bronnen aan het duifachtig 
gekoer van de vogels.Ze waren "..soo groot als by 
ons de swanen , met grootte hoofden waarop 
een vel ghelijck of sy een kapken op hadden……
maar zij waren seer tay om te eten….
Ze werden daarom ook wel " Walgvogels"genoemd.

De Dodo's konden niet vliegen en daarom een makkelijke prooi, men dreef ze eenvoudig in een hoek, ze 
konden geen kant meer op.Men pakte het logge beest bij zijn poten waarbij men moest opletten voor de 
snavel waarmee hij flinke beten kon uitdelen.De Dodo was echter al in 1640 uitgestorven op Mauritius.Het 
beest legde maar één ei per jaar, de loslopende varkens slobberde de meeste op en de kuikens waren een 
geliefde prooi voor de katten die vanaf de schepen ook aan land gekomen waren.

Dat ze hebben bestaan blijkt uit de vondsten van overblijfselen, hier gemarkeerd 
als een zwarte punt op de landkaart.De onderzoeker George Clark vond bij zijn 
opgravingen een kompleet skelet in 1865.Hij schonk het een het Brits Museum 
in Londen, waar het nog steeds te bezichtigen is.

Er werden diverse postzegels aan het
onderwerp gewijd, de meeste komen
uit " Mauritius ", ook werden enige munten
geslagen, zowel in brons als in goud.

Zoals al eerder gezegd werden er diverse postzegels aan de Dodo geweid de Latijnse naam voor deze soort is
" Raphus Cucullatus ".Een volwassen vogel woog ongeveer 25 kilo, en de soort kwam alleen voor
op de eilanden Mauritius,Reunion en Rodrigues voor de kust van Afrika in de Indische Oceaan.

Reconstructie van de vogel naar het skelet en de informatie uit de 
diverse verslagen.

Bronzen munt Gouden munt
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                       Enige postzegels uit Mauritius.

Hieronder een FDC van Mauritius, uitgegeven op 18 Juni 1999.De postzegels zijn afbeeldingen
van schilderijen van lokale kunstenaars.De Dodo ontbrewekt hier ook niet op de FDC.
Links een mooie tekening van een blauwe Dodo.

Dat ook andere postadministraties aandacht gaven aan de Dodo, blijkt uit onderstaande zegels.

  Cuba    Laos           Micronesie
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Vanaf 25 Juni 2007 was er een serie postzegels, een boekje en een FDC verkrijgbaar
in Mauritius onder het thema " De Dodo ".
Hieronder de affiche van Mauritiuspost met de aankondiging.

Het eiland Mauritius bleef onder bewind van de Hollanders tot 1715.Daarna namen de Fransen
het over.In 1810 werd Mauritius een Engelse kolonie.Pas in 1968 verkreeg dit " Tropische 
paradijs  " zijn zelfstandigheid.Maar dit heeft de Dodo niet meer mee mogen maken.

Bronnen.
Wikipedia Samenstelling.
Google J.J.P van der Vat
People.zeelandnet.nl jjpvdvat@gmail.com
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         TUBERCULOSE- BESTRIJDING

Ruim honderd jaar geleden had de volksgezondheid op de gehele wereld te lijden onder een gevreesde ziekte
die men "Tuberculose" noemde. De naam werd al snel afgekort tot TBC en soms TB. Het was geen nieuwe
ziekte, in voorgaander jaren sprak men van de "Tering" of vliegende tering. Tuberculose is een infectieziekte
die wordt veroorzaakt door de tubercelbacil die zowel bij mensen als bij dieren voorkomt. Kenmerken zijn
knibbels of "tuberkels" die in vrijwel alle organen kunnen ontstaan. De meest voorkomende is echter de
longtuberculose. Wanneer afstervend weefsel uit de longen van een geïnfecteerd persoon worden opgehoest,
spreekt men van een "open TBC". Heel sporadisch wordt dit verschijnsel nog in ons land waargenomen
zoals in het leger, in discotheken, in scholen of in ziekenhuizen. In Nederland zijn er volgens de laatste
gegevens ongeveer 1000 patiënten met tuberculose. Wereldwijd wordt het geschat op 9 miljoen.

Robert Koch (1843-1910)

De Duitse arts en bacterioloog Heinrich Hermann Robert Koch wordt algemeen
beschouwd als de grondlegger van de bacteriologie. Koch hield zich in de 19e eeuw
bezig met het onderzoek naar bacterieën, waaronder zowel het kweken van zuivere
cultures als het zichtbaar maken en indentificeren van verschillende bacterieën.
Koch ontdekte tijdens zijn werk de tubercel en cholerabacil in 1883.
Voor zijn baanbrekend werk ontving hij in 1905 de Nobelprijs voor geneeskunde.

De eerste Julenzegel.
In de beginjaren van de 20e eeuw werden er op diverse plaatsen verenigingen
opgericht voor de bestrijding van TBC. Er was veel geld nodig voor onderzoek en
behandeling, het uitgeven van postzegels is een van de mogelijkheden. De Deense
anti-TBC-vereniging begon als eerste met het inzamelen van gelden door het 
uitgeven van JULEN-zegels. Julen staat voor kerstmis. Deze kerstzegel uit 1904
toont het portret van de Deense Koningin Lousise van Hessen-kassel. Meer als 
4 miljoen van deze zegels werden verkocht voor 0,02 Deense Kronen per stuk.
Het is echter geen postzegel en uitsluitend bedoeld als bijplakker of sluitzegel.
De opbrengst van de zegelaktie van Denemarken was voldoende om in het oude
Kasteel Kolding een sanatorium in te richten voor TBC patiënten.

De Nederlandse Tuberculosezegels uit 1906.
In Nederland was het Koningin-moeder Emma die aan de PTT opdracht gaf postzegels te ontwerpen en uit
te geven voor de TBC bestrijding in ons land. Daarvoor moest een speciale ontheffing worden verleend door
Koningin Wilhelmina, omdat voordien alleen postzegels met het portret van de heersende vorst of
afbeeldingen van het staatswapen of neutrale cijfers werden toegestaan. De eerste afwijkende postzegels 
werden aldus de weldadigheidszegels van 1906 ( nvph 84-85 ). Het was tevens de eerste Nederlandse
postzegel met een groter formaat dan gebruikelijk was.

De zegels werden gedrukt en vervaardigd voor rekening van de "Amsterdamse Vereniging tot bestrijding van de
Tuberculose". De verkoop van de zegels was slecht toegestaan van 21 december 1906 tot 3 januari 1907.
De prijs was de dubbele van de frankeerwaarde en de toeslag ging naar bovengenoemde vereniging. De zegels
zijn ontworpen door Professor A.J.Derkinderen, een in die tijd bekende schilder, glasschilder, etser en
lithograaf. Ze werden gegraveerd door H.Raeder. De voorstelling op de zegels geeft in het midden het
Nederlandse staatswapen weer, omgeven door symbolische figuren, aren, water,zon en vogel, voor lucht,
licht en levenskracht. In de meeste collecties van verzamelaars komen waarschijnlijk de drie zegels voor
met de afstempeling "Amsterdam 31-januari 07, 10-12N. Dit zijn restanten van de extra verkoop. 
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De overgebleven zegels werden ongeldig gemaakt met genoemd stempel en ter beschikking gesteld van de 
Amsterdamse vereniging. De totale opbrengstvan deze aktie was ruim F 22.000,00 gulden.

       Veldeel met afstempeling Amsterdam 

Acties in andere landen.

Diverse andere landen hebben in het verleden en tot
op heden plakzegels/ sluitzegels en postzegels Originele afstempeling op brief.
uitgegeven ten behoeve van TBC onderzoek en behandeling.
Zo kent België een lange periode, die al begint in 1910 met de uitgifte van de OBC 84/87.
Daarna volgt tot 1965 een hele collectiespeciale zegels welke in de Belgische Catalogus worden aangeduid
als " anti-tering "uitgifte. De postzegels zijn steeds te herkennen aan een Lotharings-Kruis met twee 
dwarsbalken, het symbool van de internationale TBC bestrijding.

Verder worden in diverse landen Cinderellas uitgegeven, plak/sluit zegels.

In Nederland kennen we nog de bekende perfin
op diverse oude zegels.
Bureau TBC bestrijding Den Haag.

Tot slot nog enige aandacht voor het Nederlands Tuberculose Fonds / KNCV Tuberculosefonds. 
Deze vereniging geeft al jaren sluitzegels uit. In 2003 was er een velletje sluitzegels ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan.

Bronnen.
Speciale catalogus NVPH.
Wikipedia.
filavaria.nl/tbc,htm

Samenstelling.

J.J.P van der Vat
jjpvdvat@gmail.com
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