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Opgericht 17 januari 1940

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars

3 winkels
4 internetsites

o.a. gratis wereldcatalogus en magazines
PostBeeld en postzegels horen bij elkaar. Meer dan 25 mensen
in ons bedrijf zijn dagelijks bezig met alles wat met postzegels te
maken heeft.
Wij hebben winkels in Haarlem, Leiden en Rotterdam en vier
internetsites, ieder met hun eigen karakter (postbeeld.nl is onze
webwinkel, freestampcatalogue.nl een gratis wereldcatalogus
met o.a. verlanglijstfunctie, postzegelblog.nl een gratis filatelistisch tijdschrift en blog en freestampmagazine.com is ons engelstalig magazine).
Onze wereldvoorraad, van klassiek tot modern, is zeer groot
en dagelijks worden honderden tot duizenden items toegevoegd.
Vaak zijn dat zegels uit collecties, maar wij nemen ook nieuwtjes
van de gehele wereld op voorraad en leveren in abonnement. In
onze winkels staan bovendien honderden voordelige collecties
en partijen. Naast postzegels verkopen wij ook munten en bankpapier en leveren we benodigdheden van alle merken.
PostBeeld
Leidse postzegelhandel
Vrouwensteeg 3
2312 DX Leiden
Tel:071-5123233
openingstijden: wo t/m za 10:00-17:00
tevens regelmatig op dinsdag geopend.
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Postcrossing
PostNL lanceert de postzegels voor het
Postcrossingnetwerk. Daarbij sturen men
sen van over de hele wereld elkaar wille
keurig ansichtkaarten met daarop iets van
hun land of zichzelf. Met 36.000 actieve 
deelnemers loopt Nederland volgens Post
NL voorop in de wereld van Postcrossing.

Tien plekken
De overige afgebeelde bezienswaardighe
den zijn de Waddeneilanden, de Hoge
Veluwe, het Binnenhof, de kaasmarkt van
Alkmaar, de bollenvelden, Giethoorn,
Marken, de Zaanse Schans en de Nacht
wacht. De postzegels zijn ontworpen door
zelfstandig ontwerper Reinier Hamel (on
der de naam Sin).
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Redactionele bijdrage

Algemene informatie

Met uw welnemen, uw redacteur heeft weer
zijn handen vol gehad aan het vullen van
deze Sleutelpost.
Worden het 16 pagina’s of 20 pagina’s,
that’s the question, zeg nu zelf.
Bij het schrijven van deze bijdrage was het
nog ongewis.
In het blad Filatelie van maart las ik de
bijdrage van de heer Hillesum en hij had
het over dat er met behulp van de leden een
blad gevuld moet worden. Dat waren
woorden waar ik het van harte mee eens
ben. Dus verzin een list.
Van enkele leden zit er nog wat in het
verschiet, dus afwachten maar, daar zit een
mooi stukje in.

Bijeenkomsten

In de vorige Sleutelpost stonden een aantal
artikelen waar geen naam bij stond.
Ik heb hier van enkele leden commentaar
op gehad en terecht.
Van elk artikel wat er in staat moet de
herkomst vermeldt worden.
Dit zal zo gebeuren in alle volgende Sleu
telposten.
Alle artikelen waar geen naam bij stond
waren van mij afkomstig.
Zodoende kwamen we van 16 bladzijden
op 20 bladzijden.

Opzegging van het lidmaatschap kan
slechts geschieden voor 15 november van
het lopend jaar
Opzegging geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving aan de secretaris.

Hm! Als ik deze bijdrage schrijf is het nog
koud overdag en morgens is het autoruiten
krabben als je weg moet. Geen haast heb
ben en langer in bed blijven, dan zijn de
ruiten in veel gevallen al ontdooid.
Van onze trouwe artikelenmaker Willem
Hogendoorn staan weer twee stukjes in de
Sleutelpost.
Als vrijwilliger bij Kasteel keukenhof,
waar in het Koetshuis een mooi groot
schilderij hangt bracht mij op het idee om
hierover iets te schrijven en aldus ge
schiedde.
Met nog enkele andere artikelen van de
leden is het weer gelukt om nummer 204
te vullen.
Ik wens u veel leesplezier toe en voor
vragen, opmerkingen en artikelen kunt u
bij mij terecht.
Het geeft niet wat men schrijft, zo lang men
maar schrijft.
Zoals u gemerkt hebt, is uw redacteur een
Bommel fan, de strip is al 75 jaar spraak
makend.

Wiktor van Dam
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Onze maandelijkse bijeenkomsten hebben
altijd een veiling, soms een presentatie of
een andere attractie.
Plaats: restaurant “de Lepelaar”,
Apollotoren 2, 2324 DR te Leiden.
We beginnen om 20.00 uur, maar de zaal
is al om 19.30 uur open, zodat u de gele
genheid heeft om de veilingkavels te be
kijken of iets te ruilen.

Statuten, artikel 7

Rondzenddienst
Bij overtreding van de voorschriften gel
den de volgende boeten:
Te laat betalen aankoop € 0,25 per dag;
Tas te lang vasthouden € 0,15 per dag;
Kosten van aanmaning € 1,00 voor porti
en administratiekosten

Leenadressen
Fosforlamp en catalogi:
Willem de Wit
071-531 06 86
Watermerkzoeker of signoscope:
P.J.J. van de Kasteele, 071-521 29 38

Literatuur aanvragen:
KNBF bibliotheek
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Openingstijd:
Elke woensdag van 10 – 17 uur.
De bibliotheek is in 2016 op de volgende
zaterdagen geopend tussen 10:00 en 12:00
zaterdag 7 maart, zaterdag 2 mei , zaterdag
3 oktober, zaterdag 5 december.
Gedurende de openingsuren is de Bonds
bibliotheek te bereiken onder nummer
035-5412526

Van de voorzitter
We sluiten de winter weer af en zien uit naar de lente. Hebben we eigenlijk wel winter gehad? Er waren meer dagen met temperatu
ren boven nul dan onder. Prima weer om te postzegelen of om beurzen te bezoeken om de missende zegels te bemachtigen. Ik merk
dat veel verzamelaars compleet raken met hun verzameling en gaan stoppen. Gelukkig blijven de mensen wel lid van de postzegel
vereniging, voor de gezelligheid? Prima maar toch wil ik die mensen uitdagen om een nieuwe verzameling op te gaan zetten en
vooral te gaan verzamelen voor het plezier en niet voor het geld. Enige tips voor een nieuwe verzameling zijn: denk eens aan the
matisch. Welk beroep heeft u b.v. loodgieter, een prima aangelegenheid om zegels over het loodgietersvak te gaan verzamelen. Bent
u een natuurliefhebber, dan liggen de thema’s voor het grijpen. Bent u sportminnend, keuzes te over. Wat voor actuele dingen ge
beurden in uw geboortejaar en zo kan ik wel doorgaan.
Als u dan toch een thema kiest, kies dan voor gebruikte zegels, die kosten weinig en zijn vaak via ruilen, rondzending of stuiverhoek
te verkrijgen. En zo kunt u misschien wel meerdere thema’s gaan opzetten zonder dat het veel geld kost.
De afgelopen bijeenkomsten van de club werden weer prima bezocht en de veiling had weer een prima aanbod van massawaar. Ook
de stuiverhoek voorziet in een behoefte. En bovenal waren de bijeenkomst gezellig en bindend.
In de aprilvergadering behandelen we de jaarcijfers over 2015. Na een wat moeilijk jaar 2014 ziet alles er wat rooskleuriger uit. Het
berstuur heeft de adviezen van de kascommissie gevolgd en een aantal zaken geschoond van de Balans. Daarnaast hebben we geen
grote kosten gemaakt voor het Jubileum dit mede door inspanningen van de Jubileumcommissie en uiteraard de leden. Ook de veiling
in oktober, met beschikbaar gesteld materiaal door de leden, heeft ook bijgedragen aan het positief resultaat. Per saldo eindigen we
het jaar 2015 met een positief eigen vermogen en hebben we het kleurfonds extra kunnen voeden en is er een “echt” jubileumfonds
ingesteld. Daarnaast beschikken we over voldoende liquide middelen, al met al een prima vooruitzicht voor 2016 en volgende jaren.
Ook zullen wat wijzigingen in het bestuur komen. De voorzittershamer wil ik graag overdragen aan Eric van Dommelen, als die
natuurlijk door u verkozen wordt. Zelf zal ik de post van penningmeester gaan vervullen en Ge van Albada gaat de PR-doen en blijft
2-e penningmeester. We hebben nog 1 vacature en wel van 2 e secretaris. Erik den Boer stelt zich niet herkiesbaar. Hij heeft met een
aantal anderen ingespannen om de Vereniging te behouden toen het dreigde ten onder te gaan. Erik hartelijk dank voor jouw inspan
ningen, jouw realistische en analyserende kijk op zaken.
Dit was dan mijn laatste “Van de voorzitter” . Ik draag graag het stokje over aan Eric en blijf u allen zien op onze bijeenkomsten.
Cor Verlooij
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Verslag van de vergade
ring 25 januari 2016
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 25 janu
ari 2016
38 leden zijn aanwezig.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en
wenst de leden een goed 2016 . Hij heet
ieder welkom, in het bijzonder de aanwe
zige ereleden.
De heer en mevrouw Hemelop, de heer
Hogendoorn, de heer en mevrouw Van
Oosten, de heer en mevrouw Pijnenburg
en de heer de Ru hebben zich afgemeld.
2. Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
3. Ingekomenstukken en mededelingen
De secretaris meld dat er op 26 april een
ruilavond in Noordwijk wordt georgani
seerd. Voor geïnteresseerden liggen er
enkele aankondigingen bij het inteken
boek. De voorzitter wijst op de folder van
WB evenementen, voor enkele beurzen.
De voorzitter wil allereerst nog iets recht
zetten met betrekking tot de bingo in de
cember. De prijs die de heer Van Melle
won, was niet wat de bedoeling was. Als
compensatie rijkt de voorzitter hem nog
een cadeaubon uit.
Verder wil de voorzitter een drietal onder
werpen met de leden bespreken.
A. Postzegeltotaaldag 2016
De voorzitter vond de aanwezigheid van
de leden bij de vorig jaar georganiseerde
postzegeltotaaldag beperkt. Het organise
ren van zo’n dag vergt toch de nodige in
spanning en geld. Het is de vraag of de
vereniging dat moet blijven doen. Als de
vereniging dat blijft doen is wel de vraag
welke inhoud je er aan wil geven om het
aantrekkelijker te maken. Je kan er ook aan
denken om het geld te besteden aan het
aantrekken van enkele sprekers. Graag
hoort hij de mening van de leden hierover.
De heer Van Melle vindt zowel het orga
niseren van een postzegeltotaaldag als het
organiseren van sprekers op een ledenver
gadering nuttig voor een vereniging. Hij
ziet het dus liever en..en. Wellicht moet de
toeloop naar de locatie Apollotoren nog
wat groeien.
De heer Bosmans vond de opkomst vorig
jaar best meevallen vallen. Het lijkt hem
dat je er mee zou moeten doorgaan.
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De heer Van As merkt op dat hij niet op
zaterdagen aanwezig kan zijn. Misschien
moet de dag weer op een zondag gehouden
worden. Andere leden zien daar weer een
bezwaar in.
Bij handopsteken blijkt dat ongeveer een
derde van het aantal aanwezige leden
voorstander is om ook in 2016 een postze
geltotaaldag te organiseren. Ongeveer de
helft is voor het aantrekken van sprekers.
De voorzitter concludeert dat de weerslag
van de discussie eerst nog in het bestuur
zal worden besproken, maar dat het hem
lijkt dat er in eerste instantie moet worden
geprobeerd enkele sprekers aan te trekken.
Indien in de loop van 2016 enkele leden
gezamenlijk een filatelistische invulling
voor een postzegeltotaaldag kunnen voor
stellen zou in 2017 zo’n dag weer georga
niseerd kunnen worden.
B. Prijzen voor de halve Euro loterij.
De voorzitter geeft aan dat het tot nu toe
gebruikelijk was dat de prijzen voor de
halve Euro loterij uitsluitend bestonden uit
Nederlandse series. Nu veel verzamelaars
al een redelijk complete verzameling Ne
derland hebben, en het aantal verzamelaars
dat kiest voor een thematisch onderwerp
toeneemt, is het de vraag of je ook niet
buitenlandse series als prijs zou kunnen
inzetten. Hoe denken de leden daar over?
De heer G. Anker is daar niet tegen, maar
merkt bovendien op dat hij de verhouding
in de waarden van de prijzen evenwichtiger
zou willen zien. De waarde van de eerste
prijs is thans wel erg hoog in vergelijking
met de waarde van de overige prijzen.
Andere leden sluiten zich aan bij deze
mening.
De voorzitter concludeert dat uiteraard de
al aanwezige prijzen eerst zullen worden
opgemaakt, maar dat daarna ook zal wor
den gekeken naar het inzetten van buiten
landse series.
C. Oktoberveiling-bingo
In het afgelopen jaar werd er in oktober een
veiling ten behoeve van de vereniging
gehouden, die het nodige opleverde. Ver
der werd er een aantal keren bingo ge
speeld. Moet het bestuur dat in 2016 weer
organiseren? Hoe denken de leden daar
over? Na enige discussie blijkt dat de be
langstelling van de leden ongeveer 50-50
is verdeeld tussen een veiling en bingo op
een avond.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur op
grond hiervan waarschijnlijk gaat probe
ren beide georganiseerd te krijgen.
4. Lezing Mevrouw Kleiboer
Mevrouw Kleiboer vertelt aan de hand van

een gedeeltelijke expositie, van haar met
goud bekroonde collectie `Tijl Uilenspie
gel`, een zeer aardig verhaal over Tijl Ui
lenspiegel en de manier waarop zij tot deze
verzameling is gekomen. De leden geven
haar na afloop een hartelijk applaus.
5. Veiling
De veiling had een vlot verloop. Er gingen
54 kavels retour.
6.Doe eens een gooi puzzel
De heer Van Dam heeft een puzzel ge
maakt over nationale vogels. De heer Fle
rig wint de eerste prijs.
7. Halve euroloterij
De heer Van As wint de eerste prijs.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.
9. Gratis verloting
De heer Hogenboom wint de eerste prijs.
12. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
maandag 22 februari weer aanwezig zullen
zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele
28 januari 2016

Verslag van de vergade
ring 22 februari 2016
Verslag van de algemene ledenvergade
ring van de LVVP op maandag 22 februa
ri 2016
Opening
De vice-voorzitter (verder vv) opent de
vergadering en heet alle leden van harte
welkom, in het bijzonder de ereleden Ho
gendoorn, Pieters en De Poorter.
Hij vermeldt de afzegging van de voorzit
ter, Cor Verlooij, de secretaris, Jan Van de
kasteele en de heer Pieter de Ru.
Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag zou ter inzage hebben moeten
liggen, maar het is er vandaag niet. De
vergadering accepteert dat.
Ingekomen stukken en mededelingen.
De vv meldt dat een oud lid, de heer Rob
van der Graaf, opnieuw lid wil worden.
Hij stelt voor dit lid weer te accepteren. De

Vergadering gaat akkoord.
De vv vraagt de vergadering akkoord te
gaan met een voorstel van het bestuur om
de Jaarvergadering met een maand op te
schuiven, van maart naar april. De reden is
dat volgens de statuten de jaarvergadering
in maart moet plaatsvinden. Maar doordat
de jaarstukken pas in de Sleutelpost van
maart kunnen worden gepubliceerd, is dit
te laat om de leden op tijd te informeren.
Een oplossing zou zijn om de statuten aan
te passen, maar dat kost notariskosten. Een
andere oplossing is, als gezegd, de jaarver
gadering met een maand op te schuiven.
De vergadering gaat met algemene stem
men akkoord met deze laatste oplossing.
De vv vraagt de aanwezige leden het pre
sentieboek te tekenen.
Onder de ingekomen stukken bevonden
zich een groot aantal cakejes bij de koffie.
Deze werden aangeboden door Koos ter
gelegenheid van zijn verjaardag op 23 fe
bruari. (Later nog gevolgd door schalen
met hapjes).
Doe-eens-een-gooi-puzzel.
De puzzel is opgesteld door Willem Ho
gendoorn en heeft als thema Februari.
De heer Hogendoorn licht de goede ant
woorden toe. Er zijn twee winnaars: Mw.
Kleiboer en de heer De Poorter.
Er waren geen prijzen beschikbaar, maar
de penningmeester kwam met een noodop
lossing.
De heer Hogendoorn maakt van de gele
genheid gebruik om te wijzen op een ten
toonstelling van postzegels op weefsel.

Verslag van de vergade
ring 21 maart 2016

Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 21 maart
2016
44 leden zijn aanwezig.

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering en
wenst iedereen welkom, in het bijzonder
de aanwezige ereleden.
De heer Hogendoorn heeft zich afgemeld.
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
3.Ingekomenstukken en mededelingen
Op 25 en 26 maart wordt weer de jaarlijk
se Brievenbeurs georganiseerd in Gouda.
Er zijn ook de nodige postzegelhandelaren
aanwezig.
Achter in de zaal zijn voor snuffelaars weer
de stuiver boeken aanwezig.
De heer P. Lina bereid een lezing voor die
waarschijnlijk later in het jaar zal worden
gegeven.

Veiling.
De veiling heeft een voorspoedig verloop,
al gaan ca. tweederden van de kavels re
tour.
Halve-euro-loterij.
Er was een redelijke omzet. Helaas is de
naam van de winnaar ons ontschoten.

Er is nog een oude catalogus en een jubi
leumnummer van Hermes gratis af te halen
bij de bestuurstafel.

Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.

De vereniging zoekt nog een webmaster.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden
bij de voorzitter.

Gratis verloting.
De eerste prijs gaat naar de heer Hogendijk.
Er waren elf prijzen beschikbaar.

De volgende maand wordt de jaarvergade
ring gehouden. Dan zijn ook enkele be
stuur mutaties aan de orde. De heer Ver
looij treed af als voorzitter. Hij blijft lid
van het bestuur en zal het penningmeester
schap gaan vervullen. De heer E. van
Dommelen is bereid het voorzitterschap op
zich te nemen. De heer Van Albada treedt
terug als 1e penningmeester. Hij blijft in
het bestuur en zal de PR voor zijn rekening

W. Pijnenburg

4.Veiling
De veiling had een vlot verloop.
5.Doe eens een gooi puzzel
De heer Versteegen wint de eerste prijs.
6. Halve euroloterij
De heer Tasseron wint de eerste prijs.

In oktober zal er weer een veiling ten be
hoeve van de vereniging worden georga
niseerd. De leden worden verzocht te kij
ken of zij daarvoor wat van hun dubbelen
willen afstaan. Graag vóór eind april aan
leveren bij de veilingmeester.

Sluiting.
De vv sluit de vergadering om ca. 21.50
uur. Hij meldt dat er 42 leden aanwezig
waren en roept iedereen op de volgende
vergadering op 21 maart bij te wonen.

nemen. Tevens wordt hij 2e penningmees
ter. De heer Den Boer treed af als 2e secre
taris. Voor die functie zoekt het bestuur
nog een kandidaat.

7. Rondvraag
De heer Van Melle vraagt of een van de
leden bereid is om de heer Vijlbrief naar
de vergadering en weer naar huis te bren
gen, indien hij verhinderd is. De heer Pie
ters antwoord dat de heer Vijlbrief hem
altijd kan bellen en dat hij dan voor het
transport zal zorgen. De voorzitter ver
zoekt andere leden die daar toe bereid zijn
dat bij hem te melden.
8. Gratis verloting
De heer W. de Vogel wint de eerste prijs.
9. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
maandag 25 april weer aanwezig zullen
zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele
22 maart 2016

Verslag adviescommis
sie 2015
In het afgelopen verenigingsjaar zijn een
paar adviezen uitgebracht.
Een verzameling is verkaveld en verkocht.

Namens de commissie,

Jan Pieters
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Rijksmuseum / Keukenhof
RIJKSMUSEUM / KEUKENHOF
Het Rijksmuseum in Amsterdam en het Keukenhof in Lisse, wat hebben die met elkaar gemeen?
Bent u al in het nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam geweest?
Na een verbouwing van 10 jaren ziet het er schitterend uit.
Het is zeker de moeite waard om het een keer te bezoeken.
Wie het nieuwe Rijksmuseum reeds bezocht heeft, weet dat er met de Nachtwacht een ander groot schilderij hangt.
Een kopie hiervan hangt in het koetshuis van de Keukenhof in Lisse.
Als u het niet gelooft dan moet u daar maar eens kijken.
Over dit schilderij wil ik het hebben.

Als je voor het schilderij staat dan overweldigt het schilderij, zo groot en zo mooi geschilderd, net als de Nachtwacht.
Maar wie heeft dit nu geschilderd en wat stelt het voor?
Ter gelegenheid waarvan is het gemaakt?
En wie zijn de personen die op het schilderij staan?
Op dit schilderij zijn een aantal personen geschilderd die ook op de Nachtwacht zijn geschilderd.
Op het schilderij zitten een aantal symbolieken en kenmerken.
De Kapitein (met zilveren drinkhoorn / ossenhoorn) is de belangrijkste man op het schilderij. In het dagelijkse leven was hij
hoofdschout.
Hij schudt de hand van een Luitenant.
De zilveren ossenhoorn met daarop St. Joris en de draak is een pronkstuk, dat nog steeds in het Amsterdamse museum staat.
De Vaandrig zit naast de grote trommel.
Familie van de Vaandrig staat ook op het schilderij van de Nachtwacht afgebeeld.
Een vaandrig behoorde met het vaandel voorop te lopen en moest altijd zeer actief en oplettend zijn. Kijk eens hoe hij er nu bijzit.
Lekker ontspannen.
Het vaandel met daarop de maagd van Amsterdam hangt rustig over zijn schouder.
Op het schilderij staan een heleboel vaandrigs. De namen van alle mensen op het schilderij zijn bekend, maar de plek is niet aange
geven, dus blijft het gissen wie wie is.
Vaandrigs hadden veelal als kenmerk van hun functie een hellebaard. Er zijn er twee op het schilderij te zien.
Bijzonder is dat de trommelslager (een gewone man) voorop in de eerste rij van belangrijke mensen mag zitten.
De trommelslager “roerde” altijd de trom zodat men in de maat ordelijk kon opmarcheren.
Trommelslagers en vaandeldragers waren een geliefd schietobject voor de vijand, immers zonder vaandel en trommelslager was de
compagnie eigenlijk stuurloos.
Wellicht heeft de positie van de trommelslager te maken met het gedicht dat op de trommel zit ter ere van bepaalde families (trouwens
familie van elkaar!!!!)
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Regenten speelden elkaar vaak mooie baantjes toe.
Links op het schilderij zitten ook twee broers (de ene met een mes in zijn mond).
Helemaal links staat “ een jonkie” met een modern wapentuig (het geweer).
De oudere leden van het korps hadden de oude wapens. De oude wapens staan vooraan in het schilderij. Niet iedereen moest iets
hebben van de nieuwe wapens.
De schilder heeft in dit schilderij een heldere manier van schilderen toegepast, die is bereikt door het gebruik van licht en kleur. In
vergelijking met een ouder schilderij waarop de kleurstelling vrij monotoon is, zijn de kleuren hier bijna bont. Dit draagt bij tot het
feestelijke karakter van de scène, dat ook al wordt bewerkstelligd door de uitbundige bewegingen van de mensen. Daarnaast hebben
de veelkleurigheid en de fellere belichting een grotere plasticiteit tot gevolg. De hoofden van de mensen zijn alle zeer sterk gekarak
teriseerd, en de verschillende beeldelementen zijn met oog voor detail en op een realistische manier weergegeven.
Let eens op de bijzondere glazen die ze in hun handen hebben, let op de protserige kledij, tinnen borden, glaswerk.
De waardin komt binnen met een pauwenpastei (pauwen zijn opscheppers, met de pronkveren uit). Op de pastei zit nog de kop met
de veren.
Een ruime hoeveelheid drank is aanwezig. Helemaal links staat het in de grote koeler. In het kasteel staat ook nog zo’n koeler.
Daarbij zie je allemaal wijnbladeren, wijnranken. Symboliek van vrede (eikenloof daarentegen is teken van strijd en kracht).
Naast de waardin staat de kastelein, terwijl de knecht iets verder links drank uitschenkt. Dit volk staat op de laatste rij.
Slechts 3 mensen op het schilderij kijken je aan.

Vragen
Ik heb er een doe verhaal van gemaakt. Gelieve de vragen te beantwoorden en aan mij te sturen.
Alle antwoorden zijn op internet te vinden.
Ik ben benieuwd van hoeveel mensen ik een antwoord krijg.
1. Op het schilderij staat een man die een zilveren beker vast houdt, wie is dit?
2. Waar is deze beker nog steeds te zien?
3. Onderin links in het schilderij staat een koeler, met allemaal wijnbladeren en wijnranken.
De schilder gebruikt hier symboliek, waar staat deze symboliek voor?
4. Op de trommel zit papier, wat staat er op dit papier?
5. Op het schilderij dragen mensen mooie hoeden met veren, waarom?
6. Hoe heette de trommelslager op het schilderij?
7. Op het vaandel staat de mascotte van de schutterij, wie is dit?
8. Wie heeft dit schilderij geschilderd?

Ik heb er een leuk prijsje aan verbonden.
Voor diegene die de meeste antwoorden goed heeft heb ik twee kaartjes voor de rondleiding op kasteel Keukenhof, tijdens een re
guliere rondleiding.

Wiktor van Dam
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Stadspoorten
De Leidse Stadspoorten
Stadspoorten werden gebouwd ter verde
diging van de stad. De oudste stadspoorten
van Leiden dateren al uit de Middeleeu
wen. Bij de grootste omvang van de stad
Leiden in de zeventiende eeuw, waren er
9 stadspoorten.

De PTT gaf in 1924 een aantal briefkaarten
met stadsgezichten uit. Op een van deze
briefkaarten staat de Zijlpoort afgebeeld.
In eerste instantie werd op de briefkaart
vermeld dat dit de Morschpoort betrof.
Later werd deze fout hersteld. Er bestaan
derhalve twee uitgaven van deze brief
kaart.

De Turkse posterijen hebben naar aanlei
ding daarvan een herdenkingsvelletje uit
gegeven.

Figuur 1 De turkse tekst luidt: Çanakale
Sava larinin 100.yili = honderdste verjaar
dag van de slag bij Çanakale (het eigenlij
ke slagveld bij Gallipoli.
Juiste naam: Zijlpoort
Maar van deze veldslag was uiteraard bij
het stempelen van deze envelop in 1856
nog geen sprake. Het stempel was mij
verder nog niet bekend. De aanbieder op
eBay gaf als beschrijving: 1856 stampless
cover from Gallipoli, Turkey to ???.
Bijgaand ziet U een plattegrond van de stad
met deze negen stadspoorten. In het mid
den ziet U de Burcht, met links daarvan de
afsplitsing van de Rijn in de Nieuwe Rijn
en de Oude Rijn.
1 = De Zijlpoort; Gaat U hier in gedachte
linksaf de Herensingel op, dan komen we
bij:
2 = Herenpoort; Het verlengde van de
Herensingel heet Maresingel, dus komen
we bij:
3 = Marepoort; De volgende singel die
we tegen komen is de Rijnsburgersingel,
dus:
4 = Rijnsburgerpoort; (ook wel Haarlem
merpoort genoemd).
5 = Blauwpoort; Nu nog: Blauwpoorts
brug; daar kunt U de Morsstraat in en komt
U bij:
6 = Morschpoort; Aan de andere kant van
het water is de Witte Singel, de poort daar:
7 = Witte Poort; Bij de Douzastraat
(vroeger Koepoortsgracht) vinden we:
8 = Koepoort;
Ga verder de Zoeter
woudsesingel af en we komen bij de laat
ste:
9 = Hogewoerdsepoort.
Vijf van deze negen poorten werden door
stadsbouwmeester Willem van der Helm
gebouwd in een tijdsbestek van nauwelijks
zeven jaar (1664-1671). Dit waren onder
andere de Zijlpoort en de Morschpoort, de
twee stadspoorten die nu nog het stads
beeld van Leiden verrijken.
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Verkeerde naam: Morschpoort
De Morschpoort vinden we echter wel fi
latelistische terug op het velletje “Mooi
Leiden”.

Willem Hogendoorn

Miskoop(je)
We lopen er allemaal wel eens tegenaan,
denk ik, dat we iets kopen, waarvan later
blijkt dat het toch niet is wat we dachten
dat het was. Zo werd er laatst op eBay een
fraaie envelop aangeboden met een pre
filatelistisch stempel Gallipoli (moderne
Turkse naam: Gelibolu). Leek me een
fraaie aanvulling op mijn Levantverzame
ling. De naam Gallipoli is vooral bekend
uit de eerste wereldoorlog, toen hier tijdens
de zogenaamde Dardanellen-veldtocht (25
april 1915 tot 9 januari 1916) zwaar werd
gevochten tussen Engeland en Frankrijk
enerzijds en het Turkse leger anderzijds.
Inderdaad, honderd jaar geleden.

Nu waren die vraagtekentjes snel op te
lossen, want er staat immers een adres op
de envelop met een stadnaam, namelijk
Alessano, een plaats in de Italiaanse regio
Apulië (Italiaans: Puglia). Het adres luidt:
Signor Sindaco di Alessano = Heer Burge
meester van Alessano. Maar waarom krijgt
deze burgemeester post uit Turkije? Turk
se post naar het buitenland bestond midden
in de negentiende eeuw toch gewoonlijk
uit handelspost of prentbriefkaarten van
reizigers naar het thuisfront. Het feit dat ik
het rode stempel Gallipoli niet kende, had
me natuurlijk al moeten waarschuwen.
Natuurlijk zijn er meer Gallipoli’s op de
wereld; eentje zelfs heel vlakbij, ook in
Apulië, op zo’n dertig kilometer van Ales
sano. Jammer voor mijn Levant, maar de
schade, nog geen tientje, is te overzien. En
trouwens, wat heet hier schade? Het blijft
toch altijd nog een prefilatelistische brief
omslag van het Koninkrijk der beide Si
ciliën (1816-1861).

Willy Pijnenburg

Baton
We hebben allemaal genoten van het pro
gramma Maestro.
Ik denk de meeste van ons.
In dat programma hebben ze het over een
baton.
We weten nu onderhand wel dat dat een
dirigeerstokje is.
Maar er valt meer te vertellen over dat
stokje.
De moderne dirigeerstok is gemaakt van
hout van de hagedoorn met kegelvormig
handvat van kurk.

Meidoorn (Crataegus) is een geslacht uit
de rozenfamilie (Rosaceae). Het geslacht
wordt ook wel haagdoorn of steendoorn
genoemd. Het zijn struiken die van nature
in Europa, Noord-Amerika, Azië en Noor
d-Afrika voorkomen. Sommige soorten
komen ook als boom voor. De meidoorn
werd vanwege de doornen op de takken
veel gebruikt in hagen als afscheiding voor
het vee. Op sommige plaatsen zoals in het
gebied de Maasheggen in Nederlands
Limburg is dat nog goed te zien. Het hout
is hard en fijn van structuur.
De dirigeerstok is een dunne stok ter leng
te van 25 à 60 cm, tegenwoordig ook wel
van glasvezel of koolstofvezel, met een
kegelvormig houten of kurken handvat.

slag) bepalen of musici de bedoelingen van
de dirigent begrijpen.
Dirigenten in de 17e en 18e eeuw hadden
nog geen dirigeerstok. Zij stampten op de
grond met een staf om de maat aan te
geven. Beroemd is het verhaal dat Jean-
Baptiste Lully met zijn staf op zijn voet
stampte, waarna hij op 22 maart 1687 aan
koudvuur overleed. De baton werd popu
lair halverwege de 19e eeuw. In die tijd
zagen sommige orkestleden dat met vrees
aan, bang als ze waren voor agressie van
de dirigent. Geheel uit de lucht gegrepen
was dat niet, want een van de pioniers van
de baton, de dirigent Daniel Turk, sloeg er
zo woest mee, dat hij in Manchester een
kroonluchter raakte en zichzelf bedolf
onder glasscherven. Louis Spohr en Felix
Mendelssohn-Bartholdy behoorden tot de
eersten die in de periode 1825 - 1832 de
dirigeerstok ter hand namen.
Dirigenten kunnen de dirigeerstok naar
hun eigen voorkeur laten vervaardigen.
Henry Wood en Herbert von Karajan
waren daarvan voorbeelden. Van Gaspare
Spontini is bekend dat hij een speciale
dirigeerstok van ebbenhout met ivoren
uiteinden liet maken, toen hij in 1844 in
Dresden kwam dirigeren. Willem Mengel
berg had, zoals op zijn opnamen te horen
is, de gewoonte om aan het begin van een
uitvoering twee tikjes met de dirigeerstok
op de lessenaar te geven. Van sommige
dirigenten wordt de dirigeerstok bewaard,
bijvoorbeeld die van Wilhelm Furtwängler
in het Musikinstrumenten-Museum in
Berlijn. Robert Stolz gebruikte de stok die
hij van Franz Lehár had geërfd en die van
Johann Strauss jr. was geweest, met diens
initialen gegraveerd in zilver.

Er zijn ook dirigenten die het gebruik van
de baton afwijzen en alleen met hun han
den dirigeren, bijvoorbeeld Pierre Boulez
en vroeger Leopold Stokowski en Dimitri
Mitropoulos. Hun voorbeeld was de Rus
Vasili Safonov (1852-1918), de eerste
moderne stokloze dirigent. Hij had bij een
repetitie zijn baton vergeten en dirigeerde
toen maar met zijn handen. Dit beviel hem
zo goed, dat hij daarna alleen nog maar
zonder stok dirigeerde. Ook dirigenten van
kleinere ensembles en koren gebruiken
meestal geen dirigeerstok. Kurt Masur kon
door een medische oorzaak geen stok
hanteren.

BATON
Baton is ook een langwerpig koekje.
In het programma heel Holland bakt is er
meer informatie er over te vinden.

BATON
Baton is ook de naam van een maarschalk
staf.
Veldmaarschalk Lord Roberts met baton.

De stok wordt door een dirigent gebruikt
als hulpmiddel om aan de musici van een
orkest of ensemble de muzikale betekenis
van de partituur over te dragen. Daarmee
kan hij het tempo aangeven, maar ook de
emotionele lading van een compositie.
Vanouds dirigeerde men een koor of orkest
met de handen, maar veel moderne dirigen
ten gebruiken liever een dirigeerstok,
omdat voor musici het puntje en de bewe
ging van de stok van afstand beter te zien
zijn dan een handbeweging. Doorgaans zal
de combinatie van lichaamstaal en de be
weging van de dirigeerstok (de dirigeer
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BATON
Baton is ook een onderscheiding.
Batons zijn kleine stukjes lint. 27 bij 11
millimeter, welke door personen in uni
form worden gedragen ter vervanging van
draagmedailles. Deze batons worden naast
elkaar in een of meerdere rijen gedragen
boven de linkerborstzak. Bij de landmacht,
luchtmacht en het Nederlands Rode Kruis
in rijen van vier. Bij de marine en politie
in rijen van drie.
Medailles, welke dezelfde kleur lint heb
ben, kunnen in miniatuurvorm op de baton
worden gedragen. Sterren, kronen of pal
men worden op de baton gedragen, ter
onderscheid van graden. Bij ridderorden
worden zogenaamde rozetten op de baton
gedragen. Bij de graden hoger dan officier
wordt er onder deze rozet een stukje galon
gedragen, aan beide zijden van de rozet 5
millimeter uitstekend. Bij commandeur is
deze galon geheel zilver, bij grootofficier
half goud / half zilver en bij het grootkruis
geheel goudkleurig.

Generaal Maxwell D. Taylor RMWO met
38 batons
BATON
Baton is ook een rotanstok met een lengte
van 60 centimeter en belangrijk wapen
voor de eskrimador.
Eskrimadors is een Filipijnse documentai
re film over de Filippijnse krijgskunsten
eskrima , geschreven en geregisseerd door
Kerwin Go, een in Los Angeles opgeleide
cineast.
Wiktor van Dam
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Israel
Dat Israël niet zo maar een landje op deze
wereld is, begreep ik snel in mijn jonge
jaren….
Van dit interessante land, met zijn bewo
gen geschiedenis, begon ik alle postzegels
te verzamelen, die ik in handen kon krij
gen.
Hiervoor was ik elke zaterdag te vinden op
de postzegel markt aan het Noordplein in
Rotterdam. Ik had een hele verzame
ling…Tot die fatale dag…Onze oude
buurvrouw beneden een pannetje op haar
fornuis laten staan, met een fikse woning
brand tot gevolg…Waarbij ook mijn ver
zameling verloren ging ….

Nadat ik in de jaren 80 en 90 Israël als
toerist, ging ik in 1998 vier maanden in
Jeruzalem wonen op de campus van de
Hebreeuwse Universiteit Givas Ram in
West- Jeruzalem.
Ik volgde er een zomercursus modern
Hebreeuws, de dagelijkse taal van Israël.
Ook het Arabisch en het Engels zijn er
kende talen. De landsnaam staat dan ook
in deze drie talen op alle postzegels ver
meld….

Rond Pasen, in een grijs verleden, besloot
ik mijn collectie antieke kaarten van de
hand te doen en weer Israëlische postzegels
te verzamelen. Via internet stuitte ik op
Postzegel Partijen Centrale, die zich nota
bene vlakbij mijn woonplek bevindt.
Dankzij veel fantastische vondsten is mijn
verzameling nu vanaf het begin compleet.
Alleen de drie hoge waarden met tab uit
1948 ontbreken. Ik heb deze zegels een
paar weken leden gezien en in korte tijd
waren ze al verkocht, voor een prijs waar
voor je een aardige tweede hands auto kunt
kopen. Gelukkig heb ik deze waarden
zowel post fris als licht gestempeld zonder
tab in mijn collectie.

De Postzegel Partijen Centrale heeft mij
bijzonder goed op weg geholpen, met vele
koopjes, FDC’s, poststukken, mappen en
drie zeer goed gevulde albums, waarvan
eentje vol met kostbare tete beche uitga
ven. In de twee andere albums waren post
frisse en gestempelde schatten te vinden.
Alles wat ik de afgelopen jaren kocht heb,
is nu in een verzameling op zwarte stock

boeken ingestoken, volgens Michel num
mering. Het geheel ziet er als plaatje uit,
dat niemand onberoerd zat laten, denk ik.
Geniet dagelijks van de schoonheid van
mijn verzameling Israël. Die ik voor een
groot deel financier uit mijn baantje als
“pakjesman,”
bij de Postzegel Partijen Centrale…
Tot ziens bij de PPC. Shalom.
Casper,

Voetnoot:
In de tekst komen de woorden voor: dat
niemand onberoerd zal laten. Inderdaad
Casper, het liet mij niet onberoerd. Zoals
ik je had beloofd, zeg ik niets over je
privacy.
Erik den Boer,

Karel Appel
Citeer uit een kinderboek: “ Het is om te schrikken, schrijft het parool.
En trouw noemt het, iets voor de kleuterschool,
Daar trekt Karel Appel zich niets van aan.
Zijn naam heeft mooi in de krant gestaan.
In het gemeente museum Den Haag is nu t/m 16 mei 2016 een overzichtstentoonstelling van hem.
Zelf vind ik zijn werk mooi en wel hierom. Appel doorbrak het geijkte schilderijen uit het verleden.
Ook met zijn beelden, tekeningen, sculpturen, decors. Zelf stond ik te kijken voor een schilderij uit 1954. Was toen vier jaar jong.
Op de lagere schoolvonden de juffen en meesters het maar niks. Pas op de U.L.O. in Rotterdam begrepen de leraren het. Nu zijn z’n
werken haast onbetaalbaar. Dit gebeurde al bij zijn leven. Tot grote afgunst van Corneille en Constant.
Bij een glas rode wijn zaten wij (kunstvrienden) te O H en over hoe moet je over honderd jaar al die lagen verf conserveren en
kleuren behouden. Simpele eindconclusie wie dan leeft, wie dan zorgt.
Ook de meesten van ons hebben een Karel Appel, postfris en een First Day Cover, (NVPH nr. 1408 en FDC E 256).
Fantastisch toch een echte Karel Appel. Moet er vaak naar zegel kijken. Postzegel verzamelen is niet saai. Verrijkt je kennis en ac
tiveert je brein.
Dus Karel Appel uit de kapperszaak in de Dapperstraat, je hebt wat neer gezet.
Erik den Boer,
Bronnen:
Het gemeente museum den Haag. Boek en documentatie.
Het COBRA museum Amstelveen.
Het museum Boymans van Beuningen schilderij uit 1954.
Laatste kunstwerk van Karel Appel op postzegel
Het laatste kunstwerk van Karel Appel is door de Nederlandse postdienst TPG uitgeven als postzegel. Vlak voordat de wereldbe
roemde kunstenaar op 3 mei 2006 overleed op 85-jarige leeftijd kwam de nu verschenen postzegel ter gelegenheid van de Weken
van de Kaart klaar.
Groot op klein formaat
Karel Appel staat vooral bekend om zijn schilderijen op groot formaat. Het is dan ook verrassend, dat hij er in slaagde om ook op
klein formaat een meesterwerkje te scheppen. Met de krijttekening die Appel voor de postzegel maakte, greep hij terug op de stijl
die hij gedurende de Cobrajaren aan het einde van de jaren veertig. In deze periode liet hij zich inspireren door kindertekeningen.
De tekening van Karel Appel stelt een figuurtje voor, dat zowel kind als vogel kan zijn. Het is een fantasiewezen, dat hij met rode
en blauwe lijnen op papier zette.
Ontwerp postzegelvelletje
De postzegel werd door TPG gepresenteerd in het Museum Escher in het Paleis, waar de postzegel op de tentoonstelling Kunst per
Post door schrijver en dichter Simon Vinkenoog werd gepresenteerd. De Karel Appel postzegel werd ontworpen door Julius Ver
meulen. Vermeulen koos voor een sober ontwerp, zodat alle aandacht naar het kunstwerk van Appel kan gaan. De op het velletje
afgedrukte tekst werd geschreven door Willemijn Stokvis.
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Honden
HONDEN OP MACQUARIE EILAND ???
Bij het lezen van deze titel, denkt u waarschijnlijk “waar gaat dat in hemelsnaam over ?”.
Het antwoord volgt in dit stukje. Al vele jaren krijg ik het nieuwsbulletin van de Australische PTT toegezonden (helemaal gratis

trouwens, terwijl ik al twintig jaar daar niets meer bestel). Het is altijd leuk om erin te bladeren en de veelheid van uitgiften te zien.
En als u soms denkt dat onze PostNL kwistig is met uitgiften, zou u de Australische PTT eens moeten zien. Niet alleen het aantal
uitgiften, maar de hoeveelheid varianten per uitgiften (losse zegels, blokjes, rollen zelfklevend, mapjes, FDC, gutter pairs om er maar
een paar te noemen).
In het laatste nummer viel mijn oog op de uitgifte “The Dogs that saved Macquarie Island” (De honden die Macquarie eiland hebben
gered). Een intrigerende titel !
Ten eerste, Macquarie eiland hoort bij de Australische Antarctica Gebieden en ligt ten zuiden van Nieuw Zeeland, halfweg tussen
Nieuw-Zeeland en Antarctica. Het is 128 km2 groot (of klein eigenlijk) , dus ongeveer de helft van de oppervlakte van Ameland.
De enige menselijke bewoners zijn diegenen die het Macquaire Weerstation bemannen.
Het eiland is vooral bekend als leefgebied van de “Royal Penquin”. Deze pinguïn soort komt alleen op de eilanden in dit poolgebied
voor.
In de loop der jaren zijn een hoeveelheid (on)gedierten geïntroduceerd, meegenomen door de schepen die aan land kwamen voor
voedsel etc. af te leveren voor de weerstations en de natuurexpedities.
Het waren vooral katten, konijnen, ratten en muizen. Dit was uiteraard bedrijgend voor de vogelpopulatie (eieren!) en er moest iets
aan gedaan worden. In 2002 werd een campagne gestart met twee honden met hun begeleiders die getraind waren om katten te
vangen. In 2011 was er opnieuw een expeditie met honden die alle konijnen moesten opsporen en (volgens de informatie op het
bulletin) tot de laatste moesten uitroeien. Twee verdere expedities in 2013 en 2014 volgden om muizen en ratten uit te roeien. Volgens
de overheid was deze campagne een groot succes.
Het werk was uiteraard niet zo simpel in de barre poolklimaat omstandigheden en vergde het uiterste van de honden en hun begelei
ders.
Op de zegels staan de honden afgebeeld: springer spaniels, een labrador en een terriër kruising.

G.A.van Albada
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Lakenindustrie
De Leidse Lakenindustrie
Lakenfeesten

en

de
Zaalberg Leiden, Dekens Homespuns (=
handgeweven) 1947
De Lakenhal vinden we filatelistisch terug
op een gelegenheidsstempel uit 1956 met
de tekst:
Rembrandts als leermeester, Lakenhal
Leiden.
Fabrikanten van Leithen Wol 1962

De Leidse Lakenfeesten vinden jaarlijks
eind juni plaats. Deze lakenfeesten zijn een
jaarlijks terugkerend evenement in Leiden.
De naam van het evenement refereert aan
de tijd dat de stad een bloeiende lakenin
dustrie had. Hoe bloeiend was de Leidse
lakenindustrie eigenlijk?
Lakenindustrie
De lakenindustrie is de nijverheid die zich
bezighoudt met het maken van lakenstof
fen. Hierbij moet men niet denken aan la
kens zoals we die nu gebruiken, maar aan
stoffen gemaakt uit wol.
De lakennijverheid had de neiging zich in
bepaalde gebieden te concentreren, zoals
Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Holland.
Tussen 1150 en 1400 vond de voornaams
te productie plaats in diverse Vlaamse
steden, maar na 1400 groeide de lakenin
dustrie van Leiden uit tot de belangrijkste
in Europa. In Leiden werd de productie
voor het eerst geïndustrialiseerd. Dat wil
zeggen dat het gehele productieproces niet
meer binnen één bedrijf plaatsvond maar
volgens een strikte taakverdeling, waarbij
in diverse stappen halffabricaten werden
geproduceerd.
De filatelistische verwantschap van Lei
den met de lakenindustrie vond ik terug in
een viertal Leidse frankeermachine stem
pels:

Nevada-wol, Leidsche Wolspinnerij 1978

Van Wijk, Leidse Dekens, 100% zuiver
wol 1950

Lakenhal
Het gehele productieproces stond onder
strenge controle. Hiermee werd een con
stante hoge kwaliteit van het laken bereikt,
waardoor Leids laken zeer gewild was. In
1417 besloot de Hanze (= samenwerkings
verband van handelaren) dat alleen ge
keurd Leids laken mocht worden verkocht.
Hiervoor werd in Leiden een aparte hal
gebouwd.
Tot 1800 werd er in de Lakenhal het Leid
se laken gekeurd. Dit werd gedaan door de
staalmeesters van het lakengilde. Dat de
staalmeesters belangrijk waren blijkt
onder meer door het beroemde schilderij
“De Staalmeesters” van Rembrandt van
Rijn. Het schilderij is een groepsportret
van vijf heren van het Amsterdamse La
kengilde die instonden voor de keuring van
het laken en hun bediende.

De staalmeesters controleerden de kwali
teit en de kleur van het aangeboden laken.
Het laken is een effen wollen stof die door
een langdurige bewerking dicht, warm en
glanzend wordt. Om de kwaliteit van ver
schillende partijen laken te vergelijken
gebruikten ze 'stalen', proeflappen - van
daar hun naam, staalmeesters. Het was een
onbetaalde erefunctie.

De Lakenfeesten
De Leidse Lakenfeesten refereren aan de
Lakenindustrie, maar tijdens de feestelijk
heden is hier weinig van terug te zien.
Traditioneel worden de Lakenfeesten op
de eerste dag geopend met de Peurbakken
tocht. Peuren is een van de oudste vormen
van vissen op paling. Bij het peuren wordt
de paling niet gevangen door middel van
een vishaak, maar met een peur (= hoeveel
heid wormen)

Een peurbak was in de geschiedenis van
Leiden niet iets heel florissants. De armoe
de was in de 18de eeuw op een gegeven
moment zo groot dat mensen in platte
schuiten over de grachten voeren en peur
den naar paling om aan voedsel te komen.
Tijdens de Lakenfeesten is de Peurbakken
tocht een groot spektakel. Op platte schui
ten worden door de deelnemers de mooiste
creaties uitgebeeld. Zelf zijn ze ook uitge
dost in de kleurrijkste kostuums en varen
zo rond door de grachten van Leiden.

Willem Hogendoorn
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Van de Penningmeester
Geacht verenigingslid,
In deze Sleutelpost is het financieel overzicht van 2015 (jaaroverzicht en balans) opgenomen. Zoals u kunt zien hebben we de balans
verder “opgeschoond”, zodat we nu weer een klein positief saldo hebben.
Zoals ook in voorgaande jaren gaat onze contributie grotendeels op aan de vaste kosten (Filatelie, Bondscontributie, Sleutelpost)
welke wij niet kunnen veranderen.
In de toekomst moeten we in ons achterhoofd houden dat het ledental, langzaam door de vergrijzing, zal verminderen en dat dit op
invloed zal zijn op bijv. de provisie rondzenddienst, provisie veiling, rente, halve euroloterij, terwijl de zaalhuur, bankkosten en bijv.
kosten jubilarissen (iets) zullen stijgen.
Maar afgelopen jaar bestond onze vereniging 75 jaar en we zullen, als het aan het bestuur ligt, nog jaren door kunnen gaan.
Voor vragen en opmerkingen over dit overzicht kunt u doen op de jaarvergadering van april a.s.
Penningmeester
G.A.van Albada
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Agenda ALV 25 april
2016
Agenda Algemene Ledenvergadering van
maandag 25 april 2016
1.Opening en vaststelling agenda
2.Notulen vorige vergadering
3.Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarvergadering
a) Jaarverslag secretaris 2015
b) Financieel verslag over 2015
c) Verslag Kascontrolecommissie
d) Decharge bestuur
e)Verslagen Adviescommissie en
Veilingcommissie
6. Verkiezing bestuursleden
De heer C. Verlooij treedt af als voorzitter.
De heer E. van Dommelen heeft zich kan
didaat gesteld voor de functie van voorzit
ter.
De heer P.J. van de Kasteele treedt volgens
rooster af als secretaris. Hij stelt zich her
kiesbaar.
De heer E. den Boer treedt af als 2e secre
taris. Het bestuur beraad zich nog op een
opvolger.
Verdere toelichting bij bestuur mutaties
De heer G.A. van Albada treedt af als 1e
penningmeester. Hij blijft lid van het be
stuur en zal zich met name met de PR gaan
bezighouden en wordt tevens 2e penning
meester.
De heer C. Verlooij blijft eveneens lid van
het bestuur en zal de functie van 1e pen
ningmeester gaan vervullen.
7. Verkiezing lid Kascontrolecommissie;
De heer R.K.J. Hegenbarth treedt volgens
rooster af; uit de zaal moet zich een vrij
williger melden.
8. Attentie voor Vrijwilligers
Korte Pauze + uitdelen Doe eens een Gooi
Puzzel
9.Veiling
Pauze
10.Uitslag puzzel
11.Halve euroloterij

Profiel van een
Bommelfan
In 2012 stond in het boek Bommel het
profiel van een Bommelfan.
Er is een Marten Toonder Verzamelaars
Club (MTVC) uitgegroeid tot een vereni
ging van meer dan 900 leden. Er is onder
de leden een enquête gehouden en onder
staande kwam naar voren.

91% is man
90% is 45+ waarvan ruim de helft zelfs
ouder is dan 61 jaar
77% heeft minimaal een hbo-opleiding
93% is liefhebber biet alleen vanwege de
tekeningen, maar ook vanwege de verha
len, het is de combinatie waar men voor
gaat.
32% van de lieghebbers is ooit in Ierland
geweest, het land waar Marten Toonder
lange tijd gewoond heeft.
15% heeft Marten Toonder persoonlijk
ontmoet.
88% is langer dan 20 jaar liefhebber en
verzamelaar van het werk van Marten
Toonder.
42% wil dat er een nieuw Bommelverhaal
verschijnt.

Top 7 favoriete Bommeluitspraken
Als je begrijpt wat ik bedoel
Zoals mijn goede vader zei
Ik wist niet dat ik het in mij had
Een heer moet alles alleen doen
Tom Poes verzin een list
Geld speelt geen rol
Een eenvoudige doch voedzame maaltijd

Top 5 favoriete Bommelverhalen
De Bovenbazen
De Grote Onthaler
Het Kukel
De Weetmuts
Het land van de blikken mannen

Wiktor van Dam

------------------------------------------------------12.Rondvraag
13.Gratis verloting
14.Sluiting

Volgende vergadering op maandag 23 mei.
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Tijl Uilenspiegel
Op 25 januari hield mevrouw Ancy Kleinboer een lezing over het onderwerp Tijl Uilenspiegel.
Ancy is reeds jaren lid van onze vereniging en dit deed ze omdat ze een prijs heeft gewonnen met haar verzameling. Zij is niet de
eerste lid van onze vereniging die een lezing houdt, velen zijn haar voor gegaan. De heer Lina houdt later in het jaar zijn lezing.
Ancy deed mee in de open klasse waarin zij goud won met haar verzameling.
Hieronder een verkorte uitleg over deze klasse.
1. Inzendingen in de wedstrijdcategorie
Deze richtlijnen zijn samengesteld ten behoeve van de Klasse Open Filatelie. Ze zijn een
hulpmiddel voor de beoordeling van individuele inzendingen door een juryteam alsmede een
hulpmiddel voor de inzenders voor de ontwikkeling van hun inzending.
2. Regels
Met de Klasse Open Filatelie wordt getracht de mogelijkheden te verbreden op het gebied van
het tentoonstellen. Met deze klasse wordt het inzenders toegestaan om andere dan
filatelistische objecten te gebruiken om de ontwikkeling van het thema te versterken of
aanwezig filatelistisch materiaal te verduidelijken.
De inzending moet uit ten minste 50% filatelistisch materiaal bestaan.
Het is geen vereiste dat het niet-filatelistische materiaal uit maximaal 50% van de
inzending beslaat. Echter, de spreiding van het niet-filatelistische materiaal over de
gehele inzending kan invloed hebben bij de beoordelingscriteria
´behandeling/uitwerking´ en ´materiaal´.
Wat begon met een enkele zegel is uitgegroeid tot een hele verzameling en die wil je natuurlijk met anderen delen en niet alleen in
de kast laten liggen.
Tijl Uilenspiegel is een personage uit onder meer de Nederlands-Duitse folklore. Volgens de sage was Uilenspiegel een deugniet die
vrij als een vogel in de veertiende eeuw door de Nederlanden en Duitsland (in het Duits bekend als Till Eulenspiegel) trok en ieder
een voor de gek hield met zijn streken. De sage wil voorts dat hij in 1350 in het Duitse Mölln is gestorven. Hier kan zelfs een graf
worden bezocht dat wordt toegeschreven aan Tijl. De roman waarin Charles De Coster hem in 1867 herschiep, De Legende van
Uilenspiegel, wil dat Uilenspiegel enkele eeuwen later is geboren in Damme, waar een van de vele standbeelden in Europa staat, die
Tijl moeten voorstellen.
De eerste verhalen over Tijl Uilenspiegel verschenen rond 1500 in Duitsland. Herman Bote, stadsklerk van Brunswijk, schreef een
aantal grappige anekdotes over een personage genaamd "Dyl Ulenspeghel". Deze middeleeuwse Uilenspiegel verschilt op veel
punten van de latere negentiende-eeuwse roman: de politieke en maatschappijkritische dimensie ontbreekt en de humor is veel
platvloerser, op het vulgaire af. Zijn naam verklaart zijn talent mensen voor de gek te houden. De uil was toen nog een symbool van
domheid (vandaar dat er op schilderijen van Jheronimus Bosch bij domme personages vaak een uil te zien is, vergelijk ook het woord
'uilskuiken' en de Vlaamse uitdrukking "'t is nogal een uil." ('t is nogal een domkop)). De spiegel fungeert als ding waarin mensen
zich zien zoals ze zijn: "zo dom als een uil". De schalkse Tijl laat de mensen zien zoals ze zijn, zonder enige schroom. De Coster
verklaart de naam als: "Ik ben ulieden spiegel," Ulen-spiegel.
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