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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 filatelis-
tisch tijdschrift en blog en freestampmagazine.com is ons en-
gelstalig 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 bank-
papier en leveren we benodigdheden van alle merken.

3 winkels
4 internetsites
o.a. gratis wereldcatalogus en magazines

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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Algemene informatie
 
Bijeenkomsten
 
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 20.15 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
 
 
Opzegging van het lidmaatschap kan
slechts geschieden voor 15 november van
het lopend jaar
Opzegging geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving aan de secretaris.
 
 
 
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 de maand
van 10 – 17 uur,
De bibliotheek is in 2017 elke woensdag
open van 10.00 – 17.00 uur.
En op de volgende zaterdagen geopend
tussen 10:00 en 12:00
zaterdag 2 september, zaterdag 4 novem
ber.
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Redactionele bijdrage
 
Beste postzegelvrienden, geen dames en
heren meer.
 
Voor u ligt de 208e editie van de Sleutel
post.
Nog steeds jong en levendig, ondanks de
gemiddelde leeftijd, en dat willen we zo
houden.
 
Met onze vaste artikelschrijvers lukte het
weer er een blad van 20 pagina’s van te
maken.
Een blad van leden en door leden.
Voor mij hoeft het geen diepgaande arti
kelen te zijn, het mag natuurlijk wel.
Het gaat er om dat de leden iets schrijven
over hun hobby, passie of wat hen zoal
bezig houdt (op postzegelgebied).
Deel uw hobby met anderen. Wat voorbij
komt in het nieuws, zoals een artikel over
de Carl Vinson, uit leven/nieuws gegrepen
en actualiteit.
 
Twee artikelen van onze vaste Leienaar
Willen Hogendoorn. En natuurlijk weer
een artikel van Ge van Albada en wat nog
los vast.
Wat extra advertenties in het blad is goed
voor de penningmeester en voor het blad.
Misschien is dan 24 pagina’s haalbaar.
 
Uw redacteur is begin van het jaar voor de
2e keer opa geworden en heeft oppasver
plichtingen op zich genomen en zal daar
door weinig meer op de verenigingsavon
den aanwezig kunnen zijn.
De feeling is er dan niet meer en een verslag
maken van de presentaties met foto’s voor
het blad zal dan niet lukken.
En aangezien hij volgend jaar juli 70 wordt
heeft hij besloten zijn functie beschikbaar
te stellen.
Nummer 209 en 210 zal hij nog wel doen.
Indien u interesse heeft dan kunt u dit
kenbaar maken aan het bestuur en ik zal u
dan inwerken in de “geheimen” van de
Sleutelpost.
Een vrouwelijke touch zal het blad, denk
ik, wel goed doen.
Wat vrouwelijke onderwerpen, wat dat
ook moge zijn, zullen het blad misschien
verlevendigen.
 
Ik wens u veel postzegelplezier.
 
 
Wiktor van Dam
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Kerstzegels
 
Bestellen kerstzegels.
 
Het is wel wat vroeg maar de Sleutelpost loopt tot december en daarom maak ik u er op attent dat ook dit jaar weer decemberzegels
(Kerstzegels) kunnen worden besteld via de Nieuwtjesdienst van de vereniging. Voor de vereniging is dit financieel interessant, daar
wij een korting krijgen op de aankoop. U betaalt de gewone postkantoorprijs.
Als u het aantal velletjes aan mij  of Cor doorgeeft dan kunnen ze op de novemberbijeenkomst  worden uitgereikt.
U kunt dit doen op de verenigingsavond of per e-mail: ina@verlooij.nl
 
Ina Verlooij

 

Van de voorzitter
 
Als u dit leest is hij alweer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon in ……….?
Maar het voordeel is dat het postzegelseizoen weer gaat beginnen.
Veel is er bij mij in de rust maanden van de postzegelvereniging niet van postzegelen gekomen. Hier en daar een half dagje, een paar
rondzendingen afgehandeld en dat was het dan wel weer.
Als u dit leest is onze eerste ALV van het nieuwe seizoen al weer heel dicht bij en worden we weer nadrukkelijk met onze hobby
geconfronteerd. En als je dan weer eenmaal bezig gaat pik je de draad van voor de vakantie vanzelf weer op.
Zoals u verderop in dit blad kunt zien is de begroting voor 2018 in evenwicht en stelt het bestuur voor de contributie niet te verhogen.
Ik herinner u nog even aan onze nieuwe activiteit, de ruilavonden die eenmaal in de maand plaatsvinden op vrijdagavond in de Le
pelaar en wel op 15/9, 20/10, 17/11,15/12 en 19/01/2018. Toegang voor leden gratis!
Er staan weer een aantal lezingen gepland en de vertrouwde Doe eens een gooi puzzel,  de halve euroloterij en gratis verloting
blijven vaste programmaonderdelen.
En niet te vergeten de Bingo in onze decemberbijeenkomst.
De volgende interessante evenementen wil ik u niet onthouden: De Postex die dit jaar voor de 19e maal wordt gehouden van 19 tot
en met 22 oktober in de Americahal te Apeldoorn. Op 25 november a.s. is er weer de Beurs in Voorschoten en op 28 en 29 december
is er weer de eindejaarsbeurs in Barneveld.
Al met al weer een seizoen om naar uit te zien en ik hoop u dan ook te ontmoeten op 25 september a.s. onze eerste bijeenkomst in
het nieuwe seizoen.
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Verslag van de vergade
ring 24 april 2017
 
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 24 april 
2017
Aanwezig 42 leden
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden.
De heer G.A. Van Albada is afwezig.
Omdat de vereniging vorig jaar een batig
saldo behaalde krijgen alle aanwezigen op
kosten van de vereniging een consumptie
bon en zullen er wat hapjes worden geser
veerd.
 
2. Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De Secretaris deelt mee dat er prijslijsten
van de firma Smits Philatelie op de be
stuurstafel liggen voor liefhebbers en en
kele Franse postzegelkrantjes. Bij de vei
lingcommissie liggen lijsten voor de ko
mende 1 Euro veiling in mei, met daarop
vermeld de cataloguswaarde van de ka
vels.
Verder is via de heer Hogendoorn een
verzoek binnengekomen van de heer Cees
Jansen, oud lid van onze vereniging en de
expert in Nederland van stempels. Hij in
ventariseert momenteel de zogenaamde
Colop-stempels en zou graag in contact
komen met verzamelaars van die stempels.
De secretaris verzoek de aanwezigen, in
dien zij dat soort stempels verzamelen, het
aan hem te melden.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur
afziet van het organiseren van een Postze
geltotaaldag in 2017. De resultaten van de
onlangs gehouden enquête onder de bezoe
kers van de vergadering wijzen niet op een
grote interesse.
De penningmeester deelt mee dat er ge
praat wordt met de Ruilvereniging Ko
ningskerk over het voortzetten van de
ruilactiviteiten. Het ledental van de Ruil
vereniging is zodanig gedaald dat de
ruilactiviteit niet meer is vol te houden. Het
bestuur van de LVVP zou dat jammer
vinden. Een ruilactiviteit lijkt een mooie
aanvulling op de verenigingsactiviteiten.
Het voorstel aan de Ruilvereniging Ko
ningskerk is om de ruilactiviteit onder de
vlag van de LVVP voort te zetten in de

Lepelaar. Die zou dan iedere derde vrijdag
van de maand gehouden worden. Het be
stuur hoopt in de juni vergadering daar
duidelijkheid over te kunnen geven.
 
4. Overledenen
Ons lid de heer R.F. Laven is overleden.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen op
te staan en hem in stilte te herdenken.  
 
5. Jaarvergadering
a) Verslag secretaris 2016.
De secretaris leest het verslag voor. Het
wordt zonder vragen goedgekeurd.
b) Financieel verslag 2016.
Het Financieel Verslag is opgenomen in de
onlangs verschenen Sleutelpost.
De penningmeester merkt op dat de finan
ciële positie van de vereniging in het afge
lopen jaar verder is verbeterd. Het eigen
vermogen is gestegen en is ook werkelijk
in liquide middelen aanwezig. Verder is er
gereserveerd voor aanschaf van inventaris,
waarbij onder meer gedacht wordt aan een
eigen geluidsinstallatie. De verbeterde fi
nanciële positie is mede te danken aan een
aantal activiteiten waar de leden aan heb
ben bijgedragen, onder anderen de verlo
tingen en de rondzenddienst. Verder kon
gereserveerd worden voor het jubileum
fonds.
De leden gaan zonder vragen akkoord met
het verslag.
c) Kascommissie
De heer T. Flerig leest het verslag van de
Kascontrolecommissie voor. De commis
sie adviseert de leden de penningmeester
en het bestuur decharge te verlenen voor
het in 2016 gevoerde beleid. De vergade
ring gaat daar mee, onder applaus, ak
koord.
d) Verslagen Adviescommissie en Veiling
Het verslag van de adviescommissie wordt
voorgelezen. De vergadering stemt daar
mee in. Het verslag van de veiling heeft in
de Sleutelpost gestaan. De vergadering
stemt in met het verslag.
 
 
6. Verkiezing bestuur
De heren W. Pijnenburg en C. Verlooij
treden volgens rooster af. Zij zijn herkies
baar. De vergadering gaat bij acclamatie
akkoord met hun herbenoeming.
 
 
7. Verkiezing lid Kascommissie
De heer T. Flerig treedt reglementair af.
Uit de zaal meldt zich de heer Spierenburg
om deze plaats te vervullen. Deze wordt
met algemene stemming gekozen. twee

leden. De kascommissie bestaat daarmee
voor 2017  uit de heren L.M. Van der Steen
en E. den Boer, met als vervanger de heer 
J. Spierenburg.
 
8. Attentie voor vrijwilligers.
De voorzitter zet de leden die afgelopen
jaar zich hebben ingezet voor de vereni
ging in het zonnetje en geeft hen een fles
wijn.
 
9. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
 
10. Doe eens een gooi puzzel
De heer G. Anker wint de eerste prijs bij
de “Doe eens een gooi” puzzel.
 
11. Halve Euroloterij
De heer T. Flerig wint de eerste prijs.
 
12. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
 
13. Gratis verloting
De heer Van Oosten wint hierbij de eerste
prijs.
 
14. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
22 mei weer aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
 
P.J. van de Kasteele
2 mei 2017

Verslag van de vergade
ring 22 mei 2017
 
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 22 mei
2017
Aanwezig 41 leden
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden en twee gasten van onze zuster
vereniging Sassenheim-Warmond. De
heer en mevrouw Pijnenburg en mevrouw
De Rijk hebben zich afgemeld.
 
2. Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
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3. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat vanaf 1 sep
tember het nieuwe formulier voor het
aanleveren van veilingkavels gebruikt
moet worden. Hij wijst er op dat ook de
kavels zelf genummerd moeten worden
met hetzelfde nummer als dat waaronder
ze worden ingeschreven op het formulier.
Op de bestuurstafel staat een doos met
oude veilingcatalogi die erg interessant
zijn als studiemateriaal. Liefhebbers kun
nen die meenemen
De secretaris meldt dat in het derde week
end van oktober weer de Postex wordt
gehouden. Het is voor verenigingen moge
lijk om op kosten van de KNBF met een
bus naar de tentoonstelling te reizen, indien
er voldoende leden meegaan. De secretaris
verzoekt de aanwezigen zich bij hem te
melden indien zij hiervoor belangstelling
hebben. Verder heeft hij een aantal exem
plaren van de nieuwe Collect en enkele
Franse postzegeltijdschriften. Belangstel
lenden kunnen een exemplaar meenemen.
 
4. Presentatie Duitsland
De heer Versteegen geeft een zeer interes
sante presentatie over Duitsland na de
tweede wereldoorlog. Volgende maand zal
hij zijn lezing voortzetten over Duitsland
voor en in de tweede wereldoorlog.
 
5. Veiling
De heer Hogendoorn vertelt aan het begin
van de veiling dat  hij vorig jaar in contact
is gekomen met een erfgenaam die het leuk
zou vinden indien de verzameling van zijn
vader een filatelistische bestemming zou
kunnen krijgen. Hij heeft hieraan invulling
gegeven door de verzameling op te delen
in kavels en daarvoor een veiling ten be
hoeve van onze vereniging te houden. De
kavels hebben allen een hoge  catalogus
waarde, maar worden ingezet op één Euro.
Er wordt door de aanwezigen enthousiast
geboden. Alle kavels worden verkocht.
 
6. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat in het
verlengde van de presentatie over Duitse
postzegels. De heer H. Scheer wint de
eerste prijs.
 
7. Halve Euroloterij
Mevrouw Van Oosten wint de eerste prijs.
 
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
 

9. Gratis verloting
De heer Tasseron wint de eerste prijs.
 
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
komst. Hij dankt de heer Versteegen voor
zijn leuke presentatie. Hij dankt verder de
heer Hogendoorn voor het voorbereiden
van de veiling. Hij hoopt dat iedereen op
maandag 19 juni weer aanwezig zal zijn
voor de laatste bijeenkomst voor de zomer.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele  /23 mei 2017

Verslag van de vergade
ring 19 juni 2017
 
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 19 juni
2017
Aanwezig 42 leden
 
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden. De heren Van Albada en Hogen
doorn hebben zich afgemeld.
 
2. Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 
3. Mededelingen
De heer Verlooij deelt mee dat de ruilclub
Leiden zich in mei heeft opgeheven. Vanaf
september zullen de ruilactiviteiten wor
den voortgezet door de LVVP. Dit gaat
gebeuren in de Lepelaar, op de derde vrij
dag van de maand, van 19.00 uur tot 21.00
uur, behalve in de maanden juli en augus
tus. Leden van de LVVP hebben gratis
toegang. Niet-leden betalen € 1 per avond.
 
4. Presentatie Duitsland
Door problemen met de computer kan het
tweede deel van de presentatie door de heer
Versteegen over Duitsland helaas geen
doorgang vinden. Deze wordt naar septem
ber doorgeschoven.
 
5. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
 
6. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat,
evenals de vorige maand, over Duitse
postzegels. De heer H. Scheer wint op

nieuw de eerste prijs.
 
7. Halve Euroloterij
De heer P. Laterveer wint de eerste prijs.
 
8. Rondvraag
De Veilingmeester vraagt de aanwezigen
om kavels voor de kerstveiling in septem
ber in te leveren.
 
9. Gratis verloting
De heer T. de Wit wint de eerste prijs.
 
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
komst. Hij wenst hen goede zomermaan
den en hoopt dat iedereen op maandag 25
september weer aanwezig zal zijn. Daarna
sluit hij de vergadering.
 
 
P.J. van de Kasteele 
20 juni 2017

Vergaderschema
 
 
Maand 2017       bestuurs              leden
                           vergadering         vergadering
 
 
 
september     maandag 4             25-sep
 
oktober         maandag 9             23-okt
 
november     maandag 6             27-nov
 
december     maandag 4             18-dec
 
 

Inleveren kopij
 
De eerstvolgende Sleutelpost verschijnt
ongeveer een week voor de ledenvergade
ring in januari.
Inleveren van kopij kan tot eind december.
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De Hortus Botanicus
 
De Hortus Botanicus Leiden is de oudste,
nog bestaande botanische tuin van Neder
land en is in 1590 opgericht aan het Rapen
burg 73 te Leiden. Hoe is dit zo gekomen?
 

Na de stichting van de Universiteit Leiden
in 1575 bleek het wenselijk om een 'Hortus
Medicus', aan te leggen, een tuin waarin
studenten geneeskunde, geneeskrachtige
planten konden bestuderen. Op 15 maart
1587 deden enkele bewindvoerders van de
universiteit aan het gemeentebestuur het
verzoek om de onbebouwde grond achter
de universiteit ter beschikking te stellen
voor de aanleg van de tuin voor het onder
wijs in de geneeskunde. Het antwoord van
het gemeentebestuur liet lang op zich
wachten, maar op 9 februari 1590 werd
uiteindelijk de grond van circa 1250 m² aan
de universiteit overgedragen. Deze datum
wordt algemeen gezien als de stichtings
datum van de botanische tuin.

 
[Charles de l'Écluse door Clusius uit Rari
orum plantarum (1601)]

Hierna werd de zoektocht naar een direc
teur gestart. Uiteindelijk werd Carolus
Clusius in 1592 gevraagd om hoogleraar
aan de universiteit en directeur (praefectus
horti) van de tuin te worden. In 1593 aan
vaarde hij het hoogleraarschap en het di
rectoraat van de tuin. In 1594 werd vervol
gens met de eerste beplanting van de tuin
begonnen.
Carolus Clusius, eigenlijk Charles de l'
Écluse (Atrecht, 18 februari 1526 - Leiden,
4 april 1609) was een Franstalige geleerde
uit de Zuidelijke Nederlanden, arts en bo
tanicus. Hij speelde een grote rol bij de
verspreiding van de aardappel en tulp in
Europa.
De eerste “medische tuin” wordt ook wel
de Clusiustuin genoemd. Deze is volledig
gereconstrueerd.

                    
Postaal werd de Hortus in 1990 herdacht
met een zegel voor het 400 jarig jubileum.
Op de zegel zien we een tulp met de naam
“Wapen van Leyden”  en een deel van de
plattegrond van de Clusiustuin, die op de
maximumkaart in zijn geheel te zien is.

 
Van 1709 tot 1730 was Herman Boerhaave
de directeur van de botanische tuin. Onder
zijn leiding werd het aantal plantensoorten
uitgebreid tot 5846.
Boerhaave studeerde eerst filosofie, theo
logie en wiskunde aan de Universiteit in
Leiden, waarna hij in 1689 promoveerde.
Hierna ging hij medicijnen studeren. In
1701 werd Boerhaave benoemd tot lector
geneeskunde en in 1714 werd hij benoemd
tot Rector Magnificus van de Leidse Uni
versiteit. Na een langdurig ziekbed over
leed hij op 23 september 1738 en werd hij
in de Pieterskerk in Leiden begraven.

 
Naast Boerhaave was er nog iemand die
veel voor de Hortus betekend heeft, name
lijk Philipp Franz Balthasar von Siebold.
Hij was de eerste westerling die in Japan
medicijnen doceerde. Hij was arts in Na
gasaki van 1823 tot 1829. Hij werd be
roemd door zijn onderzoek naar de Japan
se flora en fauna. Hij voerde zijn onderzoek
uit geholpen door tolken en Japanse stu
denten.
In 1829 werd hij door Japan uitgewezen op
verdenking van spionage (hij had namelijk
van een Japanse vriend een zeer gedetail
leerde kaart van Japan gekregen) en keerde
hij, via Batavia, terug naar Nederland,
waar hij zich uiteindelijk in Leiden zou
vestigen. Enkele Nederlandse medewer
kers op Deshima bleven hem Japanse
planten, dieren en voorwerpen opsturen.
Op zijn landgoed 'Deshima' bij Leiderdorp
bouwde hij hiervoor een kas. Bekende
tuinplanten zijn door Siebold naar Europa
gebracht. Vanuit de Hortus Botanicus
Leiden begonnen vele van deze planten de
verovering van de Europese tuinen, zoals
de Hosta, de Hortensia en diverse Azalea’s.
In 2000 werd, mede ter ere van 400 jaar
Japans-Nederlandse betrekkingen, muse
um het SieboldHuis tijdelijk geopend. Na
een grondige verbouwing opende het mu
seum in maart 2005 definitief zijn deuren
voor het publiek. Het SieboldHuis (in het
enige tijd door Von Siebold bewoonde
pand aan het Rapenburg 19 in Leiden)
belicht niet alleen Von Siebold en zijn
ontdekkingen, maar ook de Japanse cul
tuur in het algemeen.
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Carl Vinson
                  
 
Carl Vinson CVN – 70
(congreslid, 1883 - 1981) 
 
Maandag 22 april jl. zaten Wiktor et Moi
te praten over het vliegdekschip Carl Vin
son. We vroegen ons af, is daar een post
zegel van. Zal toch wel. Alleen van de USS
John Kennedy uitgeven door Barbados.
 

Zei met een gekke bek er zijn er wel 8.
Fout, er zijn er 11.
 
USS Nimitz
USS Vinson
USS Roosevelt
USS Reagan
USS Busch
USS Eisenhower
USS Stennis
USS Lincon
USS Truman
USS Roosevelt
USS John Kennedy.
 
Door te zoeken vonden wij er een met een
lengte van 333 meter, de diepte 11.3 meter
de breedte 50 meter, totale bezetting van
het schip 6000 man. Over de snelheid
wordt zoals altijd moeilijk gedaan, Top-
secreet. Denk zelf ongeveer 55 kilometer
per uur. Mijn scootmobiel 11 kilometer per
uur. Spetter Pieter Pater, lekker in het
water. Kom een druppel later.
Door kernenergie aangedreven non stop
varen 15 jaar lang. Mega schepen, alles is
extreem. Als zo’n mega schip op volle is
wordt  't begeleid door een dozijn kruisers
en fregatten en twee atoomonderzeeërs.
Wat een armada. Daar kun je een vraagte
ken bij zetten.
In vergelijk met onze eigen Hollands Glo
rie vliegdekschip HH Karel Doorman:
lengte 214 meter diepte 8 meter breedte 43
meter snelheid 44 kilometer bemanning
1510 wat een verschil.

De Karel Doorman, die afkomstig is van
de werf van "Cmmell Laird & Co te Bir
khead en op 30 december 1943 van stapel
liep, was daarmede geheel gemoderniseerd
en volwaardig onderzeebootbestrijdings
vliegkampschip (scrabble woord).
 
Het grootse verschil met een normaal schip
is het stuurhuis. Het stuurhuis hangt aan
stuurboord, als het ware buitenboord. Heel
vreemd om te varen en koers te houden.
Ach, daar heb je computers voor.
De USS Enterprise wordt nu gebouwd en
komt in 2020 in de vaart. Misschien wordt
dat schip om gedoopt naar Mister President
Obama.
 
 
Het verhaal begon bij Mister Donald
Trumph, president van de USA. Nu een
zeer gevaarlijke situatie; een armada sturen
naar Noord Korea. (LD maart 2017).
Het laatste nieuws dat de Paus op geroepen
heeft tot een dialoog onder Noorse diplo
matie. Rome’s hoop in bange dagen.
Het is al weer 18.00 uur local time. Dag
happen in Lisse en dat is ook leuk.
 
 
 
De zwagers: Wiktor en Erik II

 
Op 24 april van dit jaar is er een nieuwe
postzegel verschenen over de Leidse Hor
tus. Op deze zegel zien we de Japanse
notenboom.
Deze boom, officiële naam “Ginkgo bilo
ba”, werd in 1785 geplant in de Hortus.
Japanners beschouwen hem als symbool
voor de vruchtbaarheid.
 
 
 
Willem Hogendoorn
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Weetjes over Dakar
 
 
DE DAKAR-RALLY IS BEDACHT
DOOR DE FRANSE COUREUR THIER
RY SABINE. 
HIJ VERDWAALDE IN 1977 IN DE
WOESTIJN EN WILDE ANDEREN
HETZELFDE LATEN BELEVEN. EN
KELE MAANDEN LATER GING DE
RALLY VAN START IN PARIJS.
 

Tijdens de race is geen tijd voor plaspau
zes.
Sommige coureurs dragen een racepak met
speciale opvangzak, anderen zwten alle
vloeistof eruit.

De Japanse coureur Yoshimasa
Sugawara heeft 33 keer meegedaan. 

Hij las over de Dakar-Rally in een
motortijdschrift en verscheen in 1983

op 41-jarige leeftijd aan de start. 
Nu is hij 75.

 

Het Andes-gebergte is zo hoog. Met zo
weinig zuurstof in de lucht dat de mensen
en de mototren veek minder presteren.

Bedreigingen van Al-Qaida zorgden er
voor dat de rally in 2008 werd afgelast.
Sinds 2009 vindt hij in Zuid-Amerika
plaats.

Alle monteurs, journalisten en koks leven
in een rondreizend dorp van pakweg 3000
inwoners

Meedoen aan Dakar op een motor is het
goedkoopst en kost minimaal 100.000
euro.

In 1992 veranderde voor de eerste keer de
finishplaats. Dat jaar was het Kaapstad in
plaats van Dakar.

ICONISCH BEELDEN:
 
in 1988 dendert Jan de Rooy in zijn zware DAF-truck met 200 km/h door de
Sahara en passeert Ari Vatanen, die in een Peugeot 405 T 16 rijdt.

Wereldwijd kijken ongeveer
evenveel mensen naar de
Dakar-Rally als naar de
finale van het WK-voetbal.

De Dakar-Rally heeft 70 mensenlevens
geeist: 28 deelnemers, 14 journalisten,
23 toeschouwers, 4 kinderen en de be
denker en organisator Thierry Sabine.

Tijdens het evenement wordt 6000 kilo
brood verorberd.

Dit jaar was de Dakar-
rally 8782 kilometer
lang.
455 km korter dan in
2016.

De dood van Thierry Sabine was het ge
volg van een helikoptercrash tijdens een
zandstorm.

AUTO REVIEW
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Suwarrow
 
Post van Verre Eilanden:  SUWARROW (COOK EILANDEN)  :
 
Enkele jaren geleden heb ik al een stukje geschreven over dit bijzondere eilandje. Suwarrow eiland is een atol; Een atol is een
ringvormig eiland of een ringvormige reeks eilanden met een specifieke ontstaansgeschiedenis. Atollen zijn gefundeerd op koraal.
Het gebied binnen de ring kan, als de ring gesloten is, zoet water of brak water bevatten.
 
Suwarrow is een van de 15 eilanden van de Cook Eilanden in de Pacific in de buurt van Australië en Nieuw Zeeland en ligt een
beetje verlaten in het midden (zie kaart).
 
 
Suwarrow is een van de kleinste eilandjes met een oppervlakte van slechts 0,4 km2.

 
Op zichzelf is dat niet bijzonder, er liggen in de Pacific wel veel meer kleine eilandjes, heel vaak onbewoond.
Maar dit eilandje is het dunst bevolkt, maar heeft (of had) toch een eigen postkantoor en een eigen poststempel, zie de afbeelding
van de aangetekende envelop uit 1975.
Tot 1977 was er n.l. slechts één permanente bewoner, tevens postmaster en wel Tom Neale.
Er kwamen weliswaar af en toe meerdere mensen zoals duikers of onderzoekers voor de natuur, maar die bleven uiteraard maar korte

tijd op het eiland.
Tom Neale raakte verzeild op het eiland omdat hij er eerst in 1945 onderzoek deed voor de Nieuw Zeelandse regering (de Cook
Eilanden behoren tot Nieuw Zeeland en krijgen ook automatisch de NZ nationaliteit) en verbleef daarna nog enkele jaren daartussen.
Hij werd zo gefascineerd door het eiland en de eenzaamheid dat hij besloot, in 1968, er te blijven. De regering van de Cook Eilanden
opende een postkantoor en Tom Neale kreeg de status van “Postmaster” en “Governement Agent”.
 
Op 30 april 1977 overleed Tom Neale op 77 jarige leeftijd en zat Suwarrow zonder Postmaster.
 
Toch bleef het postkantoor bestaan, want in 1983 ontving ik nog

een envelop met het nieuwe type dagtekenstempel (afb.3)
Wie er toen postmaster was is mij niet duidelijk geworden.
Op de speciale site van Suwarrow (www.cookislands.org.uk/suwarrow)
staat de geschiedenis te lezen over het eiland en vele prachtige foto’s
van de natuur.
Het eiland is in 1978 tot natuurreservaat verklaard  en boten (jachten) moeten vooraf toestemming vragen om aan land te gaan.
Op Wikipedia las ik dat  momenteel elke vijf jaar de regering van de Cook eilanden adverteert voor de positie van “nature reserve
caretaker”. Het eiland wordt dan bemand tussen April en Oktober door minimaal twee personen (die soms dan ook wel familieleden
of kinderen meenemen).
 
Momenteel zijn de twee vaste bewoners (“caretakers”) het echtpaar Harry and Vaine Papai .
Zij moeten onder andere de jachten controleren of ze wel de juiste papieren hebben.
 
Het is onduidelijk of het postkantoor ook weer geopend is en of er een stempel in gebruik is. Misschien moet ik er weer eens een
brief heen sturen om te kijken of er nog een postkantoor is, maar ik betwijfel het.
 
G.A. van Albada
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Zomaar een oude brief
 
 
In mijn streekverzameling “Leiden” vond ik een brief uit 1778 vanuit Leiden (zie
langstempel “Leijden” rechts op de omslag) naar Almkerk (Brabant, bij Woudrichem).
(foto 1). Almkerk (hier Allemkerk genoemd) was een zelfstandige gemeente tot 1972.
 
In rood krijt staat rechtsonder het porto “4 “(Stuivers).
 

 
Nu is het met de meeste oude brieven
zo dat je het schrift bijna niet kan lezen,
omdat het ten eerste in het oud
Nederlands en ten tweede vaak
in een priegelijk onleesbaar handschrift
is geschreven.
Deze brief echter is zeer duidelijk te lezen
en ook waar het om gaat. (foto 2 en 3).
 
In vriendelijke bewoordingen laat de
schrijver weten dat hij zijn vader heeft
geschreven en dat zijn vader langs zou
komen. Hij heeft echter nadien niets
meer van zijn vader en zijn zuster
gehoord.
En in 1778 kon je niet even
langsgaan van Leiden naar Brabant,
dat was een hele onderneming !
De brief blijft wel beleefd, maar je kunt
er uit opmaken dat hij behoorlijk pissig is.
Hieronder volgt de brief
(enkele woorden waren niet duidelijk
en daar staat dan ook een ?).
Ik heb ook her en der een punt en
een hoofdletter toegevoegd.
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De brief:
Leijden den 01 Maart 1778.
Waarde vrinden nef en nigten. Wat mij u aan gaat ben nog fris en gesoont en mij man
en mijn kint ook. Ik hoob dat gij ook nog fris en gesoont zet. Ik nem de vrijheijd om aan
zie te schryven . Vader de heet van deze(?) Soomer aan mij geschrijven dat hij koomen
soude na lijden koome.
Ik heb aan mij vader geschrijven dat dat weij vader mag soude. Ik heb seeder geen tijdeng
gehoord.
Wat daar aan mangkert dat weet ik niet en hoe het met mijne suster is daar hoort ik ook
niet van.
Ik wens wel eens te weten hoe het met mijne vader en mij suster is. Ik verzoek dat gij
mijn eens en schrijft als uw zo goet gelieft te weesen, hoe eer hoe liever, want ik weet
niet wat ik daar van denken sel. Ik hoor niet van den een of van den ander.
Als u schrijft an de heer Van den Meuller(?) op het zeijter(?) en ver aan Johannes gre
ijfzei (?) geschrijf zal ik blijde met alle agting toegenegen Vrinden Johannes greijfzei
(?) en Dirkje Wijtvliet.
 
 
 
 
G.A.van Albada
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13 Stuivers voor een brief met een baaltje wol
 
 
Onlangs tikte ik deze brief op de kop, die in 1805 door wol handelaar Joh. Lisman & Henkes uit Leiden verzonden werd middels
een beurtschipper naar Heusden.

 
 
Op de brief staat geschreven:
Aan den Raad der Gemeente der Stad Heusden,
Af te geven Aan Den Heer G. v.d. Pol,  Aldaar
 
 
 
Gemerkt baaltje wol 
Kennelijk werd gelijktijdig met de brief een baaltje wol gestuurd.
Linksonder op de brief staat:
 

 
“met een baaltje wol gemerkt”  en daaronder dan een “vermerk”, een getekend merkteken.  
Een zelfde vermerk stond waarschijnlijk ook op het baaltje wol. In de brief, gericht aan
dhr. G. van den Pol staat dat hij “tot proef een klein baaltje wol bekomt, dat op een groot wiel
gesponnen is.”
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Verzending per beurtschipper
De brief wordt verzonden per beurtschipper
 

 
Het totale porto tot Heusden was 13 Stuivers. Achter de 13 staat “Vers.” geschreven voor de uitdrukking “verschot”.
 
Afzender
De afzender was de firma  J. Lisman & Henkes, wol verkopers uit Leijden.

 
 
Op internet zag ik dat deze firma destijds op de Herengracht in Leiden gevestigd was.
Kort gezegd: Een mooi stukje geschiedenis Oud Leiden en een mooie aanwinst voor mijn Leiden verzameling.
                                    
Willem Hogendoorn
 
 (Met dank aan Hans van der Lelie)

Rechtsonder op de brief staat:
“In de Heusdener Beurtman die te Delft Vrijdagavond te 6 Uuren voor ’t Stads Herberg afvaart”
Waarschijnlijk is de brief vanuit Leiden via Leidschendam ook per beurtvaart naar Delft gegaan. Daar is de brief aan een andere
schipper afgegeven voor verder transport naar Heusden.
De stadsherberg in Delft bestaat nog steeds en ligt (aan het water) aan de Molslaan in Delft.
 
                                                                 
Porto
Wat zal dit hier aan “verzendkosten” voor betaald zijn? Ook daar geeft de brief antwoord op.
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Presentatie Duitsland
 
Op 22 mei hield de heer Versteegen een presentatie over Duitsland. Het was een interessante lezing met voor vele nieuwe inzichten.
Een maand later zou dit een vervolg krijgen.
 
 De zestien deelstaten van Duitsland
 
De deelstaten van Duitsland (Duits: Länder of Bundesländer) zijn de zestien deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland. Ze hebben
eigen grondwetten, parlementen en regeringen. Anders dan in niet-federalistischelanden hebben de deelstaten in Duitsland veel lo
kale bevoegdheden. Ze hebben ook invloed op de federale bestuurslaag: de Bondsraad, die de deelstaatregeringen vertegenwoordigt,
beslist mee over veel federale wetten.
 
Er is geen stuk van Duitsland dat niet bij een deelstaat hoort; ieder stuk van het grondgebied van de Bondsrepubliek maakt deel uit
van een van de deelstaten. Met Bundesgebiet (federaal gebied) wordt geheel Duitsland aangeduid en niet een deelstaatloos gebied
dat direct door de federale overheid wordt bestuurd. De grenzen van een deelstaat kunnen alleen via een plebisciet worden veran
derd. Noordrijn-Westfalen telt de meeste inwoners, qua oppervlakte is Beieren het grootst.

Baden-Wurttemberg                 Stuttgart
Beieren                                     Munchen
Berlijn
Brandenburg                             Potsdam
Bremen
Hamburg
Hessen                                      Wiesbaden
Mecklenburg- Voorpommeren   Scherin
Nedersaksen                             Hannover
Noordrijn- Westfalen                 Dusseldorf
Rijnland-Palts                           Mainz
Saarland                                   Saarbrucken
Saksen                                      Dresden
Saksen-Anhalt                          Maagdenburg
Sleeswijk-Holstein                     Kiel
Thuringen                                  Erfurt
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Praatpaal
 
De praatpaal door de jaren heen (informatie ANWB).
 
 
De praatpalen vielen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, maar werden geplaatst en beheerd door de ANWB.
 
In 1960 plaatste de ANWB als experiment de eerste tien praatpalen langs de Rijksweg 13, het latere A13. Tien jaar later werd een
landelijk dekkend netwerk uitgerold met 1500 palen.
 
 
In 1966 plaatste de ANWB in overleg met de provincie Zeeland twintig praatpalen op de Oosterscheldebrug.
 
Vanaf 1967 plaatste de ANWB telefooncellen op parkeerplaatsen langs autosnelwegen.
 
In 1968 waren dertien wegenwachtstations klaar, precies op het moment dat het kabinet besloot een landelijk praatpalennet te finan
cieren. Het net zou 1500 praatpalen moeten tellen.
 
In 1970 plaatste Rijkswaterstaat de eerste palen langs Rijksweg 28, de autosnelweg Hoevelaken – Zwolle. Ze sloegen aan. In het
eerste jaar maakte 41 % van de gestrande weggebruikers op deze weg gebruik van de palen. 12 %  benutte de geplaatste telefoon
cellen om pech of ongevallen te melden. 
De praatpaal werd in samenwerking met Philips en de Technische Hogeschool in Eindhoven ontworpen en voorzien van twee
luidsprekers. Anders dan de in 1960 geïntroduceerde praatpaal kwam de verbinding tot stand door het indrukken van een knop
 
In 1974 kon minister van Waterstaat Tjerk Westerterp al de duizendste praatpaal in gebruik nemen.
 
In 1977 was het net landelijk dekkend en stonden 1500 palen opgesteld. De praatpalen werden om de twee kilometer geplaatst, zodat
weggebruikers bij pech maximaal één kilometer hoefden te lopen.
 
 
Het in 1970 geïntroduceerde type werd vanaf 1994 vervangen door een type met twee schuin ophoog staande oorschelpen.
 
Begin jaren 90 maakten jaarlijks 150.000 mensen gebruik van de praatpaal, zo’n 23% van het totale aantal pechmeldingen.
 
Door de opkomst van de mobiele telefoon in de tweede helft van de negentig nam het gebruik van de praatpaal af.  Desalniettemin
kwamen in 1999 nog meer dan 100.000 oproepen via praatpalen binnen.
 
Eind jaren 90 telde Nederland ongeveer 3.500 praatpalen.
 
Toen na 2010 het gebruik van het praatpalen verder afnam en de mobiele telefonie dominant werd, besloot de minister eind 2014 het
praatpalennetwerk buiten gebruik te stellen. Dit gebeurt officieel op 1 juli 2017.
 
Je hoefde maximaal 1 kilometer te lopen, want ze stonden om de 2 kilometer.
In 2011 werden nog 50.000 oproepen via de praatpalen gedaan,
minder dan 3% van het totaal.
 
Het moderne model met de konijnenoren stamt uit 1994.
Industrieel ontwerper Chretien Gerrits ontwierp hem bij zijn afstuderen.
De praatpaal kostte ongeveer 1 miljoen euro per jaar.
Met circa 10.000 meldingen in 2016 kostte elke melding 100 euro.
 
 
  Lesbische dames met autopech

Twee lesbische dames staan met autopech
langs de kant en wachten op hulp.
Even later stopt er een agent om te vragen
wat er scheelt.
De agent belt voor hun naar de ANWB en
zegt “Ik heb hier twee potten met pannen”.
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In kort bestek (99) strips op Belgische zegels
 
Het begon schoorvoetend in 1979 met het optreden van Kuifje en Bobby op een
Jeugdfilateliezegel.
Daarna volgde in 1984 de Postbodesmurf, maar sinds 1987 hebben stripfiguren, voor
namelijk op Jeugdfilateliezegels, niet meer ontbroken.
Velen daarvan zijn ook in Nederland (over)bekend.
Om een paar te noemen: in 1987 Suske en Wiske (stonden in 1997 ook op een Neder
landse stripzegel),
1990, Lucky Luke,
1991, vier stripfiguren, o. a. Blake en Mortimer,
1999, negen zegels met o.a. Jerry Spring,
2002, Kapitein Blakeland,
2004, Michel Vaillant,
2008, Jeremiah en Kurdy,
2010, Largo Winch,  en de laatste jaren
2013, Kid Paddle,
2014, de Kleine Robbe,
2015, Lucky Luke, vriend en vijand,
2016, dertig jaar Cédric,
en op 30 januari werd zestig jaar Guust Flater gevierd met een velletje.
Behalve deze Jeugdfilateliezegels bracht bpost nog de volgende stripvelletjes uit:
2005, Astrix en de Belgen,
2007, 100e sterfdag van Hergé (25 zegels),
2008, 50 jaar De Smurfen (twee sets),
2011, comics (tien zegels),
2012, deel IV van de reeks ’Dat is België’.
 
Hero Wit
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