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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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Redactionele bijdrage
Hierbij de een na laatste Sleutelpost van
uw redacteur.
Op deze besneeuwde dag waar je wordt
aangeraden om niet naar buiten te gaan , is
een mooie aanleiding om te gaan postze
gelen.
Je zou haast wensen dat het de hele week
gaat sneeuwen.
Maar zo liggen de zaken niet, er zijn ge
noeg andere dingen die ook gedaan moeten
worden.
Het is weer gelukt om een Sleutelpost in
elkaar te zetten, ook weer met hulp van
mijn vaste “leverancier” van artikelen. Ik
heb nog een artikel van hem en die komt
in de volgende Sleutelpost.
Het verhaal van Freek Versteegen vond ik
heel leuk om te lezen. Hoe hij twee hobby
’s verenigd, wat is nu mooier. Het verhaal
is uit het leven gegrepen.
Van zulke verhalen word ik blij van.
Wie is de volgende die zoiets aanlevert.
Ik heb er een paar leuke postzegels bijge
zocht om het verhaal op te fleuren.
Zelf heb ik ook een bijdrage geleverd, twee
hobby’s, en er een verhaaltje van gemaakt.
Ik las dat er in de vergadering in november
een lezing was van de heer Bakhuizen van
de Brink.
U zult het zonder foto’s en een verhaaltje
van hemzelf in deze Sleutelpost moeten
missen.
In oktober was er een presentatie van de
heer Hogendoorn.
Helaas ook geen foto’s van deze presenta
tie. Er waren 42 leden op deze vergadering.
Dus ongeveer 130 leden lezen dat er een
presentatie was maar inhoudelijk blijven
zij verstoken van informatie over het hoe
en waarom.
Hadden ze maar naar de vergadering moe
ten komen zult u zeggen, maar zo liggen
de zaken niet.
Twee van onze leden waren kort en wat
langer geleden in het nieuws.
Cor Verlooij gaf ons een inkijkje in zijn
“verzamelen”.
Privé en beroepsmatig. Je moet er wat voor
over hebben.
Ons lid Frans Hemelop, onze postzegel
ontwerper, heeft weer een mooie postzegel
het levenslicht doen aanschouwen.
Een mooi artikel in het Leidsch Dagblad
en dito foto. Als u geabonneerd bent op
deze karant dan kan het artikel u niet zijn
ontgaan.

20 Achterkant Stadhuis
Wiktor van Dam

-4-

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
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS Houten

Openingstijd:
Elke woensdag van de maand
van 10 – 17 uur,
De bibliotheek is in 2018 elke woensdag
open van 10.00 – 17.00 uur.

Van de voorzitter
Als ik dit schrijf hebben we Sinterklaas achter de rug en komen Kerst en Oud en Nieuw eraan.
Als ik even terug kijk hebben we een mooi jaar gehad. Een paar leuke presentaties en de 1 Euro-veiling van Wim Hoogendoorn.
Helaas was niet alles mooi, er zijn ons een 6-tal leden ontvallen en 6 hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Maar wel weer leuk was dat we 9 jubilarissen hadden waarvan er zelfs twee hun 50- jarige lidmaatschap vierden.

Voor 2018 hebben we geen grote plannen. Recht zo die gaat! Wel hopen we een jubileumcommissie te installeren om het 80-jarig
jubileum in 2020 voor te bereiden.
Door de verbeterde financiële situatie is daar nu een redelijk bedrag voor.

Als u dit leest zijn de feestdagen al weer achter de rug en is het nieuwe kalenderjaar al weer op pad. Ik hoop dat u allen prettige dagen
hebt doorgebracht met familie en vrienden en wens u al het goede voor 2018.
Eric van Dommelen

Postzegelmop
'Één postzegel van 0,44 cent graag.' 'Dat wordt dan een setje van vijf, meneer.' 'Hoe bedoelt u?' 'Wij verkopen geen losse postzegels
meer. Alleen nog setjes van vijf of tien postzegels.' 'Moet jij weten. Ik heb maar één zegel nodig, geen vijf en zeker geen tien.'
'Sorry meneer, dit is een proef van TNT. En wat kan u het schelen. Neem gewoon een setje dan hebt u een lekker voorraadje.' 'Ik heb
geen lekker voorraadje nodig. Ik heb één zegel nodig voor één brief.' 'Dan kan ik u niet helpen, meneer,' 'Daar zul je nog achter
komen man.'Dus stop ik de brief in mijn zak en wacht af . Daarna doe ik even een rondje langs vrienden en bekenden en noem daar
de naam van de postmedewerker. Twee dagen later stapt de postmedewerker mijn stamkroeg binnen en bestelt een pilsje. 'Dat wordt
dan een setje van vijf meneer,' zegt kroegbaas beminnelijk als altijd. Hoe bedoelt u?' 'Wij verkopen geen losse pilsjes meer. Alleen
nog setjes van vijf of tien pilsjes.' 'Ja, maar ik hoef maar één pilsje!' 'Man, wat kan jou het schelen, neem gewoon een setje. Heb je
een lekker voorraadje.' 'Wat nou, ik wil maar één pilsje!!' 'Dan kan ik u niet helpen, meneer.' Een dag later belt Achmed van de
snackbar mij: 'Jouw postmedewerker staat in de rij, kom snel, kun je lachen.' Dus spoed ik mij naar de snackbar waar postmedewer
ker net aan de beurt is als ik binnenkom: 'Een kroket graag.' 'Dat wordt dan een setje van vijf meneer,' zegt Achmed. 'Jezus, jij ook
al??? Wat is dit??' 'Wij verkopen geen losse kroketten meer. Alleen nog setjes van vijf of tien kroketten. Geeft toch niet? Heb je een
lekker voorraadje.' De volgende dag loop ik het postagentschap weer binnen; 'Één postzegel graag.' Met wilde bewegingen trekt de
postmedewerker een setje van vijf open en overhandigt mij een zegel. 'Dank u meneer. Tot ziens.'

Borsalino hoed
De Italiaanse hoedenmaker Borsalino is failliet. Een bericht in de krant van 19 decem
ber. Een Italiaanse rechter heeft het faillissement van de maker van de alom bekende
deukhoeden van vilt uitgesproken, zo melden de vakbonden in het land.
Een hoed mag enkel de naam Borsalino dragen wanneer hij gemaakt is in Alessandria,
de thuisbasis van Giuseppe Borsalino die het bedrijf 160 jaar geleden oprichtte.
Behalve hoeden maakt Borsalino ook horloges, kleding en andere accessoires.
Het bedrijf kampte al geruime tijd met dalende omzetten. In 2015 werd Borsalino nog
ingelijfd door een investeringsmaatschappij. Ondanks die stap is het nu einde verhaal
voor de markante onderneming en haar 130 medewerkers.
Hollywoodsterren
De hoeden van Borsalino werden vroeger door onder anderen grote Hollywoodsterren
gedragen. Beroemde dragers zijn onder meer Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in
de film Casablanca.
In de jaren zeventig kwam er zelfs een film met de titel Borsalino uit, met daarin acteurs
Jean-Paul Belmondo en Alain Delon. Het hoofddeksel stond vaker op filmposters,
veelal samen met een zogeheten tommy-gun. Daarmee werd vaak de link met de be
ruchte Amerikaanse gangster, en drager, Al Capone gelegd.
King of pop Michael Jackson droeg de hoed van Italiaanse makelij in meerdere van zijn
videoclips. Andere bekende dragers zijn Harrison Ford als Indiana Jones en zanger-pro
ducer Pharrell Williams.
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Verslag van de vergade
ring 25 september 2017
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 25 sep
tember 2017
1.Opening
Bij afwezigheid van de voorzitter opent de
vice-voorzitter de vergadering. Hij heet
ieder welkom, in het bijzonder de ereleden
de heren Pieters en Vijlbrief .
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
3.Mededelingen
- Er is bericht binnen gekomen van het
overlijden van ons lid de heer Frans Corba.
De aanwezigen staan een ogenblik stil bij
dit heengaan.
- Voor belangstellenden ligt er op de be
stuurstafel een aantal presentexemplaren
van het blad Collect om mee naar huis te
nemen.
4. Begroting
De penningmeester geeft een korte toelich
ting op de concept-begroting zoals die in
de Sleutelpost werd gepubliceerd. Mede
door extra baten in 2017 zoals de Eurovei
ling en het batig saldo van de Ruilvereni
ging Koningskerk is de begroting sluitend,
zonder dat een contributieverhoging nood
zakelijk is. De begroting wordt bij accla
matie door de leden goedgekeurd.
5. Jaarverslag rondzenddienst
Het jaarverslag van de rondzenddienst
werd ter vergadering uitgedeeld. De kas
commissie, bestaande uit de heren Spie
renburg en v.d.Steen bracht bij monde van
de laatstgenoemde een buitengewoon lo
vend verslag uit over de administratie van
de rondzenddienst, waarna de leden onder
applaus met het verslag instemden.
6. Presentatie Duitsland
Het tweede deel van de lezing van de heer
Versteegen werd door de aanwezige leden
met belangstelling gevolgd.
5. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
6. Doe eens een gooi puzzel
De eerste prijs bij de “Doe eens een gooi”
puzzel werd – door de inmiddels ter ver
gadering gearriveerde voorzitter – uitge
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reikt aan heer Wortman die 7 vragen goed
wist te beantwoorden.
7. Halve Euroloterij
De te winnen prijzen werden door de
winnaars zeer geapprecieerd.
8. Rondvraag
Er waren geen vragen.
9. Gratis verloting
Ook bij deze verloting waren de winnaars
zichtbaar tevreden.

De heren Broekhof en Slakhorst, die aan
wezig zijn, krijgen van de voorzitter de bij
hun jubileum behorende speld uitgereikt.
4. Presentatie door de heer Hogendoorn
De heer Hogendoorn vertelt een aantal
leuke mythes over Leiden en vraagt de
aanwezigen aan te geven of zij denken dat
deze waar zijn of niet. De heren Scheer en
Van Oosten raden 10 maal het juiste ant
woord.
5. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.

10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
komst. Hij hoopt dat iedereen op maandag
23 oktober weer aanwezig zal zijn. Daarna
sluit hij de vergadering.

6. Doe eens een gooi puzzel
De heren Van Dommelen en Oerlemans
hebben ieder 6 antwoorden goed van de
“Doe eens een gooi” puzzel.

M.F.T.Versteegen
2e secretaris

7. Halve Euroloterij
De heer W. de Vogel wint de eerste prijs.

Verslag van de vergade
ring 23 oktober 2017

8. Rondvraag
De heer Hogendoorn vertelt dat PostNL in
2018 een zegel zal uitgeven wegens 200
jaar RMO. Hij had dit voorgesteld in een
platform van PostNL en dit voorstel kreeg
de meeste stemmen. Een mooi succes voor
Leiden.

Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 23 okto
ber 2017
Aanwezig 43 leden
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden. De heer C. Anker heeft zich af
gemeld.
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
3.Mededelingen
De Voorzitter deelt mee dat op vrijdag 27
oktober de 47e grote postzegelveiling van
de postzegelvereniging Onder de loupe zal
worden gehouden in Noordwijk. Enkele
veilingcatalogi liggen voor geïnteresseer
den op de bestuurstafel. Verder is er op 17
november in Noordwijk de veiling van de
VPN. De heer Verlooij deelt mee dat de
leden hun kerstzegels 2017 bij hem kunnen
bestellen. Verder zijn er nog een aantal
kerstzegels van vorig jaar te koop voor 65
cent.
3.Jubilarissen
De heer Van der Heul is vijftig jaar lid van
de vereniging. Mevrouw Sarneel- van
Gent en de heer Broekhof 40 jaar en me
vrouw Klaare en de heer Slakhorst 25 jaar.

9. Gratis verloting
De heer H. Wit wint de eerste prijs. Hij stelt
deze weer ter beschikking.
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
komst en hoopt dat iedereen op maandag
27 november weer aanwezig zal zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele
30 oktober 2017

Verslag van de vergade
ring 27 november 2017
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 27 no
vember 2017
Aanwezig 44 leden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden en de heer Bakhuizen van de
Brink, die een presentatie zal geven. Me
vrouw Dobbe, mevrouw Kleiboer en de
heer Van Albada hebben zich afgemeld.

Verslag van de vergade Vergaderschema
ring 18 december 2017
2. Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
3. Mededelingen
De Voorzitter deelt mee dat de vereniging
in 2020 weer jubileert. Om dat voor te
bereiden zal een commissie worden inge
steld. De financiële mogelijkheden om aan
het jubileum vorm te geven zijn duidelijk
ruimer dan de vorige keer. Hij verzoekt
leden die interesse hebben om in de jubi
leumcommissie te gaan zitten zich te mel
den bij het bestuur.
Verder verzoekt de veilingcommissie om
hen aan het begin van de avond de tijd te
geven om de veilingkavels uit te leggen,
voor dat de leden zich daarop storten.
4. Presentatie van de heer Bakhuizen van
de Brink
De heer Bakhuizen van de Brink geeft een
interessante presentatie over de vanaf 2000
in Engeland gedrukte zegels met het portret
van Koningin Beatrix. De voorzitter be
dankt hem na afloop en overhandigd hem
een fles wijn.
5. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
6. Doe eens een gooi puzzel
De heer W. de Wit heeft wint de eerste prijs
met 4 antwoorden goed.
7. Halve Euroloterij
De heer E. van Dommelen wint de eerste
prijs.
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
9. Gratis verloting
De heer W. de Vogel wint de eerste prijs.
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
komst en hoopt dat iedereen op maandag
18 december weer aanwezig zal zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele
29 november 2017

Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 18 de
cember 2017
Aanwezig 40 leden
1. Opening
De voorzitter, de heer Van Dommelen,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder de ereleden. Me
vrouw Kleiboer heeft zich afgemeld. Hij
meldt dat er deze avond twee ronden bingo
zullen worden gespeeld.
2. Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Overledenen
De voorzitter meldt dat ons lid, de heer A.
Roozendaal, is overleden. Hij verzoekt de
leden te willen gaan staan en hem in stilte
te willen gedenken.
5. Veiling
Er worden veel kavels verkocht. De veiling
heeft een vlot verloop.
6. Doe eens een gooi puzzel
De heer H. Scheer wint de met 5 goede
antwoorden de eerste prijs.
7. Bingo
Twee ronden bingo worden zeer geani
meerd gespeeld.

Maand 2018

bestuurs
vergadering

leden
vergadering

Januari

Maandag 8

Maandag 22

Februari

Maandag 5

Maandag 26

Maart

Maandag 5

Maandag 26

April

Maandag 9

Maandag 23

Mei

Maandag 7

Maandag 28

Juni

Maandag 4

Maandag 18

Juli/augustus

Geen vergaderingen

September

Maandag 3

Maandag 24

Oktober

Maandag 1

Maandag 22

November Maandag 5

Maandag 26

December Maandag 3

Maandag 17

8. Halve euroloterij
De heer L. Jansen wint de eerste prijs.
9. Rondvraag en sluiting
Na de rondvraag, waar geen gebruik van
wordt gemaakt, dankt de voorzitter de
leden voor hun aanwezigheid. Hij wenst
iedereen prettige feestdagen en een goed
2018 toe. Hij hoopt dat alle aanwezigen
op maandag 22 januari 2018 weer aanwe
zig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele
21 december 2017
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Antwoordcoupons
De Internationale Antwoordcoupon: Wat is dat nu weer ??
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Velen van u kennen deze antwoordcoupons waarschijnlijk nog niet eens, laat staan dat u er ooit eens één gebruikt hebt. Ze worden
tot de postwaardestukken gerekend en staan dan ook vermeld in de “Geuzendam – Catalogus postwaardestukken”. Ik moet eerlijk
bekennen, hoewel ik ze heel vaak in mijn handen heb gehad, er zelf nog nooit één echt hebt gebruikt.

Ze bestaan al sinds 1907 (!!) en werden in Nederland tot 2001 verkocht. Er zijn nog landen die zulke coupons uitgeven en inwisselen
moet ook nog in Nederland kunnen, hoewel ik niet denk dat dit ooit eens voorkomt met het huidige communicatieverkeer via inter
net etc.
Waarom antwoordcoupons ? De bedoeling was in 1907 (en is) dat als men een brief naar iemand in het buitenland stuurde en je had
niet de benodigde postzegels van dat land in je bezit en toch wilde dat je zelf voor het antwoord betaalde, je een coupon erbij insloot,
die de ontvanger kon inwisselen op het postkantoor voor het retourporto. Nu zal dat bij correspondentie tussen familieleden niet vaak
gebeuren. Vroeger stuurde je een brief naar familie in Zuid-Afrika en die stuurde gewoon een brief terug. Het ging uiteraard meer
om verkeer naar onbekende personen of instellingen waarvan je een antwoord terug wilde hebben en dus alvast het retourporto be
taalde. Een ingewikkelde methode, maar in die tijd voldeed dat kennelijk!
Een coupon werd afgegeven op het postkantoor en daar gestempeld. Op het kantoor van ontvangst werd het aan de rechterzijde
gestempeld. Nederland heeft in de loop der jaren (van 1907 tot 1986 ) een groot aantal coupons uitgegeven. Bij tariefverhogingen
ging men vaak over om de nog aanwezige coupons te overdrukken , machinaal of met een handstempel, of gewoon met een pen de
nieuwe waarde invullen.
Uiteraard geven ook onze koloniën, Suriname, Curaçao en Nederlands Indië zulke coupons uit.
U begrijpt dat de oude coupons van de koloniën vrij zeldzaam zijn. Onlangs werd een coupon van Suriname uit 1908 op Ebay verkocht
voor $ 190,00.

Denk niet dat deze coupons een onbekend leven leiden,
in Duitsland is er een speciale vereniging
(waar ik ook nog jaren lid van ben geweest)
en er zijn diverse catalogi verschenen.
Een eerste deel van een wereldcatalogus van
antwoordcoupons is in 2016 verschenen en
samengesteld door Jack Yao, die in de 50 jaar
dat hij de coupons verzamelde er meer dan
60.000 antwoordcoupons wist bijeen te krijgen.
Volgende delen staan komende jaren op de agenda
van dhr. Yao.

G.A.van Albada
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Duikbootpost
EEN BIJZONDERE DUIKBOOTPOSTBRIEF

Van veiling tot veiling !!
In de veilingcatalogus van de firma Rietdijk van voorjaar 2013 (veiling 400) trof ik bij kavel 708 een bijzondere brief aan. (foto 1)
De brief was vervoerd een duikboot van
onze marine met blauw stempel
“Met Hr. Ms. K XVIII Vervoerd van
Tristan da Cunha Naar Kaapstad”,
en vandaar per paquebot d.d.
2 apr. 1935 naar Nederland, alwaar
doorgezonden per K.L.M. 8 mei 1935
naar Curaçao.
Ik vond dit een bijzondere brief
om er in de sleutelpost
een stukje van te maken en heb
toen de afbeelding en tekst bewaard.
De inzetprijs was 300 Euro en de
brief werd toegeslagen
voor 500 Euro (excl.opgeld).
Op één van onze verenigingsavonden
trof ik enkele maanden geleden de
veilingcatalogus “London 2015
Europhilex Rarities Auction” aan.
Deze speciale veiling van
zeldzaamheden werd gezamenlijk
uitgebracht door fa. Kohler, Corinphila,
Hasrmer en John Bull.
Wat schetst mijn verbazing toen ik bij
kavel 274 (zie foto 2)
DEZELFDE brief aantrof !!

Nu een beetje opgeleukt met een foto
van de duikboot. Inzet was nu 1000 Euro
en de brief werd toegeslagen voor
1200 Euro (excl.opgeld)
Dus in twee jaar meer dan het dubbele !
Kennelijk is die brief dus toentertijd niet
door een verzamelaar, maar door één
van de handelaren gekocht met het zicht
op die speciale veiling tijdens de
Internationale Tentoonstelling
“Europhilex”.

G.A.van Albada
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Hoe duur was de suiker ?
U denkt misschien wel eens, dat u maar moeizaam aan nieuwe postzegels voor uw verzameling kunt komen. Maar kijkt u dan eens
naar de bijgaande briefkaart die op 24 september 1893 vanuit Besoeki in Nederlandsch Indië werd verstuurd naar Emil Gutzkow in
Stuttgart. De kaart is op 26 september 1893 afgestempeld in Soerabaja en vervolgens nog eens op 29 september 1893 in Weltevreden,
een buitenwijk van Batavia. Vandaar ging de kaart per boot naar Duitsland om op 31 oktober, dus goed een maand later in Stuttgart
aan te komen.
Op de achterzijde van de kaart zien we, dat die afkomstig is van de heer M.J. van Nieuwkuijk van de Suikerfabriek ‘De Maas’ in
Besoekie. Als u op internet de naam van deze suikerfabriek intikt, krijgt u onder meer een prachtig filmpje te zien van een oud
stoomlocomotiefje dat met een wagen vol suikerriet door Besoeki rangeert.
De heer Van Nieuwkuijk bestelt met deze briefkaart bij Emil Gutzkow in Stuttgart de nieuwste prijslijst van postzegels en toebeho
ren. Hij vraagt verder alvast om een zending postzegels van niet al te hoge waarde, bijvoorbeeld van minder dan 1 Mark per stuk,
maar de meeste liefst onder de 10, 20 of 30 pfennig.
Het lijkt er dus op, dat het hier gaat om een zuinige Hollandse spaarder, of moeten we concluderen, dat de suikerfabriek in die tijd
niet al te winstgevend was ?

Freek Versteegen
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Philipp Franz von (Balthasar) Siebold
Als je langs Rapenburg 19, het Sieboldhuis, tevens het Japanmuseum loopt, zie je op de gevelsteen:
Hier woonde Dr. Ph.F.B. von Siebold 1832 - 1838. Grondlegger van Japanse studiën in Leiden

Maar wie was deze Von Siebold eigenlijk? Als je het aan de doorsnee Nederlander vraagt, kijken ze je met wazige ogen aan. In Japan
is dat heel anders. Daar weet bijna iedereen, zelfs jonge kinderen wie Von Siebold was, namelijk “de Dokter uit Holland”.
Von Siebold werd geboren op 9 februari 1796 in het Duitse Würzburg. Hij studeerde daar voor arts aan de universiteit. Hij vond het
leven in Würzburg maar saai en daarom ging hij na zijn studie naar Nederland. In Nederland was men op zoek naar jonge artsen, die
konden worden uitgezonden. Von Siebold kwam daarvoor in aanmerking, en hij werd eerst uitgezonden naar Batavia en later in 1823
naar Japan. Hij kwam daar terecht op het eiland Decima, waar Nederland (als enig land ter wereld) een handelspost had. Von Siebold
werd daar de arts van deze handelscommissie.

Decima (ook wel Dejima of Deshima), wat betekent: "Eiland dat uitsteekt") was een kunstmatig, waaiervormig eilandje van nog
geen anderhalve hectare in de haven van Nagasaki in Japan. Dit eilandje was vanaf 1641 tot en met 1859 een Nederlandse handels
post (zie vlag op de postzegel). De Japanners vonden wel dat Von Siebold een eigenaardig Nederlands accent had, maar Von Siebold
loste dit op door te zeggen dat hij een “berg-Hollander was”. De Nederlanders daar mochten het eiland niet verlaten. Von Siebold
echter wel. Hij was een goede arts, en toen hij een lokale Japanse ambtenaar genas, mocht hij zelfs les geven aan studenten. Von
Siebold verzamelde zes jaar lang alles wat los en vast zat in Japan, zoals gebruiksvoorwerpen, dieren, planten, prenten en landkaar
ten. Hij stuurde dit allemaal naar Nederland. Het enorme aantal voorwerpen (zo’n 10.000) is de basis geweest van onder andere het
Museum van Volkenkunde en het Sieboldhuis.

De planten gingen naar de Leidse Hortus, en daar is nu ook een Von Siebold (gedenk)tuin ingericht,
waar ook zijn borstbeeld staat. In 1829 moest hij Decima verlaten, omdat de Japanners hem verdachten
van spionage. Hij had een aantal (gedetailleerde) landkaarten in zijn bezit, en dat mag niet in Japan.
Hij ging terug naar Leiden, en kocht daar in 1832 het pand Rapenburg 19, het huidige Japanmuseum.
Tevens kocht hij een landgoed (Nippon) aan de Lage Rijndijk (toen nog Leiderdorp) en vestigde
hier een kwekerij.
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Van” huize Nippon” is helaas niets meer over. Wel herinneren de straatnamen in de Kooi nog aan hem, zoals de Sieboldstraat en de
Decimastraat. Er was ook een Nipponstraat in de Kooi, maar na de 2e Wereldoorlog werd deze straatnaam veranderd in Bloemstraat.
Von Siebold was een ijdel man. Koning Willem II verhief hem in de adelstand, en hij pronkte graag met zijn medailles. Als hij van
het Rapenburg naar de Breestraat liep, had hij vaak een rijtje medailles op. Deze rinkelden dan, en de Leidenaars die dit dan hoorden
zeiden: “daar is Von Siebold weer”.

Hoewel bijna niemand in Nederland Von Siebold kent,
hebben wel veel mensen een plant, die hij heeft
meegenomen uit Japan, in hun tuin staan, zoals
bijvoorbeeld de Hortensia of de Hosta.
Maar hij heeft er veel meer meegenomen,
zoals ook de Blauwe Regen en de Witte Regen.
Von Siebold was een bijzonder man en in Leiden
zijn we trots op hem, want zo hebben wij weer wat
te laten zien en te vertellen aan de toeristen.

Von Siebold was een Duitser, die via
Nederland naar Japan werd uitgezonden.
En alle drie de landen geven een postzegel
over hem uit.
Dan moet het toch wel een bijzonder persoon zijn geweest.

Willem Hogendoorn
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Postzegels zoeken in Belgie

Veel mensen weten, dat ik het verzamelen van postzegels combineer met mijn andere hobby: Veel fietsen. Omdat ik er daarbij een
hekel aan heb om zo maar doelloos een rondje te fietsen, zet ik koers naar de postzegelbeurzen in Leiden, Lisse of Hoofddorp en als
het mooi weer is naar de postzegelmarktjes in Amsterdam en Utrecht.

In de nieuwsbrief/evenementenlijst van de Bond, zag ik in augustus verschillende beurzen in België, waaronder een op een maan
dagavond in het wijkhuis in de Boudewijnstraat in het plaatsje Beerse. Dat plaatsje – niet zo ver van de Nederlandse grens – leek me
een mooi begin van een weekje fietsen in België.

Het plaatsje was snel gevonden, maar met de Boudewijnstraat had ik wat meer moeite, omdat de eigenaar van het frietkot op de hoek,
de schreeuwerige naamplaat van zijn zaak half over het gemeentelijke straatnaambordje had getimmerd, zodat alleen de eerste drie
letters ‘BOU’ zichtbaar waren gebleven.

Ik vond in die straat geen wijkhuis, maar halverwege de straat was een dienstencentrum van het Rode Kruis of zo, dus ik dacht dat
het daar dan wel zou zijn. Maar nee, de Boudewijnstraat bleek wel drie of vier haakse bochten te maken, dus ik moest nog veel
verder fietsen, zei men. En aan het eind van de straat moest ik ook nog een wei inrijden, en daar was het !
Op een grasveld stond een oude afgedankte Portacabin en daar werd ik ontvangen door drie aardige mannen die al wel veertig jaren
op die plaats het wijkhuis runden, hoewel dat er eigenlijk illegaal was neergezet. Eén van hen bleek ook een ‘Ollander’ te zijn, die –
hoewel hij al 44 jaar lang in België woonde – nog steeds in een auto met een Nederlands kenteken rond reed.

Het was een verzamelbeurs voor postzegels, munten, sigarenbandjes, suikerzakjes, bierkaartjes, bidprentjes en champagnecapsules.
De organisator die enige tijd later binnen kwam was een semi-handelaar in postzegels en munten. Ik was zijn enige postzegelklant
en ik heb geloof ik twee muntenklanten geteld. Voor de rest was de kleine ruimte gevuld met wel een stuk of vijftien vrouwen. De
barmannen van het wijkhuis draaiden een geweldige omzet met een niet nader te noemen sterk alcoholisch vrouwendrankje. Het
werd een heel gezellige drukte. Ik vroeg aan de organisator wat die vrouwen eigenlijk verzamelden. Dat bleken Panini-plaatjes van
een of andere supermarkt te zijn.

Ik heb me niets van de drukte aangetrokken en zelf alle zeven stuivertjesboeken van die handelaar doorzocht en mijn verzameling
België flink kunnen aanvullen met honderden vooral mooi afgeweekte heel recente zegels uit Belgische postzegelboekjes, die ik in
Nederland nog niet eerder had gezien.

Freek Versteegen
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Weetjes over DE SNELWEG
Deze keer weetjes over de snelweg, die op veel plekken werd opgeknapt terwijl jij op vakantie was.
De snelweg bestaat inmiddels 80 jaar.
De allereerste snelweg werd in 1921 in Berlijn gebouwd: de 9 kilometer lange AVUS (Automobil-Verkehrs- und Übungs-strasse).
Hij werd eigenlijk alleen gebruikt als test- en racecircuit. In 1932 opende burgemeester Adenauer van Keulen de eerste echte
Autobahn, tussen Keulen en Bonn.
Een onbekende snelweg is d A38,
tussen knooppunt Ridderkerk en Ridder
kerk.
DE EERSTE SNELWEG IN NEDER Hij is maar 2 kilometer lang.
LAND WAS DE A12 TUSSEN VOOR De snelweg staat niet op de borden,
BUG EN ZOETERMEER.
maar wel op de hectometerpaaltjes.
DE WEG WERD IN GEBRUIK GENO
MEN IN 1937 EN WAS DE EERSTE
SNELWEG TER WERELD MET EEN
VLUCHTSTROOK.
DE DRUKSTE SNELWEG IS DE A4
TUSSEN KNOOPPUNT YPENBURG EN
HET PRINS CLAUSPLEIN BIJ DEN
HAAG, WAAR DAGELIJKS ONGEVEER
250.000 VOERTUIGEN OVERHEEN
DENDEREN.

We kennen de A1, de A2 en de A4, MAAR
WAAR IS DE A3?Dit had een snelweg
moeten worden van Dordrecht via Rotter
dam en Gouda naar Amsterdam, maar
kwam er nooit.

Ook de A11
(Leiden-Bodegraven),
de A14

DE LANGSTE SNELWEG VAN ONS
LAND IS NIET DE A2, MAAR DE A7.
HIJ IS 241 KILOMETER LANG EN
GAAT VAM AMSTERDAM NAAR
NIEUWESCHANS IN GRONINGEN,
WAAR HIJ OVERGAAT IN DE DUITSE
A280.

(Rotterdam-Leidschendam)
en de A19
(Knooppunt Ypenburg-Ber VAN 1952 TOT 1997 LAG ER EEN 20 METER BREED STUK ASFALT TUSSEN
HET RIJKSMEUM
gen op Zoom)
WERDEN NOOIT AANGELEGD.

EN HET CONCERTGEBOUWPLEIN IN AMSTERDAM.
DIT WERD WEL DE KORTSTE SNELWEG VAN NEDERLAND GENOEMD.

De Nederlandse snelweg met het hoogste
nummer, is de A783 tussen knooppunt
Neerbosch en Nijmegen (1,5 kilometer).
Het nummer wordt slechts administratief
gebruikt.

Aan de dagelijkse files is iedereen gewend, maar de eerste Nederlandse file
- op Eerste Pinksterdag 1955 bij knooppunt Oudenrijn - was een toeristische attractie.
Mensen kwamen met kleedjes en klapstoeltjes om dit nieuwe fenomeen vanuit de berm
gade te slaan.

AUTOREVIEW
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Glibbertreel

Trailrunning is een sport die bestaat uit
hardlopen en wandelen over paden. Het
verschilt van normaal hardlopen doordat
het over het algemeen op onverharde paden
plaatsvindt.
Veel traillopers gebruiken speciale schoe
nen met zolen met noppen die robuuster
zijn dan reguliere hardloopschoenen. De
zool van ethyleenvinylacetaat bevat vaak
een lichtgewichte en flexibele nylon plas
tic laag om de voet te beschermen tegen
wonden door scherpe stenen of andere
objecten. Omdat trailrunnen plaatsvindt op
een zachtere ondergrond zoals gras en
modder, is demping minder belangrijk.
Hoe anders is de Leidse Treelrunning,
welke op zondag 8 oktober werd gehou
den.
Er konden slechts 500 lopers aan deelne
men.
Het parcours is slechts 6,5 km lang.
Voor ondergetekende een peuleschil
omdat hij een maand geleden van Parijs
naar versailles is gelopen, een afstand van
16 km.

De start is op De Burcht, een vesting in het
centrum. Hooggelegen bood het sinds de
11de eeuw bescherming tegen hoogwater
en tegen vijandelijke aanvallen. Vanaf de
Burcht heb je een mooi uitzicht op de
omgeving.
We lopen langs de Hooglandse Kerk uit de
veertiende eeuw. De kerk is gewijd aan
Sint Pancras en zorgde naast de religieuze
doelen ook voor de watervoorziening van
de omringende bewoners. Het regenwater
werd in de vele goten opgevangen en in
reservoirs bewaard De kerk is nooit afge

bouwd, omdat de bouwvakkers vertrokken
naar Haarlem waar ze met de bouw van de
Sint Bavo meer konden verdienen.
We lopen rond de machtige beuk op de
oude begraafplaats Groenesteeg, waar o.a.
de moeder van Vincent van Gogh begraven
ligt. De begraafplaats is nu een openbaar
park.

Via de Sterrenwacht lopen we door de
mooie Hortus Botanicus, kort na de oprich
ting van de universiteit in 1575 ingericht
door Clusius. Hij plantte hier de eerste
tulpenbollen in West-Europa.
We verlaten de Hortus en komen langs het
Academiegebouw, waar de universiteit in
gevestigd werd.
Over het Rapenburg lopen we langs om de
oudste kerk van Leiden, de Pieterskerk,
gewijd aan Sint Petrus. Zijn symbolen als
bewaker van de hemelpoort, zijn ook te
zien in het wapen van Leiden.

voor hij naar Amsterdam vertrok.
We lopen langs de Morspoort, één van de
twee overgebleven stadspoorten van Lei
den. Het waren er oorspronkelijk tien.
Over de Blauwpoortsbrug komen we weer
langs de Rijn te lopen langs het Volkshuis
en zo komen we bij de achteringang van
Leidens concertzalencomplex, de Stadsge
hoorzaal. We lopen er doorheen en komen
er op de Breestraat weer uit.
We gaan langs en over de trappen van het
Stadhuis, oorspronkelijk uit de zeventien
de eeuw. Het gebouw ging in 1929 in
vlammen op en werd herbouwd. Alleen de
oude voorgevel bleef bewaard.
Via de Koornbrug, waar eeuwenlang koren
werd verhandeld komen we weer bij de
Burcht waar onze hardlooptocht eindigt.
Je maakt kennis met de gifdrankjes van
Goeie Mie, een sinistere dame uit de Leid
se geschiedenis.

Daarna richting het industriële erfgoed van
de Meelfabriek.
En je ziet een nog jonge Rembrandt aan
het werk nabij zijn geboortehuis.
Na een ommetje bij de Pieterskerk begeef
je je al swingend door de Stadsgehoorzaal
naar de Breestraat.

Via het Gravensteen, oospronkelijk de
gevangenis van de graven van Holland en
later van de stad Leiden, waar recht werd
gesproken, komen we over het Rapenburg
bij de
Groenhazengracht, in de zeventiende eeuw
de rosse buurt van Leiden, genoemd naar
een prostituee die het 'groene haasje' werd
genoemd.
De poort die we zien is de Doelenpoort en
gaf toegang tot het terrein van de schutte
rijen.
Als we verdergaan komen we langs de plek
waar Rembrandt van Rijn op 15 juli 1606
werd geboren. Een schilderende jongen
symboliseert de jonge Rembrandt, die in
Leiden zijn opleiding tot schilder volgde

De cirkel is weer rond als je de Burcht voor
je ziet opdoemen.

Wiktor van Dam
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Cubanen in VS ontzet
De Ierse posterijen hebben de Cubanen in de VS flink tegen zich in het harnas gejaagd
door op 5 oktober een € 1,-zegel uit te geven met daarop het portret van de vijftig jaar
geleden (9 oktober 1967) geëxecuteerde Argentijns Marxistische revolutionair Che
Guevara (1928-1967).
Guevara verdreef aan het einde van de jaren ’50 samen met Fidel Castro de Cubaanse
dictator Batista. Jaren later vocht hij aan de zijde van Colombiaanse guerrilla’s; op 9
oktober ’67 werd hij gefusilleerd.
Ierse roots
Een Cubaans radiostation in Miami heeft An Post gevraagd wat haar heeft bezield
Guevara op een zegel af te beelden, een prominent lid van de Cubanen, Ms Castellón,
wil weten wat de Ierse post er toe heeft gebracht een man te herdenken die de dood van
honderden Cubanen op zijn geweten heeft, en de Ierse senator Richmond heeft de mi
nister van communicatie laten weten de uitgave onacceptabel te vinden. Antwoord: de
vader van Guevara had Iers bloed en het beroemde portret is gemaakt door de Ierse
artiest Jim Fitzpatrick.
Hero Wit

Amsterdam in beeld
Tussen de vele thematische verzamelingen, zoals bij voorbeeld sport, bloemen, dieren
en schepen (ook alle weer te specialiseren) zijn er ook enkele die niet zo voor de hand
liggen. Neem nou de verzameling zegels, die een link met Nederland heeft. Een mooi
voorbeeld daarvan is het velletje dat Frankrijk vorig jaar 3 november heeft uitgegeven
gewijd aan Amsterdam met daarin vier zegels (4 x 0,80) waarop het Begijnhof, het
Rijksmuseum, de Westerkerk en de Grachtengordel. Het velletje is de vijftiende in de
reeks Europese hoofdsteden en hoort dus niet alleen thuis in een verzameling Europa,
maar ook in een collectie Links met Nederland.
Hero Wit
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London

Postzegel- en Muntveilingen
 Een betrouwbare taxatie van uw verzameling?
 Een hoge opbrengst via een
internationale veiling?
 Een gedegen en correcte afwikkeling van
uw levenswerk?

Laat Rietdijk uw partner zijn!
Uw collectie is bij ons in vertrouwde handen!
Sinds 1919 hielden wij honderden grote
internationale veilingen op het gebied
van filatelie en numismatiek.

In april en november telkens
een grote postzegelveiling en
in juni en december telkens
een grote muntenveiling.
Wij zijn doorlopend op zoek
naar postzegels en munten!
Voor grote inzendingen komen
wij graag naar u toe!
Bel: 070-364 79 57
of mail info@rietdijkveilingen.nl
Adres

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis)
2514 GC 's-Gravenhage

Telefoon

070-364 79 57 (postzegelveiling)
070-364 78 31 (muntveiling)

Fax

070-363 28 93

Internet

www.rietdijkveilingen.nl

E-mail

info@rietdijkveilingen.nl
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Indien onbestelbaar: Maurick 40, 2181 LC Hillegom

