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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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Eigen bijdrage
 
Partir cést mourir un peu.
 
Een beetje hoogdravend maar de soep
wordt niet zo heet gegeten als hij wordt
opgediend.
Maar het was toch wel een aantal jaren je
“kindje”.
Ik heb de afgelopen jaren veel plezierbe
leefd aan het maken er van.
Alhoewel het wel wat tijd kostte, was het
toch elke keer weer een genot om een mooi
exemplaar van de Sleutelpost af te leveren.
Ik hoop dat u ervan hebt genoten.
 
Het heeft mij wel aangezet tot verhalen
schrijven.
Zelf artikelen maken is toch wel heel leuk.
De afgelopen 35 jaar heb ik alle voorgaan
de edities gelezen maar nooit zelf een arti
kel gemaakt.
Ik was wel een beetje gedwongen om
bladzijden en om de gaten te vullen.
Feit is wel dat je je meer gaat verdiepen in
een bepaald onderwerp waarover je wil
schrijven en heb daar veel plezier aan be
leefd.
Ik hoop dat u van de artikel genoten heeft,
dit met inbreng van, mag ik wel zeggen de
vaste leveranciers, zoals Willem Hogen
doorn, dank daar voor.
Het is jammer dat ik geen verhalen meer
uit de club kan plaatsen
Een lezing die heeft plaatsgevonden, blijft
onvermeld en er komt dan ook geen actie
fotootje meer bij.
Ik blijf wel stand-by en men kan altijd een
beroep op mij doen.
 
Van de heer Wolthuis uit Oegstgeest ont
ving ik twee boekjes over postzegels uit de
vorige eeuw, zo rond 1930.
In een boekje staan gedichten van J.H.
Speenhoff.
Als er in elke uitgave van de Sleutelpost
een gedicht van hem komt te staan dan zijn
we een paar jaar verder.
 
Mijn opvolger is de heer Ge van Albada.
Ik heb hem reeds ingewijd in de geheimen
van de Sleutelpost en hij heeft al verschil
lende artikelen op zijn naam staan en dan
dat zal zeker goedkomen.
Misschien komt er een verandering in de
Sleutelpost? We zullen het afwachten.
Ik wens hem veel  succes de komende tijd.
 
 
Wiktor van Dam

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  4 maart, zaterdag 6 mei , zaterdag
2 september, zaterdag 4 november.
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Van de voorzitter
 
Het grootste deel van dit postzegeljaar zit er al weer op. Nog twee avonden en dan gaan we de zomer in. Ik hoop dat u leuke dingen
hebt gevonden de afgelopen maanden en dat er de komende maanden nog het een en ander bijkomt.
 
Ik heb nu tweemaal de ruilavond op de vrijdagavond bezocht en dat was zeer genoeglijk.  Er waren beide keren zo rond de tien
mensen. Ik kan u een bezoek aan deze avonden echt aanraden. Voor de vakantie zijn er nog 2 en wel op 16 mei en 15 juni.
 
Zoals op de vergadering van maart is gemeld hebben we een jubileumcommissie om de viering van ons 80 jarige bestaan in 2020
voortebereiden. Als u ideeën hebt of om andere reden contact wilt met deze commissie kunt u bij de secretaris, Nitta van Oosten-
Neuwahl terecht.
 
Als u dit leest ben ik in de Brenne om mijn geliefde Europese orchideeën te zoeken. Maar wel op tijd terug voor de mei vergadering
 
Ik hoop u allen weer te ontmoeten tijdens onze vergadering op 28 mei.
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Weetjes over de eerste
VOLKSWAGEN
POLO
 

 
 De UP is groter dan de
eerste generatie Polo

 
 
De Polo is van binnen zo ruim, dat de  
 
afstand tussen het gaspedaal en de 
 
bovenkant van de achterbankleuning  

 
net zo groot is als bij bepaalde 
  
zes- cilinderauto's, verkondigt  
 
Volkswagen trots bij de onthulling. 

De eerste generatie Polo weegt 685 
 kilo, de nieuwe Polo is minstens  

 
320 kilo  zwaarder. 

De polo dankt zijn
naam
 aan het balspel te paard, 
 

ontdekkingsreiziger
Marco Polo
 

 
of aan een ijzige pool
wind,  
 

hierover zijn de menin
gen verdeeld.

Zo luxe is de Polo L: 
 hij heeft verchroomde sierlijsten op de
flanken, 
 een tapijtje op de vloer,  
 een tweede zonneklep  
 
en een benzinemeter.

 
Van de eerste tot de zesde generatie 
 is de Polo 55 cm langer en 19 cm breder
geworden. 
 De wielbasis groeide met 23 centimeter 

Voor 9.193 gulden koop je een Polo N, 
  de Normaal-uitvoering. 
 

 
Wie luxe wil, betaalt 750 gulden bij voor
de L-versie. 

Bij de lancering ligt er een  
 

 
45 PK sterke viercilinder onder de kap, 
 

 
niet veel later volgen viercilinders 
met 50 en 60 PK.

POLO KOPERS KUNNEN KIEZEN
 
UIT 9 LAKKLEUREN:
 
 ZWART, WIT EN BLAUW,
 
PLUS TWEE TINTEN GEEL,
 
ROOD EN GROEN
 

AUTO REVIEW
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Verslag van de vergade
ring 22 januari 2018
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 22 janu
ari 2018
Aanwezig 45 leden
 
1.Opening
De voorzitter, de heer Van Dommelen,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder de ereleden. De heren
Van Albada en De Ru hebben zich afge
meld. Hij wijst op het kader met briefkaar
ten uit de eerste wereldoorlog. De heer Van
de Kasteele zal daarover nog wat vertellen.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 
3.Mededelingen
De voorzitter verzoekt de aanwezigen
toestemming om de jaarvergadering in
april te houden. De vergadering stemt daar
mee in.
De nieuwe Collect en een catalogus van
Smits Philatelie liggen voor liefhebbers op
de bestuurstafel.
De heer Verlooij vraagt de aanwezigen of
zij wellicht poststukken in hun verzame
ling hebben van de Duitsche postdienst in
Nederland. Hij zou die dan graag kunnen
bestuderen.
 
4.Kleine toelichting bij tentoonstellingskader
De heer Van de Kasteele geeft een kleine
toelichting op de Fransche militaire post
uit de eerste wereldoorlog die hij heeft
tentoongesteld. De briefkaarten die daar
voor werden uitgegeven waren vaak nati
onalistisch met mooie vlaggen er op. Er is
toen heel veel post verzonden en je komt
de briefkaarten regelmatig tegen. Hij is dit
als aardigheid gaan verzamelen. Indien
leden bij een postzegelhandelaar weer eens
in bakken met oude enveloppen en kaarten
kijken komen zij waarschijnlijk wel enke
le tegen.
 
5. Veiling
Er worden veel kavels verkocht. De veiling
heeft een vlot verloop.
 
6. Doe eens een gooi puzzel
De heer Van Melle wint, de met 6 goede
antwoorden, de eerste prijs.
 
7.Halve euroloterij
De heer Vijlbrief wint de eerste prijs.
 

8.Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.
 
9.Gratis verloting
De heer H. Wit wint de eerste prijs.
 
10.Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle aanwezi
gen op maandag 26 februari weer aanwezig
zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele
31 januari 2018

Verslag van de vergade
ring 26 februari 2018
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 26 febru
ari 2018
Aanwezig 35 leden
 
1.Opening
De voorzitter, de heer Van Dommelen,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder de ereleden. Me
vrouw De Ru en de heren C. Anker, P. van
Dijk en F. Versteegen hebben zich afge
meld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 
3.Mededelingen
De Secretaris meld dat er bericht is binnen
gekomen van de Postzegelbeurs, welke op
30 en 31 maart zal worden gehouden in
Gouda.
 
4. Veiling
Er worden veel kavels verkocht. De veiling
heeft een vlot verloop.
 
5. Doe eens een gooi puzzel
De heer Pijnenburg wint de met alle 12
antwoorden goed de eerste prijs.
 
6.Halve euroloterij
De heer H. Wit wint de eerste prijs.
 
7.Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.
 
9.Gratis verloting
Mevrouw Ouwerkerk wint de eerste prijs.
 
10.Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat allen op
maandag 26 maart weer aanwezig zullen
zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele
28 februari 2018

Verslag van de vergade
ring 26 maart 2018
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 26 maart
2018
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. De
heren Albeda, Ouwerkerk, v.d.Kasteele en
de Vogel zijn afwezig met bericht van
verhindering.
 
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 J.v.d.Steen.
De aanwezigen staan een ogenblik stil bij
dit heengaan.
- De vergadering gaat akkoord met de
aanmelding van de heer C.J.v.d.Horst als
nieuw lid van de vereniging.
- mevrouw van Oosten en de heren Hoog
endoorn, Laterveer en de Wit zullen zitting
nemen in de commissie die belast is met
de voorbereiding van het komende jubile
um. Meer leden en ideeën voor activiteiten
zijn van harte welkom
 
4. Doe eens een gooi puzzel
De eerste prijs bij de  “Doe eens een gooi”
puzzel werd door de voorzitter uitgereikt
aan heer Spierenburg.
 
5. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
 
6. Pauze
 
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.
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Boerhaave
 
Hermanus BOERHAAVE, een veelzijdig wetenschapper
 
Onlangs was ik bij een receptie van een kennis in kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest. 

 
             
 
Bij de ingang van het kasteel stond dat Hermanus BOERHAAVE hier gewoond had. Hé, dacht ik, zal er filatelistisch hier iets over
te vinden zijn. Na de receptie direct op onderzoek uitgegaan en het resultaat over deze veelzijdige wetenschapper leest U hier.
 
Boerhaave
Herman(us) Boerhaave werd in 1668 geboren in Voorhout. Op de Latijnse school onderscheidde hij zich door hoge cijfers en door
steeds als de beste van de klas te eindigen. Boerhaave studeerde eerst  filosofie, theologie en wiskunde aan de universiteit van Leiden.
In 1690 promoveerde hij op de dissertatie over het onderscheid van de geest van het lichaam, waarin hij de leerstellingen van o.a.
Spinoza aanviel. Hierna ging hij geneeskunde studeren. In 1693 promoveerde hij in Harderwijk in de geneeskunde  en vestigde zich
als arts in Leiden.
In 1701 werd hij benoemd tot lector geneeskunde aan de Leidse universiteit. In 1709 werd hij in Leiden hoogleraar in de botanie en
geneeskunde en verrichtte in die functie veel goed werk, niet alleen voor de universiteit, maar ook voor de Leidse hortus botanicus
(zie maximumkaart), waar hij veel verbeteringen en uitbreidingen in aanbracht en vele nieuwe soorten beschreef.
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Boerhaave deed de hippocratische methode van onderwijs aan het bed herleven en hechtte (evenals Dr. Tulp in Amsterdam) grote
waarde aan een obductie  na het overlijden, waarmee de samenhang tussen afwijkingen en verschijnselen kon worden aangetoond.
Op de postzegel zien we de anatomische les van Dr. Tulp, geschilderd door (de in Leiden geboren) Rembrandt. Op de snijtafel ligt
een Leidse crimineel, die ter dood was veroordeeld, en wiens lichaam ter beschikking was gesteld aan de wetenschap.

 
 
 
Begraven in Leiden
Boerhaave overleed na een langdurig en pijnlijk ziekbed uiteindelijk in 1738 te Leiden en werd in de Pieterskerk begraven. Nabij
zijn graf is in 1762 een monument  voor hem opgericht.
Het Museum Boerhaave in Leiden is naar deze geleerde genoemd.  Aan de Rijnsburgerweg in Leiden bij de oude ingang van het
Academisch Ziekenhuis staat een standbeeld van Boerhaave gemaakt door de beeldhouwer Jean Theodore Stracké. Dit zien we terug
op een frankeermachinestempel.

 
 
 
 
 
Willem Hogendoorn
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Iets voor de thematische
verzamelaar !!
 
 
        Er bestonden in Nederland vele post
kantoren met een datumstempel welke ook
de straat aangaf waar het kantoor gevestigd
was. Het oude type aantekenstrookje gaf
dan ook die straatnaam aan. Helaas met de
invoering van de nieuwe “tuimelstempels”
en vooral de nieuwe aantekenstroken zijn
die namen verdwenen.
Maar er zijn nog genoeg enveloppen met
het oude type strookje op de markt.
Daar kunt u als thematische verzamelaar
uw voordeel mee doen.
Zelf verzamel ik o.a. “Chemie op postze
gels “, en zo is/was er in Amsterdam bijv.
een postkantoor
op de Nobelweg en in de Kamerlingh
Onneslaan.
 
 
 
Het beste is uiteraard om de complete en
veloppen te verzamelen dan heeft u het
poststempel (wat  heel vaak niet zo duide
lijk is ) en het strookje tezamen.
 
 
 
 
 
 
 
Ik laat u daarom alleen hier een paar
strookjes zien als voorbeeld.
Wat dacht u van : Hoorn – Grote Beer ? ,
Voor de astronomie verzamelaar.
En Capelle a/d IJssel-  Picassopassage
(afb.3) Voor de schilderkunstverzamelaar
en Rotterdam- Lepelaarsingel (afb.4) voor
de vogelverzamelaar en als laatste voor
beeld : Koog a/d Zaan- Molenwerf , voor
de molenverzamelaar.
Dit waren slechts een paar voorbeelden die
ik uit een partij van aangetekende envelop
pen haalde, maar er zullen ongetwijfeld
nog veel meer voorbeelden zijn.
Ik zou zeggen, thematische verzamelaar:
doe er uw voordeel mee en snuffel eens in
de bakken met poststukken op grotere
beurzen.
 
 
 
 
G.A.van Albada
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Madurodam is vernoemd naar een Leidse student
 
Madurodam, de Nederlandse miniatuurstad, werd geopend op 2 juli 1952. Het is genoemd naar George Maduro, een Curaçaose
student die zich tijdens de meidagen van 1940 als cavalerieofficier onderscheidde in de slag om de residentie, en in februari 1945 in
Dachau overleed.  Zijn ouders schonken het beginkapitaal voor het Madurodam-project, dat door de familie Maduro wordt beschouwd
als monument voor hun enige zoon.
 
George John Lionel Maduro werd op 15 juli 1916 geboren in Willemstad (Curacao) . In 1934 ging hij rechten studeren aan de
Leidse Universiteit. Hij sloot zich aan bij het Leidse studentencorps, later bekend als Minerva. Zijn ontgroening ging gepaard met
bekogeld worden met bier en het krijgen van klappen.  Hier ziet U de studentenkaart van hem van het studiejaar 1937 – 1938.
                  

 
Maduro ging eerst wonen op Noordeinde 52 en later verhuisde hij naar Stille Rijn 11 in Leiden (Prinses Juliana kwam tijdens haar
studie vaak op Stille Rijn 8, om studievriendinnen te bezoeken).
In juli 1936 slaagde hij voor zijn bachelorexamen. Op 24 juli 1937 verstuurde George een telegram dat hij geslaagd was. Waarvoor
hij geslaagd was en aan wie hij het verstuurde is niet bekend.
 
                                

- 11 -



Na de zomervakantie van 1936 ging hij in militaire dienst.
Hier werd hij opgeleid tot reserveluitenant bij de Huzaren.
In de meidagen van 1940 wist hij Villa Dorrepaal langs de
Vliet tussen Voorburg en Rijswijk te heroveren op de Duitsers,
waardoor deze via de Oude Tolbrug Den Haag niet meer in konden. 
 
Voor deze, door hem persoonlijk geleide aanval, werd hem op 9 mei 1946
postuum de Ridder 4e klasse der Militaire Willemsorde toegekend.
 
Hij is de enige Nederlander van Antilliaanse afkomst die deze Willemsorde
heeft ontvangen.
                                                            
Maduro werd krijgsgevangene en uiteindelijk overgebracht naar het concentratiekamp
Dachau. Vlak voor de bevrijding van het kamp door Amerikaanse troepen,
overleed Maduro op 28-jarige leeftijd.
 
                                   

Maduro - Dachau zegels
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Studentenstunt
 
In 1938 haalde Maduro nog een stunt uit. Door de Nederlandse marine
 
was, als ludieke grap, een boegbeeld in de vorm van een dame “geroofd “,
 
van zijn familie op Curacao.  Dit was gedaan door bemanning van het
 
pantserdekschip Gelderland.
 
             
                                          
 
Toen de Gelderland in 1938 in Rotterdam aanmeerde, besloot Maduro om de marine terug te pakken. Samen met drie medestuden
ten roeide hij naar het schip. Langs een  touw klom Maduro naar boven. Aan boord liep het mis: hij werd ontdekt. Maar het noemen
van zijn naam was voor de wachtcommandant voldoende om het doel van de “insluiping” te verklaren.
 
 
Madurodam wordt een stad genoemd, maar het omvat veel miniatuurafbeeldingen van landelijke elementen van Nederland. Er zijn
gebouwen uit historische binnensteden, moderne woonwijken, havengebieden, een luchthaven, kanalen, wegen, landerijen, natuur
gebieden en meer. Het is een miniatuurstad 'met een glimlach', met komische situaties uit het dagelijkse straatleven.
In 1982 bestond Madurodam 30 jaar, waar de PTT een bijzonder stempel over uitgaf.
 

 
In 2006 bestond Madurodam 60 jaar, en PostNL
herdacht dit met een postzegelvel.
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Op een maximumkaart zijn de miniatuurgebouwen goed te zien.

          
Op een veilingsite vond ik nog een 1e  Dag-envelop gericht aan Mr. M.S.L. Maduro, Curacao.

 
 
Zal dit familie zijn van  George Maduro? De kans is groot, want George Maduro was zelf  ook een postzegel verzamelaar!
 
 
Willem Hogendoorn
 
 
Bronnen:
- “ Een Leidse student in de oorlog” van Samuel de Korte in het kwartaalblad van Oud Leiden Nieuws;
- Studentenkaart:  de Mongui Maduro Library op Curaçao
- Telegram:  Centraal Bureau Genealogie
- Wikipedia
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10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
komst. Hij hoopt dat iedereen op maandag
23 april weer aanwezig zal zijn. Daarna
sluit hij de vergadering.
 
M.F.T.Versteegen
2e secretaris

Verslag van de vergade
ring 23 april 2018
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 23 april 
2018
Aanwezig 47 leden
 
1.Opening
De voorzitter, de heer Van Dommelen,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder de ereleden. Me
vrouw E. de Ru en de heer C. Anker hebben
zich afgemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
 
3.Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter deelt mee dat door een mis
verstand de Sleutelpost helaas niet in april
is verschenen. Deze zal nu in mei verschij
nen. Omdat de Verlies & Winst rekening
en de Balans nu niet in de Sleutelpost
konden worden gepubliceerd heeft de
penningmeester deze onder de aanwezigen
uitgedeeld.
De Secretaris deelt mee dat op maandag
avond 30 april de VPN in Noordwijk een
ruilavond met veiling organiseert in De
Vinkenhof in Noordwijk/Binnen. Ook
niet-leden zijn welkom
De heer R. Koo, die al vele jaren lid is van
onze vereniging, schrijft regelmatig voor
Postzegelblog over vooral thematische
onderwerpen. De secretaris spoort de aan
wezigen aan om eens een kijkje te nemen
op Postzegelblog. (link met al zijn artike
len:
http://www.postzegelblog.nl/categorie/blog
gers/randy-koo/ ).
 
4. Jaarvergadering
a) Verslag secretaris 201.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder vragen goedgekeurd.
b) Financieel verslag 2017.
De penningmeester geeft een korte toelich
ting op de uitgedeelde stukken. Hij merkt
op dat de financiële positie van de vereni
ging in het afgelopen jaar aanmerkelijk is

verbeterd. Er is een batig saldo van circa 
€ 2.900. Dat is wel hoofdzakelijk het ge
volg van éénmalige gebeurtenissen (de
opbrengst van een benefietveiling georga
niseerd door de heer Hogendoorn, een
schenking van een lid via de Rondzend
dienst en het verkrijgen van het batig saldo
van de voormalige Ruilvereniging Ko
ningskerk, waarvan de activiteiten zijn
overgenomen.) Het saldo uit reguliere ac
tiviteiten is circa € 500. Het eigen vermo
gen van de vereniging is, mede door het
afschaffen van het Inventarisfonds, toege
nomen tot € 7.575. Een gezonde uitgangs
positie voor  de komende jaren.
De leden gaan zonder vragen akkoord met
het verslag.
c) Kascommissie
De heer L. van der Steen leest het verslag
van de Kascontrolecommissie voor. De
commissie adviseert de leden, de penning
meester en het bestuur, decharge te verle
nen voor het in 2017 gevoerde beleid. De
vergadering gaat daar mee, onder applaus,
akkoord.
d) Verslagen Adviescommissie en Veiling
Het verslag van de adviescommissie heeft
ter inzage gelegen. Het wordt zonder vra
gen goedgekeurd.
Het verslag van de veiling is aan de leden
uitgereikt. De heer W. de Wit geeft een
korte toelichting. Er is vorig jaar veel
verkocht en weinig retour gegaan. Alleen
de Kerstveiling viel tegen. De heer G.
Anker merkt op dat de kwaliteit van de
kavels in de Kerstveiling ook te wensen
overliet. Indien dat niet beter wordt lijkt
een speciale Kerstveiling geen zin te heb
ben. De heer De Wit antwoord dat  hij in
de loop van vorig jaar uitdrukkelijk aan de
leden heeft gevraagd kavels te willen inle
veren voor de Kerstveiling. Hij moet het
doen met wat door de leden wordt inge
bracht. Na enige discussie wordt besloten
om in 2018 in ieder geval nog een Kerst
veiling te houden. Indien dat weer tegen
valt zou die veiling in 2019 kunnen verval
len.
De vergadering stemt in met het verslag.
 
5.Verkiezing bestuur
De voorzitter draagt de voorzittershamer
tijdelijk over aan de vice-voorzitter, de
heer Pijnenburg.
De heer Pijnenburg geeft aan dat de heer
E. van Dommelen volgens rooster aftreedt
als voorzitter, maar zich herkiesbaar stelt.
De vergadering gaat met applaus akkoord
met zijn herverkiezing.
De heer Pijnenburg draagt daarna de voor
zittershamer weer over aan de heer Van

Dommelen.
De heer F. Versteegen treedt volgens
rooster af. Hij is herkiesbaar. De vergade
ring gaat bij acclamatie akkoord met zijn
herverkiezing.
 
6. Verkiezing lid Kascommissie
De heer E. den Boer treedt reglementair af.
Uit de zaal meldt zich de heer H. van Bie
zen om deze plaats te vervullen. Deze
wordt met algemene stemming gekozen.
De kascommissie bestaat daarmee voor
2018  uit de heren L.M. Van der Steen en
J. Spierenburg, met als vervanger de heer
H. van Biezen.
 
7. Attentie voor vrijwilligers.
De penningmeester zet de leden die het
afgelopen jaar zich hebben ingezet voor de
vereniging in het zonnetje en geeft hen een
fles wijn.
 
8.Lezing van de heer W. Hogendoorn over
rariteiten op Postzegels.
De heer Hogendoorn geeft aan de hand van
aardige beelden een leuke presentatie over
rariteiten op postzegels. Hij laat interes
sante voorbeelden zien van postzegels die
van bijzonder materiaal gemaakt zijn, bv
houten postzegels, en van postzegels met
bijzonder materiaal er op, bv postzegels
met vulkaanas.
 
10. Doe eens een gooi puzzel
De heer Van As wint de eerste prijs bij de
“Doe eens een gooi” puzzel.
 
11. Halve Euroloterij
De heer J. van de Kasteele wint de eerste
prijs.
 
12. Rondvraag
De voorzitter meld dat de heer Slakhorst
20 kavels ter beschikking heeft gesteld
voor een veiling t.b.v. het jubileum in
2020. Hij vraagt de leden nog eens in hun
dubbel-materiaal te kijken of zij ook niet
wat kavels kunnen aanleveren om ten be
hoeve van het jubileum geveild te kunnen
worden.
 
13. Gratis verloting
De heer T. de Wit wint hierbij de eerste
prijs.
 
14. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
28 mei weer aanwezig zullen zijn. Daarna
sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele, 24 april 2018
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Airgraphics
 
AIRGRAPHS  (of ook V-Mail)
 
In oorlogstijd was het (en is het nog steeds) van groot belang dat er een verbinding was tussen de soldaat aan het front en zijn ge
zin/familie thuis. Zeker voor het moreel van de soldaat te velde was dat zeer belangrijk. Dat werd ook zeker door de legerautoriteiten
niet onderschat. Tegenwoordig is het simpel met de computer te Skypen, waar ter wereld je ook zit.
Maar voor die tijd was er maar één manier, de brief !. Ook als men krijgsgevange was ging de correspondentie bijvoorbeeld via het
Rode Kruis. Het kon heel simpel door een voorgedrukte briefkaart te gebruiken (afb.1), zoals de afbeelding uit de eerste wereldoor
log, waar de soldaat kon aanstrepen hoe het met hem was.

Maar vooral in de tweede wereldoorlog met zijn honderdduizenden
soldaten vormt het natuurlijk een groot probleem om al die tienduizenden
brieven te vervoeren, uiteraard per vliegtuig, anders had men er nog niets aan
. Toen in het begin van 1940 de geallieerden grote verliezen leden, o.a.
door het optreden van de Duitse duikboten, had men elke ruimte nodig
in de vliegtuigen om voedsel en materieel te vervoeren. De legerleiding in
Groot-Brittannië heeft toen in samenwerking met Kodak een simpele oplossing
bedacht. Gewoon de brieven verkleinen, op een filmrol overbrengen en thuis
weer uitvergroten, afdrukken en per post naar de geadresseerde brengen.
Dat scheelde een enorm groot gedeelte aan vracht. (afb.2, reclameposter)

 
Het scheelde nogal wat in gewicht: 1600 gewone brieven (zeg maar een grote zak post) weegt ong. 23 kg, terwijl 1600 airgraphs op
1 filmrol 142 gram woog !!!
Er waren uiteraard nog een aantal voorwaarden. Men moest een speciaal (gratis) verkrijgbaar formulier gebruiken en binnen de
kaderlijnen blijven, duidelijk schrijven, want ook deze formulieren werden net als gewone brieven gecensureerd.
Uiteraard mocht er niets worden ingesloten. Met het formulier ging men naar het postkantoor, betaalde het porto van 3d. voor een
gewone soldaat en 8d. naar een burger. Op de plaats van bestemming werden de foto’s uitvergroot en in een envelop gedaan. (afb.3).
Ook de Amerikanen gingen dit systeem gebruiken , maar noemde het  “V-mail” . (afb.4)
Afb3.                                                                                Afb.4
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Airgraphs horen eigenlijk tot het gebied van de luchtpost en worden nog steeds verzameld, hoewel er natuurlijk honderdduizenden
zijn verzonden.

 
 
 
 
Men ging ook over om voor Kerstmis
bijvoorbeeld speciale formulieren te
maken.
Dat soort formulieren zijn uiteraard
zeer gezocht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In een veiling van Sheraton & Peel uit 1997 werd 
een complete set van V-mail ter veiling gebracht:
een rol met formulieren en een complete filmrol in doosje.
Opbrengst weet ik niet meer, maar de inzet was 600 gulden.
 
 
 
 
 
G.A.van Albada
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32e serie
 
Vaticaanstad kwam 23 november met de 32e serie gewijd aan
de apostolische reizen van pausen. De serie bestaat uit
zes € 0,95 zegels met beelden van de reizen gemaakt in 2016:
Mexico,
Griekenland/het eiland Lesbos,
Armenië (de paus bidt bij het Armenian Genocide Monument in Yerevan),
Polen (de paus bidt tijdens zijn bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz);
Georgië/Azerbeidzjan en
Zweden.
 
 
Hero Wit
 

Honderd jaar Finse onafhankelijkheid
 
 
Eeuwenlang werd het gebied van het huidige Finland overheerst
door naburige machten, in het bijzonder door Zweden en Rusland.
Het keerpunt kwam kort na de Russische Oktoberrevolutie:
op 6 december 1917 werd de Finse onafhankelijkheid uitgeroepen.
Honderd jaar Finse onafhankelijkheid werd 20 januari 2017 postaal
gevierd met een zegel met daarop de Finse vlag.
 
 
Hero Wit
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