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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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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt (dat hoop althans) het eerste
nummer die ik als nieuwe redacteur heb
samengesteld.
Het kostte wel wat moeite, ook omdat het
programma bij editoo nu niet echt uitno
digt tot snel even een artikel plaatsen (niet
simpel copy/paste vanuit  word, maar bijv.
tekst en afbeeldingen worden als aparte
artikelen gezien etc.), maar met behulp van
Wiktor van Dam is het mij toch gelukt om
dit nummer samen te stellen.
In de tachtiger jaren was ik al eens een
tijdje redacteur van de Sleutelpost en ik
schreef al sinds de zeventiger jaren stukjes
in de Sleutelpost.
Uiteraard zal niet alles nog vlekkeloos zijn,
maar al doende leert men.
Zoals u ziet is er weer een grote variatie
aan artikelen, van o.a.  Willem Hogen
doorn, Randy Koo, Freek Versteegen en
van ons in Duitsland wonende lid Hans van
der Lelie.
Nieuwe stukjes (ook van u als lezer) zijn
welkom en het hoeft echt geen weten
schappelijke artikelen te zijn. Ook als u een
idee hebt (heeft u een bijzonder vondst
gedaan een keer, bijv. in de rondzen
ding ? ), geef even een berichtje aan mij.
Ik maak er wel een stukje van en eventueel
een afbeelding scannen.
Ander nieuws is natuurlijk (u leest dat el
ders) dat wij vanaf de oktober vergadering
onze locatie restaurant “de Lepelaar”
moeten verlaten, omdat ons contract is
opgezegd.
Ik hoop, dat bij het ter perse gaan van dit
nummer onze nieuwe (voorlopige) locatie
al bekend is. Kijk anders ook op onze
website !
Het volgende nummer (no. 212, voor Ja
nuari-Maart 2019) komt in december uit
met als sluitingsdatum 15 november.
G.A.van Albada
 
 

Algemene informatie
 
Bijeenkomsten
 
Onze maandelijkse bijeenkomsten hebben
altijd een veiling, soms een presentatie of
een andere attractie.
Voor September geldt nog (zie elders)
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.
 
Contributie en opzeggen
De contributie bedraagt € 40,50 per jaar en
dient te zijn voldaan vóór 1 januari !
(U kunt ook gebruik maken van het gemak
van de automatische afschrijving, kost
niets extra en is zonder risico. Neem con
tact op met de penningmeester ! )
 
Opzegging van het lidmaatschap kan,
volgens de statuten, slechts geschieden
vóór 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
 
Website
Actueel nieuws en niet te vergeten de
veilinglijsten zijn te zien op onze website:
WWW.LVPV.NL
 
Literatuur aanvragen:
Bibliotheek KNBF
Bondsbureau KNBF
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS  HOUTEN
 
Openingstijden Bibliotheek:
Elke woensdag van de maand
van 10 – 15 uur.
 

INDEXPag.2; Advertenties
Pag.3: Bestuur
Pag.4: Index, Van de redactie;  Algemene
Informatie.
Pag 5: Van de voorzitter ; Van de
penningmeester
Pag 6: Verslag vergaderingen, Agenda
Pag.7: Laatste nieuws, Verslag veiling,
Bondspeld voor Ton Flerig.
Pag.8-10. “Nieuwe Leidse Zegels”. G.A.
van Albada
Pag. 11-12: “Rondetafelconferentie”.
Freek Versteegen
Pag.13-14: “Tulpenmania. Randy Koo.
Pag 15. “Brief aan secretaris der VN”.
Willem Hoogendoorn.
Pag. 16-17: “Brief uit het Kasteel”.  Hans
van der Lelie
Pag.18: Wet van Archimedes

VAN DE WEBMASTER
Bezoekt u al onze website ?  (www.lvpv.
nl)
De veilinglijsten staan er op en ook de
laatste Sleutelposten.
De bedoeling is dat , zo gauw ik bijv.
nieuwe veilinglijsten ontvang of een bij
zondere mededeling, zoals een bepaalde
lezing bijvoorbeeld, ik deze zo snel moge
lijk op onze site plaats. U bent dan zo snel
mogelijk op de hoogte van bepaalde ge
beurtenissen, aangezien onze Sleutelpost
slechts drie maal per jaar verschijnt.
Mocht u nog wensen of vragen hebben
over onze site, dan houd ik mij van harte
aanbevolen.
G.A.van Albada

POSTEX 2018
Van 19 tot 21 oktober 2018 is er weer de
“Postex” in de Omnisport te Apeldoorn. In
een van komende Filatelie uitgaven leest u
daar meer over of ga naar hun website
(www.postex.nl) .  De KNBF heeft de le
denpas per 1 januari als vervallen ver
klaard. Maar op de Postex krijgt u bij inle
vering van de pas toch nog een korting van
1 Euro op de toegangsprijs.
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VAN DE PENNINGMEESTER:

VAN DE VOORZITTER:

Nu de grootste hitte voorbij lijkt te zijn staat het nieuwe postzegelseizoen weer voor de deur.
In de laatste bijeenkomst ben ik vergeten u te vragen of u instemt met een gezamenlijke bijeenkomst met de Voorschotense postze
gelvereniging(VP). En dat gaat nu gebeuren. Op onze septembervergadering krijgen we een aantal leden van de VP op bezoek en is
de kavellijst van de veiling aangevuld met 20 nummers, ingebracht door de VP. Mijn excuses dat ik dit niet aan u voorgelegd heb, 
maar ik verwacht dat u er wel overheen kunt stappen.
Vlak voor 1 juli kregen wij van Activite het bericht dat de huur werd opgezegd per 1 oktober a.s.
Dat betekent dat onze openingsbijeenkomst meteen de laatste is in de Lepelaar. Het bestuur is druk bezig een nieuwe locatie te
vinden en hoopt u die te kunnen presenteren op onze septembervergadering. Als onze zoektocht onverhoopt niet mocht slagen dan
zullen we proberen een tijdelijk onderkomen te vinden en stevig doorzoeken naar een vaste nieuwe plek.
U treft in deze Sleutelpost de nieuwe begroting aan met een begroot tekort van € 390.
Het bestuur stelt voor de contributie voor leden met € 1 en die van de gezinsleden met € 0,50 te verhogen. Het begrote tekort kan
nog verder oplopen als de nieuw te huren lokatie duurder wordt. En die kans is groot want de Lepelaar was goedkoop.
 
De volgende interessante evenementen wil ik u niet onthouden: De Postex die dit jaar voor de 20e maal wordt gehouden van 19 tot
en met 21 oktober in de Velodrome te Apeldoorn. Op 24 november a.s. is er weer de Beurs in Voorschoten en op 27 en 28 december
is er weer de eindejaarsbeurs in Barneveld.

Ik hoop u allen te zien op 24 september a.s.
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Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 28
mei 2018
Aanwezig 40 leden
 
1.Opening
De voorzitter, de heer Van Dommelen,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder het enige aanwezige
erelid, de heer J. Pieters. De heer en me
vrouw Pijnenburg en de heren C. Anker,
en W. Hogendoorn hebben zich afgemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 
3.Mededelingen
De Secretaris meld dat er enkele catalogi
zijn binnen gekomen van Smit Philatelie.
Ook liggen er exemplaren van de nieuwe
Collect op de bestuurstafel.
De vereniging heeft net als alle andere
organisaties in Nederland te maken met de
nieuwe privacy wetgeving. Afgelopen
vrijdag heeft het bestuur daarover meer
informatie gekregen van de KNBF. Het
bestuur zal dit in de komende bestuursver
gadering bespreken. De leden zullen zo
spoedig mogelijk nader worden geïnfor
meerd. De vereniging is altijd zeer voor
zichtig met de gegevens van de leden
omgegaan en zal dat in de toekomst blijven
doen.
 
4. Veiling
Er worden veel kavels verkocht. De veiling
heeft een vlot verloop.
 
5. Doe eens een gooi puzzel
De “doe eens een gooi” puzzel heeft vogels
als onderwerp. De heer J.Spierenburg wint
de eerste prijs.
 
6.Halve euroloterij
De heer G. Anker wint de eerste prijs.
 
7.Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.
 
9.Gratis verloting
Mevrouw De Rijk wint de eerste prijs.
 
10.Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat allen op
maandag 18 juni weer aanwezig zullen
zijn.   Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele, 29 mei 2018

Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 18
juni 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. De heer
en mevrouw Pijnenburg en de heren G.A.
van Albada, C. Anker en L. Vijlbrief heb
ben zich afgemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 
3.Mededelingen
De heer Van Dam stopt als redacteur van
de Sleutelpost. De voorzitter zegt hem
dank voor al het werk dat hij heeft verricht
en overhandigt hem een kleine blijk van
waardering.
 
4. Veiling
Er worden veel kavels verkocht. De veiling
heeft een vlot verloop.
 
5. Doe eens een gooi puzzel
De “doe eens een gooi” puzzel is verzorgd
door de voorzitter. De heren W. Hogen
doorn en G. Slakhorst hebben beide de
meeste antwoorden goed.
 
6.Halve euroloterij
Mevrouw E. de Ru wint de eerste prijs.
 
7.Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.
 
9.Gratis verloting
Mevrouw De Rijk wint de eerste prijs.
 
10.Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij wenst allen een goede
zomer en hoopt iedereen  op maandag 24
september weer terug te zien.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele
24 juni 2018

KNBF Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de (digitale)
nieuwsbrief van de Bond?
Nee, het is gratis voor leden van de aange
sloten verenigingen en u kunt zich aanmel
den op de site van de KNBF (www.knbf.
nl) !
Nieuwsbrief is misschien een beetje ver
keerd gekozen , want het staat vol met in
teressante filatelistische artikelen. Het is
zeker de moeite waard om u aan te melden
voor deze gratis service.
G.A.van Albada

AGENDA
 
Ledenvergaderingen met veiling:
 
NOG IN “DE LEPELAAR “:
 
Maandag  24 September
 
Verder (lees elders)
onder voorbehoud:
           
Maandag  22 Oktober
 
Maandag  26 November
           
Maandag  17 December
 
Ruilavonden:
 
Vrijdag 15 September
(in “De Lepelaar”)
 
Elders:
 
Vrijdag  19 Oktober
 
Vrijdag  16 November
 
Vrijdag  21 December
 
Sleutelpost:
 
Sluitingsdatum voor
volgend nummer:
15 November
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Bondsspeld voor Ton Flerig
U hebt het waarschijnlijk al gelezen in het april nummer van Filatelie, dat ons trouwe lid, Ton Flerig, de KNBF Bondspeld heeft
gekregen voor het jarenlang trouwe werk dat hij voor de Filatelistenvereniging Duitsland heeft verricht.
Wat harte gefeliciteerd  Ton !!

Verslag Veiling 2017
In 2017 zijn er 642 kavels ingeleverd. Er zijn in de veilingen 932 kavels aangeboden. Daarvan zijn er 753 verkocht en gingen er 179
retour. Dat was dus een goed jaar voor de veiling met een totaal opbrengst (incl. de 1 Euro benefiet veiling van mei) van Euro 3748,50.
Namens de veilingcommissie: Henk Scheer, Kees Klerks, Sjaak Wortman, Ge Bos en Willem de Wit.

Herinnerd U zich deze nog ?
Haarlemmerstraat ca. 1950.
Gele Tram, auto’s, fietsers en voetgangers
in BEIDE richtingen !!

LAATSTE NIEUWS VAN NIEUWE VERGADERRUIMTE
Ik had deze halve pagina vrijgehouden om het laatste nieuws te vermelden over onze eventuele nieuwe vergaderruimte.
Op 1 juli was ons contract per 1 oktober opgezegd met de Lepelaar. Gelukkig kunnen we onze Septembervergadering nog in de
Lepelaar houden.
Het bestuur is uiteraard naarstig op zoek naar een nieuwe locatie, eventueel voor een paar maanden, zodat we daarna iets langer de
tijd hadden om te zoeken.
Helaas, bij het ter perse gaan van dit nummer van de Sleutelpost was er nog niets definitief bekend.
U hoort er uiteraard meer van, eventueel in de Septembervergadering.
En zodra er iets bekend is, kijk dan even op onze website !!  (www.lvpv.nl)

Opmerkelijk !  of Vergissing ?
 
In één van de laatste nummer van ”L’Echo
de la Timbrologie”, het prachtig in kleur
uitgevoerde Franse maandblad, staan re
gelmatig ook advertenties van handelaren.
Één van die advertenties was wel opmer
kelijk (zie afbeelding).
Aangeboden was een FDC + Max.kaart
van de Renoir uitgifte uit 1968, maar voor
een prijs van 390 Euro !! Nu kun je je wel
direct rijk rekenen als je ook deze Maxi
mum kaart bezit, maar even zoeken op
Ebay leverde het resultaat op, dat je ze
samen voor ca. 9 Euro kan aanschaffen !
Dus of de handelaar heeft zich vergist in
bijv. een nul teveel (zou kunnen) of hij
probeert er toch een leuk prijsje uit te slaan
(je weet maar nooit hoe een koe een haas
vangt).
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Nieuwe “Leidse “ postzegels
 
In een eerdere Sleutelpost heb ik een stukje geschreven over recente postzegels met een “Leids” motief. Sindsdien zijn er echter weer
verschillende uitgekomen.
Allereerst natuurlijk (uitgeven op 19 febr. 2018) een velletje van 10 zegels voor het 200 jarig bestaan van Het Museum van Oudhe
den. (afb.1)

Naast het velletje verscheen er ook een Prestige Boekje (no.PB74) met velletjes zegels, die in opmaak er natuurlijk iets anders uitzien
(zie voorbeeld van zo’n velletje uit het prestige boekje, afb.2)
Tevens verschenen er uiteraard FDC’s, en Postzegelmapjes.
In Filatelie van mei staan er op blz. 265 ook nog een paar zeer fraaie maximumkaarten.
Ook verscheen er een velletje van 3 postzegels tezamen met 3 ansichtkaarten met afbeeldingen van antiek glaswerk uit het Museum,
een z.g. Postset en een tweede Postset met sieraden uit het Museum. (afb.3)
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Normaal heeft de schrijvende pers niet zo veel op met de postzegelverzamelaar, behalve als er een zegel van een paar miljoen of zo
geveild wordt, waar er maar één van is en die dan snel achter plexiglas verdwijnt.
Maar nu had de Volkskrant in zijn Zaterdagse bijlage (Volkskrant Magazine van 17 februari 2018) zowaar een artikel van 6 pagina’s
over postzegels en met name het ontwerpen van postzegels (afb.4).
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Hoe kwam dat zo ?;  jawel, de ontwerper van de Museum van Oudheden velletje, Jaap Biemans, is namelijk ook de “art director’” 
van de Volkskrant Magazine !. Vandaar deze plotselinge aandacht voor postzegels. Maar toch leuk dat er aandacht aan postzegels
werd gegeven, zeker omdat de huidige generatie  helemaal niet meer weten wat een postzegel is, want wanneer gebruik je zoiets
nog ?. Als je al een brief moet versturen (als niet filatelist zijnde) dat wordt er bij de Postagentschap (de sigarenboer in mijn geval)
een etiket op je brief geplakt en geen postzegel.

Trouwens , het Museum van Oudheden is
toch goed bedeelt in de filatelie, ook al in
2011 verscheen er een prestigemapje met
een blokje van 5 zegels. (afb.5)

Verder zijn er nog een aantal persoonlijke
postzegels na mijn  laatste stukje over
Leidse postzegels, uitgegeven door ons lid
Frans Hemelop (Zie afb. 6)

Van links naar rechts: 1. Tien jaar Leidse Postzegels (afbeelding zegel uit 2007 van de buskruitramp); 2. Protestrede Prof. Telders;
3. Hoogleraren van Protestrede 1940’
Tweede rij: 4. St.Annahofje ; 5. Diaconaal Centrum “De Bakkerij”. Getand en gegomd en tevens: 5. Als decemberzegel zelfklevend.
Tevens zijn er nog (niet afgebeeld): Het St.Annahofje zegel in de nieuwe persoonlijke zegel uitvoering en een nieuwe persoonlijke
zegel met het “Klein Sionshof”.
(Meer info op www.hemelop.nl)
G.A.van Albada
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Rondetafelconferentie 1949 
Iemand zei heel verbaasd tegen mij “Spaar jij nog postzegels ? Ik heb ergens geloof ik de verzameling van mijn opa nog in de schuur
staan”. Hij gooide het direct in de familie-app-groep en niemand bleek er bezwaar tegen te hebben wanneer hij die verhuisdoos vol
oud papier aan mij zou meegeven. Voor mij geeft zo’n doos vooral de lol van een flink aantal uren sorteren en uitzoeken. Nou,
eerlijk gezegd was er in deze doos wel heel veel te sorteren maar vooral weinig te zoeken.
Maar ik roep altijd, dat er in iedere partij wel iets zit dat je aandacht trekt, omdat het een leuke aanvulling op je eigen verzameling
is, of omdat het voor anderen bijzonder kan zijn en dus in een presentatie kan worden gebruikt. Tussen alle grote en kleine, halfvol
le voorbedrukte, en bijna lege albums vond ik ergens achterin een paar blaadjes, die uit een schoolschrift waren gescheurd, waarop
met lijm een paar postzegeltjes van Nederlands Indië waren geplakt. Tussen die blaadjes zat nog een dicht gevouwen vel A3-papier,
en daarmee kon ik de juistheid van mijn bewering weer eens bewijzen.

Op dat document –  u ziet het op bijgaande foto -  staan de namen van alle deelnemers aan de Ronde Tafel Conferentie in de Rid
derzaal in ’s Gravenhage, waarmee in 1949 de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesia werd geregeld. Daarboven zitten de
Niwin-postzegels geplakt (NVPH-nummers 538-541) die in dat jaar van 1 augustus tot en met 30 september werden uitgegeven met
toeslag ten bate van het Nederlandsche Roode Kruis, de Stichting Nederland helpt Indië en de Niwin. De letters Niwin stonden
destijds voor : Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië. Het was een particuliere organisatie in Nederland die zich inzette
voor de welzijnszorg onder de militairen in Indië.
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Wat het document vooral zo bijzonder maakt zijn de stempels. De vier Niwin-zegels zijn gestempeld met een afbeelding van de
voorgevel van de Ridderzaal, met daaromheen de tekst: RONDETAFELCONFERENTIE ’S GRAVENHAGE 1949. In de linker-
en de rechterbovenhoek staan bovendien nog datumstempels met de begin- en einddatum van de conferentie resp. 23.VIII. 2N    en
-2.XI.5N met daaromheen de tekst ’S GRAVENHAGE GRAFELIJKE ZALEN 1949.  Naar verluid zijn er circa 75 van deze docu
menten uitgegeven voor alle deelnemers aan de conferentie (Er staan 60 namen op het papier) en hun plaatsvervangers. U ziet ze
allemaal op een mooie oude foto van de openingszitting van de conferentie die op internet te vinden is. Dus in het archief van de
voorzitter van de RTC, Minister-President Dr.W.Drees zal wel zo’n papier zitten. En ook in dat van Drs. Moh.Hatta, de voorzitter
van de Republikeinse delegatie en van Z.H. Sultan Hamid II, de voorzitter van de B.F.O.-delegatie. (B.F.O. = Bijeenkomst Federaal
Overleg), gebieden die buiten de Republiek voorstander waren van een federale bestuursvorm voor Indonesia). En in de familie-
archieven van markante kamerleden en politici als bijvoorbeeld Stikker, Joekes, Romme of Tilanus kun je dus ook zo’n document
met bijzonder gestempelde Niwin-zegels aantreffen.
En vanaf nu dus ook in mijn eigen – veilig opgeborgen – postzegel-verzameling Nederland en overzeese gebiedsdelen.
Freek Versteegen
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Tulpenmanie
 
Bloemen, hoogwaardige kunststoffen en aardgas zijn onze belangrijkste exportartikelen
volgens het CBS. De tulp is met een aandeel van 33% al jaren de meest geëxporteerde
bloembol. In 2017 werden er ruim 2 miljard tulpen wereldwijd geëxporteerd. Maar waar
komt de tulp vandaan en wat was de  Tulpenmanie in de 17e eeuw?

Historie Tulp
Het woord ‘Tulp’ komt van het Latijnse 
woord ‘Tulipa ’ (= de bloem die lijkt op
een tulband). Mannen droegen in Turkije
een tulband. Tulpen werden gekweekt en
verhandeld in Turkije. Onze tulpen stam
men af van die uit Turkije.

Rond 1550 leefde in Turkije de rijke sultan Soeleiman. Zijn paleistuinen stonden vol met tulpen. Deze tulpen stonden in hoog aanzien.
De sultan gaf tulpen aan Ogier Gisleen van Busbeke (edelman en wetenschapper uit Vlaanderen). Van Busbeke sloot vriendschap
met Carolus Clusius en deze laatste bracht de tulpen naar de Hortus Botanicus Leiden.  Daarna volgde de windhandel in tulpenbol
len.
Tulpomanie
Kort na 1600 stijgen de prijzen van tulpenbollen. Fransen betaalden honderden guldens voor een tulpenbloem. In 1623 kostte één
enkele tulpenbol van een populaire soort 1000 gulden, terwijl het gemiddelde jaarinkomen op 150 gulden lag. Vanaf 1634 tot en met
1637 liepen de prijzen zo hoog op dat sommige mensen bereid waren evenveel te betalen voor een zak tulpenbollen als voor een
rijtje Amsterdamse grachtenpanden. Een goede handelaar kon 6000 gulden per maand verdienen.
Na 1637 werd er ingegrepen en stortte de windhandel in.
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Hendrik Gerritsz Pot - Flora’s mallewagen
(ca. 1637). Collectie: Frans Hals Museum.

Export
Nederland is bekend van de bollenvelden en van Vincent van Gogh.
Bij alle export uitingen van Nederland in het buitenland zoals bij de Wereld Expo 1992
in Sevilla is gekozen voor de tulp en Mondriaan als ontwerp van de zegel. Saillant detail
is dat er geen ‘groen’ is verwerkt in de zegel, omdat Mondriaan niet houdt van de kleur
‘groen’. Zie de Spaanse tekst op de zegel.
Tenslotte (op de volgende bladzijde) twee recente zegels van Nederland die niet ieder
een in zijn tulpen verzameling heeft opgenomen: Portbetaald zegels uit 2000 en Auro
maatzegels uit 2017.
Kortom we houden allemaal van bloemen en vooral van tulpen.
Randy Koo
(Eerder verschenen op www.postzegelblog.nl (11 april 2018);  tekst/afb iets ingekort
door redactie)
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Brief aan de Secretaris-Generaal van de VN
 
Soms vind je onverwachts wat leuks. Tijdens een verenigingsavond kreeg ik van Piet Laterveer een aantal enveloppen mee, waarvan
hij dacht dat deze wellicht binnen één van mijn thema’s pasten. Thuis gekomen zag ik dat er een brief van het Internationale Hof van
Justitie in Den Haag bij zat, gericht aan de Secretaris Generaal van de VN, Mr. Dag Hammarskjöld te New York.

Links boven zien we dat het om een dienst-envelop van het Internationaal Hof van Justitie gaat. De envelop is gefrankeerd met een
dienstzegel Cour Internationale de Justice van 0,25 cent, destijds het tarief voor een brief naar de USA.
In de balk van de afstempeling staat 6 XII 17, (6 december 17.00 uur). In de rand staat ’s-Gravenhage Vredespaleis, en onderin 1955.
Dan staat er linksonder de adressering  nog een stempeltje dat ik niet kon thuis brengen. Gelukkig hebben we binnen onze vereniging
Ronald van Melle. Hij kende dit stempel wel. Er staan drie hoofdletters C I J en daaronder het woord officieel. C I J betekende
volgens Ronald:  Cour Internationale de Justice. Het is dus het “huisstempel” van het kantoor van het  Internationale Hof, waarmee
wordt aangegeven dat het een officiële brief van hen is.
Zo leer je tijdens de verenigingsavonden toch altijd wel weer wat erbij. Ik vind deze brief een filatelistisch “pareltje”.  U ook?

Dag Hammarskjöld
Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld
(1905-1961) was een Zweedse diplomaat.
Hij was Secretaris-Generaal van de Vere
nigde Naties van 10 april 1953 tot 18 sept.
1961.  Hij stierf als gevolg van een vlieg
tuigongeluk toen hij voor een vredesmissie
in Congo was.  Er zijn sterke vermoedens
dat het om een moordaanslag ging, maar
dit is nooit helemaal bewezen,  Diverse
landen hebben Dag Hammarskjöld filate
listisch herdacht, waaronder Suriname. 
Dag Hammarskjöld kreeg in 1961 postuum
de Nobelprijs voor de Vrede.
 
Willem Hogendoorn
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POST UIT HET KASTEEL
 
In oktober 2017 was in de pers te lezen dat landgoed en kasteel Endegeest in Oegstgeest verkocht was aan de Oudendal Groep.
Endegeest heeft verschillende eigenaren gehad.
De laatste kasteelheer was Jhr. Gevers van Endegeest, die het kasteel in 1896 verkocht aan de gemeente Leiden. Het gehele complex
werd een psychiatrisch ziekenhuis.
Voor mij als oud - Leidenaar een interessant bericht. Als kind ben ik vroeger met mijn vader op de fiets vanuit Leiden, via de Ende
geesterstraatweg, langs het kasteel richting Warmond gereden om in de zomer bij zonsopgang in Warmond te gaan vissen. Mooie
herinneringen!
Als verzamelaar van de posthistorie van mijn geboortestad Leiden ben ik voor korte tijd in het bezit gekomen van een vouwbrief met
een poststempel van Leiden in schrijfletters.

Als verzamelaar van de posthistorie van mijn geboortestad Leiden ben ik voor korte tijd in het bezit gekomen van een vouwbrief met
een poststempel van Leiden in schrijfletters.
Met ingang van 1 juli 1752 waren in Holland en West-Friesland de stedelijke posterijen overgegaan aan de Staten. Een van de be
slissingen van de Generale Directie was dat alle postkantoren een vertrekstempel dienden te gebruiken. Leiden ontving in 1777 zijn
eerste vertrekstempel: LEIDEN in schrijfletters (afbeelding 1).
Dit stempel bestaat in vele variaties wat betreft afmeting en schrijfwijze, altijd in het zwart en is gebruikt tot 1811.
De brief is gedateerd Schloß Endegeest,12 Marti 1783, in het Duits geschreven door de
toenmalige bewoonster van Endegeest, de gravin Catharina von Gronsfeld Diepenbroick Impel, en gericht aan Comtesse de Yzenburg
Büdingen geboren Comtesse de Bentheim Steinfort te Büdingen, niet ver van de stad Frankfurt am Main. De adressering, zoals we
zien, mooi in het Frans geschreven, zoals toen gebruikelijk bij de adel.
Links onder op de brief heeft de afzender vermeld: franco Frankfurt. Vooruit betaald port.. Daar Oegstgeest in 1783 nog geen
postvoorziening had, ging de brief per particuliere bode van Oegstgeest naar Leiden en vanuit Leiden met de Geldersche Post tot
Emmerich en aansluitend verder naar Frankfurt. Voor de korte afstand van Frankfurt naar Büdingen werd waarschijnlijk weer gebruik
gemaakt van een particuliere bode om de brief te bestellen.
Alhoewel op de brief niet vermeld, was zover ik weet in die tijd het port van Leiden tot de
grens bij Emmerich 8 stuivers en dan nog 6 stuivers tot Frankfurt am Main. Totaal 14 stuivers port heeft de afzender vooruit betaald.
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Afbeelding 2 toont een kopergravure van
't Huis Endegeest onder Oegstgeest. 1730.
van H. Spilman, naar  een tekening van
Abraham de Haen.

Afbeelding 3 is een vouwbriefje uit Lisse, gedateerd kasteel Keukenhof 26 juni 1839.
In het Frans geschreven door Cecilia Steengracht van Oostcapelle en gericht aan
Madame Steengracht de Duivenvoorde, nee Baronne de Nyvenheim au Chateau de Duivenvoirde pres Voorschoten. Toegegeven,
het briefje is niet '' moeders mooiste'' maar posthistorisch  toch wel interessant. Het dorp Lisse had in 1839 nog geen postvoorziening
en de brief werd verstuurd via het distributiekantoor Sassenheim. Voor distributiekantoren was het gebruik van stempels niet verplicht,
maar steeds meer distributeurs gingen hun brieven merken met een geschreven herkomstaanduiding of met een op eigen initiatief
gemaakt handstempel, zoals hier van Sassenheim. Ovaal stempel Sassenheym van het distributiekantoor komt voor in rood, blauw,
groen en werd gebruikt bij zowel vertrek als ook bij aankomst van brieven.
Via het postkantoor Leiden (verplicht) gebruik datumstempel 26.6. ging de brief per bode naar  het distributiekantoor Voorschoten. 
Het briefport was 10 cent.
 
Hans van der Lelie

- 17 -



Wet van Archimedes
 
 
Archimedes (287-212 v.Chr) was een van de grootste natuur-en wiskundige die er bestond. Hij heeft ontelbare zaken uitgevonden
en theoretische zaken uitgewerkt.
Het bekendst bij het grote publiek is echter zijn Wet van Archimedes, welke luidt: De opwaartse kracht die een lichaam in een
vloeistof of gas ondervindt is even groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof of gas.
Een anekdote vertelt dat hij, toen hij het theoretische bewijs had gevonden van de wet, terwijl hij in bad zat, enthousiast uit bad
sprong en naakt de straat op liep en schreeuwde: "Eureka, eureka!" (Grieks voor "Ik heb (het) gevonden!" )
In de USA zijn ontelbare kleine plaatsen met interessante namen, zoals Sulfur, Mars, Maan etc.
De afgebeelde envelop (deel) laat het plaatsje Eureka zien Californie.
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   Postzegel- en Muntveilingen 

  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   

 

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  

  

 

London 

 
 

 

Uw collectie is bij ons in vertrouwde handen! 

Sinds 1919 hielden wij honderden grote 

internationale veilingen op het gebied               

van filatelie en numismatiek. 

  
 

 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! 
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Indien onbestelbaar: Maurick 40, 2181 LC Hillegom


