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PostBeeld en postzegels horen bij elkaar. Meer dan 25 mensen 
in ons bedrijf zijn dagelijks bezig met alles wat met postzegels te 
maken heeft.
Wij hebben winkels in Haarlem, Leiden en Rotterdam en vier 
internetsites, ieder met hun eigen karakter  (postbeeld.nl is onze 
webwinkel, freestampcatalogue.nl een gratis wereldcatalogus 
met o.a. verlanglijstfunctie, postzegelblog.nl een gratis filatelis-
tisch tijdschrift en blog en freestampmagazine.com is ons en-
gelstalig magazine). 
Onze wereldvoorraad, van klassiek tot modern, is zeer groot 
en dagelijks worden honderden tot duizenden items toegevoegd. 
Vaak zijn dat zegels uit collecties, maar wij nemen ook nieuwtjes 
van de gehele wereld op voorraad en leveren in abonnement. In 
onze winkels staan bovendien honderden voordelige collecties 
en partijen. Naast postzegels verkopen wij ook munten en bank-
papier en leveren we benodigdheden van alle merken.

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

PostBeeld
Leidse postzegelhandel 
Vrouwensteeg 3
2312 DX Leiden
Tel:071-5123233
openingstijden: wo t/m za 10:00-17:00
tevens regelmatig op dinsdag geopend.
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Algemene informatie

 
Bijeenkomsten
 
Onze maandelijkse bijeenkomsten hebben
altijd een veiling, soms een presentatie of
een andere attractie.
Plaats:  in “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 € 41,50 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.
 

Van de redactie:
 
Beste leden, hiervoor ligt alweer een nieuw
nummer van de Sleutelpost met de mede
delingen/verslagen van de vereniging en
een keur van leuke interessante artikelen.
Geschreven door onze bestuursleden
Willy Pijnenburg en Freek Versteegen.
Ook Randy Koo heeft weer een interessant
artikel.
De Sleutelpost in zijn huidige opzet en
vorm blijft in ieder geval in 2020 nog uit
komen, aangezien het ons jubileumjaar is.
Daarna is er nog een goed en wat goedko
per alternatief bij een andere uitgever. Dus
stuur uw stukjes maar naar de redactie !! 
Hebt u ook uw email adres al doorgegeven
naar de secretaris ?
(kasteeledrost@casema.nl), niet ?  doe dat
dan zo spoedig mogelijk.
Op 17 januari 2020 vieren we ons 80 jarig
bestaan en hoe ver de jubileumcommissie
is leest u elders in deze SP !!
Zet deze datum direct in uw agenda ! Het
lijkt ver weg, maar het is zo januari.
Ook is de veilingcommissie naarstig op
zoek naar kavels voor volgende veilingen
en kijk u ook eens in uw kast of er nog iets
ligt voor de verenigingsveiling waarvan de
opbrengst direct de verenigingskas ten
goede komt.
DUS VERGEET NIET TE REAGE
REN OP HET STUKJE VAN DE JUBI
LEUMCOMMISSIE OP PAGINA
5 !!!.  Denk niet ik doe het later wel, maar
reageer gelijk !!  Alvast bedankt hiervoor.

VAN DE WEBMASTER
Bezoekt u al onze website ?  (www.lvpv.
nl)
De veilinglijsten staan er op en ook de
laatste Sleutelposten (Geheel in KLEUR!)
De bedoeling is dat, zo gauw ik bijv. nieu
we veilinglijsten ontvang of een bijzonde
re mededeling, zoals een bepaalde lezing
bijvoorbeeld, ik deze zo snel mogelijk op
onze site plaats. U bent dan zo snel moge
lijk op de hoogte van bepaalde gebeurte
nissen, 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

AGENDA  2019
 
Ledenvergaderingen met veiling:
 
Maandag  23 september
 
Maandag  28 oktober
           
Maandag  25 november
 
Maandag  16 december
 
Ruilavonden:
 
Vrijdag  20 september
 
Vrijdag  18 oktober
 
Vrijdag  15 november
 
Vrijdag  20 december
 
Sleutelpost:
Sluitingsdatum voor
volgend nummer:
10 december

============================
          POSTEX 2019
Op 1, 2 en 3 november 2019 wordt er weer
in Omnisport in Apeldoorn de postzegel
show Postex 2019 gehouden.  Nadere in
formatie vindt u in Filatelie !

INHOUDSOPGAVE
 
Pag.3: Bestuur
Pag.4  Index, Agenda, Van de redactie,
Algemene Informatie
Pag.5: Van de voorzitter, Van de
Jubileumcommissie
Pag.6-7: Van de penningmeester
Pag.7: Cosmetische chirurgie. G.A.van
Albada
Pag.8: (+18)  Verslagen van de ledenver
gaderingen
Pag.9-10: “Cinderella’s” . F. Versteegen
Pag.11-14. “Verdwenen landen van de
wereld: Allenstein en Helgoland”. R.Koo
Pag.15-16. “Specimens” . W. Pijnenburg.
Pag.17. “Sneller ging het in 1848 niet”. H.
v.d.Lelie ; Jaarverslag rondzenddienst
Pag 18. Restant verslag ledenverg. ; Mis
druk Nederland geveild
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Van de voorzitter

    
  Van de jubileumcommissie

VAN DE VOORZITTER

Als ik dit schrijf op 15 augustus hebben we een periode van zeer wisselend weer achter de rug. De hoogste temperatuur ooit in Ne
derland gemeten en de laatste tien dagen koud voor de tijd van het jaar en veel regen. Dat laatste is goed voor postzegelaars. Je niet
door het miezerige weer te laten neerdrukken maar lekker met je postzegels bezig zijn.
Zoals u al weet blijven we in 2020 in de Lepelaar bijeenkomen maar helaas niet in de
3 oktoberzaal, die uw voorkeur had zoals bleek tijdens onze bijeenkomst in juni, maar in de Rembrandzaal (waar we zaten). Activi
te gebruikt de 3 oktoberzaal voor activiteiten waarbij de zaal zo goed als leeg moet zijn en ziet geen kans er meer tafels en stoelen
in te zetten.
U treft in deze Sleutelpost de begroting voor 2020 aan, ons jubileumjaar, die door een opname uit het eigen vermogen glad loopt.
Kijkt u goed naar de voorstellen van de penningmeester.
Voor 2020 stelt de penningmeester voor de contributie niet te verhogen!
 
2020 JUBILEUMJAAR!  Reageer als u blieft op de vragen van de jubileumcommissie verderop in dit blad.
 
De volgende evenementen wil ik u niet onthouden: De Postex die dit jaar voor de 20e maal wordt gehouden van 1 tot en met 3 no
vember in de Velodrome te Apeldoorn en de Eindejaarsbeurs in Barneveld op 27 en 28 december.
 
Ik hoop u allen weer te zien op 23 september

Van de Jubileumcommissie                
Let op: er wordt reactie gevraagd!!!
 
De jubileumcommissie is hard bezig om in het jubileumjaar 2020 leuke activiteiten te organiseren voor de vereniging.  Deze activi
teiten kosten geld. Om te kijken wat wel en wat niet mogelijk is, doen wij de volgende peiling, om meer inzicht te krijgen hoe we
het beschikbare budget het beste kunnen gebruiken.
Hiervoor vragen wij U medewerking door de volgende vragen te beantwoorden:
       1. Bent U van plan om naar de feestelijke Jubileumbijeenkomst te komen op
       vrijdagavond 17 januari 2020?
    a.  Nee
    b.  Ja, met partner
    c. Ja, zonder partner
     2. De Jubileumcommissie stelt voor om ieder lid als aandenken een
        jubileumpostzegel cadeau te geven. Gaat U naast deze gratis zegel dan
        ook nog een velletje van 10 zegels hiervan kopen?
       a.  Nee
       b.  Ja ik koop  ……. velletje(s)
 
De jubileumcommissie verzoekt U dringend te reageren. Dit kan op 3 manieren:
           1. U knipt dit stukje uit, vult het in en stuurt het naar:
    W. Hogendoorn; Burgerhof 28, 2353 VW  Leiderdorp.
     2. U stuurt een mail met uw antwoorden naar: willem.hogendoorn@hccnet.nl
     3. U belt Willem op  06-29510342
 
Tot slot:
U kunt nog steeds iets afstaan aan de veilingmeester voor de jubileumveiling;
U kunt zich nog steeds opgeven om iets te exposeren en/of te presenteren in het jubileumjaar.
 
Namens de Jubileumcommissie,
Willem Hogendoorn
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COSMETISCHE CHIRURGIE
Suzanne Blanche No l (geboren Suzanne Blanche Gros 1878-1954) was het enige kind
van een rijke familie. Op negentienjarige leeftijd trouwde ze met Henri Pertat, een arts
die negen jaar ouder was. In 1905 begon ze medische lessen te volgen om met haar man
te werken. Ze deed het goed in haar studies en in 1912 slaagde ze na de geboorte van
haar dochter in de "Internat des Hospitaux de Paris". In 1919 stierf haar eerste echtgenoot,
Henri Pertat, en Suzanne trouwde met een studiegenoot, André No l. Hun huwelijk was
van korte duur. Na de dood van haar dochter wierp André No l zich in de Seine voor
Suzanne.
No l kreeg belangstelling voor cosmetische chirurgie toen ze zag dat de actrice Sara
Bernhardt, teruggekeerd van een tournee door Amerika in 1912 en er nogal verjongd
uitzag , hoewel ze al ouder dan zestig jaar was. Toen Suzamme haar praktijk begon in
1916, mocht Noël tijdens de Eerste Wereldoorlog gewonde soldaten behandelen voor
gezichtsbehandelingen. Ze kreeg training over het opereren op

ontsierende littekens en de verjonging van gerimpelde gezichten. Omdat de meeste
ziekenhuizen geen arts wilden die zich alleen in cosmetische chirurgie specialiseerde,
besloot ze om een   kliniek in haar huis op te

zetten. Haar praktijk beperkte zich tot kleine operaties zoals gezichtsliften en ooglidcorrecties. Haar beroemde 'petite-operatie' was
een techniek waarbij ze kleine onzichtbare incisies langs de haarlijn maakte, zodat er net genoeg huid zou zijn om te hechten. Ze
werd bekend doordat 'wereldberoemde personen uit de modewereld en van de Europese aristocratie' in haar kliniek kwamen. Aan
het begin van de Tweede Wereldoorlog gaf ze haar privépraktijk thuis op en ging ze oefenen in de Clinique des Bluets in Parijs. In
Parijs begon ze aan grotere cosmetische operaties, zoals het hervormen van de borsten, het afslanken van de buik en armen, het
verwijderen van vet uit de benen etc. In 1926 schreef ze een handboek over plastische chirurgie dat op grote schaal werd gelezen,
zodat zij echt als een pionier wordt gezien van de hedendaagse cosmetische chirurgie ! Frankrijk gaf hiervan een postzegel uit op 2
maart 2018.
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Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 29
april  2019
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 heren J. van de Kasteele, G. A. van
Albada en F. Verstegen hebben zich afge
meld.
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
3.Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter roept de leden op om kavels
aan te leveren voor de jubileumveiling.
4. Jaarvergadering
a) Verslag secretaris 2019.
Het verslag is in de Sleutelpost gepubli
ceerd. Het wordt zonder vragen goedge
keurd.
b) Financieel verslag 2018.
Het financieel verslag is in de Sleutelpost
gepubliceerd. De penningmeester geeft
een korte toelichting op de uitgedeelde
stukken.
Hij merkt op de de vereniging er financieel
goed voorstaat maar dat het ledenaantal de
ondergrens heeft bereikt waarbij de jaar
begroting nog zonder verlies kan draaien.
De komende jaren zal er bezuinigd moeten
worden en het bestuur bezint zich daar nu
op. Wij houden u op de hoogte.
De leden gaan akkoord met het verslag.
c) Kascommissie
De heer  J. Spierenburg 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 2018 gevoerde beleid.
De vergadering gaat daar mee, onder ap
plaus, akkoord.
d) Verslagen Adviescommissie en Veiling
Het verslag  van de adviescommissie heeft
ter inzage gelegen en wordt door de heer
J. Pieters. Het wordt zonder vragen goed
gekeurd.
Verslag Veilingcommissie is in de Sleutel
post gepubliceerd. Het wordt zonder vra
gen goedgekeurd.
5.Verkiezing bestuur
De heer J. Pieters treedt volgens rooster af.
Hij is herkiesbaar.
De vergadering gaat bij acclamatie ak
koord met zijn herverkiezing.
6. Verkiezing lid Kascommissie
De heer L. van der Steen heeft afgelopen
jaar kenbaar gemaakt zich uit de Kascom
missie terug te trekken.
Uit de zaal meldt zich Mevr. R. de Rijke

om deze plaats te vervullen. Deze wordt
met algemene stemming gekozen.
De kascommissie bestaat daarmee voor
2019  uit de heren J. Spierenburg en H. van
Biezen, met als vervanger Mevr. R. de
Rijke.
7. Attentie voor vrijwilligers.
De penningmeester zet de leden die afge
lopen jaar zich hebben ingezet voor de
vereniging in het zonnetje en geeft hen een
fles wijn.
8. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
 9. Doe eens een gooi puzzel
De heer T. de Wit wint de eerste prijs bij
de “Doe eens een gooi” puzzel.
10. Halve Euroloterij
De heer L. v.d. Steen wint de eerste prijs.
11. Rondvraag
De voorzitter deelt desgevraagd mee dat
het bestuur naar een nieuwe behuizing op
zoek is omdat “De Lepelaar “ mogelijk in
2020 niet meer beschikbaar is. We hebben
daar contact over met Activite. Het vinden
van een nieuwe locatie is verre van een
voudig maar we geven het nog niet op.
12. Gratis verloting
De heer W. van Oosten wint hierbij de
eerste prijs.
13. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
27 mei weer aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij om 22.25 u. de vergade
ring.

Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 27
mei 2019
Aanwezig 35 leden
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden. De heer en mevrouw Pijnenburg
hebben zich afgemeld. 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft niet ter inzage gelegen
en zal in de junivergadering aan de orde
komen.
3.Mededelingen 
De secretaris deelt mee dat hij van Smits
Philately een aantal prijslijsten heeft ont
vangen.Verder zijn er een aantal franse
postzegeltijdschriftenvoor liefhebbers.Ten
slotte ligt ook de nieuwe Collect op de
bestuurstafel.4. Lezing.
De lezing van de heer Van der Horst over
postverkeer in de Tweede Wereldoorlog
gaat wegens technische problemen met de
beamer niet door en zal in het najaar wor
den gehouden.

5. Veiling   De veiling heeft een vlot ver
loop.
6. Doe eens een gooi puzzel  De heer Van
Dijk wint de eerste prijs met 7 goede ant
woorden.
7.Halve euroloterij  De heer L. Jansen
wint de eerste prijs.
8.Rondvraag 
De heer Hoogenboom meldt dat zijn naam
met vier o's en een n in het midden moet
worden geschreven. De secretaris neemt
daar nota van.
9.Gratis verloting   De heer H. Scheer
wint de eerste prijs.
10.Sluiting
De voorzitter hoopt dat alle aanwezigen op
maandag 17 juni weer op de ledenverga
dering aanwezig zullen zijn. Daarna sluit
hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele ,  28 mei 2019

Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 17
juni 2019
Aanwezig 37 leden
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden. De heren G.A. van Albada en P.
de Ru hebben zich afgemeld. Door een
dubbele boeking heeft de bijeenkomst
plaats in een andere zaal dan gebruikelijk.
2.Verslagen van de vergaderingen van
april en mei.
De verslagen hebben ter inzage gelegen en
worden goedgekeurd.
3.Mededelingen Geen mededelingen.
4. Veiling. De veiling heeft een vlot ver
loop.
5. Doe eens een gooi puzzel
De heer Slakhorst wint de eerste prijs met
6 goede antwoorden. Aangezien de secre
taris is vergeten de prijzen mee te nemen
zullen deze in september worden uitge
reikt.
6.Halve euroloterij
Mevrouw T. Ouwerkerk wint de eerste
prijs.

7.Rondvraag 
De heer Jonkers merkt op dat hij de huidi
ge zaal eigenlijk beter vindt dan de zaal
waarin de vergadering gewoonlijk plaats
vindt. Hij vraagt of er in het vervolg niet
altijd in deze zaal kan worden vergaderd.
Op de vraag van de voorzitter of de overi
ge aanwezige leden het daarmee eens zijn
is het antwoord bevestigend. De voorzitter
zegt toe aan de zaalverhuurder te zullen
vragen of wij bij volgende vergaderingen
van de huidige zaal gebruik kunnen maken
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Cinderella’s 
 

En weer was er een kennis van een kennis die de postzegelverzameling van haar overleden man kwijt 

wilde, en bij mij aanklopte. U kent dat wel, wat losse rommel en twee fragmentarisch gevulde DAVO-

albums Nederland, voor ieder van de kinderen eentje, maar die kinderen hebben er waarschijnlijk 

nooit naar gekeken. Maar ook  nu weer ging de regel op, dat er in iedere partij wel iets 

vermeldenswaardigs te vinden is. Ik kwam op verschillende plekken een paar “Cinderella’s” tegen, 

zoals bijvoorbeeld een aantal gebruikte en ongebruikte legeszegels van de Staat der Nederlanden, u 

kent ze wel, van die zegels met “Je Maintiendrai” er op, gele van -,15 of 1 Gulden, of rode van -,10.  

Soortgelijke zegels van Curacao en de Ned.Antillen met belastingstempels er op. Maar ik kwam ook 

rode zegels tegen met Nederland en de Nederlandse Leeuw er op met het opschrift F.5.- en “Afgifte 

Paspoorten”. En voor welke doeleinden zou een klein groen zegeltje van 1 Gulden met “Nederland” 

en “Buitenlandsche Zaken” er op gebruikt zijn ? Waarvoor zegeltjes van de Provincie Zuid-Holland 

dienden is wel duidelijk : Bruine voor leges f 1.25 en blauwe voor leges f 2.- 

Er zaten ook wat Nederlandse Spoorwegzegels in, maar de deskundigen verschillen van mening over 

de vraag of dat eigenlijk wel “Cinderella’s” zijn. Ze zijn niet door de officiële postdienst uitgegeven, 

dus worden ze niet in de catalogus van de NVPH opgenomen. Maar ze waren wel bedoeld om er – 

met gebruikmaking van de spoorwegen - post mee te verzenden. In België staan ze daarom wel 

gewoon in de catalogus, en ik vind dat terecht, dus in mijn verzameling Nederland vind u naast een 

afdeling luchtpost dus ook een afdeling treinpost. 

Maar de meest bijzondere “cinderella’s” die ik tegen kwam – u ziet ze op bijgaand plaatje – was een 

serie N.I.V.O.-steunzegels. Die zegels waren bedoeld om geld in te zamelen voor het Nederlands-

Indonesisch-Vriendschaps- en Opbouw-Fonds. Een beetje zoeken naar dat fonds op internet levert 

opmerkelijke informatie op. 

 

Dat fonds werd opgericht in december 1947, met als doel langs particuliere , cultureel sociale weg 

direct contact tot stand te brengen tussen de bevolkingen van Nederland en Indonesië in een geest 

van wederkerig begrip en waardering. Dat was natuurlijk een loffelijk streven, en in de stukken 

vinden we dan ook een lijst van leden van het Comité van Aanbeveling, die er wezen mag. Daarop 

prijken bijvoorbeeld de namen van Prof.Dr.Ir. W.Schermerhorn, oud-Minister-President en lid van de 

Tweede kamer en Mr. A.M.Joekes Minister van Sociale Zaken. De laatste naam vonden we ook op de 
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de lijst van aanwezigen bij de Rondetafelconferentie over de Onafhankelijkheid van Indonesië in 

1949, waarover ik in een eerdere “Sleutelpost” iets geschreven heb.  

Maar u moet zich dus wel realiseren, dat op het moment dat dit fonds werd opgericht, Indonesië 

helemaal nog niet bestond, en dat de Nederlandse Regering nog in een felle strijd verwikkeld was 

met verschillende groepen in Nederlands Indië over een mogelijke onafhankelijkheid. De tweede 

“Politionele Actie” – eigenlijk gewoon een ingrijpen van het Nederlandse leger in een 

onafhankelijkheidsstrijd  - moest op dat moment nog plaats vinden. Niet zo gek dus, dat de 

Nederlandse regering de oprichters van het N.I.V.O.-fonds als een soort vijfde colonne scherp in 

de gaten liet houden. Alle informatie die hier over het N.I.V.O.-fonds staat, komt uit inmiddels 

vrijgegeven geheime stukken van de I.D. Amersfoort.  

Het hoofdbestuur van het fonds hield zich – volgens de ID - verre van politiek, hoewel de 

bovengenoemde namen in het comité van aanbeveling toch wel een beetje in een andere richting 

zouden kunnen wijzen. Maar het Fonds nam bijvoorbeeld geen deel aan een in heel Nederland 

gehouden “Vrij-Azië-Week”. En toen de secretaris van het Fonds voorstelde om een  

protesttelegram  naar de Nederlandse Regering te sturen bij het hernieuwde politionele optreden 

heeft het bestuur van het fonds zich daartegen verzet. 

Die inlichtingendienst en ook het Ministerie van Overzeese gebiedsdelen maakte zich overigens 

weinig zorgen over de toekomst van het Fonds, want met 3000 leden verspreid over het hele land 

die een dubbeltje contributie per maand betaalden, zou het Fonds de ruim omschreven 

doelstellingen toch niet kunnen financieren. En daar zou ook de verkoop van steunzegels niet veel 

aan kunnen veranderen.  

Freek Versteegen 

 

 

 

Naschrift: Uit eigen collectie (niet meer in mijn bezit trouwens) nog een paar afbeeldingen van 

NIVO zegels). G.A.van Albada 
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Verdwenen landen van de wereld: Allenstein en Helgoland 
   Wie is niet gefascineerd door verdwenen landen? Vooral als er zegels zijn verschenen en ook 
postale stukken. Het zijn vaak speciale tentoonstellingsobjecten, die zeker waardering krijgen van 
het publiek. Achtergrondinformatie is nu makkelijk te vinden op het internet. Maar er is ook een 
boek (240 pagina’s) verschenen in 2016, waarin vijftig markante landen zijn beschreven door Bjørn 
Berge (architect en onderzoeker uit Noorwegen). In deze blog komen Allenstein en Helgoland aan 
bod. Voor de overige 48 verdwenen landen is het boekje onmisbaar. 

 Allenstein 
100 jaar Verdrag van Versailles (1919 – 2019) 
De Vrede van Versailles was het belangrijkste verdrag dat een einde maakte aan de Eerste 
Wereldoorlog. Het werd gesloten tussen Duitsland en de verschillende geallieerde en 
geassocieerde mogendheden in de oorlog en was één van de vijf vredesverdragen, die tot stand 
kwamen door de vredesconferentie in Parijs. Het verdrag werd getekend op 28 juni 1919 (precies 
vijf jaar na de moord op Frans Ferdinand, de directe aanleiding voor het uitbreken van de oorlog) 
in de Spiegelzaal van het kasteel van Versailles. 

            
 
Ondertekenaars waren van geallieerde kant onder meer de Franse eerste minister Georges 
Clemenceau, zijn Britse collega David Lloyd George en de Amerikaanse president Woodrow 
Wilson De Duitse ondertekenaars waren de ministers Hermann Müller en Johannes Bell.  
De Duitsers hadden niet aan de onderhandelingen mogen deelnemen en kregen de bijzonder 
zware voorwaarden voorgelegd zonder dat ze er nog veel aan konden veranderen. Daardoor werd 
het ‘dictaat van Versailles’ in Duitsland als een zware vernedering beschouwd. 
 
Een voorbeeld van de discussie over de nieuwe grenzen is Allenstein. Als gevolg van de nederlaag 
in 1918 wordt Duitsland gedwongen zijn grenzen te herzien. De populaties van verschillende 
regio’s en territoria zijn onderworpen aan referenda waarmee ze hun keuze kunnen uitdrukken en 
meer bepaald kunnen kiezen voor de gehechtheid aan een bepaald land. Het grondgebied van 
Allenstein (Olsztyn in het Pools) grenzend aan Oost-Pruisen en gelegen aan de Duits-Poolse grens 
is het onderwerp van een van deze consultaties in 1920.  
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In de regio wordt een commissie ingesteld om soepele operaties te garanderen. Logisch gezien, en 
tijdens de aanwezigheid van de commissie, moeten speciale postzegels uitgegeven worden om 
aan te tonen dat het territorium onder controle staat van de geallieerde machten. Ze waren niet in 
1919 beschikbaar. Op 3 april 1920 wordt de serie van 14 Germania-zegels op drie regels 
‘PLEBISCITE / OLSZTYN / ALLENSTEIN‘ overdrukt. 
Germania motief was gebaseerd op ‘Mutter Germania’ waar de toneelspeelster en stomme 
filmster Anna Führing model voor had staan. Zij komt hierop naar voren als een romantische 
belichaming van de Duitse natie, een gekroonde, blonde vrouw in maliënkolder met een 
opvallende borstbescherming. 

   
 Overvloedig verspreid op de markt en op grote schaal verspreid in de meer dan 220 kantoren van 
het grondgebied, zijn de zegels van de eerste serie uitverkocht. Een tweede uitgifte (van wederom 
14 zegels) wordt in gebruik genomen vanaf mei 1920. Het bevat een uitgebreide tekst met 
vermelding van ‘VERDRAG VAN VERSAILLES 6 Art 94 en 95‘. 

Op 11 juli 1920 besloot 97,8% van de bevolking Duits te blijven. De Commissie stopte haar 
werkzaamheden op 12 augustus 1920. Van 20 augustus tot en met 13 september 1920 konden de 
zegels in afwachting van hun geleidelijke vervanging nog gebruikt worden in Duitsland. In januari 
1945 wordt Allenstein bezet door Sovjettroepen en wordt het bij Polen ingelijfd als deel van de 
provincie Olsztyn, deze keer zonder volksraadpleging. 
  

Helgoland 
Helgoland (Noord-Fries: Deät Lun, Engels: Heligoland, Duits: Helgoland) is een Duits eiland in de 
Noordzee. In het verleden is het eiland onderdeel geweest van Denemarken en van het Verenigd 
Koninkrijk, maar sinds 1890 is het Duits grondbezit. Het ligt aanzienlijk verder uit de kust dan de 
Oost-Friese Waddeneilanden, waar het niet toe gerekend wordt. 

                          Helgoland in 1910 
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Helgoland ligt in de Duitse Bocht, relatief ver (circa 55 km) uit de kust in de Noordzee en het 
behoort tot de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein en de Kreis Pinneberg. Het eiland meet 1,7 km² 
en telt 1.356 inwoners. Het beschikt over een klein strand, maar is vooral bekend om zijn 
roodgekleurde rotskust die 47 meter hoog uit zee omhoog rijst, en om de (nu door omvallen 
bedreigde) rotspunt de Lange Anna. Sinds de storm van 1720/1721 bestaat het eigenlijk uit twee 
eilanden: 
 Het hoofdeiland met de herkenbare klif van Trias bontzandsteen, dat is onderverdeeld 
in Oberland en Unterland. Men kan vanaf het Unterland met een lift het Oberland bereiken. 
Düne, een met zand bedekte dagzoom van kalksteen uit het Jura. Het werd in 1720 bij een sterke 
storm door zandafslag van het hoofdeiland afgesplitst. Op de Düne ligt een vliegveld en er zijn 
twee bungalowparken. 

        
 
Geschiedenis 
Het eiland bleef tot 1814 (Vrede van Kiel) tot Denemarken behoren. De Britten veroverden het 
eiland in 1807 op de Denen. Het strategisch belangrijke eiland was vervolgens het domein van 
smokkelaars maar begon vanaf 1828 ook een toeristenbestemming te worden. 
 
In 1890 kwam British Heligoland in het kader van het Zanzibarverdrag aan Duitsland, dat in ruil het 
Oost-Afrikaanse Zanzibar en Wituland aan de Britten liet. Keizer Wilhelm II bouwde Helgoland uit 
tot marinesteunpunt en dat bleef het tot na de Tweede Wereldoorlog. 

In de Eerste Wereldoorlog werden alle bewoners gedwongen het eiland te verlaten. In juni 
1943 werden door een vliegtuig van de RAF, dat terugkeerde van een missie boven het vasteland 
van Duitsland, enkele bommen afgeworpen. Kort voor het einde van de oorlog in 1945, toen de 
Britse troepen reeds voor Bremen stonden, probeerden vijftien Helgolanders contact met de 
Britten op te nemen, om te voorkomen dat hun eiland door een bombardement zou worden 
vernietigd. Door verraad werden zij op 18 april door de Gestapo gearresteerd. Op 21 april 1945 
werden 7 van hen in Cuxhaven geëxecuteerd. 
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Op 18 april 1945 voerden duizend vliegtuigen van de Royal Air Force een vernietigend 
bombardement uit, waarbij circa zevenduizend bommen werden afgeworpen, waardoor het 
eiland onbewoonbaar werd en de bevolking moest worden geëvacueerd. De Royal Air Force 
gebruikte het voor schietoefeningen. In 1947 bliezen de Britten de bunkers en militaire 
voorzieningen met liefst 6.700 ton explosieven op. In 1952 mocht de bevolking na lang aandringen 
terugkeren. Sindsdien leeft het eiland hoofdzakelijk van het toerisme, dat mede wordt gevoed 
door de accijnsvrije verkoop van zaken als sigaretten, parfum en alcoholica. 
Het eiland geniet aanzienlijke faam bij natuur- en vooral vogelliefhebbers omdat het een 
belangrijke broed- en pleisterplaats is voor zeevogels uit het Noordzeegebied en voor trekvogels 
van verder noordelijk. Er broeden onder andere de zeekoet, de drieteenmeeuw, de kleine en grote 
mantelmeeuw, de Alk, de Noordse stormvogel en de jan-van-gent in de periode juni–juli. In het 
najaar is het een tussenstop voor vogels die meer naar het zuiden trekken. Hierdoor zijn er al 400 
vogelsoorten waargenomen. Zangvogels die op het eiland worden waargenomen zijn onder 
andere sijs, barmsijs, tapuit, rietgors, spreeuw, graspieper, keep, merel, goudhaantje, lijster, 
blauwstaart, Sperwergrasmus, witkopstaartmees, bladkoning, ijsgors, paapje, geelgors, ringmus en 
verschillende vinken. Ook de boomvalk, het bokje en de rotgans komen voor. 
 
Boek verdwenen landen 
Bovenstaande verdwenen landen zijn ontleend aan het zeer informatieve boekje van 
schrijver Bjørn Berge. Ik heb dit boekje gekocht bij boekhandel Scheltema, Rokin 9, Amsterdam op 
de 1e etage van de RAMSJ-afdeling. Er lagen nog circa 20 exemplaren in de winkel tegen een zeer 
mooie uitverkoop prijs. 
 
Randy Koo 
 

                   
 
NB: Dit artikel is van redactiewege ingekort. Het volledige artikel (van 23 mei 2019, met veel meer 
afbeeldingen) is de lezen op www.postzegelblog.nl/author/eandy-koo. 
Hier staan nog veel meer interessante artikelen van deze auteur. 
         

 
 
Naschrift: Hier nog twee postwaardestukken met motief “Helgoland” uit eigen verzameling 
(G.A.v.Albada) 
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Ik verzamel Nederland 

Ik niet, maar het is wel het meest gehoorde antwoord op de vraag wat iemand verzamelt. 

Nederland is een zeer populair verzamelgebied. Nederland, en natuurlijk de overzeese 

gebiedsdelen en aanverwanten: Suriname, Nederlands(ch) Indië, Curaçao, Nederlandse Antillen, 

Nederlands Nieuw Guinea, UNTEA, Japanse bezetting van Nederlands Indië en wat al niet. Dan zijn 

er nog diverse manieren om dit alles te verzamelen; gestempeld en ongestempeld (postfris), 

alleen op hoofdnummers of verder gespecialiseerd, alleen postzegels, maar geen portzegels, 

luchtpostzegels, dienstzegels, telegramzegels, Cour Internationale de Justice  of 

postwaardestukken. Kortom, keus genoeg en ik denk dan ook dat vrijwel geen enkele verzameling 

Nederland c.a. er hetzelfde uitziet, zelfs niet wanneer er van voordrukalbums gebruik gemaakt 

wordt. Wie snel een complete verzameling wil opzetten, kan beginnen met de Interneringszegels 

uit de eerste wereldoorlog: twee stuks. 

                                                  

      

Maar er is toch een sector binnen het verzamelgebied Nederland die ik nog nooit in een 

verzameling ben tegengekomen. Ik zal het introduceren. Het begint bij de zegels met specimen 

opdruk. Dan is het al meteen raak bij de nummers 1, 2 en 3. Toegegeven ze zijn wat prijzig, maar ik 

wil het daar niet over hebben. Nu zijn er drie soorten specimen-opdrukken. Ten eerste: In Groot-

Brittannië werden bij de invoering van de postzegels exemplaren naar de hoofdkantoren in heel 

het land gestuurd, omdat de postmeesters natuurlijk moesten weten, hoe die nieuwe dingen er 

uit zagen. Daarom werden deze zegels overdrukt met de tekst specimen, wat zoveel als 

‘voorbeeld’ betekent. Ten tweede werd de opdruk gebruikt voor zegels die als 

geschenkexemplaren kunnen worden aangemerkt. De NVPH vermeldt dat zo bij de eerste emissie: 

Opdruk SPECIMEN.  (handstempeltje, voor cadeau-series). Of dit echt zo is, betwijfel ik overigens.  

Ten derde: In principe zijn de zegels met  specimen-opdruk bestemd voor het kantoor van de UPU 

in Genève. Toen Nederland lid werd van de Union Postale Universelle in 1874 nam ons land een 

aantal verplichtingen op zich. In 1879 werd besloten dat alle aangesloten landen elkaar hun zegels 

zouden toesturen, zodat men overal ter wereld wist welke zegels er geldig voor frankering waren. 

Deze zouden via Genève verdeeld worden. Veel landen stuurden postfrisse zegels, maar een 

aantal landen voorzagen misbruik of oneigenlijk gebruik door postpersoneel. Daarom besloten 

veel postadministraties de zegels te kenmerken met de opdruk specimen. Voor Nederland is de 
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eerste zegel met specimen-opdruk volgens deze laatste definitie de nr. 29, de twee-en-een halve 

gulden Willem III, uitgegeven tussen 1872 en 1888; tenminste volgens Bendon in zijn boek over de 

UPU specimen overprints. Deze zegels staan in veel catalogi ook gewoon vermeld, alleen in diverse 

catalogi niet altijd even consequent. Nu komen we op een discussiepunt. De Nederlandse zegels 

met specimen-opdruk werden de hele wereld overgezonden en belanden daar op postkantoren 

en strikt genomen zouden ze daar nog moeten liggen, maar inmiddels zijn er al veel in de handel 

gekomen. We gaan nog een stapje verder. Diverse landen, ik noem Frankrijk en Portugal, zonden 

deze zegels weer verder naar de koloniën. Daar werden ze geregistreerd en van een nieuwe 

opdruk of stempel voorzien. Zo zijn er zegels bekend met het stempel SPECIMEN / COLLECTION / 

MAURITANIE. Zie bijgaande plaatje, overgenomen van de website www.jamesbendon.com. 

                                               

 

Deze en soortgelijke zegels ben ik nog nooit in een verzameling tegengekomen. Je kunt je afvragen 

waar ze eigenlijk thuishoren. Het zijn Nederlandse zegels, postaal ongebruikt, maar ze liggen (voor 

het merendeel) in de archieven. In elk geval was dat tot kort geleden zo. Nu komen ze in de 

handel. Voor zover ik het kan overzien, zijn ze tamelijk duur. Het hier afgebeelde stuk kun je kopen 

voor 350 pond. Maar ze staan nog in geen enkele catalogus.                   In een verzameling Frankrijk 

of Mauritanië passen ze naar mijn mening niet.   We gaan even verder. Portugal voorzag zijn zegels 

voor de koloniën van de opdruk ultramar (overzee) voor zegels naar de Afrikaanse koloniën en 

met de opdruk colonias (en soms ook ultramar) voor bijvoorbeeld Goa. Er zullen dus waarschijnlijk 

ook Nederlandse zegels zijn met deze opdrukken. Zelf ben ik ze nog niet tegengekomen. Mijn 

verzameling Levant telt wel exemplaren van de Britse en Russische Levant. Wellicht kan deze 

nieuwe loot aan het verzamelgebied Nederland worden toegevoegd. Overigens geldt dit natuurlijk 

niet alleen voor Nederland, maar voor vrijwel alle UPU-landen. 

Volgens Cor Verlooij is er nog een rafelrandje aan de Nederlandse filatelie. Voor Suriname en 

Curaçao bestaan er nog de opdrukken met American Banknote, met bovendien nog een ponsgat 

en de opdruk specimen. 

Kortom, er zal altijd wel weer iets nieuws boven water komen. 

Willy Pijnenburg 
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"Sneller ging het in 1848 niet ?"

Als u poststukken verzamelt kent u deze
brief misschien? In het bekende boek ''300
jaar postmerken van Nederland 1570 –
1870 '' door P.C. Korteweg is de brief na
getekend afgebeeld op pagina 276, nr 228.

De brief is in 1848 franco verzonden vanuit 's-Gravenhage naar Warmond en door middel van de expeditiedienst VAN MUNSTER,
KOENS EN VAN HEUMEN per trein naar Leiden meegenomen en daar aan een agent van de expeditiedienst afgegeven, of naar
het postkantoor Leiden gebracht. Daar het postkantoor Leiden slechts brieven binnen de stad kon bestellen en Warmond in 1848 nog
geen eigen postvoorziening had, is de brief waarschijnlijk afgegeven in het veerhuis naast de Marepoort. Daarvoor werden door de
post in Leiden 10 cent verlangd ( in inkt geschreven + 10 ) voor een brief van de eerste gewichtsklasse tot 15 gram.
Per trekschuit ging de brief vanaf de Mare en de Haarlemmertrekvaart tot het Warmonderhek. De geadresseerde, de heer Koning
heeft de brief waarschijnlijk laten afhalen in het bekende Café Warmonderhek. De met rood krijt geschreven cijfers op de brief be
duiden waarschijnlijk dat de schipper van de trekschuit 1 ½ cent berekende voor de afstand van Leiden naar Warmond, plus de 10
cent die de veerschipper de Leidse postbode betaald had.
Hans van der Lelie

VERSLAG RONDZENDDIENST SEIZOEN 2018/9
Door de enthousiaste medewerking van onderadministrateurs en sectiehoofden, zijn wij weer in staat geweest om U een heel seizoen
van rondzendingen te kunnen voorzien.
De verkopen zijn dit seizoen met ongeveer 10 % gedaald. De oorzaken zijn o.a. minder deelnemers als gevolg van overlijden en/of
fysieke ongemakken, verzadiging, weinig jong materiaal van Nederland en europa. Er hebben 128 rondzendingen gelopen in 9
secties.
Alle boekjes met registratienummer 3301 t/m 3500 zijn retour inzenders.
Er zijn 175 nieuwe boekjes ingeleverd, al dan niet voorzien van een omslag.
De ontvangstkaarten (rode kaart) van het afgelopen seizoen kunnen worden vernietigd.
Tot slot wil ik het team van medewerkers/sters hartelijk bedanken voor het vele werk, dat zij iedere keer verrichten.
Jan Pieterse, Administrateur Rondzenddienst.
 
OVERZICHT KAS/BANK 1 JULI 2018 t/m 30 juni 2019
ONTVANGSTEN                                          UITGAVEN
Saldo Kas                               €     34,53        Uitgekeerd inzenders             € 3420,39
Saldo Bank                                 945,79        Provisie LVVP                               72,30
Rondzendverkopen                  3842,32        Algemene kosten                         60,00
Verkoop rondz,boekjes               129,00       Verzekeringskosten                     49,22
Verkoop omslagen                          9,00        Administratie/portikosten             23,72
Adm./Portikosten                            1,00        Aankoop rondz.boekjes             217,80
                                                                       Bankkosten                                176,02
                                                                       Saldo kas                                   144,67
                                                                       Saldo bank                                 797,52
                                               -------------                                                      --------------
Totaal                                 €  4961,54                                                     €   4961,64
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Vervolg verslag juni 2019 van pagina 8
 
8.Gratis verloting
De heer J. van de Kasteele wint de eerste prijs.
9.Sluiting
De voorzitter wijst er op dat de laatste ruilavond komende vrijdagavond zal worden gehouden. Verder wenst hij een ieder een goede
zomer en hoopt dat alle aanwezigen op maandag 23 september weer op de ledenvergadering aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele ,  1 juli 2019

BEROEMDE FOUTDRUK GEVEILD 
 
Bij veilinghuis Rietdijk is in de april veiling van j.l. de beroemde foutdruk “ 9 cent zonder waarde inschrift” (NVPH nr. 181Af +
nr.181) geveild.  Cataloguswaarde is Euro 17500,00. Het paartje (waarvan er 20 bestaan) kwam inclusief provisie uit op Euro 10126,00

- 18 -



 
 
   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


