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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 ilatelis-

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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AGENDA  2020
 
Ledenbijeenkomsten met veiling:
In de Goede Herderkerk (Meerburgkerk)
Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude
 
Donderdag   24 september
Donderdag   22 oktober
Donderdag   19 november
Donderdag   17 december
 
Ruilavonden:
In de Lepelaar, Leiden
 
Vrijdag   18 september
Vrijdag   16 oktober
Vrijdag    20 november
Vrijdag    18 december
 
Sleutelpost:
 
Sluitingsdatum voor
volgend nummer:
10 december
 
 

Van de redactie
 
Voor u ligt alweer het allerlaatste nummer
in de huidige vorm. Vanaf januari is er een
simpeler uitgave in A5 formaat en in zwart-
wit. Het eerste nummer zal nog wel wat
experimenteel zijn en Ik hoop dat alles
goed gaat met het drukken en verzenden,
want dat laatste moeten we nu ook zelf
doen.
Dit laatste nummer is dikker dan u gewend
bent, omdat ik nog een aantal artikelen had
liggen die ik toch graag op A4 formaat en
in kleur wilde uitbrengen.
 
Lees ook het stuk van het bestuur over de
gewijzigde verenigingsavonden.
Met ingang van de september vergadering
gaan we weer van start inclusief de veilin
gen !! Maar dan wel op de DONDERDAG
avond en ook in de Goede Herderkerk (ook
wel Meerburgkerk, waar we ook onze
feestavond hielden) omdat de ruimte in de
Lepelaar te klein is om voldoende afstand
te houden.
De ruilavonden op vrijdagavond gaan ook
weer van start, wel gewoon in de Lepelaar.
Hou eventueel ook onze website in de
gaten voor het laatste nieuws.
 

Algemene informatie

 
Bijeenkomsten
Onze maandelijkse bijeenkomsten met
veiling worden gehouden op donderdag
avond in de Goede Herderkerk (Meerburg
kerk), Hoge Rijndijk 18, 2382 AS
Zoeterwoude
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.
De ruilavonden op vrijdagavond worden
gehouden in “de Lepelaar”,  Apollotoren
2, 2324 DR te Leiden
 
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 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
 
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.
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VAN DE VOORZITTER 
Vrij kort na onze jubileumbijeenkomst was het gedaan met de postzegelavonden. 

Corona heeft de hele maatschappij in de war geschopt en we zijn er nog niet vanaf. 

Het bestuur heeft op 24 augustus 2020 vergaderd na een telefonische consultatie onder de leden die 

regelmatig op de postzegelavonden komen. Het resultaat hiervan was dat meer dan de helft graag 

weer in september zou beginnen. Het bestuur heeft besloten daar gehoor aan te geven. 

Gezien de ruimten in de Lepelaar kunnen we daar nog wel vergaderen met het bestuur en de 

ruilavonden houden maar niet de maandelijkse ledenbijeenkomsten. 

Gelukkig kunnen we terecht in de Meerburgkerk (waar we ons jubileum vierden) maar helaas niet op 

maandag. De telefonische consultatie (donderdagavond of vrijdagavond waren de beschikbare 

mogelijkheden) resulteerde in een voorkeur voor de donderdagavond.  

In de Meerburgkerk kunnen we de 1,5m -regel wel aanhouden in de Lepelaar gaat dat niet.  

Kortom we beginnen op donderdagavond 24 september 2020 in de Meerburgkerk. 

De ruilavonden beginnen weer op vrijdag 18 september in De Lepelaar. 

Wel of niet komen is een keuze die iedereen voor zichzelf zal moeten maken. 

Zelf zal ik deze avonden niet bezoeken omdat ik dat nog te risicovol vind.  

De avonden zullen met in achtneming van de Corona-regels volgens hetzelfde patroon verlopen als 

altijd.  Ik wens u allen het allerbeste toe, wees voorzichtig en houdt U aan de regels. 

Ik hoop u weer te zien in het nieuwe jaar. 

 

 

WE GAAN WEER STARTEN !!!!!! 

Met ingang van 24 september gaan we weer starten met onze 

ledenbijeenko sten. Niet in “De Lepelaar  (te klein en geen 
voldoende ventilatie), maar in de Goede Herderkerk 

(Meerburgkerk) in Zoeterwoude (waar we ook onze jubileumavond 

hebben gevierd).  De ruimte is groot en er is voldoende ventilatie. 

Helaas niet op de vertrouwde maandagen, maar op de 

DONDERDAG avonden. 

Voor de data zie de “Agenda .  De rest blijft hetzelfde. 
De ruilavonden op de vrijdagavond blijven hetzelfde en in “De 
Lepelaar . Data zie  “Agenda  . 
Wij hopen dat u allen weer present zult zijn na deze lange periode. 

Het bestuur.  
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400 jaar Leidse Pilgrim Fathers (1620-2020) 

Op 27 maart  2020 zou in Leiden het Pilgrimjaar officieel geopend worden met lezingen, wandelingen en een 

concert. Door het Corona-virus worden de festiviteiten echter uitgesteld. Maar wie waren de Pilgrims eigenlijk en 

waaro  waren ze eerst naar Leiden gegaan? Het Leidse the ajaar heet “Mayflower  Met dat schip voeren 

de Pilgrims 400 jaar geleden in 1620 naar Amerika.   

Wie waren de Pilgrim Fathers?     De Pilgrim Fathers waren Engelse calvinisten (puriteinse protestanten) uit 

Nottinghamshire, die zich vanwege hun geloof niet meer thuis voelden in hun vaderland. Een groep vertrok uit 

Engeland en kwam in 1608 aan in Amsterdam. Omdat zij zich ook in onze hoofdstad niet gelukkig voelden, 

verruilden de meeste Pilgrim Fathers Amsterdam in 1609 voor het tolerante Leiden. Onderstaand 

frankeerstempel geeft de herdenking aan van 350 jaar Leidse periode (1609 – 1620) van de Pilgrim Fathers in 

1970. 

De Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars herdacht deze periode in 2009 met een persoonlijke 

postzegel, waarop we o.a. de Leidse Sleutels zien en het schip de “Mayflower . 

          

De voorganger van de Pilgrim Fathers, dominee John Robinson  kocht een stuk grond bij de Pieterskerk, de 

Groene Poort genaamd. Hij bouwde daar 21 huisjes, waardoor ook wel gesproken werd van de Engelse Poort. 

Later (in 1683) is op die plek het Jean Pesijnhofje gesticht. Dit hofje is bezegeld op een (bovenstaande) 

persoonlijke postzegel van de Leidse ontwerper Frans Hemelop. 

    

Op het velletje “Mooi Leiden , uitgegeven in aart 6, zien we (rechts onder  de leider van de Pilgri  Fathers, 
dominee John Robinson fietsen in westelijke richting naar Amerika. In die tijd bestonden er nog geen fietsen, dus 

hier is sprake van “een grapje  van de ontwerper. Do inee Robinson stierf in 16  in Leiden in ligt begraven in de 
Leidse Pieterskerk.   Waarom hadden de Pilgrims voor Leiden gekozen? Dat had een aantal oorzaken. Leiden had 

als enige stad in Nederland een protestantse universiteit; er was vrijheid van Godsdienst en ook niet onbelangrijk, 

er was werk in de lakenindustrie (laken was een goede kwaliteit wollen stof). 
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De drie zegels uit A erika uit 19  geven aan  jaar Pilgri  Fathers: “Mayflower  op zee, de landing van de 
Pilgri s en het tekenen van het “Mayflower co pact  (waarover later eer . 

Vertrek uit Leiden    Vanaf 16  zijn er zo’n 1  Leidse Pilgri s naar de Verenigde Staten gegaan. Dat had een 

aantal oorzaken. De Pilgrims vonden de Nederlandse moraal te vrijzinnig worden. Hun kinderen vermengden zich 

steeds meer met de Leidse kinderen. En in 1619 werd het steeds gewelddadiger in Leiden door de spanningen 

tussen de aanhangers van Arminius (de rekkelijken) en Gomarus (de preciezen). Toen er ook Pilgrims lastig 

gevallen werden en aangevallen door stenen gooiende jeugd, had een aantal van hen er genoeg van, en besloten 

deze om te emigreren naar Amerika om daar een geheel nieuw bestaan op te bouwen. Een deel van de 

gemeenschap vertrok op 22 juli 1620 via Delfshaven naar Southampton, waar ze zich voegden bij een grotere 

groep, o  de oversteek te wagen. Op de dubbele postzegels is te zien de “Leidse  groep in Delfshaven, die met 

roeibootjes naar het klaarliggende schip de “Speedwell  roeien o  in te schepen. 

          

 Het was de bedoeling dat de Pilgri s et twee schepen (de eerder genoe de “Speedwell  en het grotere schip 
de “Mayflower  naar A erika zouden varen. De “Speedwell  ging echter lekken, met het gevolg dat op 18 

septe ber alleen de “Mayflower  de haven van Ply outh verliet, waarna en op 1 nove ber 16  in A erika 
aankwam. Na eerst voor anker te hebben gelegen bij Provincetown, in de baai van Cape Cod, zijn ze uiteindelijk 

aan land gegaan bij de plaats Plymouth (Massachusetts). Alle 102 opvarende Pilgrims overleefden de overtocht. 

Hun namen zijn allemaal bekend. 

                                  

De Pilgrims overwinterden bij de “Mayflower . Er brak een griep uit, waardoor een groot aantal Pilgri s 
overleden. In het voorjaar gingen ze hutten bouwen, en dit was het beging van de Plymouth kolonie. Op 21 maart 

16 1 verlieten alle Pilgri s de “Mayflower  en vestigden zich op het vaste land.  

De Pilgrims begonnen graan te zaaien voor hun levensonderhoud en bouwden stevige huizen. Ze ontmoetten een 

behulpzame Indiaan, genaamd Squanto. Deze leerde de Pilgrims hoe ze vis moesten vangen. Ook zorgde hij voor 

een ander soort zaad om graan te telen. 
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 Het Mayflower Compact   De Pilgrims sloten een overeenkomst over het vestigen van hun kolonie. Dit werd in 

het “Mayflower co pact  vastgelegd. Ze kwa en overeen o  een ge eenschap et zelfbestuur op te richten. 
Tevens beloofden ze “sub ission (ondergeschiktheid  en “obedience  (gehoorzaa heid . Het werd op 11 
nove ber 16  ondertekend door 1 Pilgri s. Het “Mayflower Co pact  wordt wel het eerste 
regeringsdocument genoemd van Europeanen, die zich op het grondgebied van het latere USA vestigden en 

wordt gezien als het begin van de democratie aldaar. 

Wat hebben de Leidse Pilgri s eegeno en naar A erika?  Het burgerlijk huwelijk hebben ze daar naar “Leids 
voorbeeld  geïntroduceerd; De jaarlijkse Leidse dankdag van het  oktoberfeest was een inspiratiebron voor de 

nationale feestdag “Thanksgiving day  in A erika. 

Wist u dat?   Vele bekende Amerikanen stammen af van de Pilgrim Fathers, waaronder negen Amerikaanse 

presidenten. De “Leidse  Pilgri  Tho as Blosso  ging et zijn fa ilie ook naar A erika, waaronder zijn 

kinderen Peter en Elisabeth. Zoon Peter Blossom is een voorvader van de president Bush, terwijl van zijn dochter 

Elisabeth de moeder van Barack Obama af stamt, en dus ook president Obama zelf. De republikeinen Bush Sr. en 

Bush Jr. en de democraat Obama stammen dus af van een Pilgrim, die in Leiden gewoond heeft, en waarvan de 

kinderen Peter en Elisabeth in Leiden geboren zijn. 

                    

Mayflower 400    De historische overtocht van de Pilgrims in 1620 naar de Verenigde Staten, was voor het 

Amerikaanse postbedrijf (USPS) aanleiding om in 2020 een postzegel uit te geven, waarop we het schip de 

“Mayflower  zien. Helaas heeft PostNL deze kans niet benut (geen historisch besef . Een ge eenschappelijke 
uitgifte had niet misstaan. 

                              

Meer info:  

Boek en stadswandeling Leiden    Door de Leidse schrijver Jeroen Windmeijer is er in 2018 een thriller over de 

Piligrims geschreven, genaamd Het Pilgrim Fathers-Complot. Samen met deze schrijver verzorg ik (Willem 

Hogendoorn) wandelingen in Leiden, waarbij ik bij locaties, die herinneren aan de Pilgrims de historische feiten 

vertel, en schrijver Jeroen Windmeijer een stukje voorleest uit zijn boek hierover. Het boek is te koop in de 

boekhandel. Mochten er lezers zijn die interesse hebben in zo’n wandeling dan kunnen zij  nadere informatie 

krijgen via: https://jeroenwindmeijer.nl/  of  willem.hogendoorn@hccnet.nl 

Leiden Pilgrim museum   Er is in Leiden ook een Pilgrim-museum, waar te zien is hoe de Pilgrims in Leiden geleefd 

hebben:   http://www.leidenamericanpilgrimmuseum.org/index.htm 
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PARACHUTE POST NAAR DE GAISSEAU  FILMEXPEDITIE IN NIEUW-GUINEA 

De Franse filmexpeditie naar Nederlands-Nieuw-Guinea in 1959-1960 was een tocht van een team 

Franse filmers en een fotograaf door pas opengelegde maar nauwelijks verkende gebieden van Nederlands-

Nieuw-Guinea. Doel van de expeditie was het op film en foto vastleggen van onbekende, eeuwenlang 

onveranderd gebleven culturen in een uithoek van de wereld voordat die definitief zouden verdwijnen 

onder invloed van het Westen. De aanleiding tot de tocht waren vrijwel zeker de recente ontdekkingen van 

de Nederlandse Sterrengebergte-expeditie naar het oostelijke centrale bergland. Nieuw-Guinea gaf 

hiervoor in 1959 een speciale postzegel uit (zie de FDC) 

                          
De Sterrengebergte/expeditie was uiteindelijk (na vele ontberingen en financiële risico’s) een groot 

succes en er was zoveel materiaal verzameld dat heden ten dage dit nog wordt gebruikt voor verder 

onderzoek. Een prachtig verslag is te lezen op de site van “PACE  (Papoea erfgoed site , waarvan ik hier 
even de inleiding overneem: 

Nederlands laatste grote, en meest kostbare, expeditie gaat na een jarenlange voorbereiding in 

1959 naar het Sterrengebergte in Nieuw-Guinea. Vier jaar voor de overdracht aan Indonesië namen 

wetenschappers van een groot aantal disciplines aan deze expeditie deel om het laatste onbekende deel 

van de Nederlandse kolonie in kaart te brengen. Tijdens de expeditie waren er tegenslagen en conflicten in 

overvloed. Goederen arriveerden te laat, er waren te weinig dragers, een helikopter stortte neer en er was 

voortdurend geldgebrek door slecht management. De opzet van de expeditie was traditioneel: alles werd 

verzameld om later thuis in alle rust de verzamelde spullen en gegevens te kunnen analyseren. Op 

verschillende hoogten werden gesteenten, grondsoorten, flora, fauna en mensen bestudeerd. Een fysisch 

antropoloog mat de lokale Sibil (ook Ngalum genoemd) volledig op, variërend van de totale lengte tot de 

breedte van de kaak en de dikte van de lippen. 

Om mensen en materieel te beschermen en te helpen met de logistiek, waren er een detachement 

Nederlandse mariniers en een detachement inheemse veldpolitie actief. Er waren 21 mariniers bij de 

expeditie betrokken, 22 Papua-politiemannen, twee artsen, twee medische hulpen, drie lokale 

bestuursambtenaren en een commissaris van politie. Als dragers waren zo'n 30 Papua's ingehuurd. Voor de 

start van de expeditie werd in de Sibilvallei het vliegveld aangelegd en bewoners van omliggende dorpen 

werkten mee aan de bouw van de gebouwen. Het hele verhaal kunt u lezen op internet : 

http://www.papuaerfgoed.org/nl/De_expeditie_naar_het_Sterrengebergte 

     
De film onderneming stond onder leiding van de cineast Pierre-Dominique Gaisseau (1923-1997). 

De expeditie is succesvol geweest: men heeft vreedzaam contact gemaakt met veel geïsoleerde Papoea-

groepen, die voor het eerst werden geconfronteerd met buitenstaanders, en van hen en hun omgeving 

films en duizenden foto’s gemaakt 

In 1961 won “Le Ciel et la Boue , Gaisseau's documentaire van deze zeven maanden durende tocht een 

Academy Award voor Beste Documentaire tijdens het Filmfestival in Cannes. De film werd ook uitgebracht 

in een Engels ondertitelde versie als “The Sky Above –The Mud Below.  Omdat het gebied waar Gaisseau 

filmde onherbergzaam was werd post per parachute gedropt, vandaar deze envelop met speciaal stempel. 

G.A.van Albada 
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Nationale Molendagen   9 en 10 mei 2020  

Beelden zeggen meer dan tekst, daarom alleen mooie ontwerpen van molenzegels. Maar het is nog 

beter om de molendagen te bezoeken en ze in het echt te zien werken ! 

 

 
Ontwerpfase zegel 6ct 

 
Definitief ontwerp zegel 6 ct (1962) 

 

De molens van Nederland maken deel uit van het culturele erfgoed in ons land en worden in het 

algemeen goed tot zeer goed onderhouden. Bovendien is Nederland erg trots op zijn molens. Ze 

dienden voor het zagen van hout, voor het produceren van wol, verf en papier of om graan, mosterd 

of andere producten te maken. Veel werd de molen toegepast bij het waterbeheer. 

Verschenen ter gelegenheid van het 30e Nederlands Film Festival 2010 een speciale lenticulaire 

postzegel ontworpen door Kesselskramer, Anton Corbijn en Carice van Houten. Als je goed kijkt dan 

heb je voor ruim 1 seconde een film op een postzegel! 

De zegel is een hommage aan de Nederlandse film, het Nederlandse landschap en refereert aan de 

Kinderpostzegel 1951 (ontworpen door Cas Oorthuys). Zie de overeenkomsten van beide ontwerpen. 

Zowel Corbijn als Oorthuys zijn bekende fotografen. 

 

 
 

 

In september 2005 gaven Nederland en China gemeenschappelijke zegels uit met als thema 

Water anage ent’. De reden was dat TNT en China Post een overeenkomst hadden gesloten voor 

het vervoeren van internationale pakjes. 

PostNL gaf in 2015 een boekje cadeau bij aankoop van zegels boven een bepaalde waarde. 

Prachtige foto’s van twaalf molens van drie fotografen. 
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Op 17 juni 2013 kwam een prachtige velletje molens uit van striptekenaar Joost Veerkamp. 

 

      
                                                                                 De klassiekers onder ons, de zomerzegels van 1963. 

 

En tenslotte mijn favoriet de Mondriaan molenzegel van 1994. Het schilderij Molen uit 1911 (uit zijn 

Domburgse periode) is het voorbeeld geweest voor het ontwerp van de postzegel. Het werk is 

onderdeel van de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag. 

 

 
 

Uit de serie Mondriaan zegels (1994) 
 

Molen (1911) 

 

Randy  Koo 

 

Redactie: Dit artikel is eerder verschenen in 2018 in het postzegelblog op internet 

(www.postzegelblog.nl ) en is van redactiewege ingekort. U kunt het hele artikel lezen (met meer 

afbeeldingen) op www.postzegelblog.nl/author/randy-koo, waar nog veel meer artikelen van hem 

staan. 

Voor de liefhebber nog een paar Nederlandse molenzegels: 
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DE POST IN LEIDEN GEDURENDE DE FRANSE TIJD 1793 - 1813 

 
Bij het uitbreken van de revolutie in 1789 verkeerde Frankrijk in een toestand van vrede met zijn 

buurlanden, maar dat duurde niet lang. Het Franse revolutionele bewind voelde zich al snel bedreigd 

en in 1794 bezetten de Fransen onder leiding van generaal Pichegru de gehele Zuidelijke 

Nederlanden. Aansluitend trok de generaal over de bevroren grote rivieren Holland binnen en 

koerste regelrecht naar Den Haag. 

Op 16 mei 1795 werd er een vredesverdrag tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek gesloten, met 

onder andere de bepaling dat er 25.000 man Franse troepen in ons land gestationeerd werden. Ook 

in Leiden was een Frans garnizoen. 

 

                                  afb.1 

 

Afbeelding 1  laat een brief zien, gedateerd Leyden 6.8.1797 en geschreven door een sergeant – 

majoor, van het negende bataljon van de infanterie brigade en gericht aan een notaris in Straatsburg. 

De inhoud is niet erg interessant voor ons, het gaat als zo vaak  in het leven om geld, een erfenis. 

Voor de liefhebber van posthistorie en voor leden van de LVvP is de brief misschien wel interessant ? 

  

Op de brief is een stempel van de Franse Veldpost Bau Gal ARM. DU NORD ( van het Bureau General 

van het Armee du Nord ) aangebracht. De postroute liep van Leiden naar Alphen, Kralingse Veer, het 

Kuipersveer, Strijensas, Moerdijk, Zevenbergen, Kruisstraat, de Posthoorn bij Rucphen, Brasschaat, 

naar Antwerpen, waar het Franse grenskantoor gevestigd was. Vanuit Antwerpen ging de brief via 

Parijs naar Straatsburg.  

 

De geadresseerde moest het porto van 10 sous betalen ( 10 in zwarte inkt ). Dat was  het porto voor 

het traject van Antwerpen naar Straatsburg. Voor het voorgaande traject van Leiden naar het Franse 

grenskantoor te Antwerpen was voor militairen geen porto verschuldigd. 

 

In juni 1806 hield Lodewijk Napoleon, de broer van Keizer Napoleon Bonaparte, zijn intocht in 

Amsterdam en de creatie van het Koninkrijk Holland was een feit. Hiermee kwam een einde aan de 

Bataafse Republiek.  

Nadat op 9 juni 1810 met het decreet van Rambouillet het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk 

werd ingelijfd, verdwenen ook de specifieke veldpoststempels ( Armee –stempels, zie afb 1. ). 

Op 1 april 1811 werd de Hollandse Post in de reeds zeer goed georganiseerde Franse postdienst 

geincorporeerd. Ons land werd in 8 departementen verdeeld. 

Elk postkantoor kreeg een stempel met de naam van het afzendend kantoor en daarboven een 

nummer van het departement, waarin de plaats ligt.   
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Leiden viel onder het departement 119 '' Bouches de la Meuse '' ( Monden van de Maas ), 

met als hoofdstad 's-Gravenhage. 

 

         
 

Afbeelding 2 laat een ongefrankeerde brief uit 1811 zien met een departementsstempel in zwarte 

inkt 119 / LEYDE. De in zwarte inkt geschreven 2 is voor 2 stuivers porto, voor een afstand tot 50 km 

en een gewicht tot 6 gram, door de geadresserde te betalen, maar  de 2 is  dan doorgestreken omdat 

het hier om een dienstbrief naar Amsterdam  handelde met  portvrijdom.  

 

Afbeelding 3: Een brief uit 1811 van Koudekerk via het postkantoor Leiden naar Schiedam. De in 

zwarte inkt geschreven K is het vermerk van het distributiekantoor Koudekerk. 

Postkantoor Leiden stempelde met 119 LEYDE in rood voor ongefrankeerde brieven. 

Het door de ontvanger te betalen port was 2 stuivers, geschreven in zwarte inkt. 

 

                                   afb.4 

 

Afbeelding 4: Een brief uit 1812 met stempel P.119. P. LEYDE voor een vooruitbetaalde ( 

gefrankeerde ) brief. In deze stempels zijn naast het departementsnummer de letters P.P. 

toegevoegd, voor port paye, vooruitbetaald porto. De afzender heeft op deze brief  voor de 

zekerheid links onder nog geschreven Affranchi ( gefrankeerd, vrij ). 

 

Misschien nog interessant te vermelden: De brief is geadresseerd aan Monsieur le Baron de Stassart, 

de prefect van het departement Monden van de Maas, wonende in het zeer statige Hotel ( huis ) 

Huguetan aan het Lange Voorhout in Den Haag.  
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Na de val van Napoleon in oktober 1813 en het vertrek van de Fransen in november 1813 zien we dat 

in Nederland al heel snel de meeste departementsnummers van de plaats-naamstempels verwijderd 

werden, hetgeen de z.g. gekapte stempels opleverde, die soms nog in 1817 gebruikt werden, lang na 

het herstel der onafhankelijkheid. 

 

                 afb.5 

 

Afbeelding 5. geeft daar een goed voorbeeld van: Een brief, gedateerd Leide en Hollande le 15 Juillet 

1814, naar Parijs met een door de afzender in de linker onderhoek van de brief geschreven vermerk 

Franco. Het gekapte departementsstempel P. - P. LEYDE in rood is met zwarte inkt ten dele ( P.  P. ) 

doorgehaald en ongeldig verklaard. 

Op de achterkant van de brief zien we een reeds in Leiden met zwarte inkt aangebracht vermerk 12 

St ( stuivers ), dat was het porto tot het grenskantoor in Antwerpen en reeds door de afzender in 

Leiden vooruit betaald. Het port van Antwerpen tot Parijs bedroeg 7 decimes, op de voorzijde van de 

brief aangebracht door de Franse post en te betalen door de ontvanger van de brief. 

 

En snel was de post ook nog. Op de achterkant van de brief zien we het aankomststempel van Parijs, 

 21 Juillet 1814. In zes dagen van Leiden naar Parijs. Niet slecht denk ik. 

 

Hans van der Lelie 

 

Bronnen: 

Postmerken & Postinrichtingen in Nederland tot 1871, PEP, deel 1 en 2 ( uitgegeven door de 

Nedelandse Vereniging van Poststukken – en Poststempelverzamelaars, 2006 ). 
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Nog even: Duivenpost   
 

Op mijn vorig artikel over duivenpost kreeg ik een berichtje van ons lid uit Duitsland, Hans van der 

Lelie dat in het standaardwerk van Kees Adema (*) een hoofdstuk stond over de duivenpost in Haarlem en 

Leiden tijdens de Spaanse belegering. 

Aangezien ik het boek niet zelf had, heb ik het geleend uit onze onvolprezen Bondsbibliotheek. 

In het boek staat het volgende te lezen over deze duivenpost: 

Tijdens het beleg van Haarlem werden door  Willem van Oranje duiven gebruikt om berichten te vervoeren. 

In een oud boek van C.Ekema uit 1872 staat het volgende geschreven over de duivenpost: 

Tekst Engels schuin:  (vrije vertaling van mijn kant, G.A.v.A))  

 

Toen de stad compleet omcirkeld was en ook de wegen waren geblokkeerd, was het uiteraard zeer 

gevaarlijk om berichten te laten versturen per bode. Het bestuur van de stad besloot een andere manier te 

vinden die ook de Romeinen al gebruikte met goede resultaten. Op 8 mei de eerste vier bewakers gingen op 

een schip begeleid door 20 tot 30 gewapende soldaten. Zij vervoerden drie tot 5 duiven in een mand en 

kwamen zonder kleerscheuren bij de rebellen buiten de stad aan. Vier dagen later kwam de eerste duif aan, 

gevold door een tweede de volgende dag. Zij vervoerden berichten die beloofde de verde4digers van de stad 

dat alles in het werk gesteld zou worden om hun te bevrijden en zouden proberen of voedsel en buskruit 

(voor de geweren) te bezorgen. Via de duiven de bewoners en de soldaten in de stad ontvingen diverse 

berichten van de Prins van Oranje waarin hij hun opriep om vol te houden. Het gaf echter elke keer valse 

hoop o dat er iets ge eurde. De elegeraars ka e  a hter deze vor  va  verze di g ij toeval…. Ee  
soldaat zou een duif hebben neergeschoten en zag de brief aan de vleugel en bracht deze direct naar Don 

Frederic. Hierna werden de duiven zo veel mogelijk neergeschoten, de Spanjaarden kwamen achter de 

eri hte …de re elle  hadde  er iet aa  geda ht ee  ode af te spreke  of dezelfde eri hte  et 
verschillende duiven te verzenden. Communicatie werd vanaf nu onderhouden en vlag en vuursignalen, 

omdat op de 25
ste

 de laatste vliegende berichtenbrenger aankwam met een brief van de Prins van Oranje. 

 

Over Leiden staat in het boek van Adema het volgende (vrije vertaling uit het Engels): 

 

“Na het succes bij Haarlem gebruikte de Spanjaarden bij Leiden dezelfde strategie van beleg. De rebellen 

gebruikte acht duiven die door smokkelaars buiten de vijandelijke linie werden gebracht. De eigenaar Willen 

Cornelisz Speelman, een luitspeler en organist in de kerk, had het bestuur zijn duiven aangeboden, zodat 

berichten van Willem van Oranje en Louis de Boisot (leider van de Geuzen) naar de belegerde stad konden 

komen. De stad gaf zicht niet over en werd op 3 oktober bevrijd door de Geuzen. 

Enkele van de brieven zijn nog bewaard in het Museum de Lakenhal “  
(zie afbeelding van een brief uit 22 september 1574, vergroot)  
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De luidspeler, Speelman kreeg het recht om zichzelf Van Duijvenbode te noemen  en kreeg een 

familiewapen  met daarin de Leidse Sleutels en in de vier hoeken een posduif. (zie afb.) 

                                                      
 

En wat gebeurde er met de echte duiven ? Volgens de historicus  P.C. Hooft  (in Nederlandsche Historiën 

1677) werden zij toen zij gestorven waren opgezet en in het Stadshuis tentoongesteld. Echter in de tweede 

wereldoorlog toen ze nog steeds , bijna eeuwen te zijn bewaard, op het stadhuis tentoongesteld stonden, 

gingen de Duitsers tijdens de bezetting in 1940 volgens  D.Koelewijn (Geschiedenis van de oudheid tot 

1989) , grondig te werk en gingen alles letterlijk schoonmaken en verdwenen de duiven in de prullenbak. 

 

Ik wilde zelf eigenlijk in de Lakenhal gaan kijken of ik de brieven kon vinden (of zij er überhaupt nog waren 

na een grondige verbouwing), maar door de crisis was het museum gesloten. Misschien komt het er later 

nog een keer van. 

 

Nog even iets anders: 

In een ander boek vond ik een plaat over de duivenpost tijdens het beleg van Parijs 

 

             
 

De microfilm berichten die de duiven naar Prijs vervoerden tijdens het beleg (1870-1871) werden op 

glasplaten gemonteerd en geprojecteerd door een magische lantaarn (projector zeggen we nu) op een 

groot scherm. Schrijvers schre4ven de berichten over en werden naar de ontvangers gestuurd. 

(uit: P.D.Kandaouroff “Collecting Postal History   

 

G.A.van Albada 

 

(*)  Kees Ade a “Netherlands Mail in Ti es of Tur oil  Vol.1 1 68-1795  pag.22-26. 
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POST VAN VERRE EILANDEN:  MAYOTTE 

Mayotte, met de bijbehorende eilandjes Petite-Terre, Chissioi Mtsamboro en Chissioi Mbouzi, ligt ten 

noorden van de Straat Mozambique. Het behoort tot de eilandengroep van de Comoren, maar niet meer 

tot de republiek van de Comoren, waartoe de rest van de eilandengroep wel behoort.  

Mayotte heeft een oppervlakte van 374 km² (ongeveer 39 bij 22 kilometer) en heeft 186.452 (2007) 

inwoners. Hiervan wonen de meesten in de hoofdstad Mamoudzou, dat tot 1963 de hoofdstad van de 

Comoren was. Mamoudzou ligt op het hoofdeiland Grande-Terre; Dzaoudzi op Petite-Terre bezit de 

luchthaven Dzaoudzi-Pamandzi 

                       

 Het eiland is in de 16e eeuw ontdekt door de Portugees Diego Ribeiro. In 1831 werd Mayotte door de 

koning van Madagaskar veroverd. Deze verkocht het in 1841 aan Frankrijk, dat het met de andere eilanden 

van de Comoren tot één kolonie samenvoegde.  

Bij het referendum over de onafhankelijkheid van de Comoren van 1974 koos Mayotte ervoor om Frans te 

blijven, terwijl de andere eilanden kozen voor onafhankelijkheid. In 1976 werd Mayotte een territoriale 

gemeenschap van departementale aard. De Comoren maken wel aanspraak op het eiland. In maart 2009 

maakte de bevolking middels een referendum met 95,2% voorstemmen duidelijk dat Mayotte een 

volwaardig overzees departement van Frankrijk moest worden. Dit betekende onder meer dat er een eind 

kwam aan de polygamie en Sharia die op de islamitische eilanden gold.  

Op 31 maart 2011 werd Mayotte het vijfde Franse overzeese departement en het 101e Franse 

departement. Op 1 januari 2014 werd het recht van de Europese Unie geldig in Mayotte, doordat de 

eilandengroep de status van ultraperifere regio verkreeg.  In 2017 en 2018 braken op Mayotte ernstige 

onlusten uit als protest tegen de illegale immigratie vanuit de Comoren 

Mayotte heeft twee vertegenwoordigers in de Franse Senaat en twee vertegenwoordigers in het Franse 

parlement. Binnen de Europese Unie heeft Mayotte de status van ultraperifere regio. Het maakt dus 

integraal onderdeel uit van de Europese Unie. Mayotte valt echter niet onder de Schengenakkoorden 

Mayotte had al vroeg zijn eigen postzegels (afb.1) en postwaardestukken (afb2). Momenteel hebben ze ook 

hun eigen zegels in de Euro waarde (afb.3,4,5), omdat het immers een deel van Frankrijk is en via Mayotte 

kun je zo naar Frankrijk komen en dus in alle EU landen !        
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Niet zo lang geleden zag ik op de TV een uitzending over de Comoren en daarin werd uiteengezet dat veel  

zwangere vrouwen  van de (arme) Comoren proberen illegaal naar Mayotte te komen, vooral om daar te 

bevallen. De gezondheidszorg is veel beter (het is immers een Frans departement) en vooral omdat iemand 

die geboren wordt op Mayotte automatisch de Franse nationaliteit krijgt ! Ook als je daar illegaal verblijft 

en dus een toekomst voor de kinderen in de EU !!                       

                      

                                                                                          

                         

 

                

         Een zeldzame aangetekende brief uit 1920 die op Ebay voor $1759 geveild werd. 

 

G.A.van Albada 
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Parijse postafstempelingen tussen 1852 en 1876 
Parijse sterren stralen overal  – Samenstelling:  Hans ten Hengel 

 

Het jaar 18  is in de Franse filatelie een zeer gedenkwaardig jaar: de “grille -stempel werd afgeschaft en 

er werden met ingang van de maand januari geheel andere en nieuwe stempels in gebruik genomen. 

Deze ingrijpende wijziging van stempels, waaraan dit artikel zijn ondertitel heeft te danken, werd voor de 

stad Parijs ingevoerd vanaf januari 1852. De wijziging was tweeledig, namelijk één voor het 

hoofdpostkantoor en één voor alle overige postkantoren in Parijs – postkantoren werden vroeger 

“bureaux  genoe d en die ter  zal ik ook verder aanhouden. 
De overige “bureaux  in Parijs gingen vanaf januari 18  een ruitste pel et punten gebruiken. De 

ste pels van de Parijse “bureaux  kregen één letter of eerdere letters et eventueel een cijfer waar ee 
het betreffende kantoor herkenbaar is, in het midden van de ruit gepositioneerd. In de periode van twee 

jaar tussen 1852 en 1854 werden de stempels gebruikt met Romaanse cijfers en letters (lettre romain). 

[afb.1]  

                       
Afb.1 (links) Letterste pel G ro ai e va  ureau’ 6 , rue St. A dré des Arts op  Napoleo  .d. . t istre e  pair 
(Yv. 13B) 

Afb.2 (rechts) Letterstempel FS 2 met lettre et chiffre romain op een brief met Napoleon n.d. 10 ct. bistre (Yv.13A) 

 

 In de periode daarna tot september 1863 werden in hoofdzaak stempels met stokletters (lettre batôn) 

gebruikt, aar ook de oudere ste pels et “lettre ro ain  (dat gebruik nee t steeds verder af en dus 

worden die afste pelingen zeldza er in die periode  én ste pels et de co binatie van “lettre batôn  en 
“chiffre ro ain . Van de overige Parijse kantoren, de “bureaux de uartier , hadden de wijkpostkantoren 
alleen een letter in het stempel; de bijkantoren hadden de letter van het wijkpostkantoor waaronder ze 

ressorteerden gevolgd door een S (van Supplementaire). Indien er sprake was van meerdere bijkantoren 

(“bureaux annexes  onder een wijkpostkantoor volgde er ook nog een volgnummer achter de letter S. 

[afb.2]  Aan het einde van de periode met deze letterstempels – september 1863 – waren er  “bureaux  
in Parijs, namelijk: 10 wijkpostkantoren die de letters A t/m K voerden, drie secundaire kantoren met de 

letters L, M en N en 22 bijkantoren, die aan de letters A t/m K nog de letter S toevoegden en soms ook nog 

een nummer. 

               
Afb.3  (links)  Etoile pleine van het hoofdpostkantoor op Napoleon Gr. Chiffres 2 ct. rouge brun (Yv.26B) 

Afb.4  (rechts) : Etoile chiffrée 1 van kantoor 4, Place de la Bourse op fragment met Napoleon dent. 80 ct. rose (Yv.24) 

 

Natuurlijk kreeg het hoofdpostkantoor van Parijs - de hoofdstad van de “ etropôle - een stempel dat 

geheel afwijkend was van de ruitstempel met punten; namelijk het volle sterste pel. De “Recette 
Principale  gevestigd op , Rue Jean-Jacques Rousseau voerden vanaf januari 1852 tot en met eind maart 

18 6 het uit punten bestaande “Etoile uette  of het “Etoile pleine . Dit ste pel bestaat uit twee 
gelijkzijdige driehoeken van punten met zijdes van 22 millimeter, die ten opzichte van elkaar zestig 

booggraden verdraaid zijn tot een ster. Op elke zijde van 22 millimeter staan 10 punten waardoor de hele 

ster bestaat uit een opvulling met 73 punten. [afb.3] 

Van de “Etoile uette  bestaan verscheidene verschijningsvormen zoals een kleiner exemplaar met zijdes 

van 20 millimeter maar wel met een opvulling met 73 punten, toepassingen van het zo te noemen rouleau- 
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principe waardoor de “étoile pleine  in een oneindige reeks konden worden geste peld, of de zo te 
noe en lege sterren. Deze “étoile évidée  is een “étoile pleine  et een blank centru  dat ontstond door 
het weghalen van de centrale punten door middel van een pons.  Verder werden de stempels erg vaak 

gebruikt waardoor de punten minder scherp en stomp werden, de stempels dus vetter van afdruk werden 

tot zelfs verdwenen eindpunten op de punten van de ster (“tron uées . Het volle sterste pel ko t ook 
voor als afgeslagen met blauwe of rode inkt. 

Naast dit volle sterstempel dat afgeslagen werd op de zegel werden de couverts of stukken nog voorzien 

van een cachet à date . 

             
Afb.5 (links) Etoile hiffrée 4 i  gra d loge e t afgeslage  op het ’ ureau’ , Rue d’E ghie  op Napoleo  lauré  
40 ct. orange (Yv.31) 

Afb.6 (rechts) : Etoile chiffrée 5 - cassé - op Napoleon dent. 10 ct. vert (Yv.20) 

 

De hierboven beschreven situatie (van “étoile uette  voor het hoofdpostkantoor en letterste pels voor 
de overige kantoren in Parijs) blijft bestaan tot september 1863. De minister van Financiën had namelijk op 

18 juni 1863 de beslissing genomen dat de namen van de wijkpostkantoren – daarvan waren er 10  plus 3 

stuks – en van de bijkantoren – daarvan waren er 22 stuks – werden afgeschaft. Elk “bureau  kreeg een 
nummer en de rangorde van een postkantoor in de nummerreeks werd bepaald door zijn omzet, waarbij 

het postkantoor op de Place de la Bourse het nummer 1 kreeg. [afb.4] Dit nummer komt tevoorschijn in 

een sterste pel zoals de “étoile uette  van het hoofdpostkantoor, voor welk kantoor er verder niets 
veranderde; zij bleven het volle sterste pel behouden. Zo ontstaan er “Etoile Chiffrée  et de nu er 1 
tot en met 35. De genummerde sterstempels zijn een voortzetting van de letterstempels die in de 

voorafgaande periode zijn gebruikt. 

In oktober 1866 (drie jaar later) worden er bovendien nog vijf nieuwe postkantoren geopend met elk een 

nu erste pel 6 t/    Het “oude  postkantoor et het nu er  genaa d Salpétri re wordt naar 

de veertigste plaats verdrongen, voordat het kantoor eind 1866 werd opgeheven. Sterstempel 40 heeft 

daardoor slechts drie maanden bestaan.  

Naast het sterstempel met cijfer dat afgeslagen werd op de zegel werden de couverts of de stukken nog 

voorzien van een “cachet à date  et daarin de straatnaa  waar het kantoor was gevestigd.  

        
Afb.7  (links) Etoile chiffrée 6 signe 1 op Napoleon lauré 10 ct. bistre (Yv.28B) 

Afb.8 (rechts) : Sterstempel 7 - moyen- op Napoleon lauré 40 ct. orange (Yv.31) én - petit - afgeslagen op Cérès 3
e
 

Republiek 15 ct. bistre 

 

Over verschillende sterstempels met cijfer zijn bijzonderheden te vermelden. 

.1.Bij de ééncijferige sterstempels komen naast het cijfer links en rechts drie horizontale lijnen voor met elk 

drie punten; indien op de middelste lijn niet drie maar twee punten staan (de punten naast het cijfer zijn er 

niet  is er sprake van een “grand loge ent . Dit kan onder andere voorko en bij het cijfer 1. 
.2. Bij het sterstempel 4 komen een tweetal variaties voor naast het bekende stempel. Ten eerste is daar 

sterstempel 24 waarin de 2 is weggehaald en vervangen is door verfomfaaiden punten, waardoor een 
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sterstempel 4 overblijft waarin links naast de vier een niet ordentelijke wirwar van punten te zien is. Verder 

is er dan nog een cijfer  et een “grand loge ent . [afb. ] Deze twee afwijkingen zijn verschenen vanaf 

het tweede semester van 1871.  Verder is alleen op bureau  tussen 18  en 18 6 een “rouleau  gebruikt 
et vierkante punten et na e voor de afste peling van “Cér s dentelé  en de  fr. E pire. 

3.Het cijferstempel 5 kent twee variaties naast de normale verschijning: de “cassé  [afb.6] waarin de 

verticaal uit het bolle onderlichaa  van de  veel korter is, en de “crochu  waarbij de horizontaal van de  
niet eindigt in een bolletje maar bestaat uit een vaan. 

4. Ja, en dan het ultieme voor stempelverzamelaars is natuurlijk het cijferstempel 6 (maar ook 9). Men vond 

het waarschijnlijk erg nodig dat de geadresseerde zou weten welk Parijs kantoor de zegel had 

afgestempeld, want om verwarring met de kopstaand te lezen 9 te voorkomen, kennen de stempels met 

cijfer 6 een aantal kenmerken die onder het cijfer 6 geplaats zijn waardoor kopstand lezen niet mogelijk is. 

In totaal zijn er zeven kenmerken bekend: een streepje, een dikkere punt,  geen kenmerk, een afwezige 

punt, een kruis, een vierkante punt, en een kleine punt. [afb.7] Natuurlijk heeft sterstempel 9 ook een 

aantal manieren om zich te onderscheiden. 

. Ook sterste pel  kent naast zijn nor ale uiterlijk twee varianten: de “ oyen  en de “petit . De kleine  
heeft  geen driehoekig verbrede voet en zowel de middelmaat als de kleine 7 hebben verschillende posities 

ten opzichte van de punten op de achtergrond.[afb.8]  

 

        
 

Afb.9  (links) Sterstempel 9 pos. 1 op Yv.20, met pos. 2 op Yv. 59, met pos. 14 en 10 op Yv. 60C 

Afb.10 (rechts) : Losange GC -24- die dient als sterstempel 24 op een aangetekende brief met Napoleon 

lauré 20 ct. bleu en 80 ct. rose 

 

6. Zoals gezegd heeft sterstempel 9 ook kenmerken en wel achttien stuks: teveel om hier uitvoerig te 

bespreken, maar wel uiteenlopend van andreaskruizen, open driehoekjes, Maltezer kruizen en punten. Al 

de kenmerken zijn geplaatst onder het cijfer 9.  [afb.9] 

7. Sterstempel 15 kent één variatie namelijk een iets grotere uitvoering van beide cijfers met aan beide 

zijde van de 15 drie rijen van elk twee punten. 

8. Verza elaars van couverts kunnen van “bureau   een afste peling vinden et op het zegel een 
“Losange GC  et cijfer -24- o dat door tekorten op het “bureau  , rue de Clery  dit ste pel van de 
plaats Aiguillon is gebruikt vanaf 186 . Enveloppen die zo’n afgeste pelde zegel hebben en zijn voorzien 

van een “Cachet à date  et daarin de straatnaa  R. de Clery zijn zeer verzamelwaardig.   [afb.10] 

9. De sterstempel 28 kent nog de variëteit met een langgerekte maar smallere 8, maar dan hebben we de 

grote varianten in de reeks sterstempels met cijfers wel besproken. Vrijwel alle sterstempels kennen naast 

de gebruikelijk afslag met zwarte inkt ook afstempelingen in rood of blauw. Verder kunnen 

briefverza elaars van alle adressen die in de “cachet à date  worden ver eld wel sterste pels op de 
zegels vinden als “étoile évidée . 
Uit bovenstaande mag blijken dat de afstempelingen die gegeven zijn tussen 1852 en 1876, de Parijse 

letterstempels en de Parijse sterstempels, overzichtelijk zijn en zeer het verzamelen waard. Dat komt ook 

doordat er voor niet al te veel geld een aardige collectie op te zetten is. Een nadeel van het verzamelen van 

deze afstempelingen is dat er veel blauw gekleurde zegels voorkomen (dat zijn de goedkopere) en dus de 

kleurenpracht in de verzameling ontbreekt, totdat u er wat meer geld aan wil uitgeven.  

 

Ik stel mijzelf open voor verbeteringen of kritische kanttekeningen op bovenstaande tekst. Daaruit leren we 

allemaal weer wat. 
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                              CORONA FILATELIE 

 

Het  Corona (Covid-19) virus waart rond door de wereld, mensen moeten thuis blijven, handen 

wassen, afstand houden etc.etc.,  dat wordt ons nog steeds ingeprent overal. Persoonlijk word ik er 

een beetje moe van. Zo niet ons lid Randy Koo. 

Want men kan inmiddels een mooie thematische verzameling opzetten over het Covid-19 virus. 

Randy is op het moment van dit schrijven al aan zijn 23ste aflevering bezig op www.postzegelblog.nl 

(www.postzegelblog.nl/author/randy-koo). Daar kunt u alle afleveringen rustig nalezen. 

In dit stuk laat ik een selectie zien van Covid-19 postzegels en stempels uit zijn afleveringen: 

 

           
 

Oostenrijk: een persoonlijke postzegel en India: speciaal stempel. Kroatie: speciale kaart 

 

   
Thailand: Postkaart met stempels gerelateerd aan COVID-19. O.a.handen wassen. 

China (   “Dedication to fight the Pande ic   

De vraag is of deze items zeldzaam worden voor de COVID-19 verzameling. COVID-19 is een 

wereldwijde pandemie en de verwachting is dat meerdere landen postzegels, afstempelingen en 

ansichtkaarten zullen uitgeven. Verzamelaars met veel ambitie voor hun collectie en op zoek zijn 

naar een nieuw thema hebben de mogelijkheid om een ’levende geschiedenis’ verza eling op te 
bouwen van over de hele wereld. Het is een levende geschiedenis’ o dat de wereld na corona 
anders zal zijn dan een wereld voor corona. Deze filatelistische items zullen een rol spelen in het 

vertellen van die geschiedenis. Ik hoor net dat de uitgifte Fietshistorie’ uitgesteld is tot de e helft 
van 2020. Dan is er ruimte in het programma 1e helft 2020 om een jonge ontwerper te vragen om 

COVID-19 zegels te ontwerpen, bijv. in een vel van 10 verschillende zegels eventueel met toeslag. In 

19 werden Gewoontjes’ en Openbaar Vervoer’ ontworpen door de jonge ontwerpers Michiel 
Schuurman en Thijs Verbeek. 
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 De ontwerper van deze persoonlijke COVID-19 zegel gaf als uitleg van het design: Een gestileerd 

COVID-19 virus et de tekst alleen ECLIPSE’, ofwel zonsverduistering. De corona van de zon wordt 
zichtbaar. Met ECLIPSE’ is ook de fase aangeduid waarin een virus zich in een geïnfecteerde cel 
vermeerderd 

 

       
Canada                                                                       Taiwan  

 

 

     
China 2020                                                                                      Speciaal stempel Kroatie  

                                                      

 

Randy Koo  (www.postzegelblog.nl/author/randy-koo) 
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           ZONA FRANCA  DEL PUERTO DE MATANZAS   (CUBA) 
 

           afb.1 

Een tijdje geleden vond ik een brief uit Cuba uit 1943 (afb,1). Het was een ongefrankeerde dienstenvelop, 

wel met een censuurstempel. 

Toen ik hem beter bekeek trok wel de afzender mijn aandacht, n.l: 

“Zona Franca del Puerto de Matanzas . Ik ken wel een beetje Spaans en snapte dat het een vrije zone in de 

haven van Matanzas op Cuba moest zijn.  Ik had hiervan nog nooit gehoord en dus even op internet kijken 

en jawel , het bleek om een vrijhandelszone te gaan in Matanzas op Cuba. 

Deze handelszone is ingesteld in de dertiger jaren toen Cuba nog in handen was van Generaal Batista, een 

handlanger van de USA. Later begon Fidel Castro de revolutie en in 1959 werd hij de president en was de 

VS buiten spel.   Matanzas ligt in een baai en eigenlijk recht tegenover Florida (zie kaartje) 

 

    afb.2   afb.3 

 

Bedrijven die zich daar vestigden kregen allerlei  fiscale voordelen en konden makkelijk handel drijven met 

de VS.  Toen ik verder keek op internet, zag ik dat er ook een aantal series zegels uitgebracht zijn van deze 

vrijhandelszone (zie FDC uit 1936, afb.3 en een voorbeeldzegel afb.4) 

      afb.4            afb.5 Standbeeld Piet Hein  

Momenteel is Matanzas  een stad van 157.000 inwoners (2015) en is een prachtige historische plaats voor 

toerisme. De stad ligt aan de Baai van Matanzas, een zeearm van de Golf van Mexico. Hier vond in 1628 de 

slag in de Baai van Matanzas plaats, waarbij Piet Hein de Zilvervloot veroverde. Een beeld van Piet Hein van 

de hand van de Rotterdamse beeldhouwer Willem Verbon kijkt uit over de baai. 

G.A.van Albada      
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Post van verre  eilanden:  Wake Eiland 

Wake eiland is een atol in de noordelijke Stille Oceaan, ongeveer op twee derde tussen Hawaï en de 

Noordelijke Marianen (Micronesië), grofweg in de buurt van Guam en Hawaii. Het behoort tot de 

Verenigde Staten van Amerika (zie kaartje)   Een atol is een ringvormig eiland of een ringvormige reeks 

eilanden met een specifieke ontstaansgeschiedenis. Atollen zijn gefundeerd op koraal. Het gebied binnen 

de ring kan, als de ring gesloten is, zoet water, extra zout of brak water bevatten.    De oppervlakte is 

slechts 7,4 k ²  (ter vergelijking “ons  Ameland is al 285 km² !). Aantal bewoners (in 2009) is slechts 150, 

waarvan 95 % voor het onderhoud en bevoorrading van het vliegveld is. 

                            

Toch is dit eiland niet zomaar een onbekend vlekje. Het is vooral bekend omdat de Japanners het eiland 

aanvielen en bezetten ,ongeveer tegelijk met de aanval op Pearl Harbour in de tweede wereldoorlog.  Vele 

boeken en ook films zijn hiervan (zie enkele voorbeelden). Na de capitulatie van Japan kwam het eiland het 

weer onder Amerikaans bestuur en bleef in gebruik als tussenstop, nu ook voor militaire doeleinden. Ook 

werd het gebruikt als tijdelijke opvangplaats voor Vietnamese vluchtelingen in de Vietnamoorlog en voor 

evacuees van de vulkaan uitbarsting op de Filippijnen in 1991. 

Het eiland is allereerst ontdekt in 1568 door de Spaanse ontdekker San Francisco. 200 jaar later (in 1796) 

werd het eiland “herontdekt  door de Britse kapitein Samuel Wake en het eiland werd dan ook naar hem 

genoemd.  Het eilandje werd belangrijk toen Pan American Airways er een landingsbaan bouwde om een 

tussenstop (voor bevoorrading en benzine) te hebben op internationale vluchten. 

In 2006 werd het eiland getroffen door een tyfoon welke een groot gedeelte van de bewoning wegvaagde, 

de bevolking werd gerepatrieerd, maar het vliegveld werd echter gespaard.  Heden ten dage is alles weer in 

gebruik, echter als toerist zal je er niet welkom zijn, want je kunt er nu nog alleen met speciale 

toestemming komen.  

De natuur en stranden zijn, uiteraard zou ik zeggen, van sprookjesachtige schoonheid.   

Postaal gezien valt het eiland onder de staat Hawaii.   

     

 

G.A.van Albada 
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VERSLAG RONDZENDDIENST SEIZOEN 2019/2020
Door de enthousiaste medewerking van onderadministrateurs en sectiehoofden, zijn wij weer in staat geweest om U een heel seizoen
van rondzendingen te kunnen voorzien.
Tijdens de corona-crisis ging dit wat moeilijker, omdat er deelnemers waren, die geen rondzendingen wilden hebben.
Ondanks dat zijn de verkopen ong. 5% gestegen.. Dit komt ondermeer door een aantal boekjes met zeer goed (oud) material.  Er
hebben 127 rondzendingen gelopen in 9 secties.
Alle boekjes met registratienummer 3501 t/m 3760 zijn retour inzenders.
Er zijn 220 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 2019 t/m 30 juni 2020
ONTVANGSTEN                                          UITGAVEN
Saldo Kas                               €   144,67       Uitgekeerd inzenders             € 3328,11
Saldo Bank                                 797,52        Provisie LVVP                              92,49
Rondzendverkopen                  4047,46        Algemene kosten                         60,00
Verkoop rondz,boekjes               191,25       Verzekeringskosten                     49,22
Verkoop omslagen                          6,00        Administratie                               28,80
Stempel                                           3,60        Portikosten                                  21,24
                                                                       Aankoop rondz.boekjes             170,00
                                                                       Bankkosten                                271,90
                                                                       Saldo kas                                   272,61
                                                                       Saldo bank                                 896,13
                                               -------------                                                      --------------
Totaal                                 €  5190,50                                                     €   5190,50
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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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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar: Maurick 40, 2181 LC Hillegom


