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WEET U DIT NOG ????
Weet u nog dat u als lid gratis 1x per jaar een “SLEUTELTJE” mag
plaatsen in de Sleutelpost. (Aangeboden / Gevraagd).
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Algemene informatie
Bijeenkomsten
Onze maandelijkse bijeenkomsten met veiling worden gehouden op
donderdagavond in de Goede Herderkerk (Meerburgkerk), 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 gelegenheid heeft om de veilingkavels te bekijken of iets
te ruilen.
De ruilavonden op vrijdagavond worden gehouden in “de Lepelaar”,
Apollotoren 2, 2324 DR te Leiden. Aanvang 19.30 uur
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 contact 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 gelden 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. van de Kasteele, 071-521 29 38
Literatuur aanvragen:
Bibliotheek KNBF
Bondsbureau KNBF
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS HOUTEN
Openingstijden Bibliotheek:
Elke woensdag van de maand
van 10 – 15 uur.
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INHOUDSOPGAVE
Blz.3/4 Bestuur
Blz.5. Algemene Informatie
Blz.6 .Inoudsopgave, Agenda
Blz.7. “Van de redactie”, “Van de voorzitter”.
Blz.8/11. Verslagen
Blz.11/14. “Brandkastzegels” Freek Versteegen
Blz.15/19. “Mijn Monument is jouw Monument” Willem Hogendoorn
Blz. 19/22. “30 jaar Internet” . Randy Koo
Blz.23/25. “Brief uit Bijdorp- Voorschoten” G.A.van Albada
Blz.25. Michel catalogus on line voor leden. Freek Versteegen.
Blz.26. “Betaalmiddelen op de Cocos(Keeling) eilanden.”

AGENDA 2022
(LET OP ACTUEEL NIEUWS OP ONZE WEBSITE!!!)
Ledenbijeenkomsten met veiling:
In de Goede Herderkerk (Meerburgkerk) Hoge Rijndijk 18,
Zoeterwoude
Donderdag 27 januari
Donderdag 24 februari
Donderdag 24 maart
Ruilavonden:
In de Lepelaar, Leiden
Vrijdag 21 januari
Vrijdag 18 februari
Vrijdag 18 maart
Sleutelpost:
Sluitingsdatum voor volgend nummer: 15 maart
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt alweer een nieuw nummer van de Sleutelpost met dank
aan onze “vaste” schrijvers. Helaas zijn de verenigingsavonden (en
de ruilavonden) in november en december niet doorgegaan door de
nieuwe (kleine) lockdown.
Hoe het zich verder ontwikkeld is ongewis. We zullen toch moeten
leven met het coronavirus, want, net als bijv. het griepvirus zal het
nooit helemaal verdwijnen.
Houdt U dan ook onze website in de gaten, daar probeer ik het
allerlaatste nieuws op te zetten.
Hebt u geen computer, dan kunt u altijd één van onze bestuursleden
bellen voor het laatste agendanieuws
De redactie wenst alle leden een voorspoedig (coronavrij) 2022 toe!!

VAN DE VOORZITTER
Sinterklaas is weer achter de rug en voor iedereen met
kleinkinderen is dit hoop ik weer een mooi feest geweest. Over een
kleine 2 weken vieren we Kerst en weer later oud en nieuw.
Ik hoop dat u allen fijne feestdagen hebt gehad en weer helemaal
klaar staat voor het nieuwe postzegeljaar Ik wens u al het goede
voor 2022.
We hebben weer een bewogen jaar achter de rug. Helaas is het na
de zomervakantie bij drie bijeenkomsten gebleven en zitten we nu
weer in een lockdown. Vandaag, 13 december 2021, ziet het er naar
uit dat de huidige lockdown tot half januari wordt verlengd. Of we in
januari samen kunnen komen is maar helemaal de vraag. Houdt u
de website goed in de gaten. Dat geldt ook voor de ruilavond op
vrijdag 21 januari 2022.
De boosterprik is voor iedereen ouder dan 60 dit jaar nog te krijgen.
Je moet wel even doorzetten om een afspraak te maken Ik heb hem
al gehad als begeleider van een 80-jarige dame. Ik hoop velen van u
weer zo spoedig mogelijk te zien op een van onze
verenigingsavonden.
Blijf voorzichtig en blijf vooral gezond!
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Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de
LVVP op donderdag 23 september 2021 in de
Meerburgkerk in Zoeterwoude.
Aanwezig 24 leden
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het
bijzonder de aanwezige ereleden.
De heer en mevrouw Verlooij en de heren C. Anker, Hoogeboom en
T. de Wit hebben zich afgemeld.
2.Verslag van de vorige vergaderingen
Het verslag van de vorige vergadering heeft niet ter inzage gelegen
en zal volgende keer behandeld worden.
3.Mededelingen.
De voorzitter deelt mee dat de penningmeester Corona heeft gehad
en daar nog de naweeën van ondervindt. Hij kan daardoor slechts
beperkt functioneren en is niet in staat geweest om de jaarstukken
voor 2020 en de begroting 2022 op te stellen.
De voorzitter stelt voor om de jaarstukken 2020 te behandelen in de
jaarvergadering in april 2022. Dan zullen ook de jaarstukken 2021
besproken worden. Tevens zal dan de begroting voor 2022 aan de
orde komen.
Als gevolg hiervan stelt de voorzitter voor de contributie in 2022 te
handhaven op het bedrag voor 2021, ad € 41,50. De vergadering
gaat hier mee akkoord.
De voorzitter heeft zojuist het verslag van de veiling over 2020
gekregen, waar uit blijkt dat de Jubileumveiling ten bate van de
vereniging een bedrag van € 328 heeft opgebracht. Een mooi
resultaat.
De heer Pieters heeft enkele nieuwe catalogi Nederland bij zich. De
leden kunnen die bij hem aanschaffen.
Verder liggen er een aantal tijdschriften, waaronder de nieuwe
Collect, voor de leden om mee te nemen.
4.Overledenen
De vereniging heeft in de afgelopen periode vijf overledenen te
betreuren, te weten Mevrouw A.J. Pijnenburg en de heren J.
Spierenburg,J. Breedeveld, R.C. Bakhuizen van den Brink en
K.C.C.Burgy.
De voorzitter verzoekt de leden te willen gaan staan en een minuut
stilte in acht te nemen.
5.Nieuwe leden
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Er hebben zich drie kandidaat-leden aangemeld, de heren
B.J.M. Jacobs, J.M. Verbeek en D.H.M. Wijsman.
Aangezien niemand van de aanwezige leden bezwaar heeft besluit
het bestuur hen toe te laten als lid.
6.Verslag Rondzenddienst 2020/2021
Het verslag heeft in de Sleutelpost van september 2021 gestaan.
Het verslag van de Kascontrolecommissie wordt door mevrouw De
Rijk voorgelezen. De commissie heeft alles in orde bevonden en
adviseert de leden om de administrateur Rondzenddienst decharge
te verlenen. De leden stemmen daarmee, onder applaus, in.
7.Wijziging van het Huishoudelijk reglement.
Op grond van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dient de
het Huishoudelijk reglement op enkele punten te worden aangepast.
Een voorstel daartoe heeft in de Sleutelpost no 220 van september
2021 gestaan.
De heer Verbeek merkt op dat hij kort geleden een bijeenkomst
heeft bijgewoond waarin deze materie werd toegelicht. Hij heeft daar
de indruk overgehouden dat mogelijk enkele onderdelen in de
statuten zouden moeten worden geregeld. De voorzitter merkt op
dat de vereniging een rondschrijven van de KNBF heeft ontvangen
over dit onderwerp. Op grond daarvan meent het bestuur dat bij de
LVVP volstaan, kan worden met wijziging van het Huishoudelijk
reglement. Hij vraagt de leden daar mee in te stemmen. Mocht op
een later tijdstip blijken dat inderdaad de statuten dienen te worden
aangepast, dan zal het bestuur een voorstel daartoe aan de
vergadering voorleggen.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van het
huishoudelijk reglement.
8. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop. Het nam na afloop echter enige tijd
om alle kavels in de goede volgorde bij elkaar te krijgen.
9. Doe eens een gooi puzzel
De eerste prijs voor de “Doe eens een gooi” puzzel wordt gewonnen
door de heer Slakhorst met 5 antwoorden goed.
10.Halve Euro loterij De Voorzitter wint de eerste prijs
11.Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
12.Gratis verloting De heer Pieters wint de eerste prijs.
13.Sluiting
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De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat
allen op de volgende ledenvergadering op donderdag 28 oktober
weer aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele , 3 oktober 2021
===================================================

Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de
LVVP op donderdag 28 oktober 2021 in de Goede Herder
kerk in Zoeterwoude.
Aanwezig 32 leden
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het
bijzonder de aanwezige ereleden. De heer en mevrouw Verlooij
Mevrouw Rodenburg en de heren Van Biezen, Buurman en Nijholt
hebben zich afgemeld.
2.Verslag van de vorige vergaderingen
Het verslag van de twee vorige vergaderingen heeft ter inzage
gelegen. De vergadering gaat daarmee akkoord.
3.Mededelingen.
De voorzitter deelt mee dat er op de tafel een aantal exemplaren van
Collect ligt, evenals enkele Franse postzegeltijdschriften en een aantal
kleine insteekboeken. De secretaris vult aan dat op vrijdag 26
november een grote veiling van de vereniging Noordwijk wordt
gehouden.
4.Jubilarissen.
De vereniging heeft dit jaar 8 jubilarissen.
De heren Van Biezen en Van Klaveren zijn 60 jaar lid. Mevrouw
Rodenburg-Lodder en de heren Buurman, Van der Linden en
Scheer zijn 50 jaar lid. De heer Hogendoorn is 40 jaar lid en de heer
Nijholt 25 jaar. De voorzitter nodigt de jubilarissen, voor zover
aanwezig, naar voren en overhandigt hen de bij het jubileum
behorende versiersel.
5.Nieuwe leden
De heer J.H.M. Van Huut heeft zich aangemeld als kandidaat lid.
Aangezien niemand van de aanwezige leden bezwaar heeft besluit
het bestuur hem toe te laten als lid.
6. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop. Er wordt 76% van de Kavels
verkocht.
7. Doe eens een gooi puzzel
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De eerste prijs voor de “Doe eens een gooi” puzzel wordt gewonnen
door de heer Van As met 5 antwoorden goed.
8.Halve Euro loterij : De heer Pijnenburg wint de eerste prijs
9.Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
10.Gratis verloting De heer F. Versteegen wint de eerste prijs.
11.Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat
allen op de volgende ledenvergadering op donderdag 25 november
weer aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele , 1 november 2021
===================================================

Brandkastzegels

In mijn boekenkast staat
een boek met de titel “Seltene Briefmarken aus aller Welt”. Daarin
staat een beschrijving van bijzondere zegels die te zien waren op
een tentoonstelling in Praag in 1965. Daarin staat een verhaal over
de Nederlandse Brandkastzegels, dat ik voor u hierbij uit het Duits
probeer samen te vatten.
“Het gaat hier niet om een grap,maar om een aangelegenheid van
grote betekenis”. Met deze zin begint de intekenlijst die in het jaar
1920 werd uitgegeven door een van de merkwaardigste
ondernemingen die ooit opgericht werd, met de naam “NV tot
exploitatie van de Blaanderensche, inbraakvrije, drijvende
brandkasten”. Het was werkelijk geen grap, wat C.van Blaanderen
uit Huizen en de andere klinkende namen die op de stichtingsakte
vermeld stonden, wilden ondernemen. Niet alleen een grote
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scheepvaartmaatschappij maar ook de Nederlandse Post sloot een
verdrag met de NV, wat dan ook tot een emissie van de beroemde
brandkastzegels voerde, die iedere verzamelaar tegenwoordig
graag wil hebben.
De geschiedenis van de genoemde onderneming begon al in april
1912 na de ondergang van de Titanic. Van Blaanderen las in de
krant, dat met het schip ook geld, verscheidene documenten en
postzendingen, met een waarde van meerdere miljoenen naar de
bodem van de zee zonken. Van Blaanderen bedacht, dat er jaarlijks
gemiddeld duizend schepen zonken, waarbij vrijwel altijd ook post
en geld verloren gingen, voor de berging waarvan geen tijd meer
overbleef. Hij besloot aan deze ongewenste toestand een einde te
maken. Hij wilde een drijvende brandkast uitvinden. De Eerste
Wereldoorlog brak uit. Duizenden schepen werden door Duitse
onderzeeërs getorpedeerd en zonken naar de zeebodem, wat van
Blaanderen tot nog koortsachtiger activiteit bracht. In
scheepvaartkringen werd zijn idee niet meer als dwaas beschouwd.
Ook de post begon zich er voor te interesseren. Na investering van
een groot deel van zijn vermogen was Van Blaanderen in het
midden van de Wereldoorlog zo ver, dat hij een groep van
geïnteresseerden voor zijn drijvende, inbraakvrije brandkasten kon
opvoeren.

De “Brandkast”(replica)
Zo’n brandkast was een merkwaardig eivormig ding, 4 meter lang en
1,80 meter breed. Aan het ene einde bevond zich een grote ronde
opening, waardoor een mens er in kon kruipen om de waardevolle
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inhoud in kastjes en vakjes op te bergen. In de brandkast kon 3000
kg aan waardevolle spullen worden ondergebracht en eenzelfde
gewicht had ook de brandkast zelf, die bestand was tegen een
temperatuur van 1700°C en een druk van 10 atmosfeer. De
brandkasten moesten aan boord van het schip zo aangebracht
worden, dat ze vanaf de scheepsbrug, waar altijd iemand dienst
had, goed te zien waren. De kasten werden met 4 sikkelvormige
stalen armen op het dek vastgezet, zo dat ook de grootste golven ze
niet uit de tentakels konden rukken. Als de brandkast evenwel bij de
ondergang van het schip tien meter onder water kwam, zou de
waterdruk de armen openen en kon de brandkast onbeschadigd
naar boven drijven. Als een schip minder dan 10 meter onder de
oppervlakte zonk, bleef de kast aan dek en kon die door duikers
worden geborgen.
Er was natuurlijk weinig hoop, dat iemand een in de oneindige
oceaan drijvende brandkast zou kunnen vinden. Daarom voorzag
Van Blaanderen zo’n brandkast van een signaalinrichting,
verbonden met een tijdsysteem dat drie maanden in werking bleef.
Er zat een apparaat aan, dat automatisch de volgende signalen
afgaf:
a. om het uur werden minstens 12 raketten afgeschoten.
b. om de 4 minuten werd een minuut lang een sterk licht verspreid
c. om de 9 minuten huilde een minuut lang een sirene.
Het was werkelijk een drijvende, inbraakvrije brandkast die schoot,
licht gaf en huilde. Het ding maakte dan ook grote indruk op de
toeschouwers die de demonstraties in de haven van Amsterdam
bijwoonden.
Van Blaanderen bedacht, dat bij verkoop van zijn brandkasten na
enige jaren alle postschepen er mee uitgerust zouden zijn, en hij zijn
bedrijf zou kunnen sluiten. Daarom richtte hij zijn N.V. op en kwam
met de Post en de scheepvaartmij. overeen, dat ze de kasten op de
postboten naar Nederlandsch Indië zouden monteren, waarbij de
kasten eigendom zouden blijven van de N.V., die daarvoor de
opbrengsten van de toeslagzegels zou incasseren.
De angst voor scheepsrampen bleek na de oorlog evenwel al snel
weg te ebben, en de overeenkomst hield daarom maar kort stand.
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Op 5 februari 1921 voer de “Vondel” als eerste schip met een Van
Blaanderen brandkast aan boord uit, en op 18 augustus 1923
vertrok de “Princes Juliana” als laatste schip met een brandkast naar
Indië. Gedurende deze tijd werd slechts een onbeduidende
hoeveelheid zegels verkocht, waarvoor niet meer dan 5000 volle
series moesten worden aangesproken. De zegels waren overigens
dermate gestileerd, dat filatelisten zich de werkelijke vorm van de
brandkasten er nauwelijks bij konden voorstellen. De nadruk lag
vooral op het licht, dat de drijvende kasten in nood zouden
uitzenden, wat zich in de praktijk gelukkig nimmer heeft voorgedaan.

Echt gelopen brieven met een brandkastzegel zijn zeer zeldzaam en
kostbaar. Hier een voorbeeld uit een veiling van jaren geleden.
Freek Versteegen
==================================================
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Mijn monument is jouw monument
Op 11 en 12 september waren de Open Monumentendagen 2021
weer georganiseerd. Centraal hierbij staat ‘inclusie’ wat betekent:
meedoen en erbij horen. Het motto van deze dagen is: ‘Mijn
monument is jouw monument’. Ik laat U (in willekeurige volgorde)
mijn 10-tien (van de ruim 2800 Leidse monumenten) zien. Gaat U
met mij mee?
1. Pieterskerk
900 jaar geleden, in 1121 werd in Leiden een (houten) kapel voor de
graven van Holland gebouwd en gewijd aan de heiligen Petrus en
Paulus. Deze oudste kerk van Leiden kennen we nu als de
Pieterskerk. Aan deze kerk heeft Leiden ook haar bijnaam van
‘Sleutelstad’ te danken. De patroonheilige Sint-Pieter (Petrus) is
volgens de Bijbel de sleutelbewaarder van de hemel. Leiden heeft
die sleutels opgenomen in haar stadswapen en is daardoor de
Sleutelstad geworden. In 1512 waaide bij een hevige storm de toren
van de kerk af. Deze toren is nooit vervangen.

2. Hofjes
Leiden heeft 35 hofjes. Een hofje is een binnenplaats met kleine
huisjes, bedoeld voor ouderen met weinig geld. Een hofje werd
meestal gesticht door iemand met veel geld. De geselecteerde
bewoners mochten er gratis wonen. Ze kregen elke dag brood om te
eten, een turf om het warm te stoken en bier om te drinken. Het
enige dat de bewoners terug hoefden te doen, was regelmatig
bidden voor de stichter. Deze geloofde namelijk dat als er veel voor
hem gebeden werd, hij een goed plekje in de hemel zou krijgen. Eén
van de mooiste hofjes (uit 1492) is het ‘Sint Anna Aalmoeshuis’, het
enige Leidse hofje waar een kapel in staat. Deze kapel is op de
postzegel te zien.
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3. Stadhuis
Door de florissante lakenindustrie in Gouden Eeuw had Leiden veel
geld verdiend. Om andere steden te laten zien hoe goed het ging in
Leiden, gaf men architect Lieven de Key in 1594 de opdracht om de
breedste gevel van een stadhuis van Nederland te ontwerpen. Dat
lukte met een gevel van 80 meter. Hoogmoed komt echter voor de
val: in 1929 brandde het Leidse stadhuis af. Gelukkig is de gevel
gerestaureerd in oude stijl en ook opgenomen in het stempel van het
Leidse filatelieloket van 1987.

4. Burcht
Het ontstaan van Leiden is ver terug te voeren Het begon vorm te
krijgen rond het jaar 1000, toen een gehucht ontstond aan de oever
van de Rijn. In het begin van de 11e eeuw braken er roerige tijden
aan, waarna een soort burcht werd gebouwd. Deze bestond uit een
12 meter hoge heuvel, omgeven door palen. Later verdween deze
omheining om plaats te maken voor een zware ringmuur met
kantelen, schietgaten en poorten. We zien de Leidse burcht in een
stempel van ‘Dag voor de Postzegel’ uit 1960 in Leiden.
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5. Molen de Valk
De huidige molen de Valk is de derde molen die op deze plek heeft
gestaan. In 1611 werd de eerste houten standerdmolen “De Valck”
gebouwd. De huidige werd in 1743 gebouwd en was een hogere
stellingmolen van steen. Sinds 1966 is deze molen in gebruik als
gemeentelijk molenmuseum. Voor het plein van de molen werd
jarenlang de lammeren markt gehouden. We zien dat ook op de
(persoonlijke) postzegel.

6. Stadspoorten
Leiden had om haar stad een muur gebouwd om de vijand buiten de
deur te houden. Hierin zaten 8 stadspoorten, waar je de stad in en
uit kon. Leiden was echter ook goed in afbreken en daardoor zijn er
6 poorten afgebroken. Alleen de Morspoort en de Zijlpoort zijn er
nog. Deze laatste, gebouwd in 1667, zien we terug op onderstaande
briefkaart uit de serie stadsgezichten.
7. Academiegebouw
Omdat Leiden zich in 1574 niet aan de Spanjaarden had
overgegeven, kreeg zij van Willem van Oranje een Universiteit. Dit
was de eerste universiteit van het huidige Nederland. Deze werd in
1581 ondergebracht in de kapel van het klooster van de Witte
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Nonnen aan het Rapenburg in Leiden. Dit gebouw is nu nog in
gebruik als academiegebouw en staat afgebeeld op onderstaande
briefkaart.

8. Hortus
De huidige Hortus Botanicus werd in 1590 gesticht. Overigens niet
als Hortus Botanicus, maar als Hortus Medicus. Hier kregen de
studenten medicijnen les in geneeskrachtige planten en kruiden.
Wist U dat in 1594 in deze hortus de eerste tulpen van Nederland
gekweekt zijn?
9. Synagoge
Op de plek waar de Leidse synagoge nu staat aan het Levendaal,
stond in 1723 ook de eerste synagoge. In 1858 werd het gebouw
geheel vernieuwd. Het kreeg toen een gevelsteen met een inscriptie
in Hebreeuwse tekens die in vertaling luidt: De heerlijkheid van dit
laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HERE
der heirscharen (Haggai 2:9). In de Tweede Wereldoorlog werd de
synagoge zwaar beschadigd en leeggeroofd. Pas in 1947 kon de
synagoge weer in gebruik worden genomen door de meer dan
gehalveerde joodse gemeenschap. Er wordt nu nog eenmaal per
maand een dienst georganiseerd; daarnaast zijn er allerlei andere
activiteiten. Op de deurpost is volgens traditioneel Joods gebruik
een mezouza (tekskokertje) aangebracht. We zien hier een
maximumkaart met daarop de Leidse Synagoge met boven de deur
de genoemde gevelsteen.
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10. Stadstimmerwerf
De Stadstimmerwerf van Leiden aan het Galgewater, is gebouwd in
1612. In dit gebouw woonde en werkte de stadsarchitect, die we
tegenwoordig de directeur Gemeentewerken zouden noemen. De
rijk gedecoreerde trapvleugel aan de rechterzijvleug
el was zijn woonhuis, terwijl meer naar links de gemeentewerf lag.
Na een grondige restauratie eind twintigste eeuw is het pand
ingericht voor de huisvesting van bejaarden. De gevel van het
gebouw is gelukkig intact gebleven, waardoor het nu het meest
gefotografeerde pand door buitenlandse toeristen van Leiden is.
Leuk toch!
Willem Hogendoorn
====================================================

30 JAAR INTERNET (WWW)
Op 6 augustus 2021 bestond het wereldwijde web (www) of het
‘world wide web’ 30 jaar. Zonder internetpagina’s zou u nog steeds
naar de bibliotheek moeten gaan om informatie op te zoeken over
uw favoriete onderwerp. En zonder ‘browser’ of ‘zoekmachines’ zou
u nog steeds verdwalen binnen het wereldwijde web. Wie is
verantwoordelijk voor deze enorme stap voorwaarts van de
informatievoorziening, die nu bijna geruisloos overgegaan is in de
platformeconomie?
Geschiedenis van het www
Het concept van het ‘world wide web (www)’ is ontwikkeld vanaf
1989 door Tim Berners-Lee, een softwareontwikkelaar van de
gebruikersondersteuningsafdeling van CERN en diens
projectmanager Robert Cailliau. CERN is een Europese organisatie
die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes. De
organisatie is gehuisvest in Meyrin, in het kanton Genève ten

19

westen van de stad Genève op de grens van Frankrijk en
Zwitserland.

CERN is een afkorting voor Conseil Européen pour
la Recherche Nucléaire (Europese Raad voor Kernonderzoek). Op
29 september 1954 werd de akte getekend die de raad ophief en
verving door l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire
(De Europese organisatie voor kernonderzoek). Niet veel later bleek
dat ook deze naam de lading niet echt meer dekte (hoewel deze tot
nog toe wel behouden is gebleven) en tegenwoordig wordt naar het
CERN verwezen met: Laboratoire européen pour la physique des
particules (Europees laboratorium voor deeltjesfysica). De naam
CERN is al die jaren behouden gebleven als eigennaam voor het
instituut en is tegenwoordig dus geen afkorting meer.

Bij CERN werken (in 2003) zo’n 3000 mensen voltijds. Ongeveer
6500 wetenschappers (van 500 universiteiten uit 80 landen) werken
aan experimenten die bij CERN worden uitgevoerd. De
experimenten worden uitgevoerd in een van de 6
deeltjesversnellers. Het doel van die experimenten is inzicht te
krijgen in hoe de materie is opgebouwd: uit welke deeltjes bestaat
de materie en wat zijn de krachten die de deeltjes bij elkaar houden.
Het onderzoek wordt gedaan door deeltjesversnellers, waarmee
men deeltjes met grote snelheid (bijna de lichtsnelheid) op elkaar
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laat botsen. Tijdens de botsing vallen de deeltjes uit elkaar in
elementaire deeltjes zoals quarks. Op deze manier hoopt men
theorieën te vinden die de 4 fundamentele krachten
(elektromagnetische kracht, zwaartekracht, zwakke kernkracht en
de sterke kernkracht) kunnen verklaren uit één elementaire kracht.

Doel van het ‘www’ was om de informatie-uitwisseling te
vergemakkelijken tussen de wetenschappers die samenwerken in
de veelal internationale projecten van CERN. Het doel was om een
wiki-achtige omgeving op te zetten waarin projectdocumentatie en
andere informatie wordt aangemaakt en bijgehouden in een
gemeenschappelijk gemaakte hypertext die direct over het internet
te bekijken en te wijzigen is.

Tijdens zijn verblijf bij CERN stelde Berners-Lee een project voor
gebaseerd op het concept van hypertext – een term die
oorspronkelijk in 1968 werd bedacht door Ted Nelson. Zijn project,
dat hij samen met zijn collega Robert Cailliau ontwikkelde, zou
duizenden wetenschappers van CERN in staat stellen bij te houden
wie aan welk project werkte, welk programma op welke computer
draaide en welke software op welke computer kon draaien. Hij
definieerde een nieuwe taal, HyperText Mark-up Language
of HTML genaamd, die later de standaard voor het web zou worden.
Hij noemde zijn prototypesysteem ‘Inquire’ naar de titel van een
boek met huishoudelijke tips die hij thuis had gezien ‘Inquire Within
upon Everything’. Hoewel ‘Inquire’ gebruik was beperkt tot
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wetenschappers binnen CERN, vormde het later de basis voor het
toekomstige World Wide Web.

Op 6 augustus 1991 plaatste Tim een kort overzicht over het project
op de nieuwsgroep alt.hypertext. Hiermee werd het project ook
publiekelijk toegankelijk. Daarom wordt deze datum ook gezien als
de geboortedatum van het wereldwijd web.

RANDY KOO
Het artikel 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.

22

BRIEF UIT BIJDORP - VOORSCHOTEN
Een tijdje geleden kocht ik op Ebay een oude brief (met inhoud van
4 kantjes), omdat er op de brief een heel mooi stempel “LEYDEN
FRANCO” stond.
De brief is uit 1821 en geadresseerd aan: “Wel Eerwaarde Heer ! De
heer van Noorden – Bedienaar des Heiligen Evangelum te Drunen –
De Langstraat- Provincie Noord-Braband.

De aanhef van de brief was “Bijdorp 13 feb.1821” . Bijdorp ?? Die
plaats kende ik niet.
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Dus wordt het even zoeken en wat bleek ? In Voorschoten
bestaat een nieuwe wijk “Bijdorp” geheten en is genoemd naar de
buitenplaats Huize Bijdorp, waar voorheen het klooster van de
heilige Catharina van Siena was behuisd.
Het voormalige klooster fungeert nu als verzorgingshuis voor de
zusters. Huize Bijdorp en de bijbehorende tuin is niet toegankelijk
voor het publiek.

Oude kaart met het klooster en het bijbehorende landgoed.
In Wikipedia stond nog meer over dit klooster n.l: Congregatie van
de H. Catharina van Siena In de bijzondere
samenwerkingsovereenkomst tussen Marente en 'de Congregatie
van de H. Catharina van Siena zusters Dominicanessen van
Voorschoten' zijn o.a. afspraken zijn gemaakt over de
verantwoordelijkheidsverdeling inzake zorg, wonen en welzijn. De
congregatie bestaat nu ruim 175 jaar. In 1837 zijn de zusters
Pinkers zich in gaan zetten voor arme kinderen, wezen en ouderen.
Al snel sloten jonge vrouwen zich bij deze beweging aan. In 1841
werd deze gemeenschap een zelfstandige Congregatie die de
spiritualiteit van Dominicus volgt
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Huize Bijdorp (Het oude klooster)
De bedoelde brief was dus van een persoon uit het klooster in 1821
(de afzender is niet te lezen in de brief. De brief zelf bestaat uit 4
volgeschreven kantjes, maar je moet een beetje verstand (en
geduld) hebben om alles te ontcijferen)
Leiden was het knooppunt voor de postbezorging, vandaar dat deze
brief van Bijdorp via Leiden naar Drunen ging.
G.A.van Albada
====================================================

Michel online catalogus beschikbaar voor leden
Het is niet bij alle leden bekend, dat de Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars over een abonnement op de Michel Online
Katalogus beschikt.
Als u eens een tijdje van de digitale versie van de wereldcatalogus
van Michel gebruik wilt maken stuurt u een mailtje naar
freekversteegen@hotmail.com. U krijgt dan de benodigde
gebruikersnaam en een wachtwoord. En als u er klaar mee bent,
veranderen we het wachtwoord en kan er weer een ander lid aan de
gang om zijn of haar filatelistische kennis via de Michel te vergroten.
Mocht u er moeite mee hebben om uw weg over de website te
vinden, dan maken we een afspraak en kom ik bij u langs om een
beetje instructie te geven.
Freek Versteegen
====================================================
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BETAALMIDDELEN OP DE COCOS (KEELING) EILANDEN
De Cocos eilanden zijn twee atollen ten zuidwesten van Java in
de Indische Oceaan, halverwege tussen Australië en Sri Lanka. De
Cocoseilanden dienen niet verward te worden met Cocoseiland,
nabij Costa Rica. Ze worden ook wel de Keelingeilanden genoemd
naar de Britse kapitein William Keeling, die ze in 1609 heeft ontdekt.
De totale oppervlakte is circa 14 km². Het inwoneraantal bestaat uit
slechts 600 inwoners. Toch hebben deze eilanden een leuke
geschiedenis en onlangs heeft Australië een serie (en blok)
uitgegeven met de betaalmiddelen uit de vroege tijd. In 1827
vestigde de schotse zeeman John Clunies-Ross zich op de
onbewoonde eilanden en ging handelen in copra. Hij ronselde
Maleisische arbeiders (nu ook nog het grootste gedeelte van de
bevolking) voor het werk. Meer dn 150 jaar is de Clunies-Ross
dynastie de baas geweest over de eilanden, tot in 1955 de eilanden
onder Australisch bestuur kwamen.
Op de postzegels is te zien, hoe de arbeiders betaald werden Eerst
in waardepapieren (“tokens”) die alleen in de winkels op het eiland
verzilverd konden worden. Op de zegels zijn w verder ivoor en
plastic geld te zien en de laatste metaal geld werd in 1977
uitgegeven met het portret van “koning” John Cecil Clunies-Ross. In
1978 werden de eilanden door Australië “gekocht” en in 1984
stemde de inwoners om deel te worden van Australië, wel met een
soort zelfbestuur.
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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. nieuwe veilinglijsten ontvang
of een bijzondere mededeling, zoals een bepaalde lezing bijvoorbeeld, ik
deze zo snel mogelijk op onze site plaats. U bent dan zo snel mogelijk op
de hoogte van bepaalde gebeurtenissen, 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

27

28

