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Vorstelijk wonen in Schouwenhove te Leiden

Schouwenhove biedt met haar
comfortabele huurappartementen al
30 jaar de beste woonomgeving voor
actieve senioren die zelfstandig willen
wonen. Schouwenhove is uitgegroeid
tot een van de mooiste en veiligste
Serviceflats van Nederland. Het is
vorstelijk wonen in de mooie stad
Leiden, nabij de duinen en zee.

De huurappartementen zijn ruim
gebouwd en voorzien van alle
gemakken die zelfstandig wonen
veraangenamen. Het complex heeft
een chique, stijlvolle uitstraling.
In Schouwenhove zijn 2- en 3-kamer-
appartementen te huur. Bewoners
kunnen zelf hun eten bereiden of de
warme maaltijd uit eigen keuken laten
bezorgen. Elke dag is een zieken-
verzorgende aanwezig. De receptie is 24
uur bemand. Voor de bewoners zijn er
parkeerplaatsen op eigen terrein, de bus
stopt voor de deur.
Schouwenhove heeft een kleine super-
markt, een kapsalon en schoonheids-
salon. Zo nodig bieden we een volledig
thuiszorgpakket en er is een huisartsen-
spreekuur.

Schouwenhove heeft een bibliotheek,
een bar, een biljartruimte en een
internetvoorziening. Maandelijks draait
de film in de huisbios. Vrijwel dagelijks
zijn er activiteiten, zoals bridge en
koffieochtenden en met enige regelmaat
bingo of gezamenlijke feestdagen-
maaltijden.

Schouwenhove ligt dicht bij zee.
Leiden heeft een oude historische
binnenstad. Schiphol is gemakkelijk
bereikbaar, evenals Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam.

Informatie vindt u op
www.schouwenhove.nl.
Het informatiepakket sturen wij u
graag toe. U kunt ons ook bellen
voor een bezichtiging.

telefoon (071) 531 20 21

Ruime en mooie huurappartementen
Comfortabel en zorgeloos wonen
Voor actieve senioren
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Redactieve

bijdrage

Vaste prik in december is de lijst van
onze jubilarissen; dus ook nu weer.
Alleen jammer dat we ‘onze man in
Rusland’ niet hebben kunnen bereiken.
Als hij dit leest: de speld ligt nog op u
te wachten.
Zo, dat scheelt een ‘Sleuteltje’.
Nu maar gauw over tot het echte werk.

Kijkt u maar snel naar het midden van
het blad. Daar prijkt ‘de kapstok’ van
de Postzegeltotaaldag op 18 januari:
de Pilgrim Fathers.
Als die mooie kleuren geen stimulans
zijn voor het beantwoorden van mijn
vraag op bladzijde 39, dan weet ik het
ook niet meer.

De cylinderbalkstempels van Cees
Janssen worden natuurlijk voortgezet
en zelfs Hans van Waveren heeft een
deel 2 uit Kroatië. Zo makkelijk kan
het dus zijn om volop mee te doen.
Je hoeft niet allemaal Willem Hogen-
doorn te heten, die schudt z’n bijdra-
gen uit een boompje in z’n tuin.
In ‘Filatelistigheden’ zit een heel klein
raakvlak met de Pilgrim Fathers en... er
was niets ‘listiger’ op mijn plank.
Dus wat let u!

Naast het verenigingsblad ‘de Sleutel-
post’ is er ook een website; het adres
staat op de omslag.

De site is in september opgeleefd na de
rustige tijd vanaf de start in 2000.
Door de stimulerende medewerking
van Willem Hogendoorn is het onder-
deel ‘Leiden’ inmiddels gegroeid van
6 naar 12 delen. En er komen er meer!
Ger Corba, die zich pas heeft aange-
meld, gaat kijken ‘onder de motorkap’
van de site. Dit moet leiden tot een
meer toegankelijke presentatie en een
gelijkmatiger vorm.
Hou de site dus de komende tijd in de
gaten en geef hem een vaste plaats bij
uw Favorieten.

Hoewel het in ‘de Sleutelpost’ ook niet
wemelt van de gratis ‘Sleuteltjes’, is er
óók op onze website de mogelijkheid
om een ‘Sleuteltje’ te plaatsen.
Het is maar dat u het weet.

Ik hoop twee leden, die graag mee
willen doen en mee willen denken, in
2009 te kunnen begroeten als collega-
bestuurslid.

Allen veel leesplezier en.. tot in 2009,

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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Agenda

december 2008

16 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling en het
inzien van kavels voor de schriftelijke Kerstveiling

januari 2009

13 bestuursvergadering

18 Postzegeltotaaldag in gebouw K&G - zie blz. 15

23/25 Filatelie Beurs Loosdrecht (zie blz. 13)

26 bijeenkomst voor de Jeugd

27 ledenbijeenkomst met veiling en
jaarlijkse gratis verloting tijdige betalers

februari 2009

10 bestuursvergadering

23 bijeenkomst voor de Jeugd

24 Algemene Ledenvergadering met veiling

27 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 177

maart 2009

11 bestuursvergadering

16 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 177

25 ledenbijeenkomst met Voorjaarsveiling

Zie ook de activiteitenagenda: blz. 13 en 27
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Onze maandelijkse bijeenkomsten
hebben altijd een veiling, soms een
dialezing of een andere attractie.
Plaats: recreatiezaal Verzorgingshuis
’Rijn en Vliet’, Aaltje Noordewier-
laan 1 te Leiden.
We beginnen om 20.15 u., maar de
zaal is al om 19.45 u. open, zodat u
de gelegenheid heeft om de veilingka-
vels te bekijken of iets te ruilen.

Bijeenkomsten

Bij overtreding van de voorschriften
gelden de volgende boeten:

bij te laat betalen van de aankoop
€ 0,25 per dag;

de rondzending te lang vasthouden
€ 0,15 per dag en

bij verzenden van een aanmaning
€ 0,50 voor porti- &
administratiekosten.

Rondzenddienst

fosforlamp en Gerard Slakhorst
catalogi: (071) 513 39 90

of Jan Pieters
(071) 576 17 26

watermerkzoeker
of signoscope: Frans Hemelop

(071) 521 29 38

literatuur: Bondsbibliotheek
Hoofdstraat 1,
3741 AC Baarn

Openingstijd:
elke 1e zaterdag van de
maand van 10 - 12 uur
en alle woensdagen
van 10 - 17 uur.

Telefoon tijdens
openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen

Statuten, artikel 7
Opzegging van het lidmaat-
schap kan slechts geschieden
voor 15 november van het lo-
pend jaar.
Opzegging geschiedt door
een schriftelijke kennis-
geving aan de secretaris.

Algemene informatie
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De avonden worden langer, dus ik
heb weer een goed excuus om met mijn
hobby bezig te zijn.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar
voor mij is de postzegelhobby een
leuke afleiding voor mijn toch wel
drukke baan.
Als lid van een vereniging heb ik zelf
de instelling dat je dan ook wel wat
voor de vereniging mag doen.
Voor mij is dat voorzitter, sectiehoofd
rondzenddienst en jeugdleider.
Daarnaast houd ik wel eens een presen-
tie en schrijf ik stukjes voor ‘de Sleu-
telpost’.
Bij elkaar gaan daar best wat uurtjes in
zitten. Maar dat vind ik niet erg; je
krijgt er ook wat voor terug. Het geeft
mij in ieder geval voldoening en dus
een goed gevoel.

Wilt u ook een goed gevoel krijgen?
Dan heb ik goed nieuws.
We hebben een paar vacatures binnen
het bestuur, omdat Wim Groenewegen
en Frans Terwiel zich in februari niet
herkiesbaar stellen.
Een uitgelezen kans dus om u hiervoor
aan te melden en in 2009 - net als ik -
ook een goed gevoel te krijgen.
Ik zou zeggen: doe eens gek en meldt u
hiervoor aan. Ik verwacht geen lange
sollicitatiebrief, maar bel of mail me
als u wat nadere informatie hierover
wilt.

Beste aanstaande collega’s, bestuurs-
leden, twijfelaars en leden die echt
geen tijd of gelegenheid hebben om
bestuurslid te worden, ik wens u...
...veel gezondheid
en filatelie voor 2009.

Willem Hogendoorn
voorzitter

Van de

voorzitter

De Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars biedt aan!

Iedereen die zich op onze Postzegeltotaaldag
van 18 januari aanmeldt als nieuw lid, is in het jaar 2009

GRATIS lid van onze vereniging.
Dit geldt zowel voor de jeugd als voor de senioren.
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Beste seniorleden,

Vijf leden van de jeugdclub
Leiden/Voorschoten willen gaan
exposeren in de wedstrijdklasse
op de Dag van de Jeugdfilatelie
in oktober 2009 in Apeldoorn.
Wij zoeken daarvoor nog post-
zegels, poststukken, afstempe-
lingen en andere filatelistische
stukken over de thema's:

Linda van As: roofvogels,
Rosalie van der Does: walvissen,
Mireille Kniese: katachtigen,

Paula Neijenhuis: apen,
Julius Schoenmaker: geschiede-
nis of bijzonderheden van de
Nederlandse postzegel.
Wij zouden het fijn vinden als de
seniorleden ons willen helpen
met onze verzameling.
Als jullie wat voor ons hebben,
dan graag aan onze jeugdleiders
meegeven.
Alvast bedankt,
Linda, Rosalie, Mireille,
Paula en Julius

! laatste kans 2008 !

HALFJESLOTERIJ

16 december 2008

1e prijs
Kinderzegels 1935

catalogusprijs € 150,—

Nieuwe leden:
G. Plomp Oegstgeest
Mw. H. van Polanen Koudekerk a/d

Rijn

Bedankt per 1-1-2009:
M.J. v. Britsum-v. Amsterdam

Leiden
J.D. Capel Leiden
A. van Haarlem Voorschoten
J.J. Jesse Voorschoten
Daniël Tibben * Leiden *jeugd

Jac. van Welsenis Rotterdam

Overleden:
J. Dekker Leiden
H.J.E. Heikens Oegstgeest

Wij wensen de nabestaanden alle
sterkte om dit verlies te dragen.

Ledenmutaties

VERZOEK ‘FILATELIE’

Wilt u uw adreswijziging zenden
naar de secretaris i.p.v. naar het

maandblad Filatelie?

De secretaris verzorgt voor u
de verdere afhandeling.
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leden-

vergadering

Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur de
vergadering met een hartelijk welkom
aan alle aanwezigen en in het bijzonder
aan het erelid de heer L. Vijlbrief.

Notulen
De notulen van juni worden zonder op-
of aanmerkingen goedgekeurd.

Mededelingen
De expositie van W. Hogendoorn gaat
over de Pilgrim fathers. Leuke voor-
proef van wat op de Postzegeltotaaldag
wordt tentoongesteld.
Er is het plan ‘de Sleutelpost’ in kleur
op internet te plaatsen.
Het Kleur Fonds is bijna uitgeput.
Het verslag rondzenddienst wordt niet
behandeld (vakantie J. Pieters).

Beamerlezing
Over Abel Tasman is een zeer interes-
sante lezing met veel bijzonderheden.

Veiling
In een vlotte veiling gaan diverse ka-
vels over in andere handen. Er gaan 48
kavels retour.

Doe eens een gooipuzzel
De puzzel gaat over ‘de Sleutelpost’.
Niemand had alle vragen goed; wordt
‘de Sleutelpost’ dan zo slecht gelezen?

Loterijen
In de loterijen waren weer een groot
aantal gelukkige prijswinnaars.

Rondvraag
Geen vragen

Sluiting
De voorzitter dankt de barcommissie
en wenst allen wel thuis.

Opening
speciaal welkom erelid Vijlbrief
secretaris was in het ziekenhuis, maar
is nu weer thuis
de penningmeester is een weekje met
vakantie
ter gelegenheid van de jubilarissen is er
een traktatie bij de koffie
bericht van verhindering van de heren
Van Daalen en De Ru.

Notulen
Door ziekte secretaris niet aanwezig.

Ingekomen stukken
75 jarig jubileum Boskoop wordt ge-
vierd op 3 november 2008;
veilingcatalogus Rietdijk.

Mededelingen
Eric Kniese won met Wipa-inzending
judo in Wenen Robijn met 31 punten.
Op de website staat ‘de Sleutelpost’ in

Ledenvergadering
23 september 2008 - 39 leden

Ledenvergadering
28 oktober 2008 - 38 leden
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kleur en is de reeks over Leiden van
erelid Briel uitgebreid.
In 2009 zijn de bestuursleden Groene-
wegen en Terwiel niet herkiesbaar.
Op 18 januari staat de Postzegel-
totaaldag in het teken van de Pilgrim
Fathers. Er komt weer een eigen post-
zegel uit.

Jubilarissen
Vijf zijn 40 jaar, vier zijn 25 jaar lid.
Drie van hen zijn aanwezig: de heren
Corba, Vlasveld en Hegenbarth.
Zij ontvangen de verenigingsspeld en
een fles wijn.

Doe eens een Gooi puzzel
Talen op postzegels door Ronald van
Melle.

Veiling
Er zijn 80 kavels waarvan er 34 terug
gaan.

Halve euro loterij

Rondvraag
De heer Flerig vraagt naar het verslag
van de rondzenddienst. Dit komt bin-
nenkort, want er stond nog een fout in.

Gratis verloting

Sluiting
de gebroeders Anker worden bedankt
voor hun bardienst
tot 25 november 2008 met een diale-
zing over Interpol

uitnodiging voor de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op 24 februari 2009

AGENDA:

• opening door de voorzitter

• vaststellen notulen 27 januari

• ingekomen stukken en mededelingen

• jaarverslag 2008 secretaris

• financieel jaarverslag 2008 (jaarverslag
penningmeester ligt al op 27 januari ter
inzage)

• voorstel contributie 2010 (zie pag. 29)

• verslag kascontrolecommissie

• jaarverslag veiling 2008

• jaarverslag 2008 adviescommissie
voor leden en erfgenamen

• benoeming adviescommissie
aftredend: W. Groenewegen (herkiesbaar)
(zittende leden: J.J.M. Pieters - H. Gaykema)

• benoeming lid kascommissie
aftredend: J.P.L. Ranke
(zittende leden: A. Flerig - R.K.J. Hegenbarth)

• bestuursverkiezing

aftredend:
W. Groenewegen (niet herkiesbaar)
F.H. Terwiel (niet herkiesbaar)
Tot een week voor de vergadering kunnen
(tegen-)kandidaten worden aangemeld bij de
secretaris; dit voorstel moet vergezeld gaan van
een bereidverklaring van de kandidaat.

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur

LAAT OOK ÚW STEM HOREN
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Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur de
vergadering met een hartelijk welkom
aan alle aanwezigen en in het bijzon-
der aan het erelid de heer L. Vijlbrief.

Notulen
De notulen van oktober zijn niet aan-
wezig. In december zullen ze worden
behandeld

Mededelingen.
TNT geeft in 2009 geen zegel uit van
de Pilgrim Fathers;
Postzegelbeurs Voorschoten is op
27 december;
De heer L. Jansen heeft de gouden
Bondsspeld ontvangen;
De heer T. Koek afgetreden als voor-
zitter van de KNBF.

Dialezing over ‘Interpol’
Interessante lezing door Willem Ho-
gendoorn bevat veel bijzonderheden.

Veiling
In een vlotte veiling gaan diverse ka-
vels over in andere handen; 39 kavels
gaan retour.

Doe eens een gooipuzzel
Onderwerp: het Rode Kruis. Eén van
de aanwezigen had alle vragen goed.

Loterijen
Er zijn weer een groot aantal geluk-
kige prijswinnaars.

Rondvraag
Geen vragen.

Sluiting
De voorzitter dankt de barcommissie
voor hun werk. Hij wenst allen wel
thuis en tot 16 december a.s.

Ledenvergadering
25 november 2008 - 39 leden

GEZOCHT

Medewerkers/
vrijwilligers (m/v)

 voor één of twee keer per
seizoen assisteren bij de bar.

Graag geef ik u de nodige informatie -
Frans Hemelop  (071) 521 29 38





Mededeling

Rijn & Vliet verhoogde - al in
januari - de koffieprijs met 33%.

Ingaande 2009 gaat de prijs van
een consumptie omhoog van

€ 1,10 naar € 1,20.

Thee en water blijven 80 cent.
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€ 7,- Paar eenvoudige sandalen
om wonden te voorkomen.

€ 12,- Speciale medicijnen om
aantasting van de zenuwen mee te
behandelen.

€ 15,- Stel handgemaakte krukken.
Een simpele mogelijkheid voor een
gehandicapte leprapatiënt om zelf
vooruit te komen.

€ 25,- Paar aangepaste schoenen
voor ernstig misvormde voeten,
met zachte binnenkant ter bescher-
ming van gevoelloze voeten.

€ 50,- Gemiddelde kosten
voor het opsporen, behandelen
en zo nodig revalideren van een
leprapatiënt.

€ 225,- Een fiets voor een lokale
leprawerker.

€ 1.150,- Een microscoop om de
leprapreparaten mee te kunnen on-
derzoeken .

€ 1.850,- Een lichte motor, inclu-
sief de reserveonderdelen, voor het
veldwerk van een district-lepra-
supervisor.

ZÓ KUNT U HELPEN

www.leprastichting.nl
U kunt ook online doneren!

Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Postbus 95005
1090 HA Amsterdam
tel. (020) 59 50 500
fax (020) 66 80 823
e-mail: info@leprastichting.nl

voorzitter: Prof. Dr. J.C. Terlouw
Directeur: drs. K.L. Braber

Deze advertentie wordt gesponsord door ons lid W.J.E. van Rijn te Oegstgeest
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Activiteiten

agenda

Het is de 21e keer in de reeks.
Vorig jaar bezochten ruim 5.000
bezoekers de beurs, een bewijs voor
haar populariteit.

Op vrijdag om 13.00 uur opent de
FILATELIEBEURS 2009 de deuren.
De openingstijden zijn:
vrijdag 23 januari: 13.00-18.00 uur
zaterdag 24 januari: 10.00-17.00 uur
zondag 25 januari: 10.00-16.30 uur

Voor verzamelaars van postzegels,
poststukken, postwaardestukken,
afstempelingen, automaatstroken,
maximumkaarten, postzegelboekjes
en vakliteratuur biedt de beurs drie
dagen interessante mogelijkheden.

Ruim 3000 m² FILATELIE
De grootste jaarlijkse manifestatie
in Nederland voor jong en oud
Adres: Industrieweg 10 Hilversum
Telefoon: (035) 582 44 04

Toegang, parkeren en de pendelbus
(elk half uur) van en naar het NS-
station Hilversum zijn GRATIS.

23, 24 en 25 januari 2009

G
een

ruilbeurs

Nieuwe emissies

2 januari
10 voor Nederland
velletje van 10 verschillende
zelfklevende zegels van € 0,44

5 voor Europa Priority
velletje van 5 zelfklevende zegels en
mailer met 50 zelfklevende zegels
van € 0,77

5 voor Wereld Priority
velletje van 5 zelfklevende zegels
van € 0,95

Beatrix Europa Standaard
velletje van 5 zelfklevende zegels
van € 0,74

10 januari
Lees mee
velletje met 12 verschillende gegomde
zegels van € 0,44

24 februari
Persoonlijke postzegels 2009 (I) Golf
velletje van 10 zelfklevende zegels
van € 0,44

Persoonlijke postzegels 2009 (II) 125
jaar NVPV
velletje van 10 zelfklevende zegels
van € 0,44

10 maart
Mooi Nederland 2009 - Tilburg
velletje van 5 gegomde zegels
van € 0,44

Mooi Nederland 2009 - Assen
velletje van 5 gegomde zegels
van € 0,44
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De automatische incasso van de contri-
butie voor 2009 zal in de tweede helft
van december plaatsvinden.
Ruim twee/derde van alle leden heeft
mij daar inmiddels toe gemachtigd.
Een - gelukkig - beperkt aantal leden
heeft automatische incasso geweigerd.
Dat betekent dat ik van ruim 70 leden
nog geen reactie op mijn vraag over de
incasso-machtiging heb ontvangen.
Daarom vraag ik die nogmaals om hun
keuze kenbaar te maken.

Omdat de Postbank op 1 januari 2008
het Tarief-Vrij-Pakket heeft opgehe-
ven, kregen wij in 2008 te maken met
extra kosten voor het betalingsverkeer.
Ook zijn er kosten van acceptgiro-
formulieren, enveloppen, papier- en
portokosten.
Bij niet-automatische incasso van de
contributie wordt daarom € 1 extra in
rekening gebracht.

Frans Hemelop
penningmeester

Incasso
contributie 2009

Drukte eind 2008 ? Betaal tijdig,
anders loopt u de korting mis!

VOORSTEL
CONTRIBUTIE 2010

Op de bijzondere Algemene ledenver-
gadering van 26-9-2000 werd besloten
de contributie met ingang van 2002
jaarlijks te verhogen.
Het voorstel daarvoor moet elk jaar
door de leden worden goedgekeurd.
Daarom zal ik op de Algemene leden-
vergadering van 24 februari 2009 het
voorstel doen om de contributie voor
2010 te bepalen op:

a. € 31,50 (was € 30,75) voor 65-plus
leden en leden, die arbeidsonge-
schikt zijn en jonger dan 65 jaar;

b. € 34,– (was € 33,25) voor de ove-
rige leden.

Als geen machtiging tot automatische
incasso is afgegeven wordt € 1,– extra
in rekening gebracht (zie hierboven).

De contributie voor huisgenoot- en
jeugdleden € 5,50 en de korting € 2,25
bij tijdige betaling blijft ongewijzigd.

De korting is dus niet verwerkt in de
bedragen hiernaast onder a. en b.
Als u tijdig betaalt, is uw contributie
voor 2010 resp. € 29,25 of € 31,75
eventueel vermeerderd met € 1,–.

Frans Hemelop - penningmeester
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Op 18 januari 2009 organiseren we
weer - inmiddels voor het vijfde jaar -
een Postzegel-totaal-dag .

Dat is een dag, waarop veel facetten
van het verzamelen van postzegels aan
bod komen, voor het hele gezin.

Noteer dus in uw agenda:

Datum: zondag 18 januari 2009,
vanaf 10.30 tot 16.00 uur

Plaats: Verenigingsgebouw K&G,
Leiden, J.C. de Rijpstraat 29
(industriegebied De Waard)

Wat is er te doen?

Voor ieder wat wils, zoals:
• gezellige ruilhoek
• jeugdhoek met filatelistisch spel
• gratis taxatie van uw meegenomen

materiaal
• handelarenstands
• interessante 1-kader-opstellingen
• kleine verenigingstentoonstelling:

’The Pilgrim Fathers
in Leiden (1609-1620)’

De Pilgrim Fathers zochten 400 jaar
geleden onderdak in (ook toen al)
‘vluchtelingenstad’ Leiden.

U komt toch ook kijken?
Het bestuur

De prijs van een velletje van 10 zegels is € 5,– voor leden en € 6,– voor niet-leden.
De verzendkosten voor een of meer velletjes bedragen € 1,50. Natuurlijk is het mo-
gelijk om losse zegels te kopen voor € 0,50 (leden) of € 0,60 (niet-leden) per zegel,
eventueel ook als retour-frankering.

Wilt u nu alvast één of meer velletjes reserveren?
Mail (ook via de site) naar: f.hemelop@wxs.nl, u ontvangt z.s.m. bericht terug.

Postzegel totaaldag

18 januari 2009
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The Pilgrim

Fathers

Het verblijf in Leiden
De Pilgrim Fathers waren Engelse cal-
vinisten (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.
Het stempel op de envelop (afb. 1)
geeft de Leidse periode van de Pilgrim
Fathers aan.
De voornaamste redenen om van Am-
sterdam naar Leiden te gaan waren:

Leiden had een beroemde universiteit
(afb. 2) en er bestond een bloeiende
lakenindustrie (afb. 3).
De voorganger van de Pilgrim Fathers,
Ds. John Robinson diende voor hem en
zijn ongeveer 100 volgelingen een
schriftelijk verzoek tot vestiging in bij
het Leidse stadsbestuur. Op 12 februari
1609 werd dit request beantwoord met
een schrijven, waarin de volgende
(veelzeggende) bewoordingen stonden:
‘Geen eerlicke persoonen weygeren
vrije ende lybre incompst omme binnen
deze stede haer woonplaets te nemen’.
Robinson en de zijnen kochten een
stuk grond bij de Pieterskerk, de
Groene Poort genaamd. Zij bouwden
daar 21 huisjes, waardoor ook wel ge-
sproken werd van de Engelse Poort.
Later, in 1683, is op die plek het Jean
Pesijnhofje gesticht.

Op het velletje ‘Mooi Leiden’, (afb. 4)
uitgegeven in maart 2006, zien we de
leider van de Pilgrim Fathers, John
Robinson fietsen in westelijke richting
naar Amerika. Ds. Robinson stierf in
1625 in Leiden en ligt begraven in de
Leidse Pieterskerk.
Volgens sommigen hebben de Pilgrim
Fathers het 3 oktoberfeest van Leidens
Ontzet (afb. 5) meegenomen.
Later schoof de datum van het feest op
naar 4 november. De nationale feest-
dag staat nu bekend als ‘Thanksgiving
day’ in Amerika (afb. 6).Naast de Pieterskerk r.o. de Groene Poort
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afb. 4

afb. 1

afb. 2 afb. 3
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Het vertrek uit Delfshaven
Door slechte economische omstandig-
heden besloten de Pilgrim Fathers naar
‘de Nieuwe Wereld’ te trekken.
De helft van de gemeenschap vertrok
op 22 juli 1620 naar Southampton,
waar ze zich voegden bij een grotere
groep, om de oversteek te wagen.
Op de postzegels (afb. 7) zien we de
‘Leidse’ groep in Delfshaven met roei-
bootjes naar het klaarliggende schip de
‘Speedwell’ varen om in te schepen.
De naam Delfshaven herinnert aan het
feit dat deze plaats is ontstaan als voor-
haven van Delft.
Tot 1811 bleef het bij Delft horen,
daarna werd het een zelfstandige ge-
meente. Het is ook de geboorteplaats
van Piet Hein.
In 1886 werd de zelfstandige gemeente
opgeheven en bij Rotterdam gevoegd.
De envelop (afb. 8) herinnert hieraan
en laat het oude gemeentewapen van
Delfshaven zien.

De reis met de Mayflower
Het was de bedoeling dat de Pilgrim
Fathers met twee schepen, de eerder
genoemde ‘Speedwell’ en het grotere
schip de ‘Mayflower’ (afb. 9), naar
Amerika zouden varen.
Op 15 augustus 1620 verlieten beide
schepen de haven van Southampton.
De ‘Speedwell’ ging echter lekken en
beide schepen gingen terug naar Dart-
mouth. De ‘Speedwell’ werd daar gere-
pareerd en op 2 september vertrokken
beide schepen opnieuw.
De ‘Speedwell’ ging weer lekken, en
dit keer voer men terug naar Plymouth.
Hier besloot men om met alle opvaren-
den op één schip, de ‘Mayflower’, ver-
der te gaan. Op 18 september verliet de
‘Mayflower’ de haven van Plymouth,
waarna men op 21 november 1620 aan-
kwam in de baai Cape Cod.
Op de herdenkingsenvelop ‘350 jaar’
(afb. 10) staan alle genoemde vertrek-
data vermeld.

Rond 1620 waren er wel
vier schepen met de naam
‘Mayflower’.
Diverse landen hebben één of
meer postzegels uitgegeven
met de naamsvermelding:
‘Mayflower’.
De meeste van de schepen
(afb. 11-17) hebben drie mas-
ten, met twee zeilen per mast.
Alleen op de afbeelding van
de postzegel van Mali zien
we drie zeilen.De Pilgrimskerk in Delfshaven - vroeger en nu



19

afb. 10

afb. 8

afb. 5 afb. 6

afb. 7 afb. 9
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afb. 11 - 17

afb. 18
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afb. 24

afb. 23 afb. 25

afb. 22

afb. 19 - 21
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afb. 27

afb. 28afb. 26

afb. 29
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Op de envelop (afb. 18) zien we de
‘Mayflower’ afgebeeld op een tinnen
plaatje.

De landing in Plymouth
Op 9 november 1620 klonk het op de
Mayflower: ‘Land in zicht’.
De Pilgrim Fathers vielen op hun
knieën en dankten God.
Na eerst voor anker te hebben gelegen
bij Provincetown, in de baai van Cape
Cod, zijn ze uiteindelijk aan land ge-
gaan bij Plymouth (Massachusetts).
Alle 102 opvarende Pilgrims overleef-
den de overtocht; hun namen zijn alle-
maal bekend.

De postzegels (afb. 19-21) verwijzen
alledrie naar de ‘landing van de Pil-
grims’. Ook op de envelop (afb. 22)
wordt de landing van de Pilgrims in
herinnering gebracht.

De Plymouth Colony
De Pilgrims ‘overwinterden’ in 1620
bij de ‘Mayflower’. Er brak griep uit,
waaraan een groot aantal Pilgrims
overleden.
In het voorjaar 1621 gingen ze hutten
bouwen, en dit was het begin van de
Plymouth kolonie. Op 21 maart 1621
verlieten alle Pilgrims de Mayflower
en vestigden zij zich op het vaste land.
De Pilgrims begonnen graan te zaaien,
voor hun levensonderhoud en bouwden
stevige huizen (afb. 23).
Ze ontmoetten een behulpzame Indi-
aan, genaamd Squanto (afb. 24).

Deze leerde de Pilgrims hoe te vissen.
Ook zorgde hij voor een ander soort
graan om te telen. Dit ‘gecultiveerde’
graan was beter dan hetgeen ze hadden
meegenomen uit Europa.
Verder leefden ze met vrij primitieve
voorwerpen, zoals de op de postzegel
afgebeelde ‘Betty-lamp’ (afb. 25).

Myles Standish
Als er iemand van de Pilgrim Fathers
apart genoemd hoort te worden, dan is
dat Myles Standish (afb. 26). Hij was
de militaire kapitein in Plymouth en
verantwoordelijk voor de veiligheid en
de verdediging van de Pilgrims.
Hij was een beroeps militair, die ook in
Nederland (Leiden) gediend heeft en
daar benaderd werd door Ds. Robinson
om mee te gaan naar Amerika.
Hij is waarschijnlijk de eerste geweest
die daar aan land stapte (afb. 27). Eerst
moest er gevochten worden tegen de
Indianen die hen als indringers zagen,
later gaf Standish de Indianen lessen
in Europese krijgskunde.
Myles Standish werd in 1584 geboren
in Ellenbane. Dit ligt op het eiland
Man. Daar is men trots op deze ‘held
van Nieuw Engeland’, wat ze ook
postaal tot uitdrukking brengen.
Op de maximumkaart van Standish en
op de postzegel zijn woning in Ellen-
bane (afb. 28).
De vraag wordt gesteld: ‘hoe zal Myles
Standish er precies uitgezien hebben?’
De man op de maximumkaart is een in-
gehuurde acteur.
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afb. 30

afb. 34

afb. 31 - 32 afb. 33
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Het portret op de postzegel van Stan-
dish is een creatie van de ontwerper.
Op de envelop (afb. 29) staat de hand-
tekening van Standish en het portret
zoals hij er mogelijk uitgezien heeft.
Dit portret is in 1877 ontdekt in een
winkel in Boston. Het portret was ge-
labeld met: ‘M. Standish, 38 jaar’.
Is dit dè M. Standish?

Het Mayflower Compact
De Pilgrim Fathers sloten over de ves-
tiging van hun kolonie een overeen-
komst; dit werd in het ‘Mayflower
Compact’ vastgelegd.
Ze kwamen overeen om een gemeen-
schap met zelfbestuur op te richten.
Ze beloofden o.a. ‘submission’ (onder-
geschiktheid) en ‘obedience’ (gehoor-
zaamheid).
Het werd op 21 november 1620 door
41 Pilgrim Fathers ondertekend.
Het Mayflower Compact wordt wel het
eerste regeringsdocument genoemd van
Europeanen die zich op het grondge-
bied van het latere USA vestigde en
zien dit als het begin van de democratie
aldaar.
Zowel de envelop (afb. 30) als de post-
zegels (afb. 31-32) verwijzen naar de
ondertekening van het Mayflower
Compact.
Tot de afstammelingen van de Pilgrim
Fathers behoort ook de familie Bush,
‘leverancier’ van twee presidenten van
de USA (afb. 33).

De Mayflower II
In mei 1924 werd de ‘Mayflower’
gesloopt. De restanten zijn gebruikt als
haardhout.
Dit was echter niet het einde van de
geschiedenis van de ‘Mayflower’.
Er kwam een replica dat in 1955/1956
werd gebouwd in Brixham (UK).
In 1957 voer dit schip, ‘Mayflower II’
genaamd, onder gezag van kapitein
Alan Villiers de Atlantische Oceaan
over. Na 53 dagen kwam het schip in
Plymouth (USA) aan.
De ‘Mayflower II’ is nu te zien in het
maritiem museum in Plymouth.
Op de envelop zien we het stempel:
‘Mayflower II, Maiden Voyage’.
‘Maiden voyage’ betekent dat het de
eerste reis is van een schip op eigen
kracht. De datum geeft aan dat het in
april 1957 vertrokken is.
Op de achterzijde van de envelop staat
het aankomststempel, namelijk 13 juni
1957 in Plymouth (USA).

Willem Hogendoorn

‘Mayflower II’ - haven van Plymouth (USA)
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Er werden dit jaar negen jubilarissen
aangeschreven.
Daarvan stelde één lid geen prijs op
de draagspeld. Spijtig genoeg bleek
ons lid in het buitenland onbereikbaar.
Van het zestal dat aangaf de speld wel
te willen ontvangen, waren er drie bij
de uitreiking op 28 oktober.
Uit handen van de voorzitter ontvin-
gen zij hun draagspeld in zilver, ver-
gezeld van een fles wijn.

De andere drie jubilarissen hebben per
post inmiddels hun speld ontvangen.
Alle jubilarissen in het jaar 2008 zijn
vermeld in het overzicht.

Onze vereniging met zo'n ‘harde kern’
van trouwe leden bewijst hiermee het
belang en doel van haar bestaan en
daar zijn wij trots op.

Alle jubilarissen willen wij hierbij
(nogmaals) van harte feliciteren met
hun jubileum.
Wij hopen van harte dat zij nog vele
jaren lid van onze vereniging kunnen
en willen blijven.

het bestuur

Jubilarissen

2008 in het

zonnetje

J.H. Braakman Almaty Kazakhstan 40 jaar 1-11-1968

G.P.J. Corba Leiderdorp 40 jaar 1-4-1968

R.K.J. Hegenbarth Voorschoten 40 jaar 1-3-1968

J.L. Vlasveld Oegstgeest 40 jaar 1-11-1968

F. Lahr Leiden 40 jaar 1-3-1968

Mw. T.C.T. Boks-Nobel Leiden 25 jaar 25-1-1983

R. Koo Leiderdorp 25 jaar 27-9-1983

E.J. Verkaaik Dongen 25 jaar 26-6-1983

A. de Vos Leiderdorp 25 jaar 24-5-1983
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P.V. Noordwijk

‘De Wieken’
Wassenaarsestraat 5
10.00 - 16.00 uur

20 december 2008

31 januari 2009

dagbeurzen

N.V.P.V.

afdeling Alphen a/d Rijn
‘De Bron’, Winkelcentrum Ridderveld, Alphen a/d Rijn van 10.00 - 16.00 uur

14 februari 2009

afdeling Bodegraven
‘Rijngaarde’, Rijngaarde 1, Dronenwijk te Bodegraven van 9.30 - 16.30 uur

31 januari 2009

afdeling Boskoop
‘De Stek’, Puttelaan 48, Boskoop van 13.00 - 17.00 uur

13 december 2008 17 januari 2009 21 februari 2009

Ver. van Postzegelverzamelaars Gouda
‘Het Anker’, Emmastraat 49, Gouda van 10.00 - 16.00 uur

7 maart 2009

inlichtingen:

Alphen a/d Rijn L. Louwerse (0182) 395 103 J. Oosterom (0172) 493 732

Bodegraven D. Verwoerd (06) 532 60 579 C. Schoonhoven (0182) 394 584

Boskoop P. J. de Koning (0182) 615 136 A.P.F. Marijnissen (0172) 216 059

Gouda A.P.D.M. v.Zanten (0182) 631 858 B. Belonje (0182) 528 770

Wilt u hier ook staan?
f.hemelop@wxs.nl

Activiteiten in de regio

http://www.iconenvandepost.nl/

50 cent (leden) - 60 cent (niet-leden),
kijk maar op blz. 15.
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Om een postzegelclub in Kroatië te
bezoeken is niet een gelopen race.
Van de KNBF krijg ik geen enkele
informatie.
Gelukkig kom ik aan een adres met
hulp van de assistente die op dat mo-
ment de camping, waar ik zat, leidt.
De postzegelclub in Karlovac is minder
bekend dan het bier uit deze stad.
De club houdt zijn vergaderingen in
een overheidsgebouw. Dit wordt door
de gemeente beschikbaar gesteld. De
sporen van het oorlogsgeweld zijn nog
duidelijk op het gebouw te zien. In een
grote kamer op de tweede verdieping
houdt het vijf koppen tellende bestuur
zitting. Zij ruilen onderling wat.
De vereniging heeft 40 leden en die ko-
men eens per jaar bij elkaar.
De voorzitter Miroslav Krniæ spreekt
gelukkig wat Engels en vertelt mij dat
er naast postzegels ook belangstelling
is voor telefoonkaarten.
De vereniging heeft hoofdzakelijk
mannelijke leden.

Die leden krijgen bij de filatelistische
loketten van de postkantoren korting.
In Kroatië verschijnen ongeveer 25
nieuwe uitgaven per jaar. Maar met de
komst van commerciële postzegels zal
dat misschien anders worden.

Hans van Waveren

Postzegelen

in Kroatië(2)
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Van Vollenhovenkade 5,
2313 GG Leiden

telefoon (071) 514 90 92

Verzorgt en adviseert:

Boekhoudingen, Belasting-
zaken & Verzekeringen

Voor particulieren,
midden- en kleinbedrijf.

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL

HOLLANDS GLORIE

Camplaan 8, 2103 GW Heemstede
Tel.: (023) 547 74 44, fax (023) 529 16 05

Speciaal voor:

Verenigd Europa, D.D.R., Indonesië, Verenigde Naties,

West- en Oost-Europese landen.

Grote keus voor de motiefverzamelaar.

Omroep
MAX

heeft 40.000
nieuwe leden

nodig!

We hebben er nu 110.000,
maar op 31 december 2008
moeten het er 150.000 zijn.

Dus als u wilt dat MAX
blijft... wordt dan nu lid!

Voor maar € 5,72 per jaar.

bel: 0900 5555 000 (€ 0,10 pm)
of ga naar

www.ikwordlidvanmax.nl

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid J. Kuijpers
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De Nederlandse
Hartstichting wil
met voorlichting
de kennis over
hartfalen ver-
groten.

Daar hebben wij
uw steun heel
hard bij nodig.

Voor al onze activiteiten.

Wilt u meer weten over de
Nederlandse Hartstichting ?

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid W. Groenewegen

Kanker betekent lang niet altijd het einde.

Deze advertentie wordt gesponsord door
Bep en Frans Hemelop te Leiden

Speciale actie? Geverslijn:
0900 - 20 20 041

€ 0,01 per minuut

Steun het Koningin
Wilhelmina Fonds.

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid mevr. M.J. Vos-Geurtsen

De grootste schade bij een
verkeersongeval of misdrijf
is vaak onzichtbaar.
Slachtoffers rekenen op hulp.
Fonds Slachtofferhulp helpt
helpen door organisaties te
steunen die hulp verlenen aan
slachtoffers van een misdrijf,
verkeersongeval of een ramp.
Wetenschappelijk onderzoek en
innovatie stimuleren we ook.

 (070) 392 52 00
www.fondsslachtofferhulp.nl

email: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl

Giro 6700 te Den Haag

Deze advertentie wordt gesponsord
door onze leden L. Vijlbrief en C. Ligtvoet

De natuur in
Nederland
staat onder

druk!

Steun ook
Vereniging

Natuurmonumenten

Noordereinde 60
1243 JJ ‘s Graveland

 (035) 655 99 33

giro 9933
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Luister u graag af?
V: Goedenavond, mevrouw!

Heeft u al Kerstpost ontvangen?
A: Kerstpost? Sinterklaas heeft net z'n

hielen gelicht. En ik heb ook nóg
steeds speculaas in de aanbieding.

V: Die heeft u al maanden in de aan-
bieding. Niet dat ik ze niet lekker
vind, ík lust ze wel iedere dag.

A: Nou dat komt mooi uit, dan zijn ze
dus én lekker én goedkoop!
Moet wel, want je hebt zeker wel
gehoord dat je koffie naar 1 euro
20 gaat? Alles trouwens, behalve
de thee en het water.

V: Wel ja, 10% omhoog, hebben jul-
lie ook last van de kredietcrisis?

A: Nee, Rijn en Vliet heeft dit jaar in
januari al de koffie 33% verhoogd
en door wat gesteggel kan ik het
nu pas doorberekenen.

V: Ach wat zou het ook, ik heb toch
al dikke winst gemaakt op m'n
Kerstpost.

A: Winst gemaakt op je Kerstpost?
Oh, daarom vroeg je net of ik al
had ontvangen. De bezorging van
Kerstpost heeft bij tante Pos toch
geen prioriteit? Maar hoezo heb je
winst gemaakt?

V: Ik heb alle ouwe Kerstpostzegels
van 29 cent opgemaakt, dat mag
van tante Pos, kijk maar op haar
site. Dus zeker vanaf 2002!
Zelfs guldens-Kerstzegels mogen,
maar dan moet er wel 34 eurocent
opzitten. Maar twee keer 50 of 55

ouwe centen is veel meer dan 34
eurocent, daar pas ik voor.

A: Zo, dan heb je toch mooi zoveel
keer 5 cent verdiend en je bent ge-
lijk van je overschotten af, handig
hoor. En je koffie is nu nog 1,10,
volgende maand is het pas 1,20.

V: Ook weer voordeel! Geef me dan
maar een speculaasje extra!

A: Hoho, die zijn afgeteld hoor, alle-
maal één speculaasje! Als iemand
niet hoeft, kan je nog eens langs-
komen, maar nu nog niet.

V: Oké, leuk geprobeerd. Maar jullie
postzegelvelletjes zijn in ieder ge-
val stukken goedkoper dan vorig
jaar. Laten jullie winst liggen?

A: Ben je gek, dan ken je Frans nog
niet! Nee, grotere inkoop, zelfs bij
tante Pos heb je dan meer voordeel
dan vorig jaar, eindelijk!

V: Nou maar te hopen dat je ze kwijt
raakt. Maar 50 cent per zegel is
een stuk goedkoper dan zomer-
zegels, zeg maar dat-ie 5 velletjes
voor me opzij legt. Ik heb tenslotte
net 5 vellen kinderzegels gekocht
en daar zit ook 50% extra op!

A: Postzegelverzamelaars blijven
rekenaars! En goochelaars, met
cijfers bedoel-ik.

V: Ja, ik weet wel waar Abraham de
mosterd haalt!

A: Nou, meldt je dan maar bij het be-
stuur, ze zitten om je te springen!

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (28)
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In aflevering 1 van deze reeks (nr 175)
werden de volgende vragen gesteld:
1. Leiden gebruikte twee pakketpost-

stempels. Waarvoor?
2. Het stadspostagentschap IJsselkade

werd gevestigd op 14-12-’70.
Echter, het stempel werd pas ver-
strekt op 10-2-’71! Welk stempel
(van Leiden??) werd daar gebruikt
in de tussenliggende periode?

U kon wel de eerste vraag beantwoor-
den, maar het stempel uit de tweede
vraag komt pas aan de orde in een van
de komende afleveringen.
Maar natuurlijk hoor ik uw antwoorden
graag. We gaan nu weer verder.

LEIDEN Bijkantoren

LEIDEN Bevrijdingsplein
Met ingang van 18-11-’68 is het post-
agentschap Leiden-Bevrijdingsplein
opgeheven en vervangen door een bij-
postkantoor vooruitgeschoven loket.
En op 10-7-’72 is de bedrijfsvorm van
het bijpostkantoor vooruitgeschoven
loket Leiden-Bevrijdingsplein gewij-
zigd in bijpostkantoor zonder bestel-
ling.

LEIDEN-BEVRIJDINGSPLEIN 1
Het openbalkstempel werd verzonden
op 15-1-’58 en was eind 1979 nog in
gebruik.

LEIDEN-BEVRIJDINGSPLEIN 2
CBBK 0612

Het stempel werd
verstrekt op
11-12-’68.

LEIDEN-BEVRIJDINGSPLEIN 3
CBBK 0613

Het stempel werd
opgeleverd op
1-2-’70 en
verstrekt op
10-2-’70.

LEIDEN Breestraat
Op 23-4-’79 is het bijpostkantoor
Leiden-Breestraat gevestigd.
De eerste vijf cilinderbalkstempels
werden besteld op 7-11-’78 en
opgeleverd op 5-2-1979.
Vier extra stempels werden besteld
en opgeleverd op 14-5-’79.

De cylinder-

balkstempels

van Leiden 2

Wilt u reageren? - Cees Janssen,
Timmermanshove 29,
2726 DX Zoetermeer,

 (079) 351 27 56 of per e-mail:
cees.j.e.janssen@hccnet.nl
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LEIDEN-BREESTRAAT 1
CBBK 0614

Het stempel
werd verstrekt
op 2-3-’79 en
gebruikt vanaf
23-4-‘79.

LEIDEN-BREESTRAAT 2
CBBK 0615

Het stempel
werd verstrekt
op 2-3-’79 en
in gebruik
genomen op
23-4-’79.

LEIDEN-BREESTRAAT 3
CBBK 0616

Het stempel
werd verstrekt
op 2-3-’79 en
in gebruik
genomen op
23-4-’79.

LEIDEN-BREESTRAAT 4
CBBK 0617

Het stempel
werd verstrekt
op 2-3-’79 en
in gebruik
genomen op
23-4-’79.

LEIDEN-BREESTRAAT 5
CBBK 0618

Het stempel
werd verstrekt
op 2-3-’79 en
in gebruik
genomen op
23-4-’79.

LEIDEN-BREESTRAAT 6
CBBK 0619

Het stempel
werd verstrekt
op 30-5-’79.

LEIDEN-BREESTRAAT 7
CBBK 0620

Het stempel
werd verstrekt
op 30-5-’79.

LEIDEN-BREESTRAAT 8
CBBK 0621

Het stempel
werd verstrekt
op 30-5-’79.
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LEIDEN-BREESTRAAT 9
CBBK 0622

Het stempel
werd verstrekt
op 30-5-’79.

LEIDEN Lammermarkt
Mededelingen No 8 van 23-2-’71:
Kantoren, Vestiging enz.
Op 1-3-’71 wordt het bijpostkantoor
vooruitgeschoven loket Leiden-
Lammermarkt gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het
postkantoor Leiden.

LEIDEN-LAMMERMARKT 1
CBBK 0623

Het stempel
werd verstrekt op
10-2-’71 en in
gebruik genomen
op 1-3-’71.

LEIDEN-LAMMERMARKT 2
CBBK 0624

Het stempel
werd verstrekt op
10-2-’71 en in
gebruik genomen
op 1-3-’71.

LEIDEN Merenwijk
Mededelingen No 19 van 14-5-’74:
Kantoren, Vestiging enz.
Op 1-4-’74 is het bijpostkantoor voor-
uitgeschoven loket Leiden-Merenwijk
gevestigd, dat voor de postdienst res-
sorteert onder het postkantoor Leiden.

Mededelingen No 6 van 10-2-’76:
Kantoren, Vestiging enz.
Op 16-2-’76 wordt het bijpostkantoor
vooruitgeschoven loket Leiden-Meren-
wijk opgeheven onder gelijktijdige
vestiging van het bijpostkantoor voor-
uitgeschoven Leiden-WinkeIcentrum
Kopermolen dat voor de postdienst zal
ressorteren onder postkantoor Leiden.

LEIDEN-MERENWIJK 1
CBBK 0625

Het stempel werd opgeleverd op
25-2-’74, verstrekt op 19-3-’74 en in
gebruik genomen op 1-4-’74.
Het stempel werd buiten gebruik ge-
steld op 16-2-’76, terugontvangen op
de eerste afdeling Post Exploitatie
(PE 1) van het Staatsbedrijf der PTT
op 24-2-’76 en vernietigd op 18-3-’76.
Gebruiksperiode van 1-4-’74
tot 16-2-’76.  wordt vervolgd
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bezoekadres:
Boulevard 12
3707 BM Zeist
Een uitvoerige route-
beschrijving vindt u
op onze website.

winkel:
di-vr 10-17 uur
za 10-16 uur
ma gesloten

postadres:
Postbus 925
3700 AX Zeist
 (030) 693 77 99

(030) 693 77 00

© www.fotonatura.com

Het is niet verplicht om postzegels van vogels
te verzamelen, maar...

...wel om de Vogelbescherming te steunen.

Meldt u aan op: info@vogelbescherming.nl
www.vogelbescherming.nl

Wordt donateur van Stevenshage of maak een ander donateur!

De asieldieren hebben uw steun hard nodig!

Voor 15 euro per jaar bent u al donateur en ontvangt u
ons blad ‘Beestenbende’.

Kenauweg 1, 2331 BA Leiden  (0900) 20 20 898 (30 ct/min)

OPEN: MAANDAG t/m
ZATERDAG 13.00-16.00

www.dierenasielleiden.nl

Ons postbanknummer is 14650.

Streek-Dierentehuis

Leiden

Deze twee advertenties worden gesponsord door ons lid J. Nijholt te Leiden
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Zoals bekend wordt op de Postzegel-
totaaldag op 18 januari 2009 aandacht
besteed aan de Pilgrim Fathers.
Daarom heb ik weer een ‘persoonlijke
postzegel’ ontworpen (zie blz. 15).
Voor ‘de publiciteit’ hebben we begin
november een ‘persbericht’ verzonden.
Daarop is van veel kanten een reactie
op geweest.

Gezien de publicatie van 4 november
in het Leidsch Dagblad roept de ge-
bruikte vlag van Leiden vragen op.
Via de website van onze vereniging
heb ik daar op gereageerd. Omdat niet
alle leden de mogelijkheid hebben of
benutten om de site te bezoeken, geef
ik u hier enige achtergrond informatie.

Bij de Pilgrim Fathers denk je - als ont-
werper - natuurlijk niet aan de moderne
vlag van Leiden, de vlag moet natuur-
lijk wel een beetje passen bij de tijd
van toen (1600-1700).

Want op het velletje 'Mooi Nederland'
(NVPH 2413) zit er tenslotte al een
pilgrim 'father' op een supermoderne
fiets!

Pas sinds 1949 hebben we in Leiden
de vlag met de horizontale banen rood-
wit-rood en de gekruiste sleutels in een
cirkel. De baarden van de sleutels wij-
zen naar buiten.

Dit in tegenstelling tot de oude Leidse
vlag die voor de postzegel werd ge-
bruikt; daarop zijn de baarden van de
sleutels naar binnen gekeerd.

Voor 1949 had Leiden een rood-witte
vlag met twee horizontale banen: rood
boven en wit onder; zoals Indonesië en
Monaco of de omgekeerde vlag van
Polen.

De vlag die voor de persoonlijke post-
zegel werd gebruikt, is te vinden op:
http://flagspot.net/flags/nl-zh-le.html
Het ‘Napolitan flagbook of 1667’ is in
het bezit van de ‘John Carter Brown
Library’, Providence, USA.

‘The making of ’

een postzegel



37

De website biedt trouwens veel meer
op het gebied van vlaggen en wapens,
kijkt u daar zelf maar eens rond.

Op het postzegelblog werd gevraagd:
‘Hoe heeft jullie ontwerper dit voor
elkaar gekregen?’

Daar heb ik toen graag op geantwoord:
‘Eigenlijk is het vrij simpel om een
persoonlijke postzegel te ontwerpen.
Je hebt maar een heel kleine ruimte en
dat staat al gauw te vol, dus ik probeer
het vooral eenvoudig te houden.
Er is eerder gekozen voor het onder-
werp voor 2009: de Pilgrim Fathers.
En de link naar Leiden natuurlijk!
Dan kom je al gauw op het wapen of
de vlag van Leiden. Een vlag hoort bij
een schip: dus vanzelfsprekend(?) de
Mayflower.
O ja, en dan het hoofdonderwerp:
de Pilgrim Fathers.
De figuren van een man en een vrouw
vielen mij al snel op, ze zijn typisch
voor die tijd. Waar je ook rondkijkt: in
Leiden, in Engeland - waar ze vandaan
kwamen - of in Massachusetts, overal
zie je die bijzondere hoeden.
Dan begint het geschuif op die paar
vierkante centimeters binnen het
bestaande kader van de persoonlijke
postzegel.
Gelukkig is het huidige kader bruik-
baarder dan het gestreepte kader.
Hoewel het bruin in de zegel 2008 van
Frederik Kaiser goed harmonieerde
met de paarsige rand.

Het lettertype moet zowel iets eigens
hebben en ‘passen’ bij het lettertype
van TNT Post, dus dat is proberen en
nog eens proberen.
Voor tekst is er niet veel ruimte, vooral
omdat je op zo’n kleine postzegel de
plaatjes nog wel een beetje moet kun-
nen zien.
En hoewel er weinig tekst is, ben je tij-
den aan het heen en weer schuiven
voor je tevreden bent, waar alles staat.
Dan een grootformaat afdruk (in kleur)
maken en die een paar dagen in het
zicht op je bureau laten liggen.
Ook dan zit je er nog regelmatig aan te
schaven; letters iets kleiner of iets gro-
ter, dit zwart, dit rood of net andersom.
Andere kleuren? Die verpesten gelijk
het ’simpele’ ontwerp, dus terug naar
rood, wit en zwart, de Leidse kleuren
tenslotte.
En dan daalt de rust neer: zo moet-ie
zijn en niet anders!
Gelukkig kan ik er nog 14 dagen tegen-
aan kijken, voordat ik het ontwerp op
de bestuursvergadering presenteer.
Het idee van een alternatieve zegel heb
ik dan allang laten varen: dit is hem,
daar moeten jullie het mee doen.
En nu maar broeien op het onderwerp
voor 2010, ons 70-jarig jubileum!’

Frans Hemelop

Wilt u àlles over de postzegel nalezen?
Bezoek dan onze website:
http://home.planet.nl/~hemel026/lvpv.htm
Op onze site vindt u ook de reacties
die in november hebben gestaan op:
http://www.postzegelblog.nl/
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In de oorlog was een deel van het
Ministerie van Financiën naar Deventer
overgeplaatst. Buiten de PTT om werd
in de Hongerwinter door dat Ministerie
een koeriersdienst onderhouden.
Vanwege de problemen met het post-
verkeer kregen ambtenaren onder be-
paalde voorwaarden toestemming om
brieven voor oudere en/of kinderen met
deze koeriersdienst mee te geven.
De brieven moesten normaal zijn
gefrankeerd, terwijl de postzegel on-
geldig werd gemaakt door een eigen
stempel: een 34 mm ringstempel met
de woorden: Ministerie van Financiën.
In het midden staat het Nederlandse
wapen en onderaan een vijfpuntige
ster. Een dagtekening ontbrak.

Door op deze wijze post te laten ver-
voeren handelde het Ministerie in strijd
met de postale voorschriften.

R.E. Taselaar

Noot redactie:
Dit artikel mag niet door anderen worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestem-
ming van de heer Taselaar.

Een ‘persoonlijke’ brief uit Schiedam verzonden naar Deventer

Koerierspost bij het

Ministerie van Financiën

in 1944 en 1945
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Kleur Fonds
bijna uitgeput?

Vorige keer stond dit opschrift erboven
met een uitroepteken!
Waarom dan nu met een vraagteken?
Omdat het uitroepteken er stond als
een ‘schreeuw’ om hulp.
Er staat nu een vraagteken achter, om-
dat ik me afvraag of u het uitroepteken
toen wel heeft begrepen.
Is er dan helemaal niet op gereageerd,
vraagt u zich af?
Natuurlijk wel, maar met mate.
In het potje (met de kleurige ballen) op
de bar zat:
in september 13 euro;
in oktober 7 euro;
in november 8 euro,
dat is samen 28 euro.

Gelukkig heeft iemand die ‘de Sleutel-
post’ een goed hart toedraagt heel snel
gereageerd en 25 euro overgemaakt.
Hartelijk dank! Met uitroepteken!
Kijk, zo’n gebaar zet nog eens zoden
aan de dijk! Met uitroepteken.
Ik krijg vaak complimenten over ‘de
Sleutelpost’, en natuurlijk is dat heel
fijn om te horen. Maar wilt u dat nu
eens vertalen in een (substantiële)
bijdrage aan het Kleur Fonds?
Duidelijker dan dit, kan het toch niet?

Frans Hemelop

Het bestuur en
de redact ie

wensen u al len
pret t ige

feestdagen en
een gezond

en voorspoedig

2009
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijdrage voor 'de Sleutel-
post’ van december inleveren tot en
met 21 november 2008.

In dit nummer:

Joseph Scaliger
Josephus Justus Scaliger (1540-1609)
roepnaam Jos, werd in 1540 geboren in
Agen, in het zuiden van Frankrijk.
Hij was een afstammeling van de fami-
lie Della Scala, een adellijk geslacht uit
Verona, die woonden in de imposante
burcht van de Scaligero te Sirmione op
een schiereiland aan het Gardameer.
Dit kasteel staat op een Italiaanse post-
zegel afgebeeld.
Joseph Scaliger werd wel een pseudo-
wiskundige genoemd, omdat hij orde
bracht in het kalenderstelsel.

In 1593 kwam hij naar Leiden, waar hij
de de hoogleraar Lipsius opvolgde, die
om gezondheidsredenen ontslag nam.
Scaliger was zo beroemd dat zijn aan-
wezigheid op de Leidse Universiteit al-
leen al voldoende was. Colleges hoefde
hij niet te geven, zijn uitstraling was
genoeg.

Hij was met voorsprong de bekendste
geleerde van zijn tijd en had zo’n grote
aantrekkingskracht dat uit heel Europa
studenten naar Leiden kwamen om aan
de academie lessen te volgen.
Op 21 januari 1609 overleed hij in
Leiden. Scaliger werd met veel eer-
betoon van de universiteit en de stad
Leiden begraven in de Vrouwekerk, het
latere symbool van de Pilgrim Fathers.
Tegenwoordig zijn de grafsteen en
het gedenkbord van Jos Scaliger in de
Pieterskerk te bezichtigen.

Willem Hogendoorn

Filate-
listigheden

26

NVPH 355 Italië (1980)



Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

Vrouwensteeg 3, 2312 DX Leiden
Tel. (071) 512 32 33

Reeds meer dan 50 jaar leveren wij
landen- en motief abonnementen van

nieuwe uitgaven van alle landen
van de wereld.

Voor verenigingen en bedrijven
speciale kortingen.

Tevens vragen wij doorlopend te koop
Verzamelingen en Partijen

INKOOP VERKOOP
TAXATIES ADVIEZEN



De Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars biedt u:

 het Nederlands Maandblad voor Filatelie

 het eigen kwartaalblad ’de Sleutelpost’

 rondzenddienst, zowel als deelnemer en als inzender

 verkoop van uw materiaal op onze veiling - provisie 5%

 maandelijkse ledenbijeenkomsten met veiling en
deelname aan presentie- en halve-euro-loterij

 adviescommissie voor leden en erfgenamen

 jeugdafdeling vanaf 6 jaar

 eigen website: http://home.planet.nl/~hemel026/lvpv.htm

 gratis ‘Sleuteltje’ in ’de Sleutelpost’

 gratis lenen van de fosforlamp

 gratis lenen van de Yvert-/Michel-catalogus

 gratis lenen van de optische watermerkzoeker

 gratis deelname aan cursus Begeleiding bij filatelie

 gratis lenen van literatuur uit de Bondsbibliotheek

 kortingen bij aankoop filatelistische benodigdheden


