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Redactieve

bijdrage

Zo, het zit erop, deze aflevering kan
weer naar de drukker. Bep en ik kun-
nen weer lekker op vakantie.
Cees en Gerrit Anker nemen in juni de
bar van Bep over, dus wij kunnen met
een gerust hart de vereniging een
poosje ‘de rug toekeren’.

Dit nummer toont veel Persoonlijke
postzegels; geïnspireerd op het woord
‘van de voorzitter’. Toevallig lagen er
ook wat artikeltjes over dat onderwerp.
De P.P. staat in de belangstelling.
Wellicht tot plezier van TNT Post,
maar dat terzijde.
Toen ik - op 2 december 2008 - onze
eerste Pilgrim Father-zegels bestelde,
had dat nummer 225784. Bij de laatste
bestelling - 20 februari - 396744.
In 80 dagen 171.000 bestellingen; ruim
2.100 per dag (incl. weekend!).
Het velletje van het Wereld Muziek
Concours (zie blz. 34) van april(?)
heeft al 537.061. Dus (toen) al meer
dan een half miljoen bestellingen!
Waarschijnlijk zitten nu we al dik over
de 600.000.
Als er een catalogus Persoonlijke post-
zegels komt, wordt dat ‘een dikke pil’.

Gauw terug naar ‘de Sleutelpost’.
Cees Janssen presenteert het slot van
de Leidse cylinderbalkstempels; voor
het gemak Groot-Leiden.
Leiderdorpers en Oegstgeestenaren,
neem het Cees maar niet kwalijk.

Dank zij het Kleur Fonds komen de
middenpagina’s weer k(l)eurig voor de
dag, daar zal Willem blij mee zijn.
En u ook, mag ik hopen.

Ik heb ook weer kunnen putten uit een
reeks uit de Tweede wereldoorlog van
de heer Taselaar, ons lid uit het verre
Vaassen aan de rand van de Veluwe.
De vader van deze heer Taselaar was
van 1947 tot 1968 als penningmeester
een van mijn voorgangers.
Over ledentrouw gesproken.

We hebben nu ook een buitenlands lid
als voorzitter; lees maar na op blz. 15.
Probeert u dit tijdens uw vakantie ook
maar eens te bereiken.

Als vervolg op de Doe-eens-een-gooi-
puzzel over de Lutine die bij Vlieland
is gestrand, doet Erik den Boer zijn
verhaal over goudstaven en complot-
theorieën. Ik hoop wel dat ik er de
juiste zeilschepen bij heb gedaan.

Veel persoonlijk plezier tijdens
ons zomerreces.

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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juni 2009

16 ledenbijeenkomst met veiling en
alle leden prijs in de gratis verloting

20 Dagbeurs N.V.P.V. afd. Boskoop (zie blz. 14)

juli en augustus 2009

geen bestuursvergadering en ledenbijeenkomst

augustus 2009

28 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 179

september 2009

8 bestuursvergadering

14 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 179

21 bijeenkomst voor de Jeugd

22 ledenbijeenkomst met veiling

... en alvast voor ...

oktober 2009

16/18 Postex 2009 in Apeldoorn

Zie ook de activiteitenagenda: blz.13

Agenda
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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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Mag ik even persoonlijk met u wor-
den? Wat vindt u van de persoonlijke
postzegel? De meningen zijn nogal
verdeeld in filatelieland.
Een tegenstander:
‘Persoonlijke postzegels hebben met
postale noodzaak niets meer te maken’.
Een voorstander zegt echter:
‘Persoonlijke postzegels geven de
filatelie een 21

e
-eeuwse actualiteit.’

Wat u er ook van vindt: persoonlijke
postzegels zijn niet meer weg te den-
ken uit de filatelie.

Persoonlijk denk ik: als dit een feit is,
dan heeft het weinig zin om ze te gaan
boycotten. Hoewel de introductie van
de persoonlijke postzegel er toe bij
gedragen heeft dat ik gestopt ben met
nieuw-Nederland te verzamelen, heb ik
geen aversie tegen deze zegels.

Sterker nog, met enthousiasme heb ik
(voor de vereniging) al tientallen vellen
van onze persoonlijke postzegels van
de Pilgrim Fathers verkocht.
Zelf heb ik er maar een paar in mijn
verzameling, maar dat komt omdat ik
alleen verzamel wat in mijn thema’s
past. Een persoonlijke postzegel over
Leiden bijvoorbeeld, die wil ik niet
missen.

Alleen, als ik daarmee aan een wed-
strijdtentoonstelling zou meedoen, dan
heb ik een probleem.
Want ‘de regels’ zijn dat je alleen
de officieel door Posterijen ingevulde
exemplaren (van de oorspronkelijke
persoonlijke postzegel) bij wedstrij-
den mag gebruiken .
Een lid van onze vereniging noemde
dit in 2007 al de wereld op zijn kop.
Het ‘maakwerk’ van de posterijen mag
wel; het persoonlijke maakwerk niet’.

Ik denk dat het hoog tijd wordt voor
herbezinning.

Van de

voorzitter

SLEUTELTJE

GRATIS TE PLAATSEN

Voor ieder lid - eens per jaar.

e-mail: f.hemelop@wxs.nl of  (071) 521 29 38
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Op de Algemene Vergadering van de
KNBF heb ik het bondsbestuur ge-
vraagd om een standpunt in te nemen
over de persoonlijke postzegel en het
gebruik daarvan bij tentoonstellingen.
Men heeft dit toegezegd.

Wat is uw persoonlijke mening over de
persoonlijke postzegel? Dat hoor ik
graag van u.

Persoonlijk wens ik u goede vakantie.

Willem Hogendoorn

P.S.:
Rare naam eigenlijk ‘persoonlijke post-
zegel’. TNT geeft ze (ook) uit en daar is
niets persoonlijks aan. Persoonlijk
denk ik dat de benaming ‘Postzegel met
gevarieerde afbeelding’ beter de lading
dekt. Maar dat is puur persoonlijk.

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.

Nieuwe leden:
Mw. C. Verlooij-de Graaf

Voorschoten
C. Verlooij

*) huisgenootlid
Voorschoten

A.G.M. Winkel Groenendijk
Katwijk

C.R. Zwart Leiderdorp

Weer lid per 1-3-2009:
*) misverstand

J. Bosmans Leiden

Overleden:
J. van Rossen Leiden

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

Ledenmutaties

Het bestuur
zoekt

twee medebestuursleden

Aangeboden:
gezellige werkomstandigheiden,

gratis consumptie tijdens
vergaderingen en

prima vooruitzichten.

Gevraagd:
Meedoen en meedenken!

Laat ú iets van zich horen?



8 Uit de

leden-

vergadering

U weet het, sinds begin maart zit het
bestuur zonder secretaris. Dat is na-
tuurlijk weer even(?) behelpen.
Maar ik weet zeker dat ú ons niet in de
steek zult laten.
Met die optimistische gedachte maak
ik de samenvattingen dit keer zelf.
U de volgende keer?

Frans Hemelop

De voorzitter, Willem Hogendoorn, is
namens ons naar de Lakenhal, waar
Joke Kardux als Amerika-deskundige
de geschiedenis van de Pilgrims be-
licht. Daarom is Peter de Poorter, onze
vice-voorzitter, vanavond ‘de baas’.

Er is bericht van Eric Kniese dat hij
met onmiddellijke ingang stopt als
secretaris. Eric heeft een -in zijn ogen-
onoverbrugbaar verschil van inzicht in
besturen.
Het bestuur is niet vernieuwend, maar
houdt te strak vast aan de lijn van de
afgelopen 25 jaar.
Dus, we zoeken een secretaris!
Er zijn ook nog twee andere vacatures
binnen het bestuur.
We doen een dringend beroep op u, wij
kunnen het niet met vier man. En statu-
tair moet het bestuur uit vijf personen
bestaan.

Peter de Poorter heeft een lijst met
mededelingen:
- overleden: G.J.M. Kolkman
- nieuwe leden: C.R. Zwart

C. Verlooij-de Graaf
C. Verlooij (huisgenootlid)

- De schorsingen van februari worden
ingetrokken; iedereen heeft betaald.

- het velletje Pilgrim Fathers en de en-
velop zijn nog steeds te koop

- er is advertentie-ruimte beschikbaar
in ‘de Sleutelpost’

- het jubileum 2010 en de Postzegel-
totaaldag hebben als thema:

1940 - een moedig jaar
1940 is het geboortejaar van onze
vereniging en in 1940 hield prof.
R.P. Cleveringa op de Universtiteit
van Leiden zijn beroemde pro-
testrede. Hij werd gearresteerd, de
studenten gingen staken en de Uni-
versiteit werd gesloten.

- vanavond stopt Gerard Slakhorst
en neemt Willem de Wit de veiling-
hamer van hem over

De in het Engels gemaakte Doe-eens-
een-gooi-puzzel van Hans van Wave-
ren is niet makkelijk; toch 8 prijzen.

Ledenbijeenkomst
24 maart 2009 - 50 aanwezigen

Zo doe ik het
nu toch al al

25 jaar?!
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Na de laatste veiling van
Gerard Slakhorst ontvangt
hij van Peter de Poorter een
waardebon en een fles wijn
voor zijn 15-jarige inzet.

Dat deed hij met verve en vele verha-
len over landen, culturen en eilanden,
doorspekt met anekdotes.
Gerard, bedankt!
Onze nieuwe afslager Willem de Wit
doet de laatste 5 kavels.

Van de 130 kavels gaan er 39
retour, geen slecht resultaat.

J.W. Frisolaan 15 - 2252 HC - Voorschoten - tel.: 071-5619264

Thema’s: o.a. motoren, schepen, vliegtuigen, vogels en vuurtorens

Wereldnieuwtjesdienst
Wij kunnen u alle nieuwe uitgiften van alle
landen leveren: o.a. Nederland, Nederlandse
Antillen, Aruba, Indonesië, België, Italië,
Luxemburg, Duitsland, Kanaaleilanden,
Zwitserland, Engeland, Ierland, Estland,
Letland, Litouwen, Israël, Australië en
Nieuw Zeeland.
Ook veel gebruikte zegels van Nederland,
Nederlands-Indië en Curaçao.
U kunt uiteraard ook op thema geleverd
krijgen: motoren, vliegtuigen, vogels, sche-
pen en vuurtorens.

Albums
Wij kunnen u alle bekende merken leveren
en hebben bijna alle artikelen van Davo en
Importa in voorraad.

Voor muntenverzamelaars verkopen wij
alleen accessoires.
Verzendkosten komen voor uw rekening.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag
zijn wij geopend van 10 t/m 17 uur.

Onze website: http://www.vph-wph.nl/
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In de halve-euro-loterij wint Fer Koe-
leman de 1e prijs; ook de gratis verlo-
ting heeft vele winnaars.

Peter bedankt de bar; deze gezellige
avond is om 22:20 uur afgelopen.

Willem Hogendoorn, onze voorzitter
is er weer; nu heeft Peter de Poorter
zich afgemeld. Er zit opnieuw maar
drie man achter de bestuurstafel.
Te wachten op versterking?

Nieuws van de Bondsvergadering
van 25 april:
- Bondscontributie 2010 gaat 20 cent

omhoog naar € 4,35 per lid
- ons lid Cees Janssen is onderschei-

den met de Waller-medaille, Cees
van harte gefeliciteerd

- er is gevraagd naar een standpunt
over Persoonlijke postzegels; dit zal
worden besproken

Mededelingen:
- in Filatelie van april artikel Pilgrim

Fathers van Willem Hogendoorn
- ook in Filatelie onderscheiding in

februari voor Hero Wit

De beamerpresentatie van de heer Cor
Winkler Prins over de geschiedenis
van het ontstaan van Naturalis in:
‘Naturalis, een modern museum met
een rijk verleden’ is zeer interessant.

Er blijkt uit dat met poststukken en -
zegels een boeiend verhaal kan wor-
den opgebouwd.

Willem de Wit heeft ‘zijn vuurdoop’
en dat gaat hem goed af. Er gaan 43
kavels retour.

De doe-eens-een-gooi-puzzel over
ruimtevaart levert twee prijswinnaars
op met vier van de vijf goed.

De hoofdprijs in de halve-euro-loterij
zijn de Europazegels uit 1956.

Mevr. Van Oosten wil graag telefoon-
nummers van de deelnemers aan de
rondzenddienst op de lijst zien.
Dan kan je vooraf even bellen.

Mevr. Arbouw heeft voor het eerst
Bep Hemelop geholpen om ons van
versnaperingen te voorzien.
Beiden worden ze om 22:10 uur met
hartelijk applaus bedankt.

Ledenbijeenkomst
28 april 2009 - 44 aanwezigen

‘Jongens’
van de
veiling:
tot uw
dienst!
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SLEUTELTJE

Oeps, een beetje te enthousiast !

ALLE nrs 176 (Pilgrim Father zegel) heb ik uitgedeeld

op de Postzegeltotaaldag, heeft u er ééntje voor mij?

e-mail: f.hemelop@wxs.nl of  (071) 521 29 38

Dit is een korte ledenbijeenkomst om-
dat er geen bijzondere dingen op het
programma staan.
Weer een klein bestuur:
Willem Hogendoorn, Jan Pieters en
Frans Hemelop.

Ons erelid Wim Groenwegen is lekker
fietsen met zijn vrouw in Brabant en
erelid Leo Vijlbrief verkoopt de 200
loten weer razend snel.

Mededelingen:
- nieuw lid: de heer A.G.M. Winkel

Groenendijk
- overleden: J. van Rossen
- ernstig ziek: Theo van Daalen
- gezocht: drie bestuursleden
- gevraagd: donatie Kleur Fonds
- aanwezig: 5-cent boeken
- de jeugd gaat exposeren op de Dag

van de Jeugd Filatelie

Veilingmeester Willem de Wit slaat
vlot zijn 80 kavels af, 38 gaan retour.

Zeven leden hebben 4 van de 5 vragen
over Hawai goed bij de DEEG-puzzel.

De kinder-serie 327/31 uit 1939 is een
niet te versmaden prijs in de loterij.
Aat Schilperoort, onze statisticus, kan
vertellen dat wij in juni 2009 voor de
100e keer in Rijn en Vliet zitten.
Wordt er dan getracteerd?

Al vroeg, om 21:30 uur, kan Willem
Hogendoorn de bar - Aat Schilperoort
en Bep Hemelop - bedanken voor hun
goede zorgen

Weet u dat ons aanbod nog steeds geldig is?

Voor de vakantie lid worden? Dat is GRATIS! Zegt dat voort.

Ledenbijeenkomst
26 mei 2009 - 42 aanwezigen
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Bestuur en redacteur

wensen u een goede

en gezonde vakantie

en tot ziens op

22 september

Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies

Op dit moment is het programma voor
het 2e halfjaar nog niet bekend.

18 januari 2009
2009 - Pilgrim Fathers 1609-1620

velletje van 10 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44 - zie pagina 35.

Voorlopig geen activiteiten,

dan maar een

vakantie-impressie.
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We zoeken ook ‘echte’ adverteerders!
Weet u er een te vinden?

dagbeurzen

N.V.P.V.

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

20 juni 2009

inlichtingen:

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

P.V. Noordwijk

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

Activiteiten in de regio

http://www.iconenvandepost.nl/

50 cent (leden) - 60 cent (niet-leden),
Nog steeds verkrijgbaar.

Een verzamelaar uit Zuidlaren,
wilde het thema olifanten gaan sparen.
Het werd veel te zwaar,
Toen stortte ‘t huis in elkaar.
En tussen de restanten
zocht hij zijn verzameling olifanten.

Gerrit Anker
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Van 12 tot 20 mei heb ik samen met
mijn vrouw van een (welverdiende)
vakantie genoten in Macedonië.
We waren uitgenodigd door een vriend
in Skopje en deze vriend, ook een post-
zegelverzamelaar, nam mij mee naar de
Filatelistenvereniging Skopje.
Deze vereniging met ongeveer 30
leden hebben twee keer per week een
bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkom-
sten is men vooral bezig om albumbla-
den te maken voor tentoonstellingen.
Tien van de 30 leden exposeren name-
lijk internationaal. Dat zie ik bij ons
nog niet zo gebeuren.

Ik heb daar weer veel nieuwe contacten
opgedaan.

Men was zo ingenomen met mijn bui-
tenlandse inbreng, dat ik spontaan tot
lid werd benoemd zonder betaling van
contributie.
Ik kreeg een echte lidmaatschapskaart;
mijn naam is erop vermeld in het cyril-
lische schrift, wat daar gebruikelijk is.
Dus voor u en mij onleesbaar; het enig
leesbare is dat ik lid nummer 68 ben.
Een leuke ervaring!

Willem Hogendoorn

Filatelie

tijdens de vakantie

Moeder Teresa
(Agnes Gonxha Bojaxhiu)

werd op 27-8-1910
geboren in Skopje.
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Eugène Dubois, in 2008 was het
150 jaar geleden dat hij in Eijsden
werd geboren, is voor het begrip van
de evolutie van de mens van onschat-
bare waarde geweest.
Immers de acceptatie van een evolutio-
naire ontwikkeling van de mens, net als
van alle andere levende organismen, in
stappen over honderden miljoenen ja-
ren onderhevig aan de selektiedruk,
kon alleen maar bewezen worden door
‘de missing link’. Een fossiel die een
duidelijke tussenstap was tussen
mensapen en aapmensen en mensen.
Dubois heeft zijn leven in het teken
van de jacht op deze ‘missing link’ ge-
plaatst en hem ook gevonden in Trinil
op Java. Daarmee bewees hij dat Dar-
win gelijk had met zijn beweringen.
Ook zijn verdere leven heeft hij op
onvolprezen wijze besteedt aan de
wetenschap tot hij in 1940 overleed.

Hoe lang duurt het voordat je de alge-
mene erkenning krijgt die je toekomt.

Dubois heeft
het zelf eigen-
lijk niet meer
mogen mee-
maken.

Nu wordt algemeen wetenschappelijk
de waarde van zijn ontdekkingen ge-
accepteerd. Maar maatschappelijk is
dat in Nederland nog steeds ver weg.
Zo heeft Eugène Dubois nog steeds
geen enkele vorm van filatelistische
erkenning mogen krijgen.
Peter Brandhuber en Jos van den
Bosch, beiden lid van de ‘Arbeits-
gemeinschaft Bergbau und Geowissen-
schaften e.V.’, hebben daar nu een
einde aan gemaakt door in te spelen
op de mogelijkheid eigen ‘persoonlijke
postzegels’ te laten ontwerpen.
Zo heeft Eugène Dubois uiteindelijk
toch zijn eigen postzegel.
Het ontwerp is van Peter Brandhuber
en toont naast de handtekening, de
schedelkap, een dijbeen en twee kiezen
van de Homo erectus javensis, die
Dubois opgegraven heeft in 1893.

Van deze persoonlijke zegel ligt het
copyright bij de leden van de ‘ArGe
Bergbau en Geowissenschaften’.
Kosten € 8,50 incl. verzending.
ING-bank 2443419 tnv J.H.L. van den
Bosch, Klimmen. Met naam en adres!
e-mail: vdbohand@planet.nl

Dan maar

zelf...
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Tijdens de zomervakantie in 2008
las ik het bericht dat Radovan Karadzic
was gearresteerd en werd overgebracht
naar het Joegoslavië tribunaal in Den
Haag, om daar te worden berecht voor
genocide.
Genocide, wat houdt dat precies in?
Volgens het woordenboek betekent
genocide: de vernietiging van een
bepaald volk, ras of aanhangers van
een bepaalde godsdienst, kortweg
massamoord.

In het geval van Karadzic gaat het om
het drama van Srebrenica van 11 juli
1995 waar naar schatting 8.000 mos-
limjongens en -mannen werden ver-
moord. Zij stonden formeel onder be-
scherming van een Nederlands VN-
bataljon. Genocide dus, en volgens
velen de ergste daad van genocide in
Europa sinds de Tweede wereldoorlog.

Postaal is dit in 2005 herdacht met een
postzegel van Bosnië Herzegovina
(afb. 1).
Wat mij bij blijft is dat als er weer een
massagraf ergens gevonden wordt, dat
dit altijd in de media gepaard gaat met
lugubere beelden van skeletten (afb. 2).

Armenië
De Armeense Genocide (soms aange-
duid als Armeense kwestie) is de naam
voor de moorden op honderdduizenden
tot meer dan een miljoen Armeniërs,
die gepleegd werden in het Ottomaanse
Rijk ten tijde van het regime van de
Jonge Turken.
In 1915 werden honderden tot enkele
duizenden leden van de Armeense elite
zonder enkele vorm van proces ver-
moord in Constantinopel (Istanbul).
De Armeniërs zien dit als het begin van
deze volkerenmoord.

Genocide

afb. 1 afb. 2

The Killing Fields in Cambodja
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Turkije ontkent de Armeense genocide
formeel (nog steeds) en zegt dat de
doden het slachtoffer zijn geworden
van burgeroorlog, hongersnoden en
andere ontberingen. Zij spreekt dan
ook liever van de Armeense Kwestie.
Elk jaar op 24 april wordt het begin
van de volkerenmoord door de Arme-
niërs herdacht. In de Armeense hoofd-
stad Erevan is een speciaal monument
hiervoor opgericht (afb. 3).
Ook in andere landen waar Armeniërs
wonen worden herdenkingen georgani-
seerd, zoals bijvoorbeeld in Uruguay
(afb. 4).

Rwanda
De Rwandese genocide, ook wel
genoemd de Rwandese burgeroorlog,
was een volkerenmoord die in 1994
plaatsvond in Rwanda.

Gedurende deze genocide werden naar
schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's
en gematigde Hutu's vermoord in een
periode van 100 dagen, van 6 april tot
half juli 1994.
De oorzaak van deze oorlog kan
gevonden worden in de historische
verhoudingen tussen Hutu-meerderheid
(90%) en de
Tutsi-minder-
heid (10%).

In Rwanda wil
men dit nooit
meer meemaken
(afb. 5).

afb. 3 afb. 4

afb. 5
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Katyn
Katyn is een Russisch dorp, dat bekend
is geworden door het nabijgelegen bos,
dat lange tijd door de Geheime Dienst
van de Sovjet-Unie werd gebruikt als
executieplaats.
In 1940 was Katyn één van de drie
locaties waar in totaal bijna 26.000
Poolse burgers, geestelijken en
militairen geëxecuteerd werden.
Met de executie van de intellectuele
bovenlaag van de Poolse bevolking
hoopte Stalin het verzet tegen het
communisme in de kiem te smoren.
In het bos van Katyn zijn later de
massagraven gevonden.
In 1988 herdacht de Poolse PTT de 48

e

verjaardag van deze Katyn-genocide
(afb. 6), waarop we een adelaar als
schietschijf zien staan.

Tweede Wereldoorlog
De meest bekende daad van genocide
was de holocaust, de systematische
Jodenvervolging door de nazi’s en hun
bondgenoten voor en in de Tweede
Wereldoorlog. Tijdens Hitlers regering
werden ongeveer zes miljoen Europese
Joden vermoord.
Israël herdacht de slachtoffers van
de Holocaust met een postzegel op
27 januari 2008. (afb. 7).
Lithouwen herdacht in 1992 deze
genocide met een speciaal stempel,
waarin ook de jodenster is afgebeeld.
(afb. 8)

afb. 6 afb. 7

Yad Vashem
Israël
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‘En de atoombom
dan?’, vraagt u zich
wellicht af, ‘is dat
geen genocide?’
Hiroshima was de eerste stad in de
geschiedenis van de mensheid die met
een atoombom werd aangevallen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
op 6 augustus 1945 om kwart over acht

's ochtends de uraniumbom Little Boy,
die 4.400 kg woog, afgeworpen uit de
Amerikaanse B-29 Superfortress bom-
menwerper (afb. 9). Een half uur voor
het vallen van de atoombom liet een
andere B-29 Superfortress die ter ver-
kenning voorop vloog, het luchtalarm

afb. 10 afb. 12

afb. 8

afb. 9

afb. 11



21

afgaan. Dit alarm werd na ongeveer 25
minuten afgeblazen, waardoor de bom
viel toen alle inwoners juist de schuil-
kelders uit waren. Er verliepen 45 se-
conden tussen het afwerpen van de
bom en de explosie.
De bom kwam 580 meter boven de
grond tot ontploffing. De stad werd
door de explosie van de bom geheel
verwoest en 78.000 mensen kwamen
in een fractie van een seconde om.
De Belgische postzegel beeldt het heel
treffend uit: atoombom: nooit meer!
(afb. 10).

De Vietnamoorlog
Volgens deskundigen is de Vietnam-
oorlog begonnen in 1946 met het bom-
bardement van de de havenstad Haip-
hong door Franse oorlogschepen. In
1954 kwam er met de ‘akkoorden van
Geneve’ een tijdelijke verdeling tot
stand van Noord- en Zuid-Vietnam.
Zuid Vietnam was het met deze verde-
ling niet eens en zo onstond in 1957
een oorlog tussen deze twee gebieden,
waarbij Zuid-Vietnam gesteund werd
door de Verenigde Staten.
Onder de regeringen van Kennedy en
Johnson (1960-1968) bereikte deze
oorlog zijn hoogtepunt, waarbij er veel
protesten kwamen uit de hele wereld,
waaronder uit Nederland.
De Vietnamoorlog heeft aan circa 2,5
miljoen Vietnamezen het leven gekost.
Veel Vietnamezen raakten op gruwe-
lijke wijze verwond o.a. door gebruik
van chemische wapens en napalm.

De PTT van Cuba noemt dit de
‘genocide van Vietnam’ en geeft de US
hiervan de schuld, zoals we op de afge-
beelde postzegel kunnen zien (afb. 11).

Irak
Chemische wapens zijn vaker gebruikt.
In Irak liet Saddam Hoessein (afb. 12)
in 1988 door zijn neef Ali al-Majid,
bijgenaamd ‘Ali Chemicali’, naar
schatting 100.000 Koerden vermoor-
den, daaronder waren vele kinderen en
vrouwen.
Zij werden vermoord door middel van
executies of met mosterdgas. Saddam
Hoessein werd hiervoor in 2006 ter
dood veroordeeld en op 30 december
2006 opgehangen.

Kent u wellicht nog meer ‘gevallen’
van genocide op postzegels?
Ik houd me aanbevolen.

Willem Hogendoorn

De ruïnes van Hiroshima en ‘Little Boy’
die de destructie veroorzaakte en in totaal
(berekend in 2004) 237.000 slachtoffers.

Paul Tibbets
noemde de
B-29 naar

zijn moeder.
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In de Hongerwinter van 1944-1945
speelde de bootverbinding tussen
Amsterdam en Lemmer een belangrijke
rol voor het vervoer van kinderen en
onderduikers, die een veilig onderdak
in Friesland probeerden te vinden.
Ook voor vervoer van goederen (zoals
aardappelen) en vooral ook post.

De boten voeren toen vooral ‘s nachts
en bijna geheel verduisterd wegens het
gevaar van beschietingen door Britse
jachtvliegtuigen. Zo kon het gebeuren,
dat in januari 1945 twee van de boten
met elkaar in aanvaring kwamen.

In ‘De Telegraaf’ van 12 januari 1945
stond een stukje afgedrukt, waarin abu-
sievelijk over ongeveer 25 doden werd
gesproken.

Later, op 5 september 1946, stond in
het Algemeen Handelsblad:
‘Gisteren is het wrak van de Gronin-
gen 1’, de boot die in de nacht van 7
op 8 januari 1945 onder Urk na de
aanvaring met de ‘Jan Nieveen’ is ge-
zonken en waarbij naar schatting een
50-tal opvarenden het leven verloren,
geborgen en naar het Krabbersgat (bij
Enkhuizen) gesleept.

De Lemmerboot

Groningen IV
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Getracht zal worden de zich
in de voorkajuit van het
schip bevindende overblijf-
selen van de slachtoffers te
identificeren, hetgeen nog
wel enige tijd in beslag zal
nemen.

Nog veel later, op 19 maart
1977, meldde De Leeuwar-
der Courant dat bij de aan-
varing 14 passagiers waren
omgekomen. Het verschil in
aantal slachtoffers is wellicht
te verklaren uit het feit, dat
een onbekend aantal mensen, dat
voedsel voor hun gezin was gaan
halen, nooit is teruggekeerd.

Bij het lichten van de ‘Groningen IV’
werden 270 zakken met post gevonden,
De aanwezige brieven konden in vier
zakken worden gedaan. De overige
zakken konden worden gevuld met
briefpakjes met levensmiddelen.

De post werd gedroogd,
gesorteerd en bijna twee jaar
later, in december 1946,
door de P.T.T. bezorgd op
de nog leesbare adressen.
Op de brieven, die meestal
zwaar beschadigd waren,
werd een strookje geplakt.

De ‘Groningen IV is echter niet eind
1944, maar in de nacht van 8 op 9 ja-
nuari 1945 gezonken.
Brieven van de ‘Groningen IV’ worden
af en toe op veilingen aangeboden.

R.E. Taselaar

Strookje en
blauw stempel
13 DEC 1946

Noot redactie:
Dit artikel mag niet door anderen
worden overgenomen zonder uit-
drukkelijke toestemming van de
heer Taselaar.



24

Issoria
wordt donateur!
Info:
Postadres en secretariaat
Plantage 4, 2311 JC Leiden
telefoon : (071) 514 22 75
fax : (071) 513 76 50

e-mail : info@issoria.nl

www.issoria.nl

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

HOSPICE ISSORIA

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 KWF
Kankerbestrijding.

GIRO 26000

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
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Ook u weer bij de les?
V: Dag Gerrit.

Staan Cees en jij er alleen voor?
A: Ja, Bep en Frans zijn er weer van

tussen, dat doen ze al jaren zo!
V: En dan laten ze het rustig aan jullie

over?
A: Moet toch kunnen? Tenslotte staat

Bep alle andere maanden wel voor
jullie achter de bar.

V: Gelijk heb je. En er is nu ook elke
maand weer assistentie?

A: Ja, in de barcommissie is er wat
gewisseld, maar nu zijn er weer
hulpjes genoeg.

V: Er is alleen nog weinig interesse
voor een bestuursbaantje , dat kan
toch niet zo door gaan?

A: Er zit er geloof ik wel eentje aan te
komen, dus die andere twee komen
dan ook nog wel.

V: Gerrit, je bent haast net zo’n opti-
mist als Frans. Maak je je daar niet
ongerust over?

A: Dat ik een optimist ben? Daar hoef
ik toch niet ongerust over te zijn.

V: Je weet wel hoe ik het bedoel, met
vier bestuursleden redden ze het
toch nooit?

A: Volgend jaar bestaat de club 70
jaar! In al die jaren heeft het wel
eens meer gerammeld. En het
komt altijd weer in orde.

V: Zie je wel, je blijft optimist!
Maar wat heb ik gehoord, was het
bestuur niet vernieuwend genoeg
bezig?

A: Ja, daar had de vice-voorzitter het
in maart over. Maar wat daarmee
werd bedoeld is mij niet helder,
dat is door niemand toegelicht.

V: Duimen dat de nieuwe bestuurders
dat dan wel snappen, anders blij-
ven we zitten met die ‘ouwe hap’.
Dan gaan we nooit vooruit, toch?

A: Je klinkt bijdehand, waarom meldt
jij je niet?

V: Effe wat anders: wat denk jij van
persoonlijke postzegels?

A: Ja, klets er maar lekker overheen,
je moet zeker gevraagd worden.

V: Ach joh, ik ben veel te ouderwets.
Op mij zitten ze niet te wachten.

A: Klinkt bekend in de oren. Maar je
zei: persoonlijke postzegels.

V: Ja, die mag je van de Bond toch
niet verzamelen?

A: Ik zou niet weten waarom niet, ze
zitten toch gewoon op brieven. De
post stempelt ze toch af? Nou, dan
zijn het gelopen postzegels.

V: En in het verleden is er bij post-
vervoer van alles gebeurd. Dat
verzamelt iedereen toch ook?

A: Nou, iedereen! Voor de oudste
stukken moet je wel een zak geld
meebrengen!

V: Je wordt nog rijk als je die zeld-
zame persoonlijke postzegels nu
gaat bewaren. Tenslotte zijn er
weinig van sommige oplagen.

A: Dollartekens in je ogen?
(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (31)
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Als je geboren bent met Zoute Be-
nen, ben je begaan met de zee. Ik ben
zo'n kind. Deze is van kapitein Henne
Melis. En echte Fries, dit terzijde.

Nederland was 1799 in oorlog met
Frankrijk. Texel en Terschelling waren
bezet door de Engelsen. De Russen en
Engelsen waren een invasie aan het
voorbereiden in Noord-Holland.
In oktober zeilde de Lutine met een la-
ding goud en zilver voor de Engelse
troepen van Great Yarmouth via Ter-
schelling naar Hamburg. Terschelling
heeft het schip nooit gehaald.
Is vergaan met man en muis op de
Westergronden bij Terschelling.
De 290 doden zijn direct begraven op
Terschelling, vermoedelijk in een mas-
sagraf. De plek heet nog heden ten
dage Dodemans Kisten.
In de afgelopen twee honderd jaar is
60 ton goud en zilver geborgen. De rest
ligt nog altijd onder zeven meter zand
of nog dieper.

Nu denkt men
aan complot-
theorie, aan
een grote op-
lichting.
Nog altijd is
er voor 220 miljoen euro zoek.

Het schip en
lading waren
verzekerd bij
Lloyd´s in
Londen.
Als een schip
verging, werd
de scheepsbel
geborgen.
Die van de
Lutine is een
keer geluid in
de boardroom.
De van Brakel (zeemijn) Josien
(vergaan met man en muis), Volkerak
Mies II de Ruyter (gestrand), Evertsen
II, Tibana, Telana, Engabir verloren op
volle zee. Daar weet ik het van.

La

Lutine

Op Trinidad gestrand fregat ‘Rattlesnake’

Bel van de Lutine bij Lloyd’s

Goud uit de Lutine!
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In Nederland zijn nog zichtbaar van de
Lutine: twee kanonnen op Terschel-
ling. Makkum één kanon aan de haven.
Amsterdam in een duur koopmanshuis
in de achtertuin één kanon particulier
bezit. Een tafel uit de campagne, twee
stoelen in het hoofdkantoor van de
Lloyd’s in Londen.

Het ligt in de bedoeling om op 9 en 10
oktober 2009 van West-Terschelling
naar Great Yarmouth te zeilen.
Het is dan precies 200 jaar geleden.

Misschien geven ze een speciale post-
zegel uit. Je weet maar nooit bij die
Engelsen.

Erik den Boer

Waardevast aandeel in de buit

De beroemde 'Spaanse matten'.
Ze zijn bijzonder, want zij komen uit de Lutine.
In 1800 hebben de Terschellingers samen met

de Urkers veel goudstaven geborgen.
De Urkers gebruikten deze munten als knopen

op hun klederdracht.
De munten werden ook 'pillardollars' genoemd

vanwege de twee pilaren naast het wapen.

Fregat ‘Endymion’ begeleidt een konvooiTerschelling - Lutine monument
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In afleveringen 1 t/m 3 van deze reeks
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 de eerste vraag al na ‘de Sleutel-
post’ nr 175 beantwoorden, het stempel
uit de tweede vraag zag u in nr 177.
Weet u misschien het antwoord?
Hieronder treft u het laatste deel van de
Leidse cylinderbalkstempels.

LEIDEN N.V. Vroom en Dreesmann
Met ingang van 7 october 1970 is het
postagentschap Leiden-N.V. Vroom en
Dreesmann gevestigd.

LEIDEN-N.V. VROOM EN DREES-
MANN 1 - CBPA 0578

Het stempel werd opgeleverd op
1-6-’69, verstrekt op 16-6-’69 en op
7-10-’70 in gebruik genomen.
Gebruiksperiode 7-10-’70 tot 10-9-’79.

LEIDEN-VROOM EN DREESMAN 1
CBPA 0580

Het stempel werd
opgeleverd op

20-8-’79, verstrekt op 30-8-’79 en op
10-9-’79 in gebruik genomen.

LEIDEN-N.V. VROOM EN
DREESMANN 2 - CBPA 0579

Opgeleverd op
13-9-’70,
verstrekt op
25-9-’70 en op
7-10-’70 in ge-
bruik genomen.
Gebruiks-

periode: 7-10-’70 tot 10-9-’79.

De cylinder-

balkstempels

van Leiden slot

V&D Leiden

Dienstorder No H.494 van 2 october 1979:
Wijziging benaming postinrichting.
De benaming van de hierna vermelde post-
inrichting is met ingang van 10 september 1979
gewijzigd:
Bedrijfsvorm Stadspostagentschap
Oude benaming Leiden-N.V. Vroom en

Dreesmann
Nieuwe benaming Leiden-Vroom en Dreesmann
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LEIDEN-VROOM EN
DREESMANN 2 - CBPA 0581

Het stempel
werd opgeleverd
op 20-8-’79,
verstrekt op
30-8-’79 en op
10-9-’79 in ge-
bruik genomen.

LEIDEN Oegstgeest
Met ingang van 2-3-’71 is het bijpost-
kantoor Leiden-Oegstgeest verplaatst
van het Wilhelminapark naar de Lijt-
weg te Oegstgeest.
Op 10-7-’72 is de bedrijfsvorm van
het bijpostkantoor Leiden-Oegstgeest
gewijzigd in bijpostkantoor vooruit-
geschoven loket.

LEIDEN-OEGSTGEEST 1
Het stempel
werd opgeleverd
op 1-12-’69 en
verstrekt op
12-12-’69 ter
vervanging van
het kortebalk-
stempel.

Het stempel was in gebruik tot 9-3-’77
en werd vernietigd op 13-4-’78.
Gebruiksperiode van 13-12-’69
tot 9-3-’77.

LEIDEN-OEGSTGEEST 2
Het stempel werd opgeleverd op
1-12-’69 en verstrekt op 12-12-’69 ter
vervanging van het kortebalkstempel.

Het stempel
was in ge-
bruik tot
9-3-’77
en werd
vernietigd
op 13-4-’78.

Gebruiksperiode van 13-12-’69
tot 9-3-’77.

LEIDEN-OEGSTGEEST 3
Het openbalkstempel werd toegezon-
den op 23-12-’55, was in gebruik tot 9-
3-’77 en werd vernietigd op 13-4-’78.

LEIDEN-
OEGST-
GEEST 4
Het stempel
werd op-
geleverd op
1-12-’69 en

verstrekt op 12-12-’69 ter vervanging
van het kortebalkstempel. Het stempel
was in gebruik tot 9-3-’77 en werd
vernietigd op 13-4-’78.
Gebruiksperiode van 13-12-’69
tot 9-3-’77.

handstempel PTT Post
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OEGSTGEEST (Zuid-Holland)
Met ingang van 7-1-’77 is de benaming
van het bijpostkantoor vooruitgescho-
ven loket Leiden-Oegstgeest gewijzigd
in OEGSTGEEST.

OEGSTGEEST 1
Het stempel
werd opgeleverd
op 21-2-’77 en
verstrekt op
9-3-’77.

OEGSTGEEST 2
Het stempel
werd opgeleverd
op 21-2-’77 en
verstrekt op
9-3-’77.

OEGSTGEEST 3
Het stempel werd
opgeleverd op
21-2-’77 en ver-
strekt op
9-3-’77.

OEGSTGEEST 4
Het stempel werd
opgeleverd op
21-2-’77 en ver-
strekt op
9-3-’77.

OEGSTGEEST Bijkantoor

OEGSTGEEST Kamperfoelielaan
De vestiging van het bijpostkantoor
vooruitgeschoven loket te Oegstgeest-
Kamperfoelielaan is niet doorgegaan.

OEGSTGEEST-KAMPERFOELIE-
LAAN 1 - CBPA 0000

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

op 10-2-’70 maar werd niet in gebruik
genomen.

OEGSTGEEST Postagentschap

OEGSTGEEST Geversstraat
Mededelingen No 10 van 9-3-’71:
Kantoren, Vestiging enz.
Op 15-3-’71 wordt het stadspostagent-
schap Oegstgeest-Geversstraat geves-
tigd, dat voor de postdienst zal ressor-
teren onder het postkantoor Leiden.

OEGSTGEEST-GEVERSSTRAAT 1
CBPA 0000

Het stempel
werd verstrekt op
10-8-’71.
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LEIDERDORP (Zuid-Holland)
Met ingang van 1 augustus 1965 is het
hulppostkantoor te Leiderdorp omgezet
in een bijpostkantoor vooruitgeschoven
loket onder het postkantoor Leiden.

LEIDERDORP 1
Het openbalkstempel werd verstrekt op
26 oktober 1961 en was eind 1979 nog
in gebruik.

LEIDERDORP 2
CBBK 0632

Het stempel was
opgeleverd op
1-12-’69 en
werd verstrekt
op 12-12-’69 ter
vervanging van
het kortebalk-
stempel.
LEIDERDORP
3

CBBK 0633
Het hamerstempel werd
opgeleverd op 1-12-’69 en werd ver-

strekt op 12-12-
’69
ter vervanging
van het korte-
balkstempel.
LEIDERDORP
Postagentschap

LEIDERDORP Vossiuslaan
Mededelingen No 20 van 21 mei 1974:
Kantoren, Vestiging enz.
Op 27 mei 1974 wordt het tijdelijk
stadspostagentschap Leiderdorp-
Vossiuslaan gevestigd, dat voor de
postdienst zal ressorteren onder het
postkantoor Leiden.

Mededelingen No 21 van 29 mei 1974:
Kantoren, Vestiging enz.
Het stadspostagentschap Leiderdorp-
Vossiuslaan is niet op 27 mei 1974
doch op 30 mei 1974 gevestigd.

Mededeling No 41 van 14 oktober
1975: kantoren, Vestiging enz.
Op 1-10-’75 is het stadspostagentschap
Leiderdorp-Vossiuslaan opgeheven
onder gelijktijdige vestiging van het
bijpostkantoor vooruitgeschoven loket
Leiderdorp-Vossiuslaan, dat voor de
postdienst ressorteert onder het post-
kantoor Leiden.

LEIDERDORP-VOSSIUSLAAN 1
CBPA 0582

Het stempel werd
opgeleverd op
25-2-’74, ver-
strekt op 19-3-’74
en op 30-5-’74 in
gebruik genomen.



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

 (079) 351 27 56 of e-mail:
cees.j.e.janssen@hccnet.nl
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Ik heb een passie voor post uit Praag
en was dan ook zeer in de wolken toen
ik op Ebay deze brief kon kopen.
Voor m’n verzameling wil ik uiteraard
meer weten over deze brief.
Nu zijn brieven uit deze tijd vaak
vouwbrieven, waar vaak wel een datum
aan de binnenzijde staat.
Dit is echter een enveloppe, wat duidt
op een rijke afzender. De adressering is
in het Latijn, wat dit bevestigt.
De geadresseerde is Josepho Kotz
‘libero Baroni’ (Freiherr) van Dobrz.
De brief zelf zit er niet meer in.

De eerste vraag is of de brief door de
post is bezorgd. Er waren in die tijd
meer varianten denkbaar: koningsbrief,
bodebrief, kerkbrief. Het verschil van
een postbrief met alle andere, is dat er
(soms) voor betaald wordt. Het tarief
hangt af van de afstand.

Er moet daarom een plaats van vertrek
op worden vermeld. Vanaf 1782 had
men in Praag hiervoor stempels.
Tussen 1790 en 1817 zijn deze in on-
bruik geraakt omdat er voor het hele
Oostenrijkse keizerrijk één tarief gold.
Op de brief staat in een afwijkend
handschrift in het Duits ‘a Prag’ (aus
Prag) vermeld. Het gaat hier dus om
een postbrief. Deze is van voor 1782 of
tussen 1790 en 1817.

Voor een betere datering kijken we
naar de ontvanger. Op internet vinden
we dat de Freiherr Joseph Kotz is ge-
boren op 1755, 1781 is getrouwd en
1796 is overleden. Dit laat de brief
nauwkeuriger dateren. Hij zal niet als
baron zijn geboren, dus voor 1770 is
de brief niet. Na 1790 is ook niet zo
waarschijnlijk. De toevoeging a Prag
was in die tijd overbodig, er was im-
mers één posttarief.
Op de brief staat normaal het posttarief
aangegeven in rood potlood (Roethel).
Dit is hier niet gebeurd, waarschijnlijk
omdat voor edelen (zowel ontvanger
als afzender) portvrijheid gold. De
brief is dus vermoedelijk (met een slag
om de arm) uit 1770-1781.

Is nu alles bekend over deze brief?
Nee, ik ben nog steeds op zoek naar
Viodierad, de Latijnse naam voor de
plaats van bestemming.

Speurwerk aan

de brief van

de Baron
Erwin Muller
‘De Loupe’ - Leusden
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Dat een postzegel als frankeermiddel
en verzamel- en beleggingsobject een
functie bezit wist u. Maar een postze-
gel kan ook gebruikt worden bij het
eindexamenproject van student Ghalia
Elsrakbi van het Sandberg Instituut in
Amsterdam voor het gespecialiseerde
vormgevingsvak ‘Design Master’.
Het voegt aan het afstudeerproject nét
dat beetje toe, namelijk attentiewaarde.
U leest het in dit artikel, dat ik in zijn
geheel heb ontleend aan het tijdschrift
‘Items’ voor ontwerpen en verbeelding
van december 08/januari 09.

‘Achter de cijfers van statistieken over
illegale immigratie schuilt een wereld
die weinigen met eigen ogen hebben
gezien: die van de detentiecentra,
waarin mensen worden opgesloten wier
misdaad is dat ze geen papieren heb-
ben, waarmee ze kunnen aantonen
waar ze vandaan komen.
Ghalia Elsrakbi bezocht een tiental

centra en maakte er huiveringwek-
kende onsensationele beelden van.
Temidden van landschappen waar niets
gebeurt, staan omringd door prikkel-
draad ondoordringbare gevangenissen,
waar ook niets gebeurt.
Deze verborgen plekken worden door
de ontwerpster in de openbaarheid ge-
bracht, onder andere door middel van
een serie postzegels.
Elsrakbi benutte de door TNT Post ge-
boden mogelijkheid om eigen foto’s op
echte postzegels te laten afdrukken, en
frankeerde daarmee enveloppen met
daarin een CD met beelden, zoals de
gedetineerde illegalen dag in dag uit
zien: prikkeldraad, beton, een bewa-
kingscamera tegen een lege lucht,
niets.’
De vier postzegels geven dit aan:
- Detentiecentrum Alphen aan den Rijn,
- Detentiecentrum Zaanstad,
- Bajesboot De Reno te Rotterdam,
- Bajesboot De Bibby Stockholm te Rotterdam.

Op de velrand staat de plaatsnaam,
hier Alphen aan den Rijn, afgedrukt.

Willem Hogendoorn

Innovatieve rol

voor Persoonlijke

Postzegels
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De oorsprong van het Wereld
Muziek Concours ligt in 1949.
Twee harmonieorkesten te weten St.
Pancratius Nulland en St. Aemilliaan
Bleijerheide, nodigen een Engelse
mijnwerkersbrassband, de Carlton
Main Fricley Colliery Band uit York-
shire, uit voor een concert en Kerkrade
had zijn WMC.
Het concert was zo succesvol dat het
idee geboren werd om in Kerkrade een
Internationaal festival voor amateur-
orkesten te houden, gekoppeld aan een
reeks concerten van professionele ge-
zelschappen.
De Internationale verbroederingsge-
dachte, die na de Tweede Wereldoor-
log sterk leefde en de internationale sa-
menstelling van de beroepsbevolking
in de Limburgse mijngebieden, gekop-
peld aan de hoog ontwikkelde amateur-
muziek, bleek de juiste voedingsbodem
voor dit destijds unieke initiatief.

Vanwege het feit dat dit nu zestig jaar
geleden is geeft de Eerste Kerkraadse
Philatelisten Vereniging een Persoon-
lijke Postzegel uit.

Sinds de oprichting (1955) vraagt de
E.K.P.V. telkens voor het WMC een
stempel aan bij de post. Sinds 1958
word dit gehonoreerd.
Nu is ook een aanvraag gedaan; wij
wachten af of dit nu ook gebeurt, want
dit is nu voor de eerste keer bij TNT.

Bent je niet in de gelegenheid om naar
Kerkrade te komen? Dan kun je het
velletje ook giraal bestellen à € 7,50.
Voor 1 of 2 velletjes zijn de verzend-
kosten € 1,00, voor drie velletjes of
meer zijn de verzendkosten € 1,50.
Het bedrag overmaken op rekening
3428194 ten name van A. Haan, onder
vermelding van ‘WMC-zegel’.
Vergeet niet uw adres!

De Eerste Kerkraadse

Philatelisten Vereniging

en het
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De Postzegeltotaaldag was mede een
succes door de uitgifte van persoon-
lijke postzegels.
Zoals bekend, was het velletje dit jaar
gewijd aan de Pilgrim Fathers die van
1609-1620 in Leiden verbleven.

Nog steeds blijven de bestellingen bin-
nenkomen, zelfs uit het buitenland.

Van het totaal aantal bestelde velletjes
(600) zijn er op dit moment 578
verkocht of gebruikt voor franke-
ring.

De serie 328274 is zonder rand-
schrift, de zegels daarvan zijn en
worden voor de frankering ge-
bruikt.

Op 24 februari werd (wat laat) de
envelop met een speciaal stempel
gepresenteerd.
De prijzen zijn:
velletje leden 5,00, niet-leden 6,00;

losse zegel leden 0,50, niet-leden 0,60;

enveloppe leden 1,00, niet-leden 1,00.

De verzendkosten zijn 1,50, waarbij
Pilgrim Father-zegels worden gebruikt.

Bestelling via de penningmeester.
Het adres staat op blz. 1.

De enveloppe
met speciaal stempel.

225784 2-12-08 100
328274 18-1-09 200
335074 21-1-09 200
396744 20-2-09 100

Nog steeds

te koop!

Adverteerder(s)
gezocht

We missen dit jaar helaas nog steeds
2½ advertentie-pagina’s, dus vraag ik
opnieuw uw medewerking om de open-
gevallen plaatsen te helpen vullen.
Kent u iemand (met een onderneming)
die zou willen adverteren?

Graag geef ik hen informatie over het
tarief, grootte van de advertentie en
andere belangrijke zaken.
Mail mij : f.hemelop@wxs.nl
of bel : (071) 521 29 38.

Frans Hemelop - redacteur
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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 bijzondere bijdrage voor 'de
Sleutelpost’ van september inleveren
tot en met 28 augustus 2009.

In dit nummer:

Kinderen Bakken zoek?
Rond 1898 nam John McCarthy een
foto van John en Marget Bakken's
plaggenhut vlakbij Milton, North
Dakota, Verenigde Staten.
De foto toont ook de kinderen, Tilda
en Eddie, en een kleine hond onder het
raam van de plaggenhut.

Deze foto was het ontwerp voor een
Noorse postzegel uitgegeven in 1975
ter herdenking van de Noorse emigratie
naar de Verenigde Staten. Zelfs het
hondje haalde de postzegel!

De foto werd al eerder gebruikt - in
1962 - als basis voor de herdenkings-
zegel van de Homestead Act uit 1862
in de Verenigde Staten.
Op deze zegel zijn én de kinderen
Tilda en Eddie, maar ook de kleine
hond achter een tamelijk opvallend
heuveltje verdwenen.

De Homestead Act is een wet
die kolonisten recht geeft op
160-640 ha onbebouwde
grond. De wet werd 20 mei
1862 door president Abraham
Lincoln ondertekend.
Zo’n 1,6 miljoen 'homesteads'
(1.100.000 km

2
) zijn tussen

1862 en 1986 geprivatiseerd;
in totaal 10% van alle grond
in de Verenigde Staten.

Filate-
listigheden

28



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


