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Corinphila Zwitserland
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Het enige Nederlandse internationale postzegelveilinghuis met 
zusterbedrijven in Duitsland, Zwitserland, Hongkong en de VS.

Dankzij onze uitgebreide fi latelistische kennis, de optimale 
presentatie en ons internationale netwerk realiseren wij de 
hoogste prijzen.
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Bel ons voor het maken van een afspraak!
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Mededeling 5 cent boeken
In verband met de corona verwachten we niet meer dit seizoen
bij elkaar te komen in het Parochiehuis. We hebben alle 5 cent
stockboeken opgehaald en deze worden nu door Cor van Meurs
geteld. Hierna zullen de boeken t.z.t. bij de eigenaren geretour
neerd worden. De nieuwe 5 cent boeken kunnen bij mij ingeleverd
worden den breng ik ze wel bij Cor. Als u ze bij Cor zelf brengt, bel
hem dan even van tevoren. Ook zijn de retourkavels van maart
verwerkt en worden deze keer niet meer op een ruilbeurs te koop
aangeboden. We hopen u weer in september te kunnen begroe
ten. Blijf gezond
Gerard Hoving

Van de voorzitter
Zoals u misschien al had ver
wacht gaat ook onze vergade
ring/veiling van mei niet door.
Net zoals de viering van Ko
ningsdag (zie de persoonlijke
zegels hieronder) van 4 en 5 mei
door de corona niet doorgaan.
Burgemeester Oude Kotte roept
in de nieuwsbrief van de ge
meente Aalsmeer wel op om
aan de nationale aubade mee
te doen op 27 april op Konings
dag: om 10 uur vanuit eigen tuin
of balkon het Wilhelmus zingen
en 4 uur in de middag thuis het
glas heffen op de Koning. 

Een groot Oostenrijkskoor en een
kleiner Canadees Kerstkoor geven
aan aubade. Alleen niet op coro
na-afstand van elkaar.

Ondertussen heeft u alle tijd
voor gezelschapsspellen, zoals
schaken. Of schaakpoststuk
ken verzamelen. De envelop op
de voorpagina is verzonden
van het wereldschaaktoernooi
te Groningen (1946). Botwinnik
won, een halve punt voor onze
trots Max Euwe. Op de envelop
de zeldzame aantekenstrook
van het toernooi. 
De grote veiling zal doorschui
ven naar september. De veiling
staat in het maartblad uitge
schreven. Daarom deze editie
meer ruimte voor filatelistische
verhalen. Onze vaste auteurs
laten zich van hun beste kant
zien: pracht verhalen met
mooie illustraties. Even iets an
ders dan Corona. Om op blz. 11
weer terug te keren naar coro
na als onderwerp.
Veel leesplezier, een aangena
me en veilige zomer gewenst
namens het hele bestuur. Tot
september.
 
Sjaak Burgers
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Oosteinderweg 279 • 1432 AV Aalsmeer 
Tel. 0297-326454 • www.hartelust.nl • info@hartelust.nl

Geef een bloemetje
Nederland staat bekend om de export van
bloembollen en bloemen.
Veel landen  zitten nu door het Coronavirus op
slot en valt er weinig te exporteren.
We hebben allemaal op de televisie gezien en in
de kranten gelezen dat er voor miljoenen aan
planten en bloemen vernietigd werden.
Menig kweker heeft hier een traan om gelaten.
Hun handel, hun werk, inzet, liefde en bedrijf
vernietigd zien worden doet heel veel pijn.
Om te zien dat handelaren  een bloemetje naar
bejaarde tehuizen , ziekenhuizen en andere
zorginstellingen brengen doet je dan weer goed
maar brengt geen brood bij de kwekers op de
plank.

Al draait de bloemenhandel op een lager pitje
door, hier in Nederland kunnen we gelukkig
blijven genieten van een opbeurend boeketje of
plant. Wie houd er nu niet van?
Grijp iedere gelegenheid aan om jezelf of ie
mand te verwennen of te bedanken met een
“ruikertje en een kaartje.
                                                                 Hélène
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Maarse & Kroon

Afb. 1. Maarse & Kroon complex te Aalsmeer, binnen
plaats achter het hoofdgebouw.

Afb. 2. Brief van 23 juli 1962, pas maandagmiddag
23/7 gearriveerd.

Afb. 4. Brief zonder PTT-zegel, Maarse & Kroon zegel
met paraaf, zonder datum. De brief kan ouder zijn
dan de eerst getoonde brief omdat het zegelnummer
lager is.

Oude trots,
Als Aalsmeerders waren er in de vorige eeuw veel
dingen waar we trots op waren. Zo hadden we
wel twee bloemenveilingen binnen onze ge
meentegrenzen. Een andere trots was de buson
derneming aan de Stommeerweg, de eigen
Maarse & Kroon. Vanaf 1933 was het bedrijf
gevestigd te Aalsmeer en groeide uit tot een reus
(afb.1) in het vervoeren van passagiers in onze
streek.
Verbindingen met alle omliggende steden wer
den onderhouden, meermaals per dag, vaak elk
uur.
Mede door het succes van Maarse & Kroon viel
het passagiersvervoer van de N.S., Haarlemmer
meerspoorlijnen met de laatste route Aalsmeer –
Amsterdam, in 1950 weg.
Niet zo bekend is dat naast passagiers Maarse
& Kroon ook post vervoerde (afb.2). Dit postver
voer werd door redacties van kranten gebruikt,
postvervoer om zo snel berichten te kunnen
overbrengen. Op de brieven werden vaak ver
schillende instructies geschreven voor de chauf
feur, zoals; ‘wordt afgehaald in wachtlokaal
eindpunt’.
Voor het betalen van dit postvervoer waren zelfs
speciale genummerde zegels gedrukt (afb.3).
Deze werden afgestempeld bij gebruik met een
datumstempel, waarschijnlijk het stempeltje
waar ook de kaartjes mee werden gedateerd
door de buschauffeur.
De eerst getoonde brief (afb.2) draagt ook een
gewone zegel van de PTT van 12 cent, dit was bij
treinpost ook gebruikelijk omdat de PTT het al
leenrecht had op postvervoer. Dat deze werkwij
ze niet uniform was blijkt uit de tweede brief
(afb.4), deze envelop is alleen voorzien van het
Maarse & Kroon zegel.
De PTT-post was snel, maar Maarse & Kroon
achterhaalde ze wel (afb.5)!
Zo werden redacties van kranten jaren voorzien
van post op een snelle manier door gebruik te
maken van het openbaar vervoer als postver
voerder. Alleen de PTT was wel een stuk goedko
per. De Aalsmeerse busonderneming Maarse en
Kroon rekende 40 cent per bezorgde brief.
Klaas F. Keessen

Afb. 3.
Bus/Postzegel
Maarse & Kroon,
Aalsmeer.
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Afgeschreven 
Eén van de leuke dingen van een postzegelver
eniging is het contact met de leden onderling,
weten van elkaar wat je verzamelt en onbewust
toch ook voor die ander aan het zoeken zijn. Zo
met elkaar zie je veel meer, komt veel meer tegen
op allerlei voor verzamelaars interessante plek
ken. Zo ook in dit geval, door een tip van één van
onze leden vond ik deze Aalsmeer brief (afb.1)
uit 1940 bij een handelaar op de Aalsmeerse
ruilbeurs.
En wat voor een brief. Eerst zie je de stempels van
Aalsmeer, geeft nog altijd een gelukzalig gevoel,
en dan ook nog het stempel ‘afgeschreven
Aalsmeer’. Daarna valt op dat deze tachtigjarige
toch wel het één en ander heeft moeten door
staan, sporen van plakband enz.
Ga ik deze brief wel kopen? Al die vlekken? Maar
ook dat mooie stempeltje!!! En ook nog al die
aantekeningen, en nog meer stempels!!! Ja,
natuurlijk koop je dan zo’n brief, vergeet zelfs af
te dingen, lukt toch nooit. De verkoper ziet de
hebberigheid in je ogen, en weet dat je ‘m toch
wel koopt.
Thuisgekomen de brief eens lekker goed beke
ken en dan blijkt het een brief met een heel
verhaal.
De brief werd verzonden vanuit Haarlem door de
‘Algemeene Vereeniging voor Bloembollencul
tuur’ en was geadresseerd aan de ‘Redactie van
de Aalsmeerder Courant’.  De brief werd in
Haarlem verzonden op 26 juli 1940, beport met
de geelgroene 3 cent Duifzegel. Porto voor een
brief in die tijd was helaas niet 3 cent maar 5 cent.
Op het postkantoor in Aalsmeer werd de brief
dus voorzien van 4 cent strafport, bestaande uit
de 2 cent te kort geplakte porto plus 2 cent boete.
Dit gebeurde op dezelfde dag al, 26 juli 1940, om

tachtigjarige!

Afb. 5. Aalsmeer – Amsterdam, via de Oosteinderweg.

# - # - # - # - # - # - # - # -  - - - - - - - - # - # - # - # - # - # - # - # 
tachtigjarige.

Afb. 1. De voorzijde van de envelop.

Afb. 2. Stempel en handgeschre
ven ‘Aalsmeer afgeschreven’ en
vernietigde portzegel.

13.00 uur. Bij aanbieding bij de Courant werd de
brief echter geweigerd, men was niet van plan
de strafport te betalen. Brief ging terug naar het
Aalsmeerse postkantoor in de Zijdstraat en daar
werd de port doorgehaald, de porto afgeschre
ven. Voor deze handeling werd er een stempel
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gezet ‘Aalsmeer afgeschreven’ een kruis door de
zegel gezet en het ook nog eens met de hand
uitgeschreven; ‘afgeschreven te Aalsmeer’
(afb.2)
De brief gaat op 27 juli 1940 retour naar Haarlem.
Retour gekomen in Haarlem wordt de brief ver
werkt op 29 juli 1940 en weer beport met de 4
cent (afb.3), die nu aan de afzender in rekening
gebracht gaat worden. Deze kosten worden
keurig voldaan.
De afzender geeft het niet op! Plakt twee karmijn
rode Duiven van 1 cent op de brief erbij (afb.4),
dit was immers de eerste keer het tekort geweest,
en post de brief weer richting Aalsmeer. In Haar
lem nog voorzien van het dagtekenstempel van
30 juli 1940, 12.00 uur en het stempel ‘POSTERIJ
EN’. Op het postkantoor in Aalsmeer onder
scheppen ze de brief, deze is wéér voorzien van
te weinig port. Er zit wel 5 cent op de brief, maar
de 3 cent port zijn van de vorige ronde, dus alleen
de 2 cent port zijn nu geldig. De brief wordt op
30 juli 1940 om 18.00 uur (dezelfde middag)
beport met 6 cent strafport, bestaande uit 3 cent
te kort geplakte porto plus 3 cent boete.
Ook deze keer weigeren ze bij de Redactie van
de Aalsmeerder Courant natuurlijk deze brief als
hij aangeboden wordt op 31 juli 1940, de straf
port is nu geen 4 cent maar 6 cent geworden,
consequent waren ze er wel. De brief gaat terug
naar het Aalsmeerse postkantoor waar weder
om de port, deze keer 6 cent wordt afgeschreven
(afb.5).
Op de achterzijde van de brief is goed de frus
tratie te zien van de postbestellers, in drie verschil
lende handschriften staat hierop dat de brief
geweigerd is (afb.6) Net boven het dagteken
stempel ‘Aalsmeer 31 juli 1940 – 16.00 uur’ staat
zelfs ‘Wederom geweigerd R’.
Of de brief daarna weer retour is gegaan, daar
van zijn postaal geen sporen meer te vinden,
behalve dan een half adres op de achterflap
van de envelop,’Sarlet, Westerhoutp 34’ (onbe
kend in Haarlem). Wat de ‘Algemeene Vereeni
ging voor Bloembollencultuur’ afdeling Haarlem
aan de ‘Redactie van de Aalsmeerder Courant’
te melden had, we zullen het nooit weten. Waar
de brief uiteindelijk gebleven is……………………….
Wat dacht u?
In mijn verzameling natuurlijk!
Laten we dat vooral blijven doen, weten wat de
anderen verzamelen, voor elkaar zoeken, niet
bewust of gericht, maar zo ongemerkt kom je
dingen tegen. Je ziet wat, hoort wat, en hé, dat
is wat voor…………
 
Klaas F. Keessen

Afb.3.
Haarlem
29 juli 1940

Afb. 4. Stempel POSTERIJEN.

Afb. 5. Porto 6 cent ‘Aalsmeer 30 juli 1940 -18.00 uur’
en handgeschreven ‘Afgeschreven te Aalsmeer’.
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# - # - # - # - # - # - # - # -  - - - - - - - - # - # - # - # - # - # - # - # 

Afb. 6. De achterzijde van de envelop. 
Weiger, Weigert en Wederom geweigerd!

Op Philaned.nl hoort u welke (ver
rassend goede) muziek bij deze
Australische zegels hoort.

De startpagina van philaned.nl

Filavlog
"Nu alle postzegelverzamelaars
aan huis gekluisterd zijn, komen
wij met onze postzegels bij jullie
thuis!". Dit meldt Jeffrey Groene
veld, de bekende filatelist uit
Noord Holland, die samen met
zijn dochter een postzegel
vlog heeft gemaakt 'Filavlog'.
Het filmpje is op youtube terug
te zie: Filavlog 2020. Het toont
verrassend oud filmmateriaal,
bespreekt Fanny Blankers Koen
en in de kidscorner komen
vleermuizen ter sprake. 
En het mooie is: er komt een
vervolg. We zijn benieuwd.

Jeffrey bespreek in de vlog het
pracht boek 'The paper trail'.

Deze Chinese zegel is een van de
vele die langs komen in de vlog.

Philaned.nl
Graag vragen we uw aandacht
voor een nieuwe website, phila
ned.nl. Ze is opgezet door Piet
Dees en heeft als doel de 'onli
ne filatelie' te bevorderen. Het is
bedoeld als een platform voor
filatelistische filmpjes en voor
drachten en geeft plaats voor
(ingescande) tentoonstellings
kaders. Als voorbeeld heeft Piet
al enig eigen werk op de site
geplaatst met een rock-and roll
video!  Iedereen is uitgenodigd
zijn bijdrage - gratis - leveren.
Omdat niet iedereen de tech
niek in de vingers heeft geeft de
website hulp bij tentoonstel
lingskaders inscannen en onli
ne zetten, bij artikelen. (bv af
beeldingen scannen of tekst en
afbeeldingen integreren), hulp
om voice over op te nemen bij
powerpoint presentaties en die
online zetten, hulp bij het
maken van filatelistische video's
met geluid en advies over prin
ting on demand.
U begrijpt: van harte aanbevo
len.
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Saint Kilda
Ik wil jullie iets vertellen en laten
zien van de eilandengroep St.
Kilda.
St. Kilda komt uit het Noors van
Skildir wat schild betekend.
Het bestaat uit 7 eilanden n.l.
Hirta, Dun, Soay, Rots Levenish,
Boreray, Rots An Armin en Rots
Lee. (Zie foto 1)
St. Kilda was het verst bewoon
de eiland van de Britse eilanden
en ligt ca. 80 km van het eiland
North Uist van de Buiten Hebri
den. Deze kleine groep eilan
den vormt een van de uitlopers
van de Buiten Hebriden en is 850
ha groot. Het heeft de hoogste
kliffen van de Britse eilanden en
stijgen tot 430 m uit zee. Hier de
baai op Hirta (foto 2). Foto 3
toont het eiland Boreray en de
rotsen Lee en an Armin. Aan de
andere kant van Hirta ligt het
eiland Soay (foto 4).  Deze
groep eilanden is ontstaan uit
een vulkaan ca. 60 miljoen jaar
geleden. De eerste bewoners
kwamen hier 3000 jaar gele
den, in het bronzen tijdperk. 
Het eerste schriftelijke verslag
van St Kilda dateert uit 1202
toen een IJslandse geestelijke
schreef over het schuilen op "de
eilanden van Hirtir”. Na een
duistere periode kwamen de
eerste berichten van het eiland
in 1527 van Hector Boece 
over Hirta met de vele schapen,
het  ruige landschap en rotsen
(foto 5), de weinige landings
plaatsen en de ruige zee. Dean
Monro schreef in 1549 over het
eigendom van MacLeod of
Hasrris met de vele schapen,
het mooie gras en mais. Hij zei
dat de mensen niet geleerd
waren. De rentmeester bezocht
de eilanden in de zomer en inde
de pacht die betaald werd in
de vorm van gedroogde vo
gels, schapenvlees en zeehon
den. In 1697 bezocht Martin
Martin, een schrijver van Skye,
St Kilda en noteerde dat de be
volking was gegroeid tot 180

mensen. In 1727 werd de bevol
king getroffen door een pokken
uitbraak nadat een man uit St.
Kilda Harris had bezocht en
daar was overleden en een
vriend van hem zijn kleren terug
gebracht had naar St.Kilda. 94
mensen stierven aan deze pok
ken epidemie. Van de 21  fami
lies bleven maar 4 ouderen en
26 kinderen in leven. In 1834
kwam Thomas Dyke weer terug
na een eerder bezoek in 1812
en zag dat er een kerkje annex
schooltje, zie foto 6, en wat krot
ten waren gebouwd. Op de
kaart, (foto 7) zie je de school
kinderen op hun zondags in
1886 met schoolmeester Geor
ge Murray. Hij schonk 20 pond
aan Neil MacKenzie voor de
sloop van de krotten en de
bouw van nieuwe huizen. Het
aantal inwoners groeide weer
tot 80 in 1851. In 1852 accep
teerden 36 bewoners een aan
bieding van de “Highlands and
Emigration Society” om naar
Australië  te emigreren. De over
gebleven kleine gemeenschap
werd daarna weer getroffen
door de dood van enkele baby
’s door tetanus.
In 1900 kwam het eerste post
kantoortje op het eiland Hirta
welke u kunt zien op foto 8.  Het
postkantoor bestond van mei
1900 tot augustus 1930. Post is
hiervan erg schaars en dus erg
prijzig. Daarover later. Geduren
de de 1e Wereld Oorlog kwam
er een klein detachement  van
de marine op het eiland. Deze
hielden het er niet lang vol.
Nadat er enkele waren overle
den aan de griep besloot men
het eiland te verlaten. Na het
sluiten van de kerk wilden ook
de bewoners het eiland te ver
laten.  Op 29 augustus 1930
verlieten de laatste 36 St. Kilda
nen met HMS Harebell hun ei
land. Ze verhuisden naar Lo
chaline en Morvern aan de
westkust van het vasteland van
Schotland, iets boven het ei

Eilandengroep St Kilda(foto1)

Baai op Hirta (foto2)

Eiland Boreray en rotsen Lee en An
Armin (foto3)

Eiland Soay(foto4)

Rots An Armin en er achter Boreray.
Rots an Armin  is de hoogste rots
van Engeland  met 191 meter.(foto5)

9



land Mull.
Sir R. MacLeod verkocht de ei
landen in 1932 aan de 5e mar
quis van Bute. Die het na zijn
dood in 1956 het aan The Nati
onal Trust of Scotland na liet. De
RAF bouwde er in die jaren in
opdracht van het Ministerie van
Defensie een vogelstation en
een kamp voor satellieten, zie
foto 9. De radarbasis wordt nog
bemand in de zomer door en
kele militairen en vogelkenners.
Tevens zoeken archeologen
op Hirta naar restanten uit het
bronzen tijdperk. In 1986 werd
het overgedragen als Werel
derfgoed van de UNESCO.
Het postkantoortje op Hirta  zag
u reeds op de foto 8.
Brieven en ansichtkaarten voor
1930 zijn zeer schaars en daar
om vrij duur. Daarvoor werd de
post alleen maar vervoerd door
een voorbijgaand schip. Cor
respondentie van St. Kilda kan
worden gevonden onder ande
ren met poststempels van Stor
noway, Oban, Aberdeen en in
de periode van de 2e Wereld
oorlog met het stempel Fleet
wood. De briefkaart van foto 10
stond op eBay voor €994,-. Ze
zou zijn gepost door een bezoe
ker van het eiland en hoewel
geschreven op 22 augustus,
werd het pas op 30 augustus
gestempeld. Toen was de regu
liere verbinding met St. Kilda via
Lochmaddy, een plaats op het
eiland Uist. Deze kaart is waar
schijnlijk echter meegenomen
met het schip “Dunara Castle”
of  “Hebrides” de toeristensche
pen uit die tijd. Verder op foto
11 nog een  briefstukje met een
mooi stempel St.Kilda voor "
slechts" €559,-. Brieven zie je
aangeboden worden voor
meer dan €2000!
Omdat het postkantoortje na
1930 geen dienst meer deed
besloten militairen en de enkele
onderzoekers in 1968 om eigen
zegels uit te geven. Tot heden
zijn er ongeveer 70 zegels be
kend waarvan velen weer wer

den gebruikt met opdruk. De
eerste serie met 8 zegels met
vogels werd ook in blokvorm
uitgebracht (foto 12). En tot slot
kocht ik een kaart (foto 13 +
13a) met daarop de laatste mij
bekende zegel van St. Kilda uit
2005 uitgegeven ter nagedach
tenis aan de evacuatie van
1930.
 
Gerard Hoving

Kerk St.Kilda(foto6)

Schoolkinderen op hun zondags in
1886 met de schoolmeester  Geor
ge Murray.(foto7)

Postkantoor St.Kilda (foto8)

Bloton Skilda(foto9)

Briefkaart St.Kilda(foto10)

Zegel op briefsuk 1930(foto11)

Het 1e blok 1968(foto12)

Achterzijde kaart van foto1(foto13) Puffin stempel (foto13A)
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Twee Spaanse zegels, de linker met applaudiserende
handen voor medisch personeel, de rechter met
applaus voor het ziekenhuis en ieder die daar werkt.

De twee andere zegels met lagere waarde die Indo
nesië uitgaf, met te midden van mensen in bescher
mende kleding zelfs een wereldbol met mondkapje
op.

Op het eerste gezicht mooie zegels, maar van welk
land? Het blijken  particuliere maaksels van 'Peter
Post', (peterstamps.com). Op de website wordt het
blokje ook ongetand en met omgekeerde opdruk
aangeboden. Leuk, maar pas op: het is MAAKWERK.

Links uit Bosnië Herzegovina een eenvoudige zegel
met 2020 erop, waarbij de nullen zijn weergegeven
door een corona virus partikel. Alsof het hele jaar
beheerst wordt door het virus.
Rechts medisch personeel op een zegel uit Iran.

Engels vlagstempel dat mensen aanspoort thuis te
blijven.

Twee van de 4 Chinese zegels.

Vlagstempel uit Singapore.

Nogmaals China. Een briefstukje afgestempeld op 7
april met een stempel met een coronanestrijder erop.

Corona en de post
Afgelopen maand zijn de posterijen over de hele
wereld actief geweest met de corona-pande
mie. Sommige hebben de gelegenheid te baat
genomen om postzegels uit te geven over dit
onderwerp. Op de voorpagina ziet u twee van
de vier zegels die Indonesië uitgaf en de Libane
se zegel.
Met dank aan postoveznamky.sk en linns.com.
 
Sjaak Burgers
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U kunt bij ons terecht voor:

 - Fietsverhuur

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER

U kunt bij ons terecht voor:U kunt bij ons terecht voor:

De fi etsplezierwinkel

van Aalsmeer!

! KOPIJ !
Stuur uw kopij voor ons volgende maandblad
vóór 7 augustus 2020
naar: sjaakburgers@hotmail.com
én leuntje@quicknet.nl
 

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

Postzegelvereniging Aalsmeer., 

P.F. von Sieboldlaan 14, 1431KH Aalsmeer


