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Waarde leden,

Voor u ligt Bulletin 107, het herfstnummer dat is als vanouds een goed en kleurrijk Bulletin geworden door

de verschillende bijdragen: Bate heeft zoals gebruikelijk het onderwerp Voor het Kind voor zijn rekening

genomen in twee artikelen. De oproep over Van der Vossen, die we vorige keer deden, heeft helaas niet

veel reacties of meer informatie opgeleverd. Niettemin heeft Bate er een interessant artikel van gemaakt

over Kind 1948. Door een verschenen munt gaat Bate ook terug in de tijd naar de Prinsessenzegels 1946

die hij tot de kinderzegels rekent.

De laatste keer bleef Wim Roffelsen bij zijn woonplaats

Breda, nu ging hij naar Zuid Holland om daar betere haring

te happen. Wim heeft het zich laten smaken in Leiden.

Voor oktober zeer toepasselijk wegens Leidens Ontzet.

Terug naar huis is hij via Rotterdam gegaan en wel over de
Erasmusbrug. Na de oplevering trilde die te veel, durfde

Wim er niet over, maar nu wel en dat leverde een leuk

artikel op.

Maximafilie is verder rijk vertegenwoordigd door de vaste

bijdrage van Ronald over de Nieuwtjes en hij maakt er

meteen een circus van, Circus Renz voor de goede

verstaander. Zie ook de voorpagina.

Edward heeft zich laten inspireren door het velletje van

Apeldoorn met paleis Het Loo met de mooie paleistuin op

de postzegel. Eén van de beurspostzegels van de Postex

van dit jaar en een stempel is hiernaast nog gewijd aan de

fontein in de paleistuin van Het Loo. Die komen de volgende

keer aan de orde in deze nieuwe serie over mooie paleizen

en tuinen. Nu wordt er gestart bij de oorsprong van de

moderne paleisbouw: het kasteel van Versailles van

Lodewijk de 14e, de Zonnekoning.

Op de volgende pagina volgt de agenda van de ALV die

wederom in de nieuwe zaal in De Bilt  zal worden gehouden.

Er is een beperkte agenda om extra tijd te hebben voor onderling contact, met elkaar te handelen en te

ruilen. De tijd is verder nodig wegens de dit keer extra grote veiling doordat er goed materiaal van Voor het

Kind werd aangeboden. Daarnaast moet het laatste deel van de Fischer-collectie geveild worden.

Wij rekenen op uw komst in het H.F. Witte Centrum in Bilthoven. Zie de routebeschrijving op pag. 16.

<Edward Froon>, Voorzitter

Bericht over de nieuwe Bondspas

Er is een nieuwe bondspas ontvangen door onze vereniging. De mogelijkheden voor gebruik van die pas zijn

uitgebreid (bijv. kopen van producten met korting, zelfs op vliegvakanties). Deze mogelijkheden en hoe je de

nieuwe Bondspas moet gebruiken, staat uitgebreid beschreven in de Philatelie van september op pag. 568.

Het bestuur wil uiteraard meewerken aan de verspreiding van de Bondspas. In eerste instantie kunt u die op de

Ledenvergaderingen krijgen bij de secretaris en liever niet door aan ieder lid zo’n pas toe te sturen, vanwege de

extra portokosten. Wie toch graag een bondspas van onze vereniging ontvangt via de post, moet dat aan de
secretaris doorgeven. Maakt u dan s.v.p. iets extra’s over bij de contributie over 2012.

             <Peter Klaassen>, secretaris
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Tien jaar terug in de tijd
Een van de mooiste maximumkaarten uit 2001 was

die van de artistieke Erasmusbrug (bijnaam de Zwaan)

uit Rotterdam (1). Wij prijzen ons gelukkig dat we over

wat andere fleurige maximumkaarten kunnen

beschikken, allen met hetzelfde stempel Rotterdam,

16 maart 2001. Een keurig stempel van de eerste dag

van uitgifte. Niets mis mee.

In een van onze andere verzamelingen troffen wij

onlangs een envelop (2) aan van de Rotterdamsche

Philatelisten Vereniging met een stempel dat nog meer

cachet aan de zaak geeft, namelijk Erasmus in eigen

persoon. We vroegen ons af of het er ooit van gekomen

is om deze combinatie op een maximumkaart te laten

verschijnen. In dat geval spreken we natuurlijk over

bijzondere maximumkaarten.

Je kon er natuurlijk van uit gaan dat het Ronald 10

jaar geleden niet ontgaan is dat Erasmus een brug

heeft geslagen naar zijn eigen verzameling.

Meerdere kaarten zelfs kunnen wij u hiervan laten zien.

Hij komt er hierbij mee “over de brug!”

Kaart 3 is van dezelfde Erasmusbrugzegel met een

heldere afdruk van het stempel in het water van de

Maas waarin, heel toepasselijk, een aantal zwanen

zwemmen.

Kaart 4 (en de naaststaande afbeelding) laat ons zien

dat het schilderij van Erasmus, gemaakt door Hans
Holbein omstreeks 1523, als basis heeft gediend voor

het ontwerp van dit stempel. De hierbij gebruikte zegel

is uit 1988 van het standbeeld van Erasmus.

Dat standbeeld vinden we

terug op kaart 5 vóór de St.

Laurenskerk.

<Wim Roffelsen en Ronald

van der Leeden>

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)
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Paleizen
Nu Paleis Het Loo en zijn tuin zo mooi op het Apeldoornse velletje uit de serie

Mooi Nederland staan, vormt dit een goede aanleiding om te starten met een

serie over de prachtige paleizen van de Nederlandse en buitenlandse
Koningshuizen. Met de vele postzegels die er van zijn verschijnen, kunt u in

enkele afleveringen van deze Koninklijke residenties genieten met een groot aantal verschillende maximumkaarten.

Als kind wisten we al dat Koningen in paleizen wonen, maar het ene paleis is het andere niet. Kunnen wij bij een

bezoek aan Het Loo zelf vaststellen, dat het in vergelijking met onze eigen tuin groot en uitgestrekt is, het is maar

klein als we in de tuinen van zijn grote broers in Versailles, Wenen of Madrid rondlopen. Daar zijn veel grotere

paleizen gesticht door machtiger koningen van grotere naties en die konden natuurlijk met nog meer pracht en

praal uitdrukking geven aan hun absolute macht en rijkdom van hun koningshuis.

Paleis Het Loo en zijn grote voorbeeld Versailles

Deze eerste aflevering gaat over de voorganger van het Het Loo van afb. 1 die als groot voorbeeld heeft het

paleis van Versailles bij Parijs van afb. 2, waarmee Lodewijk XIV de trend heeft gezet in de Europese

paleisbouwkunst. Deze twee paleizen hebben hun oorsprong als jachtslot in een aantrekkelijk jachtgebied gemeen

om later uitgebouwd te worden door ambitieuze koningen. Dit artikel kan met veel maximumkaarten geïllustreerd

worden doordat de Franse post in de afgelopen zeventig jaar regelmatig postzegels uitgegeven heeft, die betrekking

hebben op Versailles, de periode en zijn kunstwerken. Onze post was helaas veel kariger, maar gelukkig zijn er

in de afgelopen dertig jaar een paar leuke zegels over verschenen en nu is er dan het velletje van Apeldoorn.

Vaux-le-Vicomte, de voorloper van Versailles
Versailles is niet zomaar ontstaan. De edelen woonden vroeger eerst in versterkte kastelen met dikke muren , waar

veiligheid en bescherming voorop stonden, wat dan ten koste ging van het gemak wat wij kennen in onze huizen. Met

de toenemende grootte van de koninkrijken, de relatieve rijkdom en de veiligheid, werden de kastelen opener en werden

het landhuizen. Dit markeerde ook het einde van de middeleeuwen en het nieuwe tijdperk begon, de Renaissance. De

eerste riante landhuizen ontstonden in Italië met de renaissance huizen in het Toscane van bijv. de familie De Medici.

De Franse adel nam de elegante Italiaanse stijl over en liet een reeks kastelen (ver-)bouwen in lommerrijke gebieden,

waarvan de Loire vallei wel de bekendste is. Versailles ontstond een generatie daarna, in de tijd van de Barok.

(1) (2)

(3)
(4)
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Het grote voorbeeld van Versailles vormt het landhuis Vaux-le-Vicomte van afb. 3 en 4. Het werd gebouwd in

opdracht van Lodewijks minister van Financiën Fouquet. Dit luisterrijke barokpaleis kende als eerste een centrale

ligging in een uitgebreide tuin, omgeven door grachten en versierd met beelden en geometrische patronen. Bij

het schitterende openingsfeest in 1661 werd niet alleen de begeerte, maar vooral de jaloezie van Lodewijk XIV

(afb. 5) opgewekt door het perfecte ontwerp en de afwerking door het trio Le Brun als schilder/decorateur, Le Vau

als architect (afb. 6) en Le Nôtre (afb. 7) als tuinarchitect. Lodewijk realiseerde zich dat zo´n kostbaar kasteel

nooit betaald kon zijn uit de eigen middelen van zijn schatkistbewaarder en dat hij wel een greep in de Franse

schatkist gedaan moest hebben. De furieuze Lodewijk wilde tijdens het feest zijn minister al laten arresteren,

maar de Koningin-moeder Anna van Oostenrijk wist hem ervan te weerhouden. Het feest werd per slot van

rekening ter ere van de jonge Koning gehouden en dat was niet elegant. Fouquet werd een week na het luisterrijke

openingsbal alsnog gevangen gezet en heeft die niet meer levend verlaten. Lodewijk had nu gezien wat hij wilde,

confisqueerde de bezittingen van Fouquet en gaf hetzelfde trio opdracht het paleis te Versailles te (ver-)bouwen.

Versailles

De Franse Koninklijke familie woonde oorspronkelijk in de hoofdstad Parijs, eerst op een kasteel op het centrale

eiland midden in de Seine, het Ile de la Cité, waar ook de kathedraal de Nôtre Dame op staat. Door ruimtegebrek

bouwde men later op de noordoever een nieuw kasteel, het Louvre. Afb. 8 laat u het huidge verbouwde stadspaleis

zien, dat nu dienst doet als een van de grote toonaangevende wereldmusea.

Versailles was door Lodewijk XIII als klein slot gebouwd net buiten Parijs in 1624 te midden van een uitgebreid

moerasachtig jachtgebied. Jagen was het favoriete tijdverdrijf van de adel, in de eerste plaats op wild. Vrouwen,

feesten en oorlog voeren kwamen daarna. Lodewijk XIV had het wat hoger in zijn bol, ergerde zich in Parijs,

voelde zich niet veilig met al dat volk om zich heen. Zijn nazaten hebben dat later gemerkt, zie ook afb. 9. van het

Louvre tijdens de revolutie van 1830 toen Koning Philip het veld moest ruimen.

(7)(6)(5)
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In ieder geval startte Lodewijk XIV in 1661 de verplaatsing van het hof op veiliger afstand naar het landelijke Versailles

toen op ca. 25 km van Parijs. De situatie staat op afb. 10 goed weergegeven op de maximumkaart met Versailles op

het schilderij van Patel uit 1668. De eerste paleisvleugels en stallen waren gereedgekomen, de eerste tuinen achter het

paleis waren aangelegd en op de voorgrond worden de drie grote toevoerwegen nog door bomenrijen omgeven.

Lodewijk was in 1663 zelf aan de uitvoerende macht gekomen, nadat zijn eerste minister, kardinaal Mazarin was

overleden. Hij voerde prompt een aantal succesvolle oorlogen met zijn directe buren, Vlaanderen en enkele
kleine staten in Italië en Duitsland. Hiermee werd Frankrijk aan zijn randgebieden uitgebreid. Na dit succes waagde

hij de volgende sprong en startte een oorlog met onze economisch zeer sterke Republiek. Dit is bij ons bekend

gebleven als het rampjaar 1672, toen wij werden aangevallen door een alliantie van Frankrijk, Engeland, Munster

en Keulen. Deze laatste twee waren nodig om met zijn leger over hun grondgebied te kunne trekken, anders

moest die door de Spaanse gebieden en dat zou een vijandschap met Spanje opleveren. Het was in onze Republiek

de periode van onze eerste stadhouderloze tijdperk na de succesvolle periode van Frederik Hendrik. In nood

wordt altijd geroepen om een sterke man en dit kon alleen een Oranjetelg zijn.

De zoon van Fredrik Hendrik, Willem III werd weer aangesteld als stadhouder,

ging de strijd aan maar was aanvankelijk weinig succesrijk. Later veranderde

dat met succesvolle acties langs de Rijn waar zelfs Bonn werd belegerd.

Uiteindelijk werd er in 1678 vrede gesloten die bekend staat als de Vrede van

Nijmegen waarbij de Franse dominantie in Europa vast kwam te staan. Dit

leverde voor Willem III wel een trauma op en hij bleef zijn leven lang Lodewijk

XIV waar mogelijk bestrijden en zijn tegenstanders steunen.

In 1682 besloot Lodewijk de regering en de ministeries definitief naar Versailles

te verplaatsen en pakte het groots aan. Was Versailles in 1660 nog een gehucht
in een verlaten  moerasachtige omgeving, in 1710 was het uitgegroeid tot een

stad met 45.000 inwoners die werkten voor het Hof en de regering. Op het

schilderij van afb. 11 zien we Versailles gegroeid qua bebouwing met die

ministeries. Dit is nog beter te zien op die van afb. 12, waar we vanuit de

ingang van het paleis naar de stad. Versailles vormt het hoogtepunt van de

Europese paleisbouwkunst niet alleen door zijn schoonheid en omvang, maar

door de totale entourage van regeringsgebouwen, de uitgestrekte tuinen, de pracht

en praal van het centrale gebouw, de grootse staat van het hof zoals die er gevoerd

(10) (11)
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van het paleis is het werk van Le Brun met de nieuwe
bouwmeester, de toen 31-jarige Hardouin-Mansart van
afb. 13. Jarenlang werkten er 10.000 tot soms wel 30.000
man aan het complex, waarbij er dagelijks doden vielen
door de belabberde arbeidsomstandigheden, kou of
ondervoeding.
Het is het tijdperk van het absolutisme, met absolute macht
voor de monarch. Zijn credo was l’État c’est Moi (de staat
dat ben Ik) en niet voor niets luidt de bijnaam van deze

Lodewijk XIV de Zonnekoning. Alle rituelen aan het hof en de bouw van het complex stonden in het teken van zijn
absolute macht en iedereen moest zich schikken naar deze zonnegod. Die autoritaire houding straalt hij ook uit op afb.
5 van het schilderij van de Koning van de hand van Rigaud.

Het paleis

Het effect was schitterend als een bezoeker na een lange rit in zijn koets over de hobbelige weg uit Parijs eindelijk
in Versailles aankwam bij dat luisterrijke paleis. Men werd dan volkomen geïmponeerd als men door de grote
poort van het ijzeren hek reed naar dat immense complex zoals getoond op afbeeldingen 14 & 15. Kaart 16 en 17
zijn van verschillende postzegels qua waarde en zijn gemaakt naar het schilderij van Utrillo, die ook het hekwerk
ontworpen had. De kaarten werden in de naoorlogse periode verkocht om
geld in te zamelen voor de restauratie van Versailles (zie tekst in kader16a).
Op het plein voor het paleis stuit men weerd direcht op het ruiterstandbeeld
van afb. 18. Kaart 15 is gesierd met het hexogonale (6-hoekig) stempel van
het postkantoor van Versailles.

Het paleis omvat luxe vertrekken voor de Koninklijke familie en van binnen s
het paleis nog mooier afgewerkt dan daarbuiten met veel verguld stucwerk,
waar ik u verder niet mee zal vermoeien. Hoogtepunt van Versailles is de
beroemde spiegelzaal van afb. 19 en 20 op de volgende pagina.

De zaal is maar liefst 73 m. langen bevindt zich (vanuit de ingang gekomen)
gelijkvloers, wat de eerste verdieping van het hoofdgebouw is naar de
tuinzijde aan de achterkant Hierdoor is er een schitterend uitzicht via de 17
grote vensters op het uitgestrekte tuinencomplex en het grote kanaal aan
de achterkant. Het plafond is rijkelijk beschilderd met de militaire
overwinningen van Lodewijk en start (pijnlijk genoeg voor ons) met de
“Hollandse oorlog” met o.m. de belegering van Maastricht en de succesvolle
overtocht van Lodewijk over de Rijn.

werd met veel kunstenaars en uitvoeringen. De uitbouw
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Aan beide zijden wordt de spiegelzaal geflankeerd door
twee kunstzinnig uitgevoerde voorzalen, de Zaal van de Oorlog en aan de andere kant de Zaal van de Vrede. Dit
om te accentueren dat Lodewijk “rechtvaadige” oorlogen voerde en uit goedheid bereid was Vrede te sluiten.
Maximumkaart 21 met het reliëf van de koning van beeldhouwer Puget uit de Vredeszaal laat dit zien op de
postzegel die verscheen t.g.v. de herdenking van de Vrede van Aken.

De spiegelzaal speelde in de Internationale politiek nog een rol omdat daar
Koning Wilhelm I van Pruisen 18/1/1871 de Duitse Keizerskroon
accepteerde toen daar het Keizerrijk werd uitgeroepen door Bismark na
de Duitse overwinning in de Frans-Duitse oorlog van 1870. Een totale
vernedering dus voor de Fransen. Deze namen op hun beurt revanche
door in Versailles de vredesonderhandelingen te voeren na de 1e

Wereldoorlog. In het vernederende  verdrag van Versailles dat daar op 28
juni 1919 werd getekend, kwam er een definitief einde aan WO I, maar
helaas werd daarmee de grondslag gelegd voor WO II..

De verschillende Koninklijke kamers zijn rijk versierd in de barokstijl met
veel verguldsel en wandschilderingen en schilderijen van de Koninklijke
familie. Na de Franse revolutie kwamen er ook andere schilderijen te
hangen, zoals die van afb. 22 met “De eed van de kaatsbaan”van David.
Deze beeldt de historische gebeurtenis af in Versailles waarop de derde
stand van het parlement in het revolutiejaar 1789 zweert niet uit elkaar te
gaan dan nadat er een nieuwe grondwet is die de Fransen de vrijheid
geeft. Een ander beroemd schilderij dat er hangt is kaart 23 die de
tegenovergestelde gebeurtenis uitbeeldt: Napoleon die zichzelf kroont als
Keizer van Frankrijk in aanwezigheid van de Paus om zijn autoritaire bewind

extra luister te geven. Zie ook het detail van de kroning op kaart 23a op de rechterpagina.
Het Paleis doet sinds 1830 dienst als museum. Koning Louis Philippe nam daartoe het initiatief door er het
Museum voor de grootsheid van Frankrijk te starten en het vervallen paleis te herstellen.

(20)(19)
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De tuinen

Versailles was niet zo´n groot voorbeeld voor de andere Koninklijke huizen

geworden, als er ook niet iets anders gebeurd was, namelijk de totale
entourage met veel feesten, opvoeringen en de vrije omgeving waarin de

‘tuinman´ van Lodewijk, waarschijnlijk de geniaalste tuinarchitect André Le

Nôtre, het paleis wist te plaatsen. Door hem ontwikkelde de Franse tuin tot

toonaangevend en de nieuwe standaard. Een zichzelf respecterend

Koningshuis moest deze trend volgen, anders telde men niet meer mee.

Het ironische is dat Lodewijk hiermee hèt voorbeeld werd en de roem

vergaarde, maar het idee was van Fouquet die daardoor juist in de

gevangenis was beland en daar in vergetelheid stierf.

Door Versailles is de strakke, of liever de formele Franse Baroktuin een

begrip geworden, die pas veel later door de vrijere Engelse landschapsstijl

werd verdrongen. Op het hoogtepunt was Versailles 8.000 ha groot, wat

nu teruggebracht is naar 700 ha.

Een mooi voorbeeld is het gezicht op afbeelding 24 vanuit het paleis op de

terrassen. Afb. 25 belicht het juist gelijkvloers met het paleiscomplex op de

achtergrond. De tuinmannen van de koning haalden vanuit alle hoeken van

het Koninkrijk planten en geurende bloemen om de koning mee te plezieren.

Hij genoot er van en Lodewijk heeft zelf een handleiding geschreven hoe

de tuinen te bezichtigen. Opvallend in de tuinontwerpen is verder de in verschillende niveaus ontworpen terrassen en
de brede trappartijen er naar toe, waar het hof gerieflijk zijn wandeling kon doen, elkaar ontmoeten, roddelen en intrigeren.

De waterwerken en de beelden

De vijvers geven een extra dimensie aan het complex door de weidse blik met het spiegelbeeld van de paleisvleugels

in het water. Om het aanzien nog fraaier te maken, werden de promenades en de vijvers verlevendigd met

fonteinen en beeldhouwwerk. Vanuit de spiegelzaal keek men uit op de grote Fontein van Latone (de moeder van

Apollo)  van de Gebr. Marsy met meer dan 50 waterstralen, zie afb. 26. De vijver van Apollo (ook een zonnegod,

zie afbeelding 27 en 28) is het bekendst door het vergulde beeldhouwwerk en de spuitende fonteinen.

Beeldhouwer Tuby liet de god Apollo uit het water oprijzen.

(25)

(24)

(27)
(26)

(23a)
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Aan de randen van de grote vijvers zijn grote bronzen beeldhouwwerken geplaatst, die o.m. de Franse rivieren de

Rhône en de Saône symboliseren. Deze zijn als secundair kenmerk op enkele Franse postzegels verschenen.

Zie de afbeeldingen 29 t/m 32 met de zegels van Lodewijk XIV. Bijzonder is afb. 32 van de postzegel met Paul

Nolhac als primair kenmerk en het paleis als secundair kenmerk. Hij was jarenlang de beheerder van Versailles
en gaf leiding aan een van de grote restauraties.

In het vlagstempel komt het paleis terug en maximumkaarten met dat vlagstempel (afb. 32a) zijn het meest gezocht.

(28)

(29)

Lodewijk had de gewoonte een wandeling te maken langs
de vijvers en het complex, door de paleistuinen en langs

de vrolijk spuitende fonteinen. In die tijd was waterdruk

moeilijk te regelen en de vijvers moesten gevoed worden

vanuit een extra aangelegd kanaal van de kilometers verderop gelegen grote spaarbekkens en vijvers bij Marly uit

de Seine. Daartoe waren er verschillende molens gebouwd om het water omhoog te pompen en via een aquaduct

werd het naar Versailles gevoerd.  In het begin was het 600 kuub water per dag en op het hoogtepunt 5.000 kuub,

wat voor die tijd een grote technische prestatie was. Later zijn deze molens vervangen door een van de eerste

(30) (31)

(32) (33)
(33)
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vanuit een extra aangelegd kanaal van de kilometers verderop gelegen grote spaarbekkens en vijvers bij Marly uit

de Seine. Daartoe waren er verschillende molens gebouwd om het water omhoog te pompen en via een aquaduct

werd het naar Versailles gevoerd.  In het begin was het 600 kuub water per dag en op het hoogtepunt 5.000 kuub,

wat voor die tijd een grote technische prestatie was. Later zijn deze molens vervangen door een van de eerste

(30) (31)

(32) (33)
(33)

(32a)



<pagina 15>                         ‘Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie’           september 2011

stoommachines van Frankrijk. Zie daarvoor de tamelijk zeldzame maximumkaart van afb. 33 uit 1939.

Bekend is dat de waterdruk in de 50 fonteinen en 620 waterplaatsen niet goed te regelen was. Het tuinpersoneel

gaf elkaar met fluitsignalen door waar de Koning was en kon door sluizen te openen of te sluiten de waterdruk

daar naar toe verplaatsen waar de Koning zijn wandeling maakte, zodat hij de indruk kreeg dat alles goed

functioneerde, maar als hij zich omdraaide was het een heel ander gezicht.

De vijverbassins waren luxueus afgewerkt, zoals afb. 34 en 35 laten zien van beeldhouwwerk in laag reliëf in het

bassin van Diane. Deze zegels verschenen in 1952 als Rode Kruiszegels en zijn ook weer met het hexagonale

Versailles stempel ontwaard. In het paleis zelf veel kunst van de beeldhouwers Puget en LeHongre. Het beroemde

beeld van Puget van Milon van Croton van afb. 36 was speciaal voor Versailles gemaakt. Het beeldt het moment

uit waarop een Leeuw de Griekse held aanvalt terwijl zijn hand vastzit in een boomstronk. Lodewijk vond het niets

en liet het naar het Louvre afvoeren, waar het zich nog steeds bevindt en een van de topattractie van de 18e

eeuwse Franse beeldhouwkunst is.

De Trianons

Om de drukte aan het hof te ontvluchten, liet Lodewijk nog een groot privé

paleis bouwen in de tuin ver van het hoofdpaleis en die bekend staat als het

Groot Trianon. De afbeeldingen 37 en 38 laten deze creatie van Hardouin-

Mansart zien met de fraaie tuin. De façade is uitgevoerd in schitterend roze

marmer met een mooie colonnade in een fraaie tuin.

Daar bleef het niet bij en later werd nog een ander paleis het Klein Trianon
van afb. 39/40 (zie volgende pagina) aangelegd onder Lodewijk XV om zijn

maîtresse er te ontvangen. Marie Antoinette, de vrouw van Lodewijk XVI

verbeleef er graag en liet in de directe omgeving nog meer romantische

zaken aanleggen zoals De tempel der liefde van afb. 41. Op kaart 42 staat

deze ook op een schilderij van de Zweedse schilder Lafrensen van het feest

ter gelegenheid van het bezoek van de Zweedse Koning Gustaaf III aan

Versailles. De zegel verscheen als tweelinguitgifte met Zweden om 200 jaar

(36)

(37)

(38)

(36)

(38)(37)

(33) (34)

culturele betrekkingen te vieren. In de tempel staat Bouchardons beeld van

Cupido die zijn boog hakt uit de knots van Hercules (afb. 43).
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De Nederlandse paleisbouw is voor Het Loo duidelijk afgeleid van het

voorbeeld dat Lodewijk XIV gaf in Versailles. Opmerkelijk omdat Stadhouder

Willem III, die dit paleis liet bouwen, juist Lodewijk als zijn grote vijand zag,

die hij waar mogelijk bestreed. Ook Willem moest mee met de bouwmode

van zijn tijd. Dat lezen we de volgende keer in het Bulletin waar we stil

zullen staan bij het Paleis  Huis ten Bosch en Het Loo.   <Edward Froon>

(40)
(39)

(41)

(42)

(43)

Routebeschrijving Cultureel & Vergader Centrum H.F. Witte,

Henri Dunantplein 4, 3731 CL  De Bilt. tel.: 030-2203954

Vanuit Amsterdam: Neem de A2 richting Utrecht, daarna afrit Maarssen nemen en de N30 volgen tot u de A27 (Hilversum - Breda)

bereikt, afrit richting Breda nemen op de A27, hierna neemt u de afrit 30 (Veemarkt - De Bilt), onder aan de afrit gaat u linksaf richting

De Bilt. Verder **.

Vanuit ‘s-Hertogenbosch: neem A2 richting Utrecht, bij knooppunt Everdingen neem A27 richting Hilversum en bij knooppunt

Rijnsweerd op de A27 neemt u afrit 30 (Veemarkt) en volg verder de aanwijzingen vanaf **.

Vanuit  Den Haag /Rotterdam: Neem de A12 richting Utrecht. Bij knoppunt Oudenrijn rechtdoor richting Arnhem. Bij knooppunt

Lunetten neemt u de A27 richting Hilversum, hierna afrit 30 Veemarkt en volg de aanwijzingen vanaf **.

Vanuit Arnhem: Neem de A12 richting Utrecht. Bij knooppunt Lunetten neemt u de A27 richting Hilversum, bij knooppunt Rijnsweerd

de A27 richting Hilversum, kort hierna neemt u de afrit 30 (Veemarkt), onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting De Bilt. Volg verder

vanaf **.

Vanuit Breda: Neem de A27 richting Utrecht, bij knooppunt Rijnsweerd op de A27 neemt u afrit 30 (Veemarkt) en volg verder de

aanwijzingen vanaf **.

Vanuit Enschede: Neem de A1 richting Amersfoort, bij knooppunt Hoevelaken de A28 naar Utrecht en verder als vanaf **.

Zwolle: Neem de A28 richting Utrecht, bij knooppunt Rijnsweerd gaat u richting Hilversum (A27) en neemt u de afrit 30 (Veemarkt) en

verder als aangegeven bij **.

**U volgt de weg (Biltse Rading) tot aan de eerste verkeerslichten, hier gaat u rechtsaf (Blauwkapelseweg). Na ± 150 meter

linksaf, Alfred Nobellaan, deze blijft u volgen; na ongeveer 500 meter ziet u aan uw linkerzijde het Centrum H.F. Witte.

Per openbaar vervoer is het H.F. Witte Centrum het best te bereiken met buslijn 77 van Connexxion. Deze rijdt van Nieuwegein naar

NS-station Bilthoven via Utrecht NS-Centraalstation. Uitstappen in De Bilt, halte Alfred Nobellaan of Hessenweg. Vanaf hier is het nog

geen vijf minuten lopen. Er rijden meer lijnen langs deze route, kijk evt. op 9292OV voor de beste route of aansluiting.
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(1)

Nieuwtjesdienst

In de maand november zullen weer de nieuwtjes over het eerste halfjaar bij u bezorgd worden. In het vorige

bulletin heb ik al laten zien dat er veel mooie uitgiftes bijzitten. Van enkele leden binnen de nieuwtjesdienst heb ik

het verzoek gekregen of het mogelijk was om vanaf volgend jaar 3 i.p.v. 2 zendingen per jaar te ontvangen. Het

heeft in meerdere opzichten voordelen. U krijgt eerder de maximumkaarten en de kosten worden meer gespreid

over het jaar. Nu ligt dat op 2 x +/- • 90.00 per jaar. Dat zal dan 3 x +/- • 60.00 moeten worden. De nieuwtjesdienst

beschikt eerder over uw betalingen en zal wellicht in staat zijn om de maximumkaarten iets goedkoper aan te

bieden. U gaat tenslotte 3 x verzendkosten betalen i.p.v. 2 maal. Het gewicht per zending zal minder zijn en

daardoor ook de porto. Dat valt dus tegen elkaar weg. We gaan het een jaar proberen en daarna besluiten of we

hiermee doorgaan.

Nu de max. kaarten die u o.a. in uw zending zult aantreffen. Allereerst de Unicefzegels die verschenen zijn op 23

mei. Een 10-tal kaarten waarvan er twee getoond worden ( afb.1 en 2). Een kind dat zeepbellen blaast en een

oosters meisje dat een wereldbol omhelst. Bij alle 10 zegels zijn de tabs eraan gelaten.

Normaal doen we dit alleen wanneer het zegelbeeld op de tab doorloopt. Nu echter geeft de tab zoveel méér info

over de zegel en het stoort niet. Stempeling is Amsterdam. Op 20 juli verscheen bij de verkooppunteneen tweede

vogelsoort in de vogelserie t.w. de Grutto. Een prachtige kaart (3) van de Belgische tekenaar André Buzin. Uiteraard

met Vogelenzang als stempel. In april verschenen drie nieuwe Cour de Justice zegels. Kaart 4 toont het Vredepaleis

op een eigentijdse kaart en op kaart 5 is het monumentale hekwerk te zien dat vóór het Vredespaleis staat. In dit

hekwerk is een afbeelding van Vrouwe Justitia verwerkt. Dat komt weer overeen met het beeld op de zegel. Op de

derde zegel zijn meerdere vredesduiven verwerkt.

(1) (2) (3)

(4)
(5)
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Dit jaar werden op 2 mei vijf jubilea gehonoreerd met een postzegel. Afb. 6 geeft een bontgekleurde kolomgrafiek

weer en is voorzien van een zegel t.g.v. het 50-jarig bestaan van de OESO. Het stempel Amsterdam is hiervoor

gebruikt net als kaart 7 waarop een muziekstuk te zien is van de Nederlandse componist Willem Pijper. De

beeldovereenkomst is terug te vinden in de 5 lijnen van de notenbalk. De zegel herdenkt het 100-jarig bestaan van

het Genootschap van Nederlandse Componisten dat gevestigd is in Amsterdam. De typografische letters die het

woord 650 jaar Slot Loevestein vormen zijn opgebouwd uit gekleurde vlakjes die verwijzen naar het gebruik van

banieren in de middeleeuwen (8). Van het imposante kasteel zelf is jammergenoeg niets op de zegel terug te

vinden. Het 100- jarig bestaan van de Kon. Ned. Biljartbond , gevestigd te Nieuwegein, heeft kaart 9 opgeleverd.

Gekozen is voor weergave van het traditionele biljartspel. Op de zegel zijn ook snooker- en pool- biljartballen

afgebeeldt. Samen met het driebanden en carambole vertegenwoordigen zij de keusporten. Tot slot in dit overzicht

een kaart van een damspel (10). Ook de Koninklijke Nederlandse Dambond bestaat in 2011 100 jaar. Voor

stempeling is Rheden gekozen. Vanaf 1 juli is de dambond gevestigd in Veenendaal maar op de dag van
postzegeluitgifte had deze bond de gemeente Rheden nog als thuishaven.

100 jaar Circus Herman Renz
Tien kleurrijke zegels sieren het velletje dat verscheen t.g.v. het 100-jarig bestaan van Circus Herman Renz.

Onze vereniging heeft hiervoor zijn tweede picturale stempel van dit jaar gevraagd en gekregen van PostNL.

Plaatsnaam is Eindhoven, omdat het circus op de uitgiftedatum (19/9) daar zijn voorstelling gaf. Schitterende

maximumkaarten zijn er te maken van de tien verschillende circusacts, die in principe allemaal geleverd

kunnen worden uit de uitgebreide stock van Art Unlimited. Het kan ook anders, omdat Circus Herman Renz

nieuwe ansichtkaarten van hun circus uitgeeft. Als die beter aansluiten dan hebben we liever de originele

Renzkaarten. U zult het resultaat zien in het abonnement. Dat het mooie kaarten worden, voorzien van

een prachtig stempel, is wel zeker! Een voorproefje is te zien op de voorpagina.

<Ronald van der Leeden>

(6)

(7)

(8)
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Veiling Jaarvergadering

23 oktober in de Bilt.
Nr. Omschrijving                  Inzet in Euro’s

1    Affiche 1931 (rilrand onder) 35,00

2    Affiche 1934 55,00

3    Affiche 1935 40,00

4    Affiche 1938 40,00

5    Affiche 1939 40,00

6    Affiche 1940 40,00

7    Kalenderkaartje VHK 1964 7,00

      Ongebruikt

8    Vloeiblad 1956 20,00

9    Vloeiblad 1959 15,00
10  Boekje Het verzegelde 7,00

      kind 1952

11  1961 Bestelboekje handleiding 35,00

       Kindercomite met aantek.

12  1963 Bestelboekje handleiding 35,00

      Kindercomite met aantek.

13  1965 Bestelboekje handleiding 35,00

      Kindercomite met aantek.

14  Boekje Plus 1960 12,00

15  Boekje Plus 1961 12,00

16  Boekje Plus 1962 12,00

17  Pers presentatieg.1975 40,00

18  Pers presentatieg.1983 10,00

19  Pers presentatieg.1985 20,00

20  Voorlichtingsfolder 13,00

      aanstaande echtgen. (8x12 cm)

21  VHK kaart 1938-01-4  3,00
       Anton Pieck onbeschr.

22   Schetsboek 1992 + los blad 12,00

      Off. 1e verkoop pers. handt.

23   Pers pres.gesch.’96   7,00

       Off. 1e verkoop

24    Boekje Fil. Dienst Kind ‘96 7,00

25    Fles wijn Gesch. Fil. D. ‘92 5,00

26    Fles wijn Gesch. Fil. D. ‘94 5,00

27    Boekje Dat kleine beetje extra 8,00

        1986 + los blad Off. 1e verkoop

        pers. handt.

28    Pers presentatiegeschenk ‘99 8,00

        +los blad Off. 1e verkoop

29    Pers presentatiegeschenk ‘09 6,00

        nr 47/300

30    2 Pers. bedankkaartjes 5,00

        Hylkema met kinderzegels gest.

31    Leporelloboek 2001 nr. 301/400 4,00
32    Kindpresentje 2000 in lijstje 3,00

33    KBK   FD 1968 Ned. Kiggen 40,00

        Pers. Handtek.

34     KBK   FD 1969 Ned. Kiggen 35,00

35     KBK   FD 1971 Ned. Kiggen 35,00

        Pers. Handtek.

36    KBK   FD 1972  v. Steenselen 35,00

        + Deenik + logo

(3)

(4)

(1)

(3)

(10)

(7)
(14)

(18)

(20)

(22)

(21)

(24)

(28)
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(32) (31)
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(27)

(29)
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Nr. Omschrijving                Inzet in Euro’s

37    KBK   FD 1973  v. Steenselen 25,00

        + Deenik + de Rijter + logo (met knik)

38    1949 S  nr. 2274 enkele 50,00

       roestpuntjes - orig. zakje

39    1950 C  nr. 632 50,00

40    1952 C  nr. 705 50,00

41    1951 K  nr. 88 75,00

       Pers. ondertekend

42    1953 C   nr. 36 45,00

43    1955 K   nr. 691 35,00

44    1956 C   nr. 1156 35,00

45    1958 B   nr. 378 20,00

46    1959 C   nr. 2065 40,00
47    1960 C   nr. 304 35,00

48    1962 C   nr. 1087  35,00

       Columbia roestpuntjes in kaart

49    1962 C   nr. 947 Erasmus 25,00

50    1963 C I nr. 47 20,00

       oplage 2500 prachtkaart

51    1963 C2 nr. 3783 45,00

       oplage 4500 1 knikje

52    1963 C2 nr. 3255 45,00

       oplage 4500 1 knikje

53    1964 C1 nr. 2460 oplage 2500 15,00

54    1965 C  nr. 276 16,00

55    2000     koksmuts  7,00

56    2003 F 8,00

57    2004 C 8,00

58    2005 A 8,00
59    2006 A 8,00

60    2006 C 8,00

61    2006 E 8,00

62    2007 A 8,00

63    2007 E 8,00

64    2007 B 8,00

65    2007 D 8,00

66    2008 A 8,00

67    2008 D 8,00

68    2008 E 8,00

69    2009 A 8,00

70    2009 B 8,00

71    2009 C 8,00

72    2009 D 8,00

73    2009 E 8,00

74    2009 F 8,00

75    2010 A t/m F compleet 6 stuks 25,00

76    2010 VHK 6 max. kaarten 12,00
Pauze en afrekenen kavels 1 t/m 76

Originele Maximumkaarten

Nr. Omschrijving    NVPH   Inzet in Euro’s

81   Wilhelmina afst. 6-9’38  310 MC 30,00

82   Ned.Spoorw.Trein Vlagst.326 MC 40,00

83   Maria Tesselschade Zomerzegel 10,00

       1938 afst. Muiden         307 MC

84   Willibrordus ‘39 Knipselk. 323  6,00

(83)

(81)(76)

(96)

(86)

(97)

(95)

(87)

(88)

(90)

(92)

(86)

(95)

(89)

(91)

(93)
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Nr.  Omschrijving                     NVPH  Inzet in Euro’s
85   Idem 1939 Knipselk. 323/324   6,00

86   Traliezegels Zilver 356A MC 15,00

87   Zomer 1941 Sp. St. Dag van de 18,00

       Postz. 5 krt. 392/396 MC

88   Zeehelden Evertsen 1943 413 MC 9,00

89   Zeeheld. Tromp 1943 (iets roest)414 MC 9,00

90   Zeehelden Hein 1943 (iets roest)415 MC 9,00

91   Zeehelden v. Ghent 1943 416  MC 9,00

       iets roest in zegel

92   Zeeheld. Witte de With’43 417  MC 9,00

       iets roest in zegel

93   Zeehelden C.Tromp 1943 418  MC 9,00

       iets roest in zegel

94   Winterhulp 1944 zegels iets 15,00

       smoezelig   5 kaarten 423/427 MA

95   Zomerz. 1951 5 krt. 568/572 MC 25,00

96   Zomerzegel  Bloemen 603 MC  5,00
97   Zomerz. 1954 5 krt. 641/645 MC 18,00

98   Nat. Luchtvaartfonds 1954 647/648 MC 7,00

       2 kaarten

99    Zomerz.’55 Brs.Berlage 657 MC 3,00

100  Kankerb’55 5 krt. 661/665 MC 14,00

101  Kinderz.’55 5 krt. 666/670  MC 16,00

102  Kinderz.’56 5 krt. 683/687  MC 16,00

103   Kinderz. 668 en 684 op 1 kaart 12,00

104   Zomerz.’57 Nw. A’dam 692 MA 7,00

105   Kinderz.‘57 5 krt. 702/706 MC 20,00

106   Europa 1959 2 krt. 727/728  MA 3,00

107   Kinderzegel 1959 731 MA 9,00

108   Kinderz.’58 5 krt. 715/719  MA 10,00

109   Zomerz.‘60 Klapr. Sp. St. 740 MC 3,00

110   Zomerz.’60 Distel  Sp. St. 742 MC 3,00

111   Geest.volksgez.’60 2 krt. 743/744  MA 6,00

112   Europa 1960 2 kaarten 745/746  MA 3,00
113   Kinderz.’60  5 Dubb. Kaarten VHK 9,00

747/751 MA

114   Zomerz.’60  5 krt. Stempel 7,00

         Floriade R’dam 738/742 MA

115   Zilver huw. 1 kaart 764/765 MA 9,00

         Juliana en Bernhard ’62

116   Landschapszgl. Koelt. 792 MA 3,00

117   Landschapszgl. Molen st. 8,00

         Molenaarsgraaf 793 MD

118   Landschapszgl. Sleephopper 6,00

         Papendrecht 794  MB

119   Europa 1962  2 kaarten  Sp. St. 3,00

777/778  MA

120  Ridderzaal 1964 811 MA 3,00

121  Zomerz. ‘64 812/815 MA 12,00

       4 krt.  St. Dieren

122 Verzetsmonum. Waalwijk 836 MA 2,00

123 Spoorwegen 2 krt. Sp.St. 3,00
       Spoorphilex 818/819 MC

124 Zomerzegel 1965 Thorn 843  MA 3,00

125 Europa 1966  2 kaarten 3,00

       Sp. St. 868/869  MA

126 Zomerz. ‘68 M. brug A’dam 902 MA 3,00

(122)

(101)

(104)

(108)

(112)

(122)

(120)

(124)

(128)

(130)

(131)

(103)

(121)(133)

(98)
(99)

(103)

(106)

(107)

(109)
(110)

(117)
(121)

(118)

(126)

(123)

(127)

(129)

(133)

(119)
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Nr. Omschrijving                         NVPH    Inzet in Euro’s

127 Zomerz.’68 Magere brug A’dam. 902  MA 3,00

128 Zomerzegel 1968 Culemborg 903  MA 3,00

129 Zomerz. 1968 v. Brienenoordbrug 904  MA 3,00

130 Luchtvaartzegels 3 kaarten 909/911MB 5,00

131 Europa 1968  2 kaarten  Sp. St. 906/907MA 3,00

132 Kon. Juliana Regina 939   MA 9,00

133 Ned. Vlag                                       1010 MA 3,00

134 Burum grondstation 1034  MA 2,00

135 Voetbal 1974 1050  MA 3,00
136  Zomerzegel 1975 Orvelte 1071  MA 3,00

137  Voedseldropping Amsterdam 1198 MA 5,00

138  Export haven Amsterdam 1229 MA 4,00

139  Willem van Oranje    Delft 1312 MA 3,00

140  Zomerzegel 1975 Winterswijk 1326 MA 3,00

141  50- jarig Huwelijk Sp. St. 1367 MC 3,00

142 Const. Huygens 1987 1371 MA 4,00

143 Concertgebouw A’dam 1988 1413 MA 2,00

144  Het spoor Sp. Vlagst. 1430 MC 3,00

145  Centr.station A’dam  Sp. Vlagst 1432 MA 3,00

146  Tulp Leiden 1990 1440 MA 2,00

147  van Gogh 1990 2 kaarten 1442/43MA 6,00

148  25- jarig Huwelijk Beatrix 1991 1466 MA 2,00

149  Hockey Sp. St. Olymp. Spelen ‘92 1517d MA 2,00

150  Arch. BNA Rietveldhuis Utrecht‘92 1525 MA 3,00

151   Nieuwbouw Tweede kamer 1526 MA 3,00

152   12 ½ jaar Reg. Jub. Kon. Beatrix 153 MA 2,00
153   Jeugd Olympische dg. 2 krt.’93 1563/64MA 2,00

154   Planet. Franeker Sp. St. Fil. Loket 1612 MA 5,00

155   Mahler 1995 1636 MA 4,00

156   Nederland Vrij 1995 1644 MB 3,00

157   Schubert 1997 1729 MB 4,00

158   Schubert 1997 1729 MB 4,00

159   Suriname Gouvernementhuis 367 MC 6,00

160   Suriname Hibuscus 379 MC 2,00

161   Suriname Gandhi 519  SE 4,00

162   Suriname Paasz. 5 kaarten 529/533SE 10,00

163   Suriname Componisten 5 krt. 547/551SE 12,00

164   Suriname Florence Nightingale 604 SE 3,00

165   Suriname UPU Postkant.2 krt 630/631SE 5,00

166   Ned.Nw. Guinea  6 krt.div.onderw. MC 5,00

167   Ned. Antillen Hibiscus 249 MC 3,00

168   Ned. Antillen Vogels 2 kaarten 271,272 MC 5,00

169   Ned. Antillen Bloemen 2 kaarten 347/350 MC 4,00

170   Ned. Antillen Eilandenserie 6 krt.358/63  SE 5,00
171   Ned. Antillen 1966 Beatrix 3 krt. 353  SE/MA 5,00

172   Ned. Antillen Michiel de Ruyter 2 krt. 371 SE 4,00

173   foto MK Carice van Houten 2010 met Handtek. 5,00

174   foto MK Carice van Houten 2010 met Handtek. 5,00

175   Restant MK Kind en Zomerzegels 77 stuks 10,00

176   MK Vereniging Maximafilie 1997 30 stuks 10,00

177   MK Ver. Maximafilie 1998-1999 44 stuks 14,00

178   Partijtje Ensch/ Trompet/Zegelk. +200 st. 15,00

179   Partijtje Leeuwgroep 1989-1994 +170 st. 25,00

180   Restant Diversen 42 stuks 7,00

(134)

(139)

(132) (159)

(137)

(136)

(142)

(138)

(149)

(145)

(141)

(144)

(150)

(132)

(159)
(136)

(135) (142)

(144)

(156)
(164)

(154)

(147)

(148)

(152)
(162)

(154)
(167)

(168)

(171)

(169) (173)
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(165)
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163
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Vereniging voor Kinderpostzegels

en Maximafilie

Biedformulier
Ondergetekende:

Naam en voorletters: -------------------------------------------------------------------

Adres: -------------------------------------------------------------------

Postcode en woonplaats: -------------------------------------------------------------------

Telefoon: -------------------------------------------------------------------

Email-adres: -------------------------------------------------------------------

Verzoekt hierbij:

1. om voor hem/haar op de najaarsveiling van 2011 op de onderstaande kavel(s) te bieden tot ten

hoogste het daarachter aangegeven bod; en

2. om bij toewijzing van de kavel(s) deze als standaard post/aangetekend/vanaf Euro ....... aangete-

kend naar het bovenvermelde adres te verzenden en verklaart hierbij de betreffende nota binnen 14

dagen te zullen betalen. (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.)

Indien u het jammer vindt om dit tijdschrift te beschadigen, kunt u van dit formulier ook een kopie maken.

Opsturen naar: Vic Henken, Wittevrouwensingel 57 bis, 3572 CB Utrecht,  henke233@planet.nl

Kavelnummer Maximum bod Kavelnummer Maximum bod Kavelnummer Maximum bod

Verloting
Tijdens de najaarsbijeenkomst zal er wederom een leuke verloting zijn. De Nieuwtjes-dienst

krijgt n.l. regelmatig een cadeautje van PostNL bij de postzegels die voor de maximafilie

gebruikt worden. Naast enkele leuke VHK artikelen zoals het Leporelloboekje 2001 zijn er dit

keer als prijs een digitaal klokje, loupe met lamp, fonduesetje en een kleine espressomachine.
Zo kan uw bezoek aan de altijd gezellige ledenbijeenkomst dubbel de moeite waard zijn. De

bedoeling van deze loterij is om voor een klein bedrag de clubkas te spekken.

<het bestuur>
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PostNL 9943644

Indien onbestelbaar retour:

Gaard 3, 6641 WN Beuningen

Deze “kop” heeft een dubbele betekenis:

A. Genieten van een aantrekkelijke maximumkaart;

B. Genieten van een smakelijke haring met een historisch interessant achtergrondverhaal.

De boeiende maximumkaart - behorende tot de categorie persoonlijke uitgiften - doet ons besluiten nader in te

gaan op hetgeen er te zien is. Allereerst de postzegel. Op de rood-wit-blauwe zegel valt een oranje figuur te

ontwaren die een - naar wij vermoeden - heerlijke haring verorbert. De Scheveningse dame op de “Schelde-

boot” (in traditionele kledij) behoort tot radio Scheveningen. Enthousiast vertelt ze dat zojuist de eerste Hollandse

Nieuwe is gevangen. In de vlag valt een traditioneel haringvaatje te ontdekken. In het stempel vinden we twee

haringen terug met vermelding Leiden 3 October

Vereniging 1886-2011.  Dat betekent dat deze

vereniging 125 jaar bestaat dit jaar. Wat is de historie

hierachter? Het beleg en ontzet van Leiden speelde zich

af tijdens de 80 jarige oorlog 1568-1648. Aanvankelijk

bleef het stadsbestuur trouw aan de landsheer, Koning
Filips II van Spanje. Deze benoemde in 1567 de hertog

van Alva tot landvoogd. Alva nam maatregelen tegen

de godsdienstvrijheid en stelde de Raad van Beroerten

in. Hierna koos de stad in juni 1572 de kant van de Prins

van Oranje.

Alva nam revanche en sloeg eind october 1573 het beleg

rond Leiden op. Hij probeerde de stad via uithongering

weer in handen te krijgen. Eind maart 1574 onderbrak

de nieuwe landvoogd Requesens het beleg. In de nacht

van 25 op 26 mei 1574 keerde Valdez naar de stad

terug om het beleg te hervatten. Tijdens dit tweede beleg

zijn 6000 van de 18000 inwoners omgekomen door

honger en pest. Een noordwesterstorm deed het water

van de Noordzee via de monding van de Maas richting

Leiden stromen waarop de Spanjaarden de vlucht

namen. In de vroege ochtend van 2 op 3 october

voerden de geuzen over de Vliet de stad binnen met

aan boord haring en wittebrood. De jaarlijkse herdenking
in de Pieterskerk stamt uit 1574. Op 13 mei 1886 werd

de 3 October Vereniging opgericht. Jaarlijks vinden in

de ochtend de reveille en de uitreiking van gratis haring

en wittebrood in de Waag plaats. Dit tot slot: U weet

toch dat haring de goede vetten voor een uitstekende

gezondheid heeft!

<Wim Roffelsen>

Smullen maar !
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