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Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid W.I.E O’Wie ?

Plaats hier úw
Sponsor advertentie

voor een
door ú gekozen
GOED DOEL.

Maar € 20 per jaar !
(Het deel boven de kostprijs van
de advertentie wordt gedoneerd

aan úw goede doel.)

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.

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 erelid W. Groenewegen

Issoria
wordt donateur!
IBAN: NL75ABNA0892838426

Postadres en secretariaat:
Burggravenlaan 11,
2313 HM Leiden

telefoon : (071) 514 22 75
fax : (071) 513 76 50
e-mail : info@issoria.nl

www.issoria.nl

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons erelid L. Vijlbrief

HOSPICE ISSORIA

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL

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

Speciaal voor:

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

West- en Oost-Europese landen.

Grote keus voor de motiefverzamelaar.

Van Vollenhovenkade 5,
2313 GG Leiden

telefoon (071) 514 90 92

Verzorgt en adviseert:

Boekhoudingen, Belasting-
zaken & Verzekeringen

Voor particulieren,
midden- en kleinbedrijf.

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/



- 1 -

periodieke uitgave van de

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS - opgericht 17 januari 1940

inschr. K.v.K. Rijnland 40445982

maart 2014 - nr 197
jaargang 54

oplage 250BESTUUR

voorzitter
C. Verlooij
J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten
 (071) 561 92 64
 voorzitter@lvpv.nl

vice-voorzitter
W.J.J. Pijnenburg
Donsvlinder 68, 2317 KG Leiden
 (071) 522 04 75
 vicevoorzitter@lvpv.nl

secretaris & ledenadministrateur
P.J.J. van de Kasteele
Oude Vest 109b, 2312 XV Leiden
 (071) 888 94 05
 secretaris@lvpv.nl

2e secretaris
E. den Boer
Zwaluwweg 147, 2251 ND Voorschoten
 (071) 561 81 49
 coastingvoorschoten@hotmail.com

penningmeester
G.A. van Albada
Klimopzoom 119, 2353 RH Leiderdorp
 (071) 521 29 38
 penningmeester@lvpv.nl

IBAN: NL11INGB0000390926 t.n.v. Penn
Leidsche ver v Postzegel Verzamelaars

2e penningmeester
wordt nog ingevuld




administrateur rondzenddienst
J.J.M. Pieters
Stan Kentonstraat 35, 2324 LL Leiden
 (071) 576 17 26
Aankopen contant of eigen betaling op:
IBAN: NL78INGB0000510485
t.n.v. Adm rondzenddienst LV v PV Leiden.

Rondzendnummer vermelden s.v.p.

SLEUTELPOST
redactie & productie
F. Hemelop, Cameliadal 6, 2317 HK Leiden
 (071) 521 29 38
 redactie@lvpv.nl

PUBLIC RELATIONS
mevr. C.J. Arbouw-Lomeyer
 (071) 580 11 19
 pr@lvpv.nl

ADVIESCOMMISSIE
W. Groenewegen  (071) 589 13 34
J.J.M. Pieters  (071) 576 17 26

VEILING

W. de Wit
Valeriusstraat 210, 2324 XL Leiden
 (071) 531 06 86

H.D. Scheer
Rubenslaan 28, 2391 HG Hazerswoude Drp
 (0172) 588 170
 h.d.scheer@hccnet.nl

A.J. Flerig
Chris de Jongstraat 6, 2321 JN Leiden
 (071) 579 02 90
 flerig@wanadoo.nl

G.P.J. Corba
Coornhertdreef 42, 2353 CG Leiderdorp
 (071) 589 38 23
 gpjcorba@casema.nl

veiling IBAN: NL11INGB0000390926 t.n.v.
Penn Leidsche ver v Postzegel Verzamelaars



- 2 -

maart 2014
23 Postzegeltotaaldag in gebouw K&G - zie blz. 7

24 ledenbijeenkomst met 18e Grote Voorjaarsveiling
van 125 kavels - GEEN bezichtiging in de middag,
wel vanaf 19.00 uur

april 2014
8 bestuursvergadering

28 ledenbijeenkomst met veiling

mei 2014
6 bestuursvergadering

26 ledenbijeenkomst met veiling

23 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 198

juni 2014
3 bestuursvergadering

9 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 198

16 ledenbijeenkomst met veiling
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Agenda

In deze editie

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.

Ledenmutaties

Nieuwe leden:
J.A. Muizelaar-Filippo Leiderdorp

Bedankt per 1-1-2014:
H.C. Boom Leiden
H.J.W.P. Fase Alphen a/d Rijn
F.J. de Haas Leiden
C.J.E. Janssen Zoetermeer
W. de Jong Buurman Leiden
G.A. Kreffer Leiden
N.Th.M. Roos Leiderdorp
D.C. Seip Leiderdorp
F. Teleng Leiden
M.J. Vos-Geurtsen Voorhout

Overleden:
mw. A.C.M. Besseling Leiden
W. de Jong Leiden

Wij wensen de nabestaanden alle sterkte
om dit verlies te dragen.
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Bijeenkomsten
Onze maandelijkse bijeenkomsten hebben altijd een
veiling, soms een presentatie of een andere attractie.
Plaats: restaurant ‘de Lepelaar’,
Apollotoren 2, 2324 DR, te Leiden.
We beginnen om 20.00 uur., maar de zaal is al om 19.30
uur open, zodat u de gelegenheid heeft om de veiling-
kavels te bekijken of iets te ruilen.

Rondzenddienst
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 € 1,00 voor porto

& administratiekosten.

fosforlamp en catalogi: Willem de Wit (071) 531 06 86

watermerkzoeker
of signoscope: Frans Hemelop (071) 521 29 38

literatuur: Bondsbibliotheek
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn

Openingstijd:
elke woensdag van de maand van 10 - 17 uur
en zaterdag 3 mei 2014 van 10 - 12 u.

Telefoon tijdens openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen

Statuten, artikel 7
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden
voor 15 november van het lopend jaar.
Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving
aan de secretaris.

Algemene
informatie

Mijn tijd zit er op!
Niet schrikken... ik bedoel alleen maar
mijn tijd als uw penningmeester.
Na mijn aftreden als bestuurder op
24 februari tijdens de Algemene leden-
vergadering heb ik alle leden bedankt.
Vooral mijn vrouw Bep die door de
voorzitter in de bloemetjes werd gezet.
Dubbel en dik verdiend!
In de afgelopen 28 jaar heeft zij mij
volop gesteund. Ik vertelde de leden op
24 februari: ·‘u had er twee voor één
geld.’
Ik ontving - namens u allemaal - van
Cor Verlooij een lekkere fles whisky
(dus een Schotse, Ierse heet whiskey).
Heel hartelijk bedankt; Bep en ik zullen
proosten op uw gezondheid en niet te
vergeten ... op die van onze vereniging.

Ook wil ik hier alle bestuursleden
van nu - en in het verleden - bedan-
ken voor hun samenwerking.
En voor het geduld dat zij af en toe
met mijn - soms eigenwijze - manier
van doen moesten hebben.
Met een voltallig bestuur kunnen we
aandacht gaan geven aan ons 75-
jarig jubileum in 2015.
Het is allemaal net op tijd, dus ‘volle
kracht vooruit, recht zo die gaat’,
zou Erik den Boer zeggen.

Dus... de blik gericht op de toe-
komst,
want - zoals u ziet - is ook ons blad
de ‘Sleutelpost’ nogal veranderd.
Het nieuwe formaat - A4 - is u zeker
al opgevallen. Wat groot hé?
En hoe vindt u de omslag?

Komt ons stadhuis er niet mooi op uit?
Met een wat ‘ouderwetse’ afbeelding,
dat vind ik dan weer leuk.

Helaas bestaat de inhoud nu uit erg
veel verslagen. Dat kan niet anders na
de
Algemene ledenvergadering in febru-
ari, zegt ‘de journalist’ in mij. U hebt
als lid het recht om goed geïnformeerd
te worden over uw vereniging.

Gelukkig brengt o.a. de Postzegelto-
taaldag kleur in deze aflevering.
Met dank aan Willem Hogendoorn.
Volgende kleurige, meer filatelistische
stukjes houdt u nog tegoed tot juni.
Laat eens horen hoe u dit blad bevalt,
met hartelijke groeten

Frans Hemelop

Redactieve bijdrage

Overname van artikelen uit de
SLEUTELPOST

is toegestaan, mits met
(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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Even voorstellen.
Mijn naam is Cor Verlooij en ben 64
jaar. Ik verzamel bijna 60 jaar post-
zegels.
Ik stam nog uit de tijd dat je bij aan-
koop van snoep er een postzegel bij
kreeg. De eerste zegel was van
Oostenrijk.
Samen met mijn vrouw Ina hebben wij
een postzegelhandel, de zaak is aange-
sloten bij de NVPH.
Voor die tijd was ik ambtenaar.
Ik ben al 45 jaar lid van postzegel-
verenigingen en heb daarin diverse
bestuursfuncties gedaan.

De reden waarom ik mij aangemeld heb
als kandidaat voor het voorzitterschap
was heel simpel. Ik vind het een gezel-
lige vereniging en er zijn goed bezochte
postzegelbijeenkomsten. Daarnaast is er
een goede rondzenddienst en diverse
promotionele activiteiten zoals de Post-
zegeltotaaldag en uitgifte van persoon-
lijke zegels specifiek gericht op Leiden.

Mijn visie op de filatelie is heel sim-
pel. Je moet verzamelen wat je leuk
vindt en je niet laten leiden door
waarde van zegels of Supplementen-
leveranciers.

Zelf heb ik diverse thema’s.
Ik verzamel ‘fototoestellen op postze-
gels’ en daarnaast oude fototoestel-
len. Ik probeer een match te krijgen
met zegels en fototoestel.
Ook het thema ‘smeden’ heeft mijn
belangstelling mede vanwege de
familiegeschiedenis.
Ik ben bezig een verhaal te maken,
maar het heeft geen haast.

Mijn idee voor het voorzitterschap
is: handhaven van de leuke gezellige
verenigingsbijeenkomsten en de
specifieke activiteiten.
Daarnaast moet worden bezien of er
behoefte is aan meer filatelistische
vorming: tanding herkennen, soorten
gom, afwijkingen en vervalsingen.

Informatie hoe we een thematische
verzameling kunnen opzetten of de
wijze van exposeren lijkt mij ook
interessant.
Verder is het belangrijk dat leden
exposeren met een gedeelte van hun
verzameling en daarover iets willen
vertellen.

Uiteraard zal in 2015 veel aandacht
worden besteed aan het 75-jarig
bestaan.
Ik ben blij dat we een commissie
hebben kunnen vormen. Mocht u ideeën
hebben laat het mij weten.
 (071) 561 17 19
 cor@verlooij.nl

U ziet er is veel te doen maar vele
handen maken licht werk en met
elkaar gaan we er iets van maken.

Cor Verlooij
voorzitter

Van de voorzitter

Op weg naar 2015 ...

... en nog veel verder !

Ons voltallige bestuur

boven: E. den Boer - 2e secretaris
J.J.M. Pieters - administrateur RZD

l.-ond.: P.J. van de Kasteele - secretaris
C.J. Arbouw-Lomeyer - comm. PR

r.-ond.: G.A. van Albada - penningmeester
C. Verlooij - voorzitter
W.J.J. Pijnenburg - vice-voorzitter

foto’s:
© Frans Hemelop
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Opening
De heer V.d. Kasteele opent 20.25 uur.
Aanwezige ereleden: de heren Groene-
wegen, Hemelop, Hogendoorn, Pieters
en Vijlbrief. Afwezig: de heer De Ru.

Verslag vorige vergadering
Het wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
De secretaris wijst er op dat de kavels
voor schriftelijke kerstveiling na afloop
van de bijeenkomst te bezichtigen zijn.
Verder wordt vermeld dat de heer Van
Albada een deel van zijn verzameling in
een kader heeft geplaatst en nodigt een
ieder uit dat te bekijken. Het gaat om de
postgeschiedenis van Leiden.
Hij hoopt dat dit een aanmoediging is
voor andere leden om iets van hun ver-
zameling tentoon te stellen. Dat hoeft
geen tentoonstellingscollectie te zijn.
Het gaat erom dat je aan de hand van
een deel van je verzameling laat zien
waarom het leuk is dat te verzamelen.
De heer Terwiel geeft aan een volgende
keer te willen exposeren.

Verkiezing voorzitter
De heer Verlooij heeft zich - als enige -
kandidaat gesteld voor de functie van
voorzitter. Het bestuur stelt voor hem te
benoemen. De vergadering gaat daar
onder applaus mee akkoord.
De heer Van de Kasteele draagt daarna
de voorzittershamer over aan de heer
Verlooij.
De heer Verlooij dankt de heer Van de
Kasteele voor het waarnemen van het
voorzitterschap. Alle bestuursleden
worden verzocht naar voren te komen
en worden - nu voltallig - opnieuw
voorgesteld aan de vergadering.

Veiling
Deze heeft een vlot verloop. De bieders
op de kavels 12, 28, 50, 57 en 82 krij-
gen als verrassing een kerstkrans.
Er gaan 33 kavels retour.

Doe is een gooi puzzel
De puzzel is gemaakt door de heer
Den Boer en gaat over het geheugen.
Twee leden hebben 9 goede antwoor-
den. Mevr. Pijnenburg wint de eerste
prijs, de heer C. Anker de tweede.

Halve euroloterij
De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door de heer Den Boer.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Gratis verloting
De heer Den Boer wint de eerste
prijs.

Sluiting
De voorzitter wijst nogmaals op de
kerstveiling.
Verder vraagt hij om de Postzegel-
totaaldag, op zondag 23 maart 2013,
alvast in de agenda te zetten. Hij ver-
zoekt de leden om dan iets van hun
verzameling tentoon te willen stellen.
In 2015 vieren wij het 75 jarige jubi-
leum. Hij zou het plezierig vinden als
een drietal leden bereid zou zijn om,
samen met een bestuurslid, in een
commissie zitting wil nemen om het
jubileum voor te bereiden.
Hij wenst allen goede feestdagen en
voorspoedig Nieuwjaar en hoopt ze in
het nieuwe jaar terug te zien op
maandag 27 januari 2014.
Daarna sluit hij de vergadering.

Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur en
wenst allen een goed en gezond 2014
toe.
Aanwezige ereleden: Groenewegen,
Hemelop, Pieters en Vijlbrief.
Hij heet de heer Hogendijk, die
vanavond te gast is,
speciaal welkom.
Afwezig: Hogenboom,
Hogendoorn, Kniese en
Terwiel.

Verslag vorige vergadering
Het verslag heeft door een organisatori-
sche fout niet vooraf ter inzage gelegen.
Het ligt op de bestuurstafel. Leden kun-
nen het in de pauze inzien. Bij de rond-
vraag zal goedkeuring worden verzocht.

Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter deelt mee dat hij het
droeve bericht heeft ontvangen van het
overlijden op 22 januari van ons lid
mevr. A. Besseling.
Alice was actief op onze ledenavonden
aanwezig en heeft meerdere keren
geëxposeerd op de Postzegeltotaaldag.
Hij verzoekt de leden om enkele ogen-
blikken stilte ter nagedachtenis.

De inrichting van de zaal is deze bijeen-
komst ongelukkig met hoge banken in
het midden. De voorzitter heeft er met
de beheerder over gesproken. Bij vol-
gende bijeenkomsten zullen de banken
langs de kant staan.
De vorige vergadering heeft de voorzit-
ter aangegeven dat de vereniging in
2015 het 75-jarig bestaan viert. Het be-
stuur zou graag een kleine commissie
willen instellen om de jubileumviering
voor te bereiden. Hij verzoekt u zich in
de pauze bij hem te melden.
Verder meldt de voorzitter dat de heer
Groenewegen bij de nieuwtjesdienst
nog een aantal moderne zegels heeft

Uit de ledenvergadering

Ledenbijeenkomst
27 januari 2014 - 45 aanwezigen

Extra Algemene Ledenvergadering
16 december 2013 - 52 aanwezigen

Alice Besseling in betere tijden
op 27 januari 2013.

Alice (rechts van Marijke Dobbe)
exposeerde verschillende keren

op onze Postzegeltotaaldag.
Zij was hartelijk, betrokken, creatief en

druk met veel andere zaken dan postzegels.
We zullen haar erg missen.
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overgehouden die niet werden afgeno-
men. Geïnteresseerden in losse zegels
kunnen zich bij hem melden.
De secretaris heeft geen ingekomen
stukken.
De heer Van de Kasteele heeft een aan-
tal albumbladen met postzegels van de
Belgische Congo en Ruanda-Urundi
geëxposeerd. Hij geeft daar een kleine
toelichting bij.

Nieuwe leden
Mevr. Muizelaar heeft zich aangemeld.
Omdat uit de zaal geen bezwaar wordt
geuit benoemt het bestuur haar tot lid.

DVD Abel Tasman
De DVD over Abel Tasman wordt met
belangstelling bekeken.

Veiling
Een vlot verloop; 41 kavels retour.

Doe is een gooi puzzel
De puzzel is weer gemaakt door de
heer Den Boer en gaat over Amster-
dam. Twee leden hebben acht goede
antwoorden, de heren van Biezen en
Spierenburg. Zij krijgen elk een prijs.

Halve euroloterij
De eerste prijs voor G.A. van Albada.

Rondvraag
Aangezien er op het verslag van de vo-
rige vergadering geen reacties komen
wordt het ongewijzigd vastgesteld.
Er wordt verder geen gebruik gemaakt
van de rondvraag.

Gratis verloting
De heer Bosmans wint de eerste prijs.

Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid en hoopt ze allen terug te
zien op de Algemene jaarvergadering
op maandag 24 februari 2014.
Daarna sluit hij de vergadering.

Opening
De voorzitter opent om 20.25 uur.
Ereleden: Groenewegen, Hemelop,
Hogendoorn, Pieters en Vijlbrief.

Afwezig: G. Corba, R. Dijk, Hoog-
enboom, Verheul en Laterveer.

Notulen vorige vergadering
De notulen van 27 januari 2014 wor-
den na aanbrengen van enkele spel-
lingscorrecties vastgesteld.

Ingekomen stukken
De secretaris heeft enkele catalogi
van Smits Philately. Geïnteresseer-
den kunnen er een meenemen.
De voorzitter meldt dat twee leden
hebben aangegeven te overwegen
deel te nemen aan de jubileumcom-
missie. Hij moedigt hen aan defini-
tief toe te zeggen en nodigt de ove-
rige leden uit om zich ook te melden.
Hij wijst verder op de expositie van
de heer Terwiel over de Olympische
Spelen.
De verslagen voor de jaarvergade-
ring zijn voor in de zaal aanwezig.
De veilinglijsten zullen niet meer
worden opgenomen in de Sleutelpost.
De lijsten voor de komende maanden
zijn verkrijgbaar bij de bestuurstafel.
Ook staan ze op de website.
Hij wijst er op dat op de bestuursta-
fel posters en flyers liggen voor de
Postzegeltotaaldag. Hij spoort aan ze
mee te nemen om in de buurt te laten
ophangen of te verspreiden.
De heer Hemelop meldt dat het eer-
ste velletje van de Pieter Pauw-zegel
tijdens de Postzegeltotaaldag op zon-
dag 23 maart om 10.30 uur zal wor-
den uitgereikt door Janneke Brink-
man aan de bekende Leidsche
huisarts-schrijver Har Meijer. Hij
roept alle leden op aanwezig te zijn.

Jaarvergadering
a. jaarverslag secretaris over 2013

Het verslag van de secretaris heeft
ter inzage gelegen. Het wordt zon-
der discussie goedgekeurd. De
voorzitter deelt mee dat vorig jaar
vier leden zijn overleden. De over-
ledenen worden staande herdacht.

b. verslag veiling/adviescommissie
De verslagen over 2013 voor de
veiling en adviescommissie heb-
ben ter inzage gelegen. De verga-
dering gaat ermee akkoord. Alles
zal in de Sleutelpost worden gepu-
bliceerd.

c. financieel verslag over 2013
Het financiële verslag van de pen-
ningmeester over 2013 heeft ter in-
zage gelegen. De penningmeester
geeft aan dat 2013 met verlies is af-
gesloten. Het is gelukkig minder dan
in 2012, maar het is duidelijk dat dit
niet kan blijven doorgaan.
Het verslag wordt zonder wijziging
vastgesteld.

d. Begroting 2014
Ook de begroting voor 2014 heeft ter
inzage gelegen. Er wordt voor het lo-
pende jaar eveneens een verlies ge-
raamd. In komende jaren zal dat weg
gewerkt moeten worden.
De voorzitter meldt dat het bestuur
de komende tijd de begroting nog
eens zal bezien op mogelijke bezui-
nigingen. Contributieverhoging valt
niet uit te sluiten. Het bestuur zal in
september met voorstellen voor de
contributie 2015 komen.
De begroting voor 2014 wordt onge-
wijzigd vastgesteld.

e. verslag Kascontrolecommissie
Het verslag wordt voorgelezen door
de heer W. Groenewegen.
De commissie adviseert de vergade-
ring om de penningmeester decharge
te verlenen. Verder bedankt de com-
missie de heer Hemelop voor wat hij
28 jaar lang voor de vereniging heeft
gedaan. Zij betrekken daarin ook
mevrouw Hemelop die daarbij altijd
een grote steun is geweest. De verga-
dering gaat, onder applaus, akkoord
met de dechargeverlening.

f. decharge bestuur
De voorzitter vraagt of hij kan con-
stateren dat met de goedkeuring van
het Jaarverslag van de secretaris en
de rekening en verantwoording van
de penningmeester het bestuur is ge-
dechargeerd voor het vorige jaar ge-
voerde beleid. De vergadering beves-
tigd dit met applaus

Afscheid penningmeester
De heer Hemelop verlaat, na 28 jaar
het penningmeesterschap op een uitste-
kende wijze te hebben vervuld, het be-
stuur. De voorzitter acht dit een mo-
ment waar duidelijk bij moet worden
stil gestaan. De heer Hemelop was niet

(Vervolg op pagina 11)

Algemene Ledenvergadering
24 februari 2014 - 45 aanwezigen



- 7 -

In 2014 organiseert uw vereniging
- voor de negende keer - de traditonele
Postzegel-totaal-dag.
Dat is een dag, waarop veel facetten
van het verzamelen van postzegels aan
bod komen, voor het hele gezin.
Noteer dus in uw agenda:

Datum: zondag 23 maart 2014,
vanaf 10.00 tot 16.00 uur

Plaats: Verenigingsgebouw K&G,
2315 WE Leiden, J.C. de Rijpstr. 29
(industriegebied De Waard)

Wat is er te doen?
Voor ieder wat wils, zoals:
• gezellige ruilhoek
• jeugdhoek met postzegelberg
• gratis taxatie van uw meegenomen
materiaal
• handelarenstands
• interessante 1-kader-opstellingen
• kleine verenigingstentoonstelling:

’Pieter Pauw
1564 - 1617

bouwer
Theatrum anatomicum’

Pieter Pauw liet in 1596/97 in Leiden
het eerste anatomisch theater van
Nederland bouwen.
Pieter Pauw, ook wel Petrus Pavius ge-
noemd, was een Nederlandse botani-
cus, anatoom en hoogleraar.
Pauw studeerde van 2 november 1581
tot 1584 geneeskunde aan de Universi-
teit Leiden, destijds aangeduid als de
Hoogeschool te Leiden.
Op 9 februari 1589 werd hij in Leiden
buitengewoon hoogleraar.
Pauw droeg vanaf 10 oktober 1598
samen met hoogleraar De Bondt zorg
voor het bestuur over en het onderhoud
van de Hortus Botanicus Leiden.

U komt 23 maart toch ook kijken?
U bent van harte welkom.

Het bestuur

Postzegel totaaldag
23 maart 2014

De prijs van een velletje
van 10 zegels

is € 8,50 voor leden en
€ 9,50 voor niet-leden.

De verzendkosten voor een of meer
velletjes bedragen € 1,50.
Natuurlijk is het mogelijk

om losse zegels te kopen voor
€ 0,85 (leden) of € 0,95 (niet-leden)

per zegel.
Voor de verzending wordt

de postzegel uiteraard gebruikt.

Wilt u nu alvast één of meer
velletjes reserveren?

Mail via de website lvpv.nl
- of rechtstreeks -

naar: webmaster@lvpv.nl
U ontvangt z.s.m. bericht terug.

Voor het ‘ter perse’ gaan !

Het eerste velletje wordt
op 23 maart om 10.30 uur

uitgereikt door
mevr. Janneke Brinkman-Salentijn,

biologe met passie voor tekenen,
aan

oud-huisarts, schrijver en verteller,
de heer H.A.M.M. (Har) Meijer.
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p 23 maart 2014 brengt de
Leidsche Vereeniging van Postzegel-
verzamelaars (LVvP) een nieuwe per-
soonlijke postzegel uit over Pieter
Pauw (afb. 1).
Op deze postzegel zien we afgebeeld
staan:
1. Pieter Pauw
2. een detail van het Theatrum Anato-

micum
3. de Hortus Botanicus en de Aesculus

pavia
4. de Leidse sleutels
In dit artikel ga ik op deze vier aspec-
ten die we op de postzegel tegen komen
nader in, waarbij ik me af en toe een
‘uitstapje’ veroorloof.

1. Pieter Pauw
Pieter Pauw, geboren op 2 augustus
1564 in Amsterdam, was een Neder-
landse botanicus, anatoom en hoog-
leraar. Hij werd ook wel Petrus Pavius
genoemd.
Pauw studeerde van 2 november 1581
tot 1584 geneeskunde aan de Universi-
teit Leiden (afb. 2), toen nog aangeduid
als de Hoogeschool Leiden. Na zijn
studie vertrok hij naar het buitenland,
waar hij colleges volgde om kadavers
te ontleden. Toen hij dat onder de knie
had, ging Pauw naar Rostock, waar hij
aan de Universiteit (afb. 3) in 1587 zijn
doctoraat in de geneeskunde behaalde.
Pauw ging op 23 april 1593 in kerke-
lijke ondertrouw met Maria van Hout.
Op 9 mei traden zij in het huwelijk.

Ze kregen zeven kinderen, van wie
er twee vroegtijdig kwamen te over-
lijden. Pieter Pauw overleed op 1 au-
gustus 1617 in Leiden.

Jan van Hout
Toen ik las dat Pauw getrouwd was
met Maria van Hout, vroeg ik me af
of dit misschien een dochter kon zijn
geweest van de bekende Leidse
stadssecretaris Jan van Hout (1542-
1609) (afb. 4). Gezien de jaartallen
zou dit aardig passen. Na ongeveer
twee uur zoeken op internet vond ik
een stuk in het Regionaal Archief
Leiden (RAL) van de NH Kerkvoog-
dij over grafrechten, met de vol-
gende tekst:
‘De graven bij mij voor 2/3 parten
gecoft van mr. Jacob Deel, als ge-
trout hebbende Elysabeth Paau,
dochter van dr. P. Paau, in sijn leven
Professor medicine tot Leyden voor
1/3 ende van den kinderen van Mr.
Maerten van Toil, voor 1/3, gewon-

nen bij Geertruyt Paau, welcke Elysa-
beth Paau ende Geertruyt Paau t’sae-
men dochters zijn van den voorscreven
dr. Pieter Paau, die getrout hadde een
dochter van den secretarys Jan van
Hout.’
Voor mij is dit toch wel het bewijs, dat
mijn vermoeden klopt, dat Pieter Pauw
getrouwd is geweest met de dochter
van Jan van Hout.

2. Theatrum anatomicum
Een anatomisch theater was een plek
waar anatomische lessen gegeven wer-
den aan vroegmoderne universiteiten.
Meestal was dit een kamer, vaak in de
vorm van een rond theater, met in het
midden een tafel waarop ontleding van
menselijke of dierlijke kadavers plaats-
vond. Eromheen bevonden zich tribu-
nes waar de studenten of andere toe-
schouwers stonden te kijken hoe een
docent anatomische les gaf aan de hand
van ontleding. Het ontleden gebeurde
echter alleen in de winter, omdat het in
de zomer te warm was.
Op een Poolse briefkaart vond ik een
afbeelding van het Theatrum Anatomi-
cum in Krakau (afb. 5).

In 1596 of 1597 liet Pauw (inmiddels
professor ontleedkunde) het eerste
anatomische theater van Nederland,
genaamd Theatrum Anatomicum,
bouwen in Leiden. Pauw was de eerste
die publiekelijk lijken ontleed voor zijn
lessen. Deze ontledingen trokken veel

Persoonlijke postzegel
Pieter Pauw

afb. 1

afb. 2 afb. 4afb. 3

‘... dr. Pieter Paau, die getrout
hadde een dochter van den
secretarys Jan van Hout...’
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aandacht en werden niet alleen door
studenten bezocht. Niet-studenten
moesten een toegangsprijs van vijftien
stuivers betalen. Pauw gebruikte de li-
chamen van geëxecuteerde criminelen
voor deze colleges.
Een reconstructie van het Leidse anato-
misch theater is te zien in Museum
Boerhaave in Leiden.

Dr. Tulp
In mijn postzegelverzameling vond ik
ook een postzegel met een schilderij
van Rembrandt, genaamd “de Anatomi-
sche les”. (afb. 6). Op dit (beroemde)
schilderij zien we Dr. Nicolaes Tulp,
omringd door studenten in een anato-
misch theater, in dit geval in de Waag
te Amsterdam. Deze anatomieles vond
plaats op 16 januari 1632. Het lichaam
dat ontleed wordt op het schilderij is
dat van de 41-jarige Aris Kindt
(Adriaan Adriaansz.) uit Leiden. Hij
was eerder die dag opgehangen voor
diefstal van een mantel.

3. Hortus botanicus en Aesculus pavia
De Hortus botanicus Leiden (afb. 7) is
de oudste, nog bestaande botanische

tuin van Nederland en is in 1590 op-
gericht aan het Rapenburg in Leiden.
De tuin is vanaf het begin toeganke-
lijk geweest voor het publiek, iets dat
vooral in de zestiende en zeventiende
eeuw een uitzondering was.
Na de stichting van de Universiteit
Leiden in 1575 bleek het wenselijk
om een 'Hortus Medicus', een tuin
waarin studenten geneeskunde ge-
neeskrachtige planten konden bestu-
deren, aan te leggen. Op 15 maart
1587 deden enkele bewindvoerders
van de universiteit aan het gemeente-
bestuur het verzoek om de onbe-
bouwde grond achter de universiteit
ter beschikking te stellen voor de
aanleg van de tuin voor het onderwijs
in de geneeskunde. Het antwoord van
het gemeentebestuur liet lang op zich
wachten, maar op 9 februari 1590
werd uiteindelijk de grond van circa
1250 m² aan de universiteit overge-
dragen. Deze datum wordt algemeen
gezien als de stichtingsdatum van de
botanische tuin.
Op 9 februari 1589 ging Pieter Pauw
in Leiden te werk
als buitengewoon

hoogleraar en droeg hij vanaf 10 okto-
ber 1598 zorg voor het bestuur over en
het onderhoud van de Hortus Botanicus
Leiden.

Van 1709 tot 1730 was Herman Boer-
haave (afb. 8) de directeur van de bota-
nische tuin. Onder zijn leiding werd het
aantal plantensoorten uitgebreid tot
5846. Eén daarvan is Aesculus pavia,
die hij vernoemde naar Pieter Pauw.
(Pauw werd ook wel Petrus Pavius ge-
noemd).
De Aesculus is het geslacht van de
paardenkastanje. In Nederland is vooral
de witte paardenkastanje (Aesculus hip-
pocastanum) (afb. 9) te vinden, en in
mindere mate de rode paardenkastanje
(Aesculus carnea). De rode paardenkas-
tanje is ontstaan uit de kruising van de
witbloeiende Aesculus hippocastanum
met de roodbloeiende Aesculus pavia.

4. Leidse Sleutels
Het stadswapen van Leiden toont de
Nederlandse leeuw met zwaard en
schild, met twee gekruiste sleutels

afb. 6 afb. 8

afb. 5 afb. 7

afb. 9
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waarvan de baarden naar buiten zijn
gekeerd, en de spreuk ‘Haec libertatis
ergo’ (afb. 10). Dit betekent: ‘omwille
van de vrijheid’. Dit past bij de identi-
teit van Leiden, omdat Leiden altijd
open stond voor vluchtelingen.
De sleutels op het wapen verwijzen
naar Sint Pieter, de schutspatroon van
de stad en naamgever van de voor-
naamste kerk, de Pieterskerk (afb. 11).

Petrus zou van Jezus de sleutels van
de hemel hebben ontvangen en was
daarmee in de opvatting van de
Rooms-katholieke Kerk de grondleg-
ger van het pausdom. Dat wil zeggen
dat hij, na de hemelvaart van Jezus,
diens plaatsvervanger was op aarde,
evenals de daarop volgende pausen.
Vandaar dat vergelijkbare sleutels
als die van Leiden voorkomen in

het wapenschild van het Vaticaan
(afb. 12 en 13).

Willem Hogendoorn
erelid LVvP

Bronvermelding:
- Wikipedia
- Regionaal Archief Leiden

afb. 10 afb. 11

afb. 12 afb. 13

Onze website
Op 22 januari zijn alle bekende leden
gemaild dat de perscampagne voor de
persoonlijke postzegel van Pieter Pauw
in februari is gestart.
Heeft u dat gemist omdat uw adres niet
bekend is? Mail de webmaster!

webmaster@lvpv.nl

Wat kunt u vinden op onze website?
- de data van de bijeenkomsten en de

agenda voor de komende maand;
- een filatelistische reeks over Leiden

(begonnen door W.F. Briel en voort-
gezet door W. Hogendoorn);

- foto’s en plaatsaanduiding van ons
onderkomen bij ‘de Lepelaar’;

- natuurlijk informatie over het lid-
maatschap van onze vereniging;

- maar ook de ‘Sleutelpost’ vanaf
2007, volledig in kleur;

- alle sinds 2007 uitgegeven en/of
nog verkrijgbare eigen postzegels
en foto’s en films daarover;

- en tenslotte uw digitale ‘Sleuteltje’
naast dat in dit blad.

Wilt u meer onderwerpen op onze
website kunnen vinden?
Op onze site vindt u links naar de
mailbox van de voorzitter, secretaris,
penningmeester en van uw
web-master: Frans Hemelop.
Stuur een van hen uw bericht.

Kijk op: http://www.lvpv.nl
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alleen penningmeester, maar pakte in
de loop der tijd ook andere zaken aan.
Zo werd hij redacteur van de Sleutel-
post, verzorgde de PR en de website
van de vereniging, organiseerde de
Postzegeltotaaldag en ontwierp daar
ook steeds een postzegel voor.
De voorzitter spreekt namens het
bestuur en, naar hij aanneemt, ook de
leden, zijn waardering uit voor al het
werk dat de heer Hemelop al die jaren
met toewijding heeft gedaan. Het weg-
vallen van al die activiteiten zou een
grote slag zijn voor de vereniging.
De heer Hemelop legt het penning-
meesterschap neer, maar gelukkig blijft
hij een aantal activiteiten nog verrich-
ten, zoals de Sleutelpost, de website en
de Postzegeltotaaldag. De voorzitter
overhandigt als dank de heer Hemelop
een fles whisky.
Verder wil hij graag mevr. Hemelop
bedanken voor alle steun die zij de af-
gelopen jaren heeft gegeven. Zonder
die steun zou de heer Hemelop het geen
28 jaar hebben kunnen volhouden. Hij
overhandigt haar een bos bloemen.
De heer Hemelop dankt als eerste zijn
vrouw voor alle steun. Hij heeft het
werk voor de vereniging met veel ge-
noegen gedaan. Hij heeft met veel ple-
zier op allerlei punten structuur aange-
bracht . Hij vindt dat belangrijk.
Daardoor werd de vereniging een plek
waar leden graag aanwezig waren. Hij
dankt alle leden die enthousiast naar de
bijeenkomsten kwamen. Verder dankt
hij alle vrijwilligers die aan de activi-
teiten hebben bijgedragen, waaronder
de auteurs van de Sleutelpost.

Want zonder vrijwilligers ben je als
vereniging nergens.
De vergadering dankt de heer Heme-
lop met een welverdiend applaus.

Verkiezingen
Kascontrolecommissie
De heer W. Groenewegen treedt af
als lid. De heer A.J. Flerig wordt in
zijn plaats benoemd.

Vrijwilligers
Zestien vrijwilligers krijgen als dank
voor hun inzet in het afgelopen jaar
een flesje wijn. Ook vier leden die
op alle 10 bijeenkomsten in 2013
aanwezig waren worden daarvoor
met een flesje wijn bedankt.
Ten slotte overhandigt de voorzitter
een fles wijn aan Margreet en Koos,
die de leden altijd zo prettig bij de
bar helpen.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop; er
gaan wel 55 kavels retour.

Doe is een gooi puzzel
Gemaakt door de heer Hogendoorn
en gaat over een bekende Leidenaar,
Marius van der Lubbe. De wijkagent,
toevallig aanwezig, doet voor de aar-
digheid mee en wint de 1e prijs met
alle vragen goed.

Halve euroloterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
de heer Verlooij.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van
de rondvraag. De vraag of de opstel-
ling in de zaal beter is dan de vorige
keer, wordt met applaus bevestigd.

Gratis verloting
De heer Hogendoorn wint de eerste
prijs.

Sluiting
De voorzitter dankt de heer Terwiel
voor zijn expositie. Hij roept allen op
24 maart aanwezig te zijn. Dan is er
de grote veiling waarvan de kavels te
bezichtigen zijn vanaf 19.00 uur.
Daarna sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele - secretaris

(Vervolg van pagina 6)

Cor Verlooij (voorzitter) neemt feestelijk afscheid
van Bep en Frans Hemelop

Uw Sleuteltje
scoort !
Dit is een ‘Sleuteltje’ uit 2010.

Het Sleuteltje stond in ‘de Sleutel-
post’ nr 184 van december 2010.
Gelijk met die plaatsing komt zo’n
Sleuteltje ook op onze website te
staan.

Twee weken geleden ontving ik per
mail een reactie. Of de CD-ROM’s
2004 t/m 2006 nog in de aanbieding
waren?
Dat weet ik na zoveel jaren ook niet,
dus zond ik snel de vraag door aan
Marijke Vos.
Zij reageerde verheugd en nam con-
tact op met de vraagsteller.
Enkele dagen later kreeg ik van haar
bericht: ‘de transactie is geslaagd! En
welbedankt dat het Sleuteltje nog op
de website stond.’

U ziet: een Sleuteltje plaatsen, is dus
succesvol. Zelfs na vier jaar !
En... ieder lid kan dat eens per jaar
gratis doen.
Als er nu in een keer 10 Sleuteltjes
tegelijk binnenkomen, kan dat niet
allemaal in de ‘Sleutelpost’, maar op
de website is ruimte genoeg.
Dus... wat let u?

Frans Hemelop
redacteur / webmaster

MEDEDELING
Alle waardebonnen (ook guldens)

blijven nog steeds geld waard!

waardebon van ƒ 5,– = € 2,27
waardebon van ƒ 10,– = € 4,54
waardebon van ƒ 15,– = € 6,81
waardebon van ƒ 25,– = € 11,34

Alle bonnen kunt u inleveren bij:
betaling contributie - veiling -

rondzenddienst - postzegelhandel
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Door andere activiteiten binnen de
vereniging ontving u dit verslag nu pas,
zodat u het niet vòòr de Algemene ver-
gadering heeft kunnen bekijken, excuus.
Van de contributie 2014 is 94% voor
1 januari ontvangen, incl. afgegeven
machtigingen, vorig jaar was dat 93%.
Daarom deden 182 leden, incl. ereleden,
mee bij de gratis verloting. Allemaal
hartelijk bedankt voor uw medewerking.
De baten/lasten van 2012 zijn ook ver-
meld, zodat u cijfers kunt vergelijken.
Het negatief resultaat 2012 (€ 1.282,40)
is in 2013 afgenomen tot negatief
€ 652,47 (begroot tekort: € 425). In feite
stijgt het resultaat met € 629,93.
Deze stijging van afgerond € 630 ziet u
in de tabellen hiernaast.

De nettoprovisie rondzenddienst steeg
van € 381,90 (2011/12) naar € 469,61.
Dit bedrag is vermeld in het verslag
2012/13 van de rondzenddienst.
U kunt zien dat kostenbewaking uiterst
noodzakelijk blijft. Op 'de Sleutelpost' is
sterk bezuinigd, zo'n € 700. Aan het Ju-
bileumfonds is € 280 minder toege-
voegd.
De opbrengst advertenties is stabiel;
pogingen om nieuwe adverteerders en/
of sponsors te vinden zijn nog steeds
niet gelukt. Wilt u daar eens over na-
denken?
De huidige adverteerders en sponsors
worden heel hartelijk bedankt.
Via het Kleur Fonds werden 34 pagina's
in kleur opgenomen - zonder extra kos-
ten! Dankzij uw gulle bijdragen en de
verkoop van persoonlijke postzegels.
Aan de inkomstenkant daalden de op-
brengst halve-euro-loterij (door dalend
bezoek aan de ledenbijeenkomsten) en
de contributie (door dalend ledenaantal).
De bijzondere baten (bar) zijn dit jaar
afwezig, De Vriendenloterij is half 2013
beëindigd..

Graag hoor ik uw vragen en opmerkin-
gen. Of geef uw suggesties voor mijn
opvolger.
Leiden, 24 februari 2014.
Frans Hemelop

Financieel verslag 2013

LEIDSCHE VEREENIGING v. POSTZEGELVERZAMELAARS - FINANCIEEL OVERZICHT 2013

BEZITTINGEN 31 december 2013 SCHULDEN

signoscope, plateauwagen, kaders 202,09 vooruitontvangen contributie 2014 5.504,50
kast, laserprinter en software 369,77 te betalen aankoop zegels 123,90
rondzendstempels 270,00 te betalen aankoop zegels PostNL 285,72
kruisposten 2,85 te betalen drukker Sleutelpost 670,25
deposito PostNL 150,00 te betalen portikosten 114,35
te vorderen prov. veiling/opbr. kavels 99,52 kruisposten 441,61
te vorderen verkoop zegels PostNL 342,55 te betalen kosten veiling 12,80
te vorderen advertenties 36,00 te betalen onkosten 282,21
te vorderen rente 45,00 reserve voorraadwinst 500,36
vooruitbetaalde kosten 356,95 reserve inventaris 300,00
voorraad artikelen Jubileum 39,55 Jubileumfonds 5.399,05
voorraad wijn (vrijwill./jubilariss.) 82,94 Kleur Fonds 1.231,93
voorraad drukwerk 122,00
voorraad speldjes 2.822,32
voorraad zegels Kleur Fonds 2.024,29

EIGEN VERMOGEN
voorraad zegels 378,98 1 januari 2013 324,38
voorraad porti 30,05 + 409,03 AF: NADELIG

SALDO 2013 652,47 -
kas 230,80 31 december 2013 -328,09
betaalrek. ING *) 6.932,93 + 7.163,73
*) zakelijke spaarrekening 6.242,51 14.538,59 14.538,59

LASTEN 2013 2012 BATEN 2013 2012

afschr. rondzendstempels 6,30 9,45 contributie 6.013,50 6.408,00
afschr. inventaris 184,68 128,48 contributie jeugd * 27,50
kosten algemeen 598,89 420,02 entreegeld 10,20 11,00
kosten zaalhuur 400,00 582,42 opbrengst reglementen 6,00
kosten K. v. Koophandel 24,00 24,08
kosten bestuursverg. 51,83 145,76 nettoprovisie rondzenddienst 469,61 381,90
kosten Bondsdagen 44,10 provisie veiling 371,15 389,10
kosten porti/telefoon 138,30 144,86 provisie verk. zegels PostNL 101,83 77,86
kosten drukwerk 39,86 59,00
kosten Yvert/Michel 75,00 120,00 donatie/opbr. jeugdafd. * 4,00 22,30
Maandblad Filatelie 3.993,44 4.208,15
Sleutelpost Kleur Fonds 357,50 669,50 bijdrage uit Kleur Fonds 357,50 669,50
Sleutelpost drukwerk 1.318,01 2.080,53 opbrengst halfjesloterij 1.219,50 1.347,50
Sleutelpost porti 454,72 401,64
Sleutelpost algemeen 70,08 61,81 opbr. advertenties 560,00
Bondcontributie 965,25 999,10 w.o. 340,00 PostNL
diverse lasten ** 74,94 545,42 AF: ideële doelen 24,21 535,79 557,16
afboeking voorraden -300,00 -250,00
kosten jeugdafdeling * 30,00 82,00 opbrengst rente 112,53 74,25
kosten jubilarissen 89,11 51,86 diverse baten ** 168,15 1.153,62
kosten veiling 108,60 143,31 ** w.o. Vriendenlot. 78,00
kosten gratis verloting 120,14 131,13 in 2012 307,40
kosten halfjesloterij 608,97 598,05
kosten quiz/doe-’n-gooi 7,60 24,00 in

2012
winst bar 445,62

kosten verl. (waardebon) 50,00 56,80
kosten cadeau/represent. 149,01 246,62
reserv. Jubileumfonds 400,00 680,00 VERLIES 2013 en 2012 652,47 1.282,40

10.016,2
3

12.408,09 10.016,23 12.408,09

De opbrengst rondzendstempels tot een bedrag van € 0,00 werd rechtstreeks op de voorraad afgeboekt.
*) = baten en lasten jeugdafdeling **) = diverse baten

minder kosten zaalhuur 180
minder Bondscontrib./geen Bondsdagen 80
minder ksten port/tel/drukw/KvK/bestuur 120
minder kosten Michel/NVPH 45
minder kosten Maandblad Filatelie 215
minder kosten 'de Sleutelpost' totaal 700
meer voorraadwinst 50
minder donatie/minder kosten jeugd 35
minder kosten jubilarissen/representatie 60
minder kosten/minder opbrengst veiling 15
minder dotatie Jubileumfonds 280
meer nettoprovisie rondzenddienst 90
meer opbrengst rente/prov. verkoop zegels 60

meer opbrengsten en minder kosten 1.930

meer afschrijvingen 50
meer kosten algemeen 180
minder diverse lasten/diverse baten 510
minder contributie/entreegeld 430
minder opbrengst advertenties 20
minder opbrengst halfjesloterij 105

minder opbrengsten en meer kosten 1.300

(afrondingen op € 5)

resultaat dus hoger: 1.930 min 1.300 630

Mijn laatste kunstje !
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Vrijwilligers (m/v)

hartelijk bedankt!

Tijdens de Algemene ledenvergade-
ring op 24 februari stonden onze
trouwe en onmisbare vrijwilligers op-
nieuw in het middelpunt.
Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat
veel activiteiten van onze vereniging zo
goed - en als vanzelf - draaien.
Deze 18 man/vrouw werken - meren-
deels op de achtergrond - voor u en ons
allemaal.
Voor deze bijeenkomst ontvingen zij
allen een uitnodiging of - bij verhinde-
ring - een bedankje voor hun goede
diensten.

Met een dankwoord van voorzitter Cor
Verlooij kregen allen onder applaus een
feestelijke fles wijn overhandigd.
Vier leden die in 2013 op alle tien bij-
eenkomsten aanwezig waren, ontvin-
gen voor hun trouw eveneens een fles.
De vrijwilligers van de ‘nieuwe bar’
werden ook niet vergeten.
Margreet en Koos, hartelijk bedankt.

Van de vrijwilligers waren er
vier *) ook 10 keer trouw aan-
wezig!

Wij hopen van harte dat alle
medewerkers ons nog heel lang
kunnen en willen assisteren.

het bestuur

Vier trouwe bezoekers ontvangen hun attentie.

Voorzitter Cor Verlooij heeft lovende woorden
voor de veilingcommissie (de meest trouwe af-
deling), v.l.n.r.: Henk Scheer, Frans Terwiel,
Ton Flerig en Willem de Wit.
Ger Corba had zich afgemeld.

RONDZENDDIENST
A.G.C. Blonk

W. Groenewegen

R.K.J. Hegenbarth

F. Hemelop

M.W. van der Heul

P. Laterveer

J.W. Neuteboom

J.J.M. Pieters *)

P.J.J. de Ru

J.F. Sarneel-van Gent

LOTENVERKOOP
L. Vijlbrief

TROUW BEZOEKER
E. den Boer

J. Bosmans

L.M. van der Steen

W. de Vogel

BAR
Margreet v.d. Hout

Koos v.d. Hout

VEILINGCOMMISSIE
G.J.P. Corba

A.J. Flerig *)

H.D. Scheer

F.H. Terwiel *)

W. de Wit *)

SLEUTELTJE
GRATIS TE PLAATSEN !

NIET alleen HIER, maar OOK op de WEBSITE !
Voor ieder lid - eens per jaar.

e-mail: webmaster@lvpv.nl of  (071) 521 29 38

Frans Terwiel verzorgde ook nog eens
de presentatie!
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7 jaar Kleur Fonds
Toch even een korte herhaling, want
niet iedereen lijkt op de hoogte.
In maart 2007, in nummer 169 werd het
Kleur Fonds opgericht.
In het begin werd het Kleur Fonds ge-
vuld door donaties en bijdragen in het
‘potje op de bar’.
Daarna heeft de winst op de speciale
postzegelvelletjes, te beginnen met de
Pilgrim Fathers in 2009, een belangrijke
rol gespeeld.
In 2010 de goedlopende Cleveringa-
postzegels en in 2011 de 3 October
velletjes. Er werden in 2011 ruim
1.100 velletjes verkocht.

Ook de velletjes van de Pieterskerk
in 2012 en Gerrit Dou in 2013 deden
het niet slecht. Kijkt u maar naar het
overzicht hiernaast.

In 2013 waren er ook - wat minder
dan voorheen - ‘gulle gevers’.
Twee personen doneerden samen

een bedrag van € 94,– ; zij worden
hartelijk bedankt.

Twee ereleden doneerden hun con-
tribtie € 65,— in het Kleur Fonds.
Dank daarvoor; misschien een
goede tip voor alle ereleden?

En in de loop van het jaar kwam er
ook nog € 52,25 van ‘Anoniem’
binnen; bedankt!

In ‘de Clown’ op de bar zat in 2013 ook
nog eens € 76,—, (in 2012: € 70,—),
dat is gelukkig iets gestegen.

Dus... allemaal weer hartelijk bedankt
daarvoor namens de penningmeester.

Frans Hemelop
redacteur

Stand Kleur Fonds
saldo 1 januari 2013 952,66

bijdragen van leden 2013 287,25
winst postzegelvelletjes 349,52 +

1.589,43
extra kosten ‘Sleutelpost’ 357,50 -
saldo 31 december 2013 1.231,93

Verslag veiling 2013

Hierbij het verslag van de veiling-
commissie over 2013.

In 2013 zijn er 554 kavels ingeleverd.
In 10 veilingen plus de schriftelijke Kerst-
veiling zijn er 1.060 kavels aangeboden.
Daarvan zijn er 551 kavels verkocht en
gingen er 509 kavels retour.

Verslag van Willem de Wit

24 februari 2014

Namens de veilingcommissie:
Ger Corba
Ton Flerig
Henk Scheer
Frans Terwiel
Willem de Wit

rectificatie kavellijst

Bij deze kavels staat ten onrechte een
cataloguswaarde van € 500:

april : 37, 43, 54, 72, 74 en 75
mei : 41, 53, 62, 63

U weet: de kavellijst wordt niet
meer bij de ‘Sleutelpost’ gevoegd.

Vraag erom als u er een wilt.

veilingjaar 2013 verkoop provisie

maand kavels retour aantal in % in € in €

januari 90 33 57 63,3% 262 29
februari 90 43 47 52,2% 194 22
maart 150 60 90 60,0% 359 42
april 90 45 45 50,0% 238 26
mei 90 42 48 53,3% 201 24
juni 90 50 40 44,4% 105 14
september 90 50 40 44,4% 192 21
oktober 90 31 59 65,6% 350 37
november 90 54 36 40,0% 231 29
december 90 36 54 60,0% 252 27
Kerst 2013 100 65 35 35,0% 996 100

totaal 1.060

940

509 551 51,7% 3.380 371

in 2012 1.008 524 484 47,3% 3.569 389
gemiddeld excl. prov. koper + inz.
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Hierbij bied ik u het jaarverslag over
2013 aan.

Het ledental van de vereniging is dit
jaar helaas weer afgenomen.
Er meldden zich drie nieuwe leden en
één gezinslid aan. Daar tegenover ston-
den echter 11 bedankjes en vier overle-
den leden. Ook moesten twee leden uit
het lidmaatschap worden onzet wegens
wanbetaling. Het aantal leden daalde
daarmee per saldo met 13 en bedroeg
192 op 31 december 2013.

Tijdens de jaarvergadering in februari
trad de heer P.J.J. de Poorter af als
vice-voorzitter en tevens waarnemend
voorzitter, naar jaren lang lid te zijn ge-
weest van het bestuur.
De heer F. Hemelop werd - voor één
jaar - herkozen als penningmeester.
De heer A.J. Flerig treedt reglementair
af als lid van de kascommissie. De
Heer R.K.J. Hegenbarth wordt door de
vergadering in zijn plaats benoemd.
Op 24 maart overleed bestuurslid de
heer H.A.C. Kamphuisen.
Tijdens de ledenvergadering van sep-
tember werden mevrouw C.J. Arbouw-
Lomeyer, en de heren G.A. van Albada,
E. den Boer en W.J.J. Pijnenburg als
bestuurslid benoemd.
Tijdens de ledenvergadering van de-
cember werd de heer C. Verlooij be-
noemd als voorzitter.
Hierdoor is het bestuur voor het eerst
sinds een aantal jaren weer voltallig.

Tijdens de jaarvergadering in februari
werd de heer A.G.C. Blonk benoemd
tot erelid van de vereniging.

De ledenvergaderingen werden in het
verslagjaar wat minder bezocht dan in
het jaar daarvoor (min 44). Totaal wa-
ren op de 10 gehouden ledenvergade-
ringen 479 leden aanwezig. Gemiddeld
dus 48.

Dit jaar waren de vaste onderdelen zo-
als, doe eens een gooipuzzel, gratis ver-
loting onder de leden op de presentie-

lijst, de maandelijkse veiling, de
grote veiling ook weer vertegenwoor-
digd. De verkoop van loten voor de
halve euroloterij loopt nog steeds
goed. De prijzen die de leden kunnen
winnen worden kennelijk gewaar-
deerd.

Op de veilingen werden gemiddeld
meer kavels verkocht dan vorig jaar.
Dit jaar kreeg 51,7 % van de kavels
een nieuwe eigenaar, tegenover
47,3 % in 2012.
Voor de jaarlijks te houden gratis
verloting, voor die leden die hun con-
tributie vóór 1 januari hebben vol-
daan, waren weer een aantal
waardebonnen beschikbaar.

De in januari gehouden Postzegel-
totaaldag stond in het teken van
Gerrit Dou, die 400 jaar geleden
werd geboren. De penningmeester,
de heer Hemelop, ontwierp daarvoor
weer een zegel, die dit thema in beeld
bracht. Het eerste postzegelvelletje
werd aan de burgemeester van Lei-
den, de heer Lenferink, uitgereikt. De
zegel is nog steeds te verkrijgen.
Hoewel het aantal bezoekers wat te-
genviel, was de dag al met al een
groot succes.

Om het tentoonstellen van delen van
hun verzamelingen door de leden aan
te moedigen, gaf de heer Van Albada
het goede voorbeeld door in de de-
cembervergadering een deel van zijn
‘Leiden’-collectie tentoon te stellen.
Dat verdient navolging.

Ondanks de teruggang in het aantal
leden hebben wij druk bezochte ver-
enigingsavonden en een goed lopend
rondzendverkeer. Er waren dit jaar
drie leden die hun 25-jarig of zelfs
hun 40-jarig lidmaatschap mochten
vieren. Dit laatste betrof mevrouw
W. Rodenburg-Lodder.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers
welke hun tijd inzetten voor het goed
functioneren van onze vereniging.

Rest mij nu nog het sombere deel van
dit jaar te vermelden, de overledenen.
De vereniging heeft de volgende over-
ledenen te betreuren:

de heer C. Bas
de heer A.A. van Dockum
de heer R. Dorrepaal
de heer H.A.C. Kamphuisen

Ik verzoek u hen allen een ogenblik
staande in stilte te herdenken.

Leiden, 24 februari 2014
Jan van de Kasteele

Verslag advies-
commissie 2013

In het afgelopen verenigingsjaar zijn
enkele adviezen uitgebracht, o.a. op
de Postzegeltotaaldag.
Ook zijn er een aantal verzamelingen
getaxeerd.
Een verzameling is verkaveld en een
andere collectie is uitgezet via de
rondzenddienst, waarvan een gedeelte
van de opbrengst ten goede komt aan
de vereniging.

Namens de commissie,
Jan Pieters

Verslag secretaris 2013
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, enz.
U kunt uw welkome bijdrage voor de
‘Sleutelpost’ van juni inleveren t/m
23 mei 2014.

In dit nummer:

Rariteit of misdruk?
U ziet hier de 1 cent zegel USA, kleur
groen, schip zwart, datum van uitgifte
1 mei 1901, ter gelegenheid van de ten-
toonstelling Pan-American Exposition
in 1901 in Buffalo, New York (Stanley
Gibbons 291).
Dezelfde postzegel, waarde en beeld,
werd weer gebruikt in 2001 ter gelegen-
heid van de Canal Navigation of the
Lakes.

Met het drukken van de zegel
lijkt er iets misgegaan te zijn;
het kader is conform de zegel
uit 1901 met een aanpassing
van de tekst, maar het beeld
van het schip is kopstaand.

Het afgebeelde schip is een
Great Lakes Steamer met de
naam ‘City of Alpena’.
De afmeting van de postzegel
is 30 x 23 mm.

Hebben wij te doen
met een rariteit of
is dit een misdruk
optima forma?

Mogelijk dat er via de ‘Sleutelpost’
op gereageerd kan worden, omdat
ik de originele zegel ook in mijn
verzameling schepen heb.

Bij voorbaat dank voor het plaatsen,
Cees Anker

Filate-
listigheden

47
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dagbeurzen

N.V.P.V.

afdeling Bodegraven
‘Rijngaarde’, Rijngaarde 1, Bodegraven

van 10.00 - 14.30 u.
29 maart ‘14

afdeling Boskoop
‘In de Stek’, Puttelaan 48, Boskoop

van 13.00 - 17.00 u.
12 april ‘14 17 mei ‘14 21 juni ‘14

Ver. van Postzegelverzamelaars Gouda
‘Prinsenhof’, A. v. Meertenstr. 10, Gouda

van 10.00 - 16.00 uur
12 april ‘14 10 mei ‘14 14 juni ‘14

inlichtingen:
Bodegraven D. Verwoerd (06) 532 60 579
Boskoop C. Klein (0182) 631 928
Gouda H. Hendriks (0182) 374 230

(06) 118 37 028

Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

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

Reeds meer dan 65 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

24 maart
Dag van de Jeugdfilatelie 2014
vel van 10 met 2 versch. zelfklevende
postzegels - € 6,40, waarde ‘1’
200 jaar Koninkrijk
vel van 10 met 2 versch. gegomde
postzegels - € 12,80, waarde ‘2’

22 april
Europapostzegels - Nationale
Muziekinstrumenten
vel van 10 met 2 versch. gegomde
zegels - € 10,50, ‘internat. priority’
Orchideeen van het Gerendal
vel van 10 met versch. gegomde post-
zegels - € 6,40, waarde ‘1’

19 mei
Mooi Nederland - plaatsen met
keramiek - Delft

*)

vel met 5 gelijke gegomde postzegels
- € 3,20, waarde ‘1’
Mooi Nederland - plaatsen met
keramiek - verzamelvel

**)

vel met 5 gelijke gegomde postzegels
- € 3,20, waarde ‘1’
WK Voetbal
vel van 10 versch. gegomde postzegels
- € 6,40, waarde ‘1’

*) Alleen lokaal verkrijgbaar
**) Opgenomen in Jaarcollectie

Onder voorbehoud van wijzigingen,
druk- en schrijffouten

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 april 2014
wordt de 3e beurs Filamania voor post-
zegels gehouden in Sporthallen De
Mammoet in Gouda.
De beurs is gratis toegankelijk.

Filamania wordt gecombineerd met de
poststukkenbeurs de Brievenbeurs in de
sporthallen op dezelfde locatie, en
wordt georganiseerd door Stichting ‘de
Brievenbeurs’.

Voor de goede orde, Filamania is
GEEN ruilbeurs. Informatie en route:
www.filamania.com

thema: Eerste Wereldoorlog
met kleine expositie

Open:
vrijdag 18 april 10.30-17.00 uur
zaterdag 19 april 10.00-16.00 uur

GRATIS entree & parkeren
Cafetaria aanwezig!

toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Openbaar vervoer: station Gouda
3x p/u bus, Connexxion 1 of 178,

Mammoet / Burg. Van Reenensingel

Activiteiten
agenda

18 en 19
april

de MAM-
MOET,
Gouda

Nieuwe emissies
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