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BESTUUR

voorzitter
vacant
U bent dringend nodig.

voorzitter a.i. - vice-voorzitter
P.J.J. de Poorter, Pijperring 352
2625 EZ Delft (015) 262 72 01
e-mail: peter.de.poorter@casema.nl

1e secretaris &
ledenadministrateur
P.J. van de Kasteele, Oude Vest 109b
2312 XV Leiden (071) 888 94 05
e-mail: kasteeledrost@casema.nl

2e secretaris
H.A.C. Kamphuisen, J.v.Ruusbroecln 29
2343 JM Oegstgeest (071) 523 79 23
e-mail: hilbertsenior@planet.nl

penningmeester & redacteur
F. Hemelop, Cameliadal 6
2317 HK Leiden (071) 521 29 38
e-mail: f.hemelop@wxs.nl
Postbank 39 09 26 t.n.v. Penn Leidsche
ver v Postzegel Verzamelaars

2e penningmeester
vacant
U bent van harte welkom.

administrateur rondzenddienst
J.J.M. Pieters, Stan Kentonstraat 35
2324 LL Leiden (071) 576 17 26

Aankopen kunt u betalen met accept-
giro of op Postbank 51 04 85 t.n.v.
Adm rondzend LV v PV Leiden.
Rondzendnr vermelden s.v.p.
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redactie & productie
F. Hemelop, Cameliadal 6
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e-mail: f.hemelop@wxs.nl

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

PUBLIC RELATIONS
H.A.C. Kamphuisen
verdere gegevens hiernaast
onder 2e secretaris

AFDELING JEUGD
W. Hogendoorn, Burgerhof 28

2353 VW Leiderdorp (071) 541 87 41

e-mail: acp.hogendoorn@hccnet.nl




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
e-mail: h.d.scheer@hccnet.nl

A.J. Flerig, Chris de Jongstraat 6
2321 JN Leiden (071) 579 02 90
e-mail: flerig@ziggo.nl

Postbank 39 09 26 t.n.v. Penn Leidsche
ver v Postzegel Verzamelaars
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Redactieve

bijdrage

En weer ontvangt u een dik blad!
Dat kan in maart bijna niet anders.
Zoals ieder jaar zijn er jaarverslagen
opgenomen.
Zo informeren wij ook onze leden die
niet bij de Algemene ledenvergadering
in februari aanwezig kunnen zijn.
Daarvoor is ons blad ‘de Sleutelpost’
ook bedoeld.

Maar natuurlijk is het niet allemaal
‘zware kost’. ‘Gelukkig niet’, mompelt
daar iemand?
Nee, ik ben erg blij dat ik u weer een
serie artikelen van - zeker vier - en-
thousiaste mensen mag aanbieden.
Dan tel ik - voor het gemak - mijzelf
niet mee, want voor mij is het gewoon
‘werk’!
Naast de steun van deze en andere
meewerkende schrijvers (m/v), was ik
erg blij met het applaus uit de zaal.
Na mijn antwoord op de vraag van
Frans Terwiel: ‘dat ik na mijn aftreden
volgend jaar, ‘de Sleutelpost’ nog wel
wilde blijven doen’.
En de postzegel, niet te vergeten.

Genoeg over mijzelf.
Dit kan ik alleen maar doen door de
goede medewerking van bestuur en
verschillende leden die voldoende stof
aanleveren om dit blad ieder keer weer
voor u allen te vullen.

Omdat we ‘informeel’ 2012 hebben
benoemd tot ‘Pieterskerk-jaar’, is er
een uitvoerige bijdrage van Hilbert
Kamphuisen over de vraag; Hoe...?
Hilbert en ik zijn halsoverkop ‘Vriend
van de Pieterskerk’ geworden en mevr.
Frieke Hurkmans, directeur van, hoopt
dat velen van u dit voorbeeld volgen.
En graag niet wachten tot je 107e!

Eric Kniese wijst u op de kneepjes van
het samenstellen van een tentoonstel-
lingskader, ook dat moeten we met z’n
allen maar gaan navolgen. Voor vragen
ga je gewoon naar Eric (of Willem H.).
Dat zo’n kader kan, laat Ancy Kleiboer
zien. Zij heeft mij - en zeker ook u -
blij gemaakt met haar ‘Dit is mijn post-
zegel’. Met als resultaat? Een kader op
de totaaldag. De teller staat nu op 7;
vóór juni mag u ‘aan de bak’ voor nr 8.

Net als ‘Vrijwilligers bedankt’, is ‘De
impressie van...’ traditie geworden.
Wilt u meer, kijk dan op onze website:
lvpv.nl.
Voor mij is 2012 een belangrijk jaar.
Komt u meedoen?
Veel leesplezier gewenst door

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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maart 2012

23/24 Filafair - Den Bosch, Marathonloop 1 - GRATIS

26 bijeenkomst voor de Jeugd

27 ledenbijeenkomst met 16e Grote Voorjaarsveiling
van 150 kavels - GEEN bezichtiging vooraf
in de middag, wel vanaf 19.00 uur

april 2012

6/7 FILAMANIA - De Brievenbeurs (zie blz. 11)

10 bestuursvergadering

23 bijeenkomst voor de Jeugd (afsluiting met Bingo)

24 ledenbijeenkomst met veiling

mei 2012

8 bestuursvergadering

12 FILANUMIS 2012 - EXPO Houten (zie blz. 29)

25 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 190

22 ledenbijeenkomst met veiling

juni 2012

11 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 190

12 bestuursvergadering

Zie ook de activiteiten op blz. 7

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

Bijeenkomsten

Bij overtreding van de voorschriften
gelden de volgende boeten:

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

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

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

Rondzenddienst

Website

http://www.lvpv.nl

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

Algemene informatie

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

watermerkzoeker
of signoscope: Frans Hemelop

(071) 521 29 38

literatuur: Bondsbibliotheek
Hoofdstraat 1,
3741 AC Baarn

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

Telefoon tijdens
openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen
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Wat een aangename verrassing.
Op de Algemene ledenvergadering van
28 februari jl. werden uw vice voorzit-
ter, tevens waarnemend voorzitter en
de heer Jan Pieters, commissaris rond-
zenddienst en bestuurslid, op voor-
dracht van het bestuur door de aanwe-
zige leden benoemd tot erelid van de
Leidsche Vereeniging van Postzegel-
verzamelaars. Dit omdat beiden al een
heel lange tijd (circa 25 jaar) een of
meerdere bestuursfunctie(s) en of an-
dere taken binnen onze vereniging
hebben vervuld.
De heer Frans Hemelop reikte fraaie
certificaten uit aan de nieuwe ereleden
en mevr. Hemelop liet dit vergezeld
gaan van een prachtige bos bloemen.
Wij beiden werden dus zeer aange-
naam verrast.
Ook namens Jan Pieters kan ik u zeg-
gen dat wij beiden blij en trots zijn met
het ons toegekende erelidmaatschap
van onze vereniging.
En het gaat in deze tijden van recessie
gelukkig ook best goed met onze ver-
eniging. Een positief financieel jaarre-
sultaat, bekend gemaakt door de pen-
ningmeester, maakt je blij. En is het
niet leuk te horen dat iemand uit Slie-
drecht lid wil worden van onze vereni-
ging, niet omdat hij onze avonden wil
komen bezoeken, maar omdat hij onze
Sleutelpost zo'n goed blad vind?
Best redenen om trots te zijn, toch?

Eenmaal thuis dacht ik dinsdagavond
zelf nog eens terug aan deze voorbij
gevlogen leuke periode bij onze ver-
eniging.
Aan de fijne contacten met veel van
onze leden. Aan de mensen die niet
meer in ons midden zijn. En aan het
begrip tijd.
En wat zijn er toch veel gezegden, die
met tijd te maken hebben. Er kwamen
er wat bij mij boven:
‘Waar blijft de tijd. Die goeie oude
tijd. Het is de hoogste tijd. Zijn tijd uit-
brommen. De tijd heelt alle wonden.
Goede tijden, slechte tijden. Met tijd
en stro rijpen de mispels. Er is een tijd
om te beminnen en een tijd om te ha-
ten, een tijd voor oorlog en een tijd
voor vrede. De tijd die verstrijkt, is de
waarheid die ontvliet. Op die tijd zou
een koe kalven (lui zijn). Zijn tijd ver-
doen. Niemand sterft voor zijn tijd.
De tijd is de beste medicijn. Men moet
zijn tijd waarnemen. Komt tijd komt
raad. De tijd baart rozen. De tijd brengt
rozen en laat ze verwelken.
De wijze kent zijn tijd. Er is een tijd
van komen en er is een tijd van gaan.’
Tijd brengt je dus terug in het ver-
leden, maar ook naar de toekomst.
Als u regelmatig onze verenigings-
avonden bezoekt weet u dat ons be-
stuur een flinke uitbreiding behoeft.
Ook in de Sleutelpost heb ik al een
aantal malen een oproep gedaan.

Van de

voorzitter a.i.
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Het ziet er naar uit dat er nu twee men-
sen zijn die belangstelling hebben voor
een functie, respectievelijk bij de rond-
zenddienst en mogelijk bij de veiling.

Ruim voor de datum van de jaarverga-
dering in februari 2013 wordt er echter
ook gezocht naar een kandidaat voor-
zitter en een kandidaat vicevoorzitter,
evenals naar een penningmeester.
Op de algemene ledenvergadering in
februari 2013 kunnen dus vijf nieuwe
leden in het bestuur benoemd worden.
Het zou echter zeer fijn zijn als deze
nieuwe leden op een eerdere datum
zouden willen toetreden tot ons be-
stuur.
Natuurlijk is het huidige bestuur bereid
om de nieuwe kandidaten in te werken
en hen tot aan het einde van het sei-
zoen 2012 - 2013 met raad en daad bij
staan.

U zult het inmiddels wel begrijpen:
‘Het is nog niet de hoogste tijd...
maar de tijd dringt’.

Rest mij u allen nogmaals te bedanken,
ook namens bestuurslid Jan Pieters, en
u de komende maanden een fijne fila-
telistische tijd (daar heb je hem weer)
toe te wensen.

Met hartelijke groet,
Peter de Poorter

Nieuwe leden:
W. de Jong Buurman Leiden
W. Pijnenburg Leiden
R. de Rijk Alphen a/d Rijn
G. Schippers Sliedrecht

Bedankt per 1-1-2012:
E.J. Dreef Oegstgeest

Overleden:
P. Bakker Koudekerk

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

Ledenmutaties

dagbeurzen

N.V.P.V.

afdeling Bodegraven
‘Rijngaarde’, Rijngaarde 1, Bodegraven

van 9.30 - 16.30 uur
31 maart 2012

afdeling Boskoop
‘De Stek’, Puttelaan 48, Boskoop

van 13.00 - 17.00 uur
21 april 2012
19 mei 2012
16 juni 2012

inlichtingen:
Bodegraven D. Verwoerd (06) 532 60 579

P. van Vliet (06) 135 360 15

Boskoop P. J. de Koning (0182) 615 136

Ruilbeurs te Noordwijk
Van 10.00 - 16.00 uur

31 maart 2012

Gebouw 'De Vinkenhof’
Achterzeeweg 1, Noordwijk

info: (0252) 216 525
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De voorzitter opent de vergadering
en heet ieder welkom, in het bijzonder
de ereleden Groenewegen, Hemelop,
Hogendoorn en Vijlbrief.
De notulen van 22 november zijn in de
Sleutelpost van december opgenomen
en worden ongewijzigd vastgesteld.
De secretaris heeft enkele catalogi van
Smits Philately ontvangen; geïnteres-
seerden kunnen er een aan de bestuurs-
tafel afhalen.
De Postzegeltotaaldag wordt gehouden
op 15 januari. De Leidse afdeling van
Philatelica werkt mee in verband met
hun 50-jarig bestaan en zal enkele on-
derdelen organiseren. Het bestuur lijkt
samenwerking in het belang van de
hele Leidse filatelie.

Hoewel al veel contributie voor 2012
is binnengekomen, roept de penning-
meester leden die nog niet hebben be-
taald op om dit snel te doen.

De voorzitter vestigt de aandacht op de
mededeling in de Sleutelpost dat zowel
de heer Hemelop als hijzelf bij het af-
lopen van hun bestuurstermijn in 2013
niet herkiesbaar zullen zijn. Hij doet
een dringend beroep op leden om zich
te melden voor deze functies, anders
komt her verder functioneren van de
vereniging in gevaar.

Daarnaast is het nodig voor de veiling
een vervanger te vinden voor het werk
dat de heer G. Corba tot voor kort
heeft verricht. De heer Terwiel biedt
aan dit in het vervolg te doen.
Na afloop zijn de kavels voor de kerst-
veiling te bezichtigen.

De beoogde presentatie van de heer
van Waveren komt helaas door ziekte
te vervallen; dit zal bij een volgende
vergadering plaats hebben.

De veiling heeft een vlot verloop.
Vijf kopers krijgen als verrassing een
kerstkrans bij hun kavel. Van de 80
geveilde kavels gaan er 38 retour.

De doe-eens-een-gooi-Quiz wordt ge-
wonnen door de heer Van Biezen die
alle vragen goed heeft beantwoord.

De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door de heer Laterveer.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.

Mevrouw Hemelop wint de eerste prijs
bij de gratis verloting.

De voorzitter dankt de barbezetting.
Hij roept iedereen nogmaals op naar de
Postzegeltotaaldag in het gebouw van
K&G te komen.
Verder nodigt hij iedereen uit op de

Uit de

leden-

vergadering

Ledenbijeenkomst
20 december 2011 - 51 aanwezigen
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eerste vergadering in 2012, op 24 ja-
nuari a.s. Ten slotte wenst hij een ieder
goede kerst en een gelukkig 2012 toe.
Daarna sluit hij de vergadering.

1. Opening
De voorzitter, de heer De Poorter,
opent de vergadering om 20.15 uur.
Hij heet ieder welkom, in het bijzonder
de ereleden de heren Groenewegen,
Hemelop, Hogendoorn en Vijlbrief.

2. Notulen vorige vergadering.
De notulen van 20 december hebben
ter inzage gelegen. Zij worden onge-
wijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
De secretaris heeft enkele veilingcata-
logi van PV Katwijk-Rijnsburg gekre-
gen. Geïnteresseerden kunnen er een
aan de bestuurstafel afhalen.

De Postzegeltotaaldag, in samenwer-
king met Philatelica Leiden, was een
groot succes. Het eerste velletje van de
Pieterskerk werd van te voren door de
directeur van de Stichting Pieterskerk
uitgereikt aan de oudste inwoner van
Leiden, mevr. Langezaal-Timmers.

Op de dag zelf werd de presentatiemap
overhandigd aan de directeur van de
Pieterskerk, mevr. Hurkmans. De Pie-
terskerk gaat de postzegels gebruiken
om hun brieven mee te frankeren. Er
waren veel bezoekers en drie nieuwe
leden hebben zich aangemeld.

4. Aannemen nieuwe leden
De vergadering stemt in met de benoe-
ming tot lid van de drie aspirant leden
van de postzegeltotaaldag: de heren
W. De Jong Buurman, R. de Rijk en
W. Pijnenburg.

5. Verloting onder tijdige betalers
De heer W. van Rijn, nr 1482, wint de
eerste prijs van € 15,00.

6. Presentatie H. van Waveren
Hans geeft in het buitenland presenta-
ties over Leiden en onze vereniging.
Vanavond toont hij zijn kaders.

7. Veiling
Van 80 geveilde kavels gaan 48 retour.

8. Doe-is-een-gooi-Quiz
De quiz gaat over de Pieterskerk. De
heren T. Flerig en P. de Poorter hebben
10 van de 14 vragen goed.

9. Halve Euroloterij
De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door mevrouw A. Kleiboer.

10. Rondvraag
Daarvan wordt geen gebruik gemaakt.

11. Gratis verloting
De heer Van Oosten heeft eerste keus.

12. Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij nodigt iedereen uit voor de jaar-
lijkse Algemen ledenvergadering op
28 februari.
Daarna sluit hij de vergadering.

(Vervolg op pagina 12)

Ledenbijeenkomst
24 januari 2012 - 50 aanwezigen
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Activiteiten

agenda

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 april 2011
wordt de 2e beurs Filamania voor
postzegels gehouden in Sporthallen
De Mammoet in Gouda.
De beurs is gratis toegankelijk.

Stichting Pro Filatelie houdt - evenals
voorgaande jaren - een postzegel-
beurs tbv. het jeugdwerk.
Filamania wordt gecombineerd met
de poststukkenbeurs de Brievenbeurs
in de sporthallen op dezelfde locatie,
en wordt georganiseerd door Stich-
ting ‘de Brievenbeurs’.

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

Open:
vrijdag 6 april 11.00-17.00 uur
zaterdag 7 april 10.00-17.00 uur

GRATIS PARKEREN

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

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

6 en 7
april

de MAM-
MOET,
Gouda

26 maart
Europapostzegels Visit
vel van 6 met 2 versch. gegomde post-
zegels - € 5,10, waarde ‘Europa 1’
Nederlandpostzegels Visit
vel van 6 met 2 versch. gegomde post-
zegels - € 3,00, waarde ‘1’
Da’s toch een kaart waard!
vel van 3 gelijke gegomde postzegels
- € 1,50, waarde ‘1’

23 april
Nederlands Openluchtmuseum
vel met 10 versch gegomde postzegels
- € 5,00, waarde ‘1’

21 mei
Jubileumpostzegels 2012
vel met 10 versch. gegomde zegels
Mooi Nederland - Middachten *
vel met 5 gelijke gegomde zegels
Mooi Nederland - verzamelvel **
vel met 5 versch. gegomde zegels

18 juni
Nederland in de Bosatlas
vel met 10 versch. gegomde zegels
*) alleen lokaal verkrijgbaar
**) alleen verzamelvel opgenomen in

Jaarcollectie 2012

Door hogere kostprijs bij PostNL
is de prijs van het velletje

Pieterskerk - ‘500 jaar mooi’

verhoogd naar:
€ 5,50 voor leden

€ 6,50 voor niet-leden.

Nieuwe emissies
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Opening
De voorzitter opent de vergadering en
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden Groenewegen, Hemelop, Ho-
gendoorn en Vijlbrief. Mevr. Arbouw-
Lomeyer en de heren Hegenbarth en
Slakhorst hebben zich afgemeld.

Notulen van de vorige vergadering
De notulen van 24 januari hebben ter
inzage gelegen. Zij worden ongewij-
zigd vastgesteld.

Ingekomen stukken
De secretaris heeft bericht van twee fi-
latelistische evenementen. Belangstel-
lende leden kunnen die inzien.

Mededelingen
De voorzitter meldt dat hij vrijkaarten
heeft gekregen van de heer Verlooij
voor de postzegelbeurs Filanumis
2012, op 12 mei in Houten. Belangstel-
lenden kunnen een kaart ophalen.

Schorsing niet-betalende leden
Één lid heeft tot op heden, ondanks
meerdere herinneringen, de contributie
nog niet betaald. Het wordt op grond
van art. 3, lid 5 van het Huishoudelijk
reglement geschorst en krijgt nog één
keer een aanmaning.

Toelating nieuwe lid
De heer G. Schipper is aspirant lid. De
voorzitter stelt voor hem toe te laten.
De vergadering stemt hier mee in.

Jaarvergadering
a) Jaarverslag secretaris
Het verslag heeft ter inzage gelegen.
Het wordt zonder discussie goedge-
keurd. De voorzitter deelt mee dat in
2011 twee leden zijn overleden. Zij
worden staande herdacht.
b) Financieel verslag over 2011
Het verslag van de penningmeester
heeft ter inzage gelegen. Het resultaat
is € 290,27 positief. De penningmees-
ter licht toe dat daar waar op de eerste
pagina staat vermeld dat het resultaat
‘lager’ is, dit dus ‘hoger’ moet zijn.
Het verslag wordt zonder wijziging
vastgesteld.
c) Begroting 2012

De begroting voor 2012 heeft ter in-
zage gelegen. De heer Schilperoort
vraagt waarom er in het verslag geen
opbrengst is opgenomen voor de ver-
koop van de velletjes Pieterskerk. De
penningmeester stelt dat dit een onge-
wisse post is, die moeilijk kan worden
ingeschat. De afgelopen jaren liep de
verkoop goed, maar in het eerste jaar
was het problematisch. Hij is er voor-
stander van om de kosten/opbrengsten
van de velletjes buiten de begroting te
houden. Het resultaat wordt uiteraard
opgenomen in het verslag. De voorzit-
ter geeft aan blij te zijn met een voor-
zichtige penningmeester. De heer
Schilperoort verzoekt volgend jaar de
post p.m. op te nemen. De penning-
meester zegt dit toe. De begroting
wordt ongewijzigd vastgesteld.
d) Contributie 2013
Voorstel: de contributie, volgens een in
2000 door de ledenvergadering goed-
gekeurde gedragslijn, voor 2013 met

(Vervolg van pagina 9)

Ledenbijeenkomst
28 februari 2012 - 56 aanwezigen
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€ 0,75 te verhogen. De heer Anker ver-
zoekt het bestuur bij toekomstige ver-
hogingen ook rekening te houden met
de waarschijnlijkheid dat geknepen
gaat worden op de pensioenen. De
voorzitter zegt een stijging met € 0,75
acceptabel te vinden. Hij zegt echter
toe het argument van de heer Anker in
de toekomst mee te zullen nemen.
De vergadering gaat akkoord met de
contributieverhoging.
De contributie voor 2013 is al vermeld
in ‘de Sleutelpost’ van december.
e) verslag Kascommissie
Het verslag van de Kascommissie
wordt voorgelezen door de heer T. Fle-
rig. De commissie adviseert de verga-
dering de penningmeester decharge te
verlenen. De vergadering gaat hier, on-
der applaus mee akkoord.
f) decharge bestuur
De voorzitter vraagt of hij kan consta-
teren dat met de goedkeuring van het
Jaarverslag van de secretaris en de re-
kening en verantwoording van de pen-
ningmeester het bestuur is gedechar-
geerd voor het vorig jaar gevoerde be-
leid. De vergadering bevestigd dit met
applaus
g) verslagen veiling, adviescommissie
en jeugd
De jaarverslagen over 2011 voor de
veiling, de adviescommissie en de
jeugd hebben ter inzage gelegen. De
vergadering gaat akkoord met de ver-
slagen. Zij zullen in ‘de Sleutelpost’
worden gepubliceerd.

8. Verkiezingen
a)Kascommissie
De heer J.A.A. van Biezen treedt af.

De Heer A.J. Schilperoort wordt in zijn
plaats door de vergadering benoemd.
b) Bestuur
De heer P.J. van de Kasteele is aftre-
dend en stelt zich herkiesbaar. De ver-
gadering gaat akkoord met zijn herbe-
noeming.

9. Vrijwilligers
25 vrijwilligers krijgen als dank voor
hun inzet in het afgelopen jaar een
flesje wijn. Ook zes leden die op alle
10 bijeenkomsten aanwezig waren
worden daarvoor met een flesje wijn
bedankt.

10. Benoeming Ere-leden
De heer Hemelop verzoekt de heren
Pieters en De Poorter zich even uit de
zaal te verwijderen.
De heer Hemelop memoreert dat de
heer Pieters al 25 jaar bestuurslid is,
verantwoordelijk voor het rondzend-
verkeer; een van de pijlers waar de ver-
eniging op draait.
Daarna wijst hij er op dat de heer De
Poorter al sinds 1988 actief is in de
vereniging. Medewerkend aan het ver-
zenden van de Sleutelpost, als sectie
hoofd van het rondzendverkeer, als
voorzitter, als vice-voorzitter, en het
laatste jaar als waarnemend voorzitter.
De vereniging heeft zeer veel te danken
aan de jarenlange inzet van beide he-
ren.
Hij stelt de vergadering voor de heren
Pieters en De Poorter te benoemen tot
ere-lid. De vergadering gaat onder ap-
plaus akkoord met het voorstel.

(Vervolg op pagina 32)
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Hierbij bied ik u het jaarverslag
over 2011 aan.

Het ledental van de vereniging is dit
jaar helaas weer afgenomen. Er meld-
de zich één nieuw lid aan en één ge-
zinslid. Daar tegenover stonden echter
12 bedankjes, twee overleden leden
en moest één lid van de lijst worden
afgevoerd. Het aantal leden daalde
daarmee per saldo met 13 en bedroeg
222 leden op 31 december 2011.

Tijdens de Algemene jaarvergadering
in februari trad de heer W. Hogen-
doorn af als voorzitter. Tot op heden
is het niet mogelijk gebleken voor
hem een opvolger te vinden. Tevens
heeft het bestuur nog steeds behoefte
aan een tweede penningmeester en
een bestuurslid dat de veiling onder
zijn hoeden wil nemen.

De ledenvergaderingen werden in het
verslagjaar iets minder druk bezocht
dan in het jaar daarvoor. Totaal waren
op de 10 gehouden ledenvergaderin-
gen 515 leden aanwezig. Gemiddeld
dus bijna 52, tegenover 57 in 2010.
Deze daling trad hoofdzakelijk op bij
de eerste bijeenkomst in 2011. Dit is
het gevolg van de uitzonderlijk hoge
opkomst tijdens de jubileumbijeen-
komst in januari 2010.

Dit jaar waren de vaste onderdelen
zoals, doe-eens-een-gooipuzzel, gratis
verloting onder de leden op de pre-
sentielijst, de maandelijkse veiling, de
grote veiling en de dia-/powerpoint-
lezingen op diverse vergaderingen
ook weer vertegenwoordigd.
De verkoop van loten voor de halve
euroloterij loopt nog steeds zeer goed.
De prijzen welke de leden kunnen
winnen worden kennelijk gewaar-
deerd.

Op de veilingen werden gemiddeld
minder kavels verkocht dan vorig
jaar. Dit jaar kreeg 51 % van de ka-
vels een nieuwe eigenaar, tegenover
63% in 2010.

Voor de jaarlijks te houden gratis ver-
loting, voor die leden welke hun con-
tributie voor 1 januari hebben vol-
daan, waren weer een aantal waarde-
bonnen beschikbaar.

Ierland - Geschiedenis van de scheepvaart - 1999

Verslag
secretaris

2011
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De in januari gehouden Postzegel-
totaaldag stond in het teken van het
125 jarig jubileum van de 3 October
vereeniging. De penningmeester, de
heer Hemelop, ontwierp daarvoor
weer een zegel, dat dit thema in beeld
bracht. Het eerste postzegelvelletje
kon worden uitgereikt aan burge-
meester Van der Werf, de weer tot
leven gewekte burgemeester tijdens
het beleg van Leiden. De zegel is nog
steeds te verkrijgen.
De dag was een groot succes.

Het tentoonstellen van delen van
de verzamelingen van leden blijft een
onderdeel van de maandelijkse bij-
eenkomsten. Diverse leden hebben
een deel van hun verzameling op een
verenigingsavond aan de aanwezige
leden getoond.
Dat verdient navolging.

Gelet op de algemene teruggang in de
filatelie gaat het met de LVvP eigen-
lijk best goed. Ondanks de teruggang
in het aantal leden hebben wij druk
bezochte verenigingsavonden en een
goed lopend rondzendverkeer.

Er waren dit jaar 11 leden die hun
25-jarig, 40-jarig of zelfs hun 50-jarig
lidmaatschap mochten vieren.
Dit laatste betrof de heren J.A.A. van
Biezen, A.G.C. Blonk en G.G. van
Klaveren.

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, nl. de over-
ledenen.
De vereniging heeft de volgende
overledenen te betreuren:

H. Gaykema
W.E. Pieterse

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

Leiden, 27 februari 2012
De secretaris
P.J. van de Kasteele

Verslag advies-
commissie 2011

In het afgelopen verenigingsjaar is er
een collectie getaxeerd en inmiddels
verkocht.
Ook zij er, o.a. tijdens de postzegelto-
taaldag, enkele adviezen uitgebracht.

Namens de commissie,
Jan Pieters
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Inleiding
Over fouten, ongevallen, misluk-
kingen of andere niet goed lopende
zaken is het boeiender schrijven dan
over glad lopende dingen.
Wat moet je over een goed huwelijk
of een fijne vriendschap vertellen?
Niet veel toch? Goed is goed. Maar
bij slecht wil je altijd weten
waarom? En waartoe. Zo gaat het
mij ook met de Pieterstoren.

De Pieterskerk in Leiden
Deze prachtige, laatgotische kerk
verloor in de nacht van 4 op 5 maart
1512 tweederde deel van zijn toren.
Het waarom is nooit opgehelderd. En
het is ook nog steeds niet bekend hoe
hij er precies uitzag.

Dit is slechts bij benadering te schat-
ten. Immers, tekeningen van vóór de
ramp zijn tot nu toe niet gevonden.
Er is wel een groot schilderij van een
tot dusverre onbekende meester uit
de 16e eeuw dat lang in de Pieters-
kerk aanwezig was, maar zich thans
in de Lakenhal in depot bevindt.
Het toont de Pieterskerk met een
fraaie toren aan de westzijde met een
hoogte van ruim 100 meter.
De slanke spits van deze toren was
plm. 35 m. hoog. Opgetrokken van
hout met een leistenen dak. De vraag
is of dit schilderij van kerk met toren
de realiteit was of een plan voor her-
bouw. Voor herbouw heeft men
nooit het geld bijeen kunnen bren-
gen, ondanks het ‘voordeel’ dat er
nog (ruim 30 jaar) een rest stond van
ca 30 m. hoogte en veel puin zeker
nog voor hergebruik aanwezig moet
zijn geweest. Crisistijd, ook toen al.

De restauratie van 2001 tot 2011
In mijn vorige bijdrage (zie ‘de Sleu-
telpost’ - december 2011) kondigde
ik het boek over deze restauratie aan.
Het verscheen helaas pas 6 december
onder redactie van Dr. Elizabeth den
Hartog en Drs. John Veerman bij uit-
gever Waanders Books.
Dit prachtige werk ‘De Pieterskerk
in Leiden’ (ruim 500 pagina’s) ver-
telt m.i. alles wat tijdens de giganti-

De Pieterskerk omstreeks 1500
© afbeelding: Museum De Lakenhal, Leiden.

En toen viel de

Pieterskerktoren

te Leiden
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sche restauraties is mee te delen over
de ‘bouwgeschiedenis, inrichting en
gedenktekens vanaf 1121’. Alle archie-
ven met rekeningen, verbouwplannen,
uitbreidingen en wetenswaardigheden
ontdekt bij vorige reparaties - o.a. na
de ramp met het kruitschip in 1807 -
zijn er in opgenomen en op grond van
thans weer gevonden bouwsporen nog
preciezer gevolgd dan voorheen.

Doel van dit artikel
Toen het bestuur het thema van de tra-
ditionele postzegeltotaaldag 2012 op de
agenda kreeg, kwam Fra ns Hemelop
met het daarvoor door hem bedachte
thema over ‘de ramp van de toren van
de Pieterskerk’ uit 1512. Niemand van
ons wist dat ons grootste monument
ooit een toren had. Iedereen was na een
korte inleiding van Frans enthousiast
om daarvoor een mooie postzegel te
ontwerpen. Hij had al huiswerk gedaan
en met graagte accepteerden wij dit bij-
zondere Leidse thema.
Frans vond dat ik, net als bij de vorige
thema’s: de Sterrewacht van Kaiser,
het kruitschip (1807) en het Ontzet van
Leiden (1574) en de beroemde verzets-
rede tegen de Jodenvervolging van
Cleveringa (1940), daarbij wel weer
een artikel zou kunnen schrijven.
Nu, lezers/filatelisten dat behoort tot de
mooiste vullingen van mijn emeritaat,
een beetje research en opschrijven wat
je vond. Heel fijn en verrassend is het
dan hoe Frans mijn bijdragen illu-
streert, de krenten in de pap zogezegd.

Op grond van het boek dat ik hiervoor
noemde kreeg ik e-mail contact met
één der redacteuren, de heer John
Veerman, die mijn vragen over de
Pieterstoren - waarom gevallen? - en
over het 16e-eeuwse schilderij, waarop
de geschilderde kerk met Toren, wie
die schilder was en wanneer hij het
maakte en hoe de Pieterstoren er nu
eigenlijk precies had uitgezien?
Geen van deze vragen zijn te beant-
woorden; men weet het niet.

‘De Pieterskerk in Leiden’
Bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens
Auteurs: Elizabeth den Hartog, John Veerman,

Jan Dröge

Bouwen - vroeger en nu.
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Graag wil ik in deze bijdrage over mijn
voortgezette zoektocht in aangekochte
boeken en snuffelen op internet verder
vertellen.
Zo stuitte ik op opvattingen van archi-
tect H. Janse in zijn twee boeken ‘De
lotgevallen der Nederlandse kerkge-
bouwen’ (1969) en ‘Bouwers en bou-
wen in het verleden’ (1965) - tussen
1000 en 1650 - dat de ‘middeleeuwers’
niet in staat waren de juiste draag-
kracht van constructies te berekenen.
Hij benadrukt dat daarbij vooral de

torens een extra moeilijkheidsgraad
vormden. De bouwperiode duurde in
de middeleeuwen veelal te lang; soms
wel 100 tot 200 jaar.
Hoge kosten maakten een snelle reali-
satie van plannen niet mogelijk en de
latere aanvullingen pasten ook niet
goed meer bij het oude concept.
De gewenste oude fundering was te
klein of de bodem te drassig (Leiden?
Pisa?).
Ook blikseminslagen en branden eisten
vaak het toepassen van ‘modernere’
middelen op het oude concept.
De klokken waren te zwaar en het stre-
ven naar hoog, hoger, hoogst - een
menselijke Babel-behoefte - maakte
natuurlijk dat men met ‘hoogmoedige’
plannen eens ‘ten val’ moest komen.
Oorlogen en andere rampen - de Beel-
denstorm bijvoorbeeld - ruïneerden
ook menig kerkcomplex. Een project
kwam op die manier nooit gereed.

Het schilderij van kerk met toren
Miranda van Geldersen onderzocht het
vroeg 16e eeuwse schilderij, waarvan
de maker dus nog steeds onbekend is.
Het is wel 16e eeuws, maar de schilder
heeft de Pieterstoren vrijwel zeker
nooit echt gezien. Dus moet het schil-
derij na 1512 zijn gemaakt en mogelijk
na 1542, want toen stond de basis-
stomp van 30 meter er nog.
Het schilderij heeft lang te boek ge-
staan als een 18e of 19e eeuwse kopie
van een verloren gegaan origineel, zo
schrijft Veerman.

Een deel van de kapconstructie werd getoond
tijdens de Postzegeltotaaldag.

Steenhouwen - vroeger en nu.
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Specialistisch onderzoek door Miranda
van Geldersen heeft aan het licht ge-
bracht dat het hier wel degelijk om het
16e eeuwse origineel gaat, zij het met
19e eeuwse toevoegingen: het stuk van
het paneel rechts van de toren (afb. 52,
blz. 75 in het boek) is er aangezet, om
van een L-vorm (niet ongebruikelijk
voor die tijd) een rechthoek te maken.
Ook zijn er overschilderingen geweest,
waarvan de datering nu scherper kon
worden vastgesteld op basis van de
chemische eigenschappen van enkele
pigmenten, aldus Veerman.

Ondanks de vele navorsingen blijft
echter veel duister. De hoogte van de
voorname toren wordt bij benadering
op 32 roeden (plm. 102 meter) geschat.
En Marcus van Vaernewijck, een Bel-
gisch deskundige, noemde hem dan
ook de ‘Koning der zee’.

Het opmerkelijke is dat tot nu toe alle
beschrijvingen dateren uit de tijd
waarin de toren al lang verdwenen was.

Over de bouw van de toren zegt Veer-
man in een e-mail van 30 november dat
hij op grond van het bekende 16e
eeuwse schilderij en de gevonden
bouwsporen in en aan de Pieterskerk
aan de westzijde, waar de toren zich
heeft bevonden, tot de volgende con-
clusies komt, mede na raadpleging van
de schaarse, schriftelijke bronnen.
‘Wat het schilderij geenszins weer-
geeft, maar wat uit de bouwsporen en

archivalia blijkt is dat de Pieterskerk in
1512 een toren bezat die in ten minste
drie bouwfasen tot stand is gekomen.
Dit bouwwerk bevatte delen uit de 14e,
15e en mogelijk zelfs nog 16e eeuw.
Aan het begin van deze 16e eeuw werd
nog intensief gewerkt aan het transept.
Maar er zijn ook aanwijzingen dat men
de toren destijds aan het verhogen
was.’
‘Hierbij kan worden gedacht’, vervolgt
Veerman, ‘aan de opbouw van een
meerhoekig deel, waarin de klokken
gehuisvest werden’.

Schilderwerk - vroeger en nu.

Voorwerpen, gevonden bij de restauratie,
te zien op de Postzegeltotaaldag.
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Op het schilderij zijn in ieder geval in
het derde transept vier van de vermoe-
delijk acht galmgaten zichtbaar (HK).
Schrijven over de vorm blijft echter
speculeren, aldus Veerman.
Ik citeer hem vervolgens:
‘De toren die in 1512 instortte stond op
een oude, kleine grondslag. We moeten
dan denken aan een buitenomtrek van
ca 11x11 meter. Ook om die reden
moet het schilderij van de onbekende
‘meester’ gewantrouwd worden, net als
de berichten over een toren van 100 tot
zelfs 120 meter hoogte.
Een cynicus kan opmerken: ‘geen won-
der dat die toren instortte als er sprake
is van zo een gering bemeten voet’.

Veerman denkt dat het iets anders zit:
‘de schade en dus de oorzaak van de
ramp moeten bovenin worden ge-
zocht’.
De romp van het bouwdeel, ongeveer
de onderste 30 meter zijn dan ook nog
drie decennia blijven staan, dus tot
1542.
Ik (HK) vraag mij nu af of de schilder
in die periode de kerk met geknotte to-

ren schilderde en de resterende 70 me-
ter misschien ‘fantaseerde'? Of dat hij
dat op ons onbekende gronden schil-
derde. Jammer dat het schilderij niet
gedateerd is, na 1542 misschien?

De val van de toren
Het is bekend dat enkele weken vóór
de vijfde maart 1512 er al enkele brok-
ken naar beneden waren gekomen; men
was dus gewaarschuwd.
Het is niet bekend welke stukken naar
beneden kwamen, bijvoorbeeld die van
de breuklijn op 30 m hoogte, het ramp
restant of van veel hoger, het stuk
‘nieuwbouw’?
Veerman vervolgt: ‘werkte men inder-
daad aan een nieuwe bekroning, dan
kan die bovenste geleding door on-
deugdelijke verankering aan het onder-
gelegen stuk of door uitknikken (door
het gewicht van het nieuwe bovendeel)
aan de onderzijde(n) bezweken zijn’.

De eindconclusie is wederom:
‘we weten het niet’.

De Pieterskerk tijdens de restauratie.

Glazenierwerk - vroeger en nu.
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En hoewel Veerman in zijn e-mail
vriendelijk aanbiedt op verdere vragen
in te willen gaan ‘durf’ ik hem voorlo-
pig niet verder lastig te vallen.
Ik hoop vurig dat er nog eens in oude
archieven of in een verwaarloosd fami-
lie bundeltje een tekening, ets of notitie
tevoorschijn komt waarop de Pieters-
kerk met toren van vóór 1512 opduikt.
Het kan toch niet zo zijn dat destijds in
Leiden niemand een actuele afbeelding
maakte van zo’n mooi monument?

Slotopmerkingen
Als de fout zit in een ondeugdelijke
verankering dan zou, meen ik de toren
zijn ‘omgekiept’ (toren van Pisa drei-
ging ) en veel puin tamelijk ver van de
kerk zijn neergekomen. Wanneer vnl.
uitknikking heeft plaatsgevonden dan
moet veel puin vooral in de kerk c.q de
torenrest zijn gevallen. Of dit of juist
dat plaatsvond is vermoedelijk niet be-
kend... en of het relevant is, is ook nog
maar de vraag.

Uit mijn blokkendoostijd herinner ik
mij dat het bouwen van een (hoge) to-
ren veel precisie vereist.
Op de ‘postzegeltotaaldagen’ verleiden
wij onze jeugdleden om zo hoog moge-
lijke stapeltjes van postzegels te ma-
ken, wie het hoogst komt krijgt een
leuke prijs die in ‘de Sleutelpost’ wordt
vermeld. Het record is meen ik plm. 80
mm. En dat is ‘Pieters-hoog’! voor een
stapeltje postzegels.

Jeremy D. Bangs (1985) vertelt in een
appendix van zijn artikel in Bulletin
van de Koninklijke Nederlandse Oud-
heidkundige Bond (KNOB) dat ‘veel
puin van de toren in de kerk terecht
kwam aan beide zijden in het westelijk
eind van de kerk’.
Uitknikking dus; de toren is niet om-
gevallen, maar ingestort.

Bangs noemt twee ooggetuigen
van de toestand direct na de ramp, nl.
Hendrick Floresz wiens rapport door
I.I. Orles (1514) wordt geciteerd en
priester/pater Symon Ewoutsz van de
Falijde Bagijnen.De Pieterskerk tijdens de restauratie.

Smeedwerk - in vroeger tijden.



22

Er worden twee data genoemd die bij
de instorting van de toren van belang
zijn.
Op 25 februari 1512 viel tijdens een
Vesperdienst met veel lawaai een brok
dakgoot in de kerk en veroorzaakte
paniek, waarbij onder de vluchtenden
gewonden (vertrapten) vielen.
Hendrick Floresz meldt dat hij toen
zelf tijdens deze middagdienst in de
kerk was.
In de nacht van 4 op 5 maart - 10 tot
11 dagen later - kwam de toren naar
beneden.
Men was in februari gewaarschuwd,
maar blijkbaar niet doordrongen van
het dreigende gevaar.
Hierbij zou de slapende priester veel
hout van de torenspits(?) op zijn bed
hebben gekregen en massa’s puin in de
kerk zijn terecht gekomen.
Of de slaapplaats van deze priester in
of vlak bij de kerk was, is mij niet dui-
delijk geworden.
Geheel helder zijn deze beschrijvingen
niet. De ‘timing’ van deze gebeurtenis-
sen in februari/maart 1512 wordt m.i.
ook niet nauwkeurig aangegeven.
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Opmerking
In het artikel van drs. John Veerman
in deze ‘Sleutelpost’ vindt u onder de
punten 1 t/m 6 de op mijn verzoek ge-
vraagde aanvullingen op mijn bijdrage.
Ik dank hem hartelijk voor zijn com-
mentaar en hulp.

Hilbert A.C. Kamphuisen
2e secretaris
PR functionaris

Noot redactie:
Wordt ook
‘Vriend van de
Pieterskerk’.

Timmerwerk - in vroeger tijden.
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Als meisje van 14 jaar begon ik met
postzegels verzamelen: scheurde ze
van alle post die ik in handen kreeg af
en dat belandde in sigarendoosjes van
mijn vader. Soms begon ik ze af te
weken en dat ging weer in een ander
doosje. Later kwamen de zegels in
een album te zitten, maar niet echt
geordend.
Op een gegeven moment heeft een
oudere zus van me alle zegels mee-
genomen en in verschillende albums
gerangschikt. Oh wat was ik trots ...
maar verder deed ik er niet veel mee!

Tot ik twintig jaar geleden een auto-
ongeluk kreeg en met een whiplash
thuis kwam te zitten, niet veel meer
kon doen en mijn zus opperde dat ik
nu mijn zegels zelf kon gaan verzor-
gen. En dat gebeurde.

Ik raakte in de ban van het thematisch
verzamelen.
Toen ik in 2003 m’n verzameling weer
eens goed doorkeek, kwam ik een ze-
gel uit 1978 tegen en de tekst ‘Lezen
en schrijven verandert werkelijk het
bestaan van de mens’ sprak mij heel
erg aan.
Dat zou wel gekomen zijn door het feit
dat ik in het basisonderwijs gezeten
heb.

Jaren bleef het gegeven in mijn achter-
hoofd zitten en ik ging steeds meer
filatelistisch materiaal verzamelen
behorend bij deze zegel
Ook begon er zich een verhaal te vor-
men over de veranderingen die iemand
kan ondergaan zodra hij heeft leren le-
zen en schrijven.
Helaas kon ik het juiste begin en eind
maar niet bedenken.
Eind 2010 borrelde er weer wat naar
boven en toen lukte het om alles op
papier te zetten.
Het resultaat heeft u op de Postzegel-
totaaldag kunnen bekijken.

Ancy Kleiboer

7

it is mijn postzegel

... en weet u waarom?
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In 2010 neem ik voor het eerst deel
aan de Postex in Apeldoorn met mijn
éénkader verzameling ‘Van los blad
tot gebonden boek’.
De jurybespreking was zo gunstig dat
ik besloot om in 2011 met twee ka-
ders deel te nemen. Ook die keer le-
verde het gesprek met de jury vol-
doende aanleiding om door te gaan
met dit thema.
Op de maandag na de laatste Postex
heb ik direct het aantal bladen uitge-
breid tot 36. Per kader zijn twaalf bla-
den gebruikelijk, dus drie kaders. Die
uitbreiding was natuurlijk niet direct
met aangebrachte zegels en poststuk-
ken, maar nog slechts als Worddocu-
ment in de computer.
De basis van een inzending voor een
tentoonstelling leg ik altijd in de com-
puter. Daar plaats ik kaders ter
grootte van het te tonen materiaal en
voeg daar de teksten bij.
Het voordeel van deze methode is dat
je altijd aanpassingen kunt maken en -
vooral- fouten kunt verbeteren.

Uitbreiding naar meer kaders
betekent natuurlijk ook dat er meer fi-
latelistisch materiaal nodig is.
Aan de hand van de gedachten, die
je hebt over het te exposeren thema,
ga je voortdurend op zoek naar mate-
riaal. Voor nieuwe uitgiften geeft het
maandelijks overzicht in Filatelie veel
informatie.
Daarnaast is het regelmatig zoeken op
internet een grote bron van niet alleen
ideeën, maar ook van te koop aange-
boden stukken. Al speurend en aan-
schaffend komen zo die nieuw ge-
maakte bladen weer vol.

Eind 2011 deed zich de situatie voor
dat er zoveel nieuw materiaal was
binnengekomen dat uitbreiding naar
48 bladen (vier kaders) geen pro-
bleem zou opleveren.
Belangrijk bij zo’n uitbreiding is wel
dat je in de gaten moet houden dat de
kwaliteit van
de te tonen
filatelistische
elementen zo
hoog mogelijk
blijft. Dus: wa-
ken voor stuk-
ken die vol-
gens het wed-
strijdreglement
niet mogen.

Deelname aan

tentoonstelling

moeilijk?

NVPH - 1975 Métiers d'Art - 1981
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Ook moeten de 12 filatelisti-
sche elementen in de gaten
worden gehouden opdat de
inzending niet 70% uit post-
zegels bestaat aangevuld met
eerstedag-enveloppen, wat
briefkaarten en een enkele
roodfrankering.

Nu, medio januari 2012, zijn
de meeste van die 48 bladen
goed gevuld en dan zijn er nog
beurzen als Loosdrecht en
Gouda in het verschiet.
Los van de kleinere gelegenheden als
de Postzegeltotaaldag en lokale ruil-
en koopmogelijkheden. En natuurlijk
blijft het internet steeds beschikbaar.

Het is niet zo dat je altijd dure stukken
moet kopen. Er is zoveel materiaal
onder de vijf euro beschikbaar, dat
echt geen postwaardestuk van 50 euro
of meer aangeschaft hoeft te worden
om iets moois op de borden neer te
kunnen zetten.

Tot kort voor de sluitingsdatum van
inzending ben je dan bezig met het
plaatsen van de elementen en het ver-
zinnen en aanpassen van de teksten.
Slechts enkele dagen voordat de bla-
den opgehangen gaan worden is de in-
zending gereed. Die laatste dagen zijn
het drukst en dan is het maar goed dat
de voorbereidingsperiode van een jaar
in acht is genomen.

Eric Kniese

Blijf opletten dat de 12 filatelistische elementen
worden gebruikt.

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
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Door andere activiteiten binnen de
vereniging ontving u dit verslag pas
op de Algemene ledenvergadering.
Van de contributie 2012 is 93% voor
1 januari ontvangen, incl. afgegeven
machtigingen, vorig jaar was dat 92%.
Daarom hebben 203 leden, incl. erele-
den, meegeloot bij de gratis verloting.
Allemaal hartelijk dank voor de mede-
werking en... graag: machtigingen
inzenden.

De baten en lasten van 2010 zijn ook
vermeld, zodat u de cijfers kunt verge-
lijken. Het positief resultaat van 2010
(€ 59,14) werd in 2011 verbeterd tot
€ 290,27 (begroot tekort: € 300), dat is
dus een lichte stijging van € 231,13.
Deze winsttoename van afgerond €
230 wordt in de tabellen toegelicht.

De nettoprovisie rondzenddienst steeg
van € 294,53 (in 09/10) naar € 638,82.
Dit bedrag is vermeld in het verslag
2010/11 van de rondzenddienst.

Aan de kostenkant zijn er geen on-
verklaarbare grote veranderingen,
maar als altijd blijft kostenbewaking
noodzakelijk.
De opbrengst advertenties is stabiel;
pogingen om nieuwe adverteerders en/
of sponsors te vinden zijn - tot nu - niet
erg succesvol geweest. Kom mensen!
De huidige adverteerders en sponsors
worden heel hartelijk bedankt. Via het
Kleur Fonds werden 36 pagina’s in
kleur opgenomen - zonder extra kos-
ten! Dankzij het geweldig succes in de
verkoop van onze persoonlijke zegels
in 2010 én 2011.
Aan de inkomstenkant steeg vooral de
rondzenddienst; de opbrengst van de
halfjes-loterij is licht gedaald na de ex-
tra stijging in 2010, evenals de provisie
verkoop zegels.
De netto-opbrengst bar daalde even-
eens licht na ons jubileumjaar 2010.
Op deze plaats weer heel veel dank aan
de vrijwillige bar-medewerk(st)ers.
Graag hoor ik uw vragen, opmerkingen
of suggesties.
Leiden, 28 februari 2012

Frans Hemelop
penningmeester

(afrondingen op € 5)resultaat dus hoger 230

minder contributie / entreegeld 40
meer kosten algemeen 45
meer kosten zaalhuur 10
minder opbr.halfjeslot./lagere ksten loterij 125
meer kosten Maandblad Filatelie 45
minder opbr. rente / prov. verkoop zegels 95
meer Bondscontributie 5
meer kosten 'de Sleutelpost' totaal 140
minder provisie / meer kosten veiling 50
meer diverse lasten (kosten bar 887) 135
minder div.baten (bar 1.468/Vrndlot. 411) 180

minder opbrengsten en meer kosten 870

minder afschrijvingen 50
minder porti/tel./drukw./K.v.K./bestuur 60
minder kosten Michel / NVPH 155
meer nettoprovisie rondzenddienst 345
meer donatie / minder kosten jeugd 70
minder kosten jubilarissen / representatie 110
meer opbrengst advertenties 35
meer voorraadwinst 275

meer opbrengsten en minder kosten 1.100

Financieel
verslag

2011
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LEIDSCHE VEREENIGING v. POSTZEGELVERZAMELAARS - FINANCIEEL OVERZICHT 2011

BEZITTINGEN 31 december 2011 SCHULDEN

diverse inventaris 284,29 vooruitontvangen contributie 2012 5.687,00
inventaris 67,57 te betalen aankoop zegels 321,39
rondzendstempels 289,35 te betalen aankoop zegels

PostNL
567,56

kruisposten 10,98 te betalen maandblad Filatelie
te vorderen provisie veiling/opbr. kavels 82,62 te betalen portikosten 121,59
te vorderen verkoop zegels PostNL 219,37 kruisposten 415,56
te vorderen Vriendenloterij 85,00 te betalen kosten veiling 13,08
te vorderen advertenties te betalen onkosten 99,87
te vorderen rente 45,00 reserve voorraadwinst 514,62
vooruitbetaalde kosten 98,57 reserve Rondzenddienst
deposito PostNL 150,00 reserve inventaris 300,00
voorraad zegels Kleur Fonds 1.125,00 Jubileumfonds 5.625,86
voorraad artikelen Jubileum 41,81 Kleur Fonds 544,64
voorraad bar 65,00
voorraad drukwerk 175,00 EIGEN VERMOGEN
voorraad speldjes 267,65 1 januari 2011 2.508,23
voorraad zegels 1.832,43 BIJ: VOORDELIG
voorraad porti 172,99 + 2.005,42 SALDO 2011 290,27 +

31 december 2011 2.798,50
kas 250,22
betaalrek. ING *) 11.746,82 + 11.997,04
*) zakelijke spaarrekening 9.955,73 17.009,67 17.009,67

LASTEN 2011 2010 BATEN 2011 2010

afschr. rondzendstempels 6,30 9,45 contributie 6.719,25 6.729,75
afschr. inventaris 69,61 115,29 contributie jeugd *** 27,50 38,50
kosten algemeen 517,90 474,10 entreegeld 4,40 17,60
kosten zaalhuur 685,70 676,16 opbrengst reglementen 2,40 9,60
kosten K. v. Koophandel 26,64 26,14
kosten bestuursvergadering 93,95 84,00 nettoprovisie rondzenddienst 638,82 294,53
kosten Bondsdagen 46,10 44,00 provisie veiling 403,88 445,30
kosten porti/telefoon 183,24 157,20 provisie verkoop zegels PostNL 144,28 217,15
kosten drukwerk 93,65 194,03
kosten Yvert/Michel 156,00 donatie/opbrengst jeugdafd. *** 58,74 15,00
Maandblad Filatelie 4.130,30 4.084,85
Sleutelpost Kleur Fonds 850,08 685,55 bijdrage uit Kleur Fonds 850,08 685,55
Sleutelpost drukwerk 2.025,55 1.931,70 opbrengst halfjesloterij 1.328,00 1.461,00
Sleutelpost porti 460,91 432,61
Sleutelpost algemeen 111,12 91,22 opbrengst advertenties 600,00
Bondcontributie 984,40 978,75 w.o. 340,00 PostNL
diverse lasten ** 1.006,60 874,17 AF: ideële doelen 25,10 574,90 539,90
afboeking voorraden -833,60 -558,12
kosten jeugdafdeling *** 108,50 137,50 opbrengst rente 179,30 201,78
kosten jubilarissen 142,74 162,15 diverse baten * 1.948,69 2.130,72
kosten veiling 10,00 * w.o. Vriendenloterij 411,63
kosten gratis verloting 138,58 148,96 in 2010 569,98

kosten halfjesloterij 652,79 677,95
kosten quiz/’doe-’ns-’n-
gooi’

24,00 24,00 * w.o. opbrengst bar 1.468,20

kosten verloting(waardebon) 45,00 20,00 ** w.o. kosten bar 886,87
kosten cadeau/representatie 329,91 419,67 winst bar 581,33
reservering Jubileumfonds 680,00 680,00 in 2010 683,23

WINST 2011 / 2010 290,27 59,14
12.880,24 12.786,38 12.880,24 12.786,38

De opbrengst van rondzendstempels tot een bedrag van € 7,20 werd rechtstreeks op de voorraad afgeboekt.
*) = diverse baten **) = diverse lasten ***) = baten en lasten jeugdafdeling
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Vrijwilligers

(m/v) bedankt!

Tijdens de Algemene
ledenvergadering op 28
februari stonden onze
trouwe en onmisbare vrij-
willigers opnieuw in het
middelpunt.
Deze leden zorgen er - sa-
men met het bestuur - voor
dat onze vereniging zo lek-
ker blijft draaien.
Deze 25 man/vrouw werken
- merendeels op de achter-
grond - voor u allemaal.
Voor deze avond ontvingen
zij allen een uitnodiging of
- bij verhindering - een be-
dankje voor hun diensten.

Na een dankwoord van vice-
voorzitter Peter de Poorter
kreeg elke vrijwilliger onder
applaus een feestelijke fles
wijn overhandigd.
Zes(!) leden die in 2011 alle
bijeenkomsten hebben be-
zocht, ontvingen voor hun
trouw eveneens een fles.

Van de vrijwilligers waren er vier *)
ook 10 keer trouw aanwezig!

Wij hopen van harte dat alle mede-
werkers nog heel lang willen en
kunnen assisteren.

het bestuur

ALLE VRIJWILLIGERS HARTELIJK BEDANKT!

BAR

C. Anker

G. Anker

C.J. Arbouw-Lohmeyer

F.L.H. Corba

A.C.J. Hemelop-Bosch

A.J. Schilperoort

G.A.H. Slakhorst

JEUGDAFDELING

W. Hogendoorn

LOTENVERKOOP

L. Vijlbrief

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

TOTAALDAG

H.A.C. Kamphuisen

VEILINGCOMMISSIE

G.P.J. Corba

A.J. Flerig

H.D. Scheer

F.H. Terwiel

W. de Wit *)

TROUW BEZOEKER

J.A.A. van Biezen

Th.A.E. Kniese

J. Kuijpers

T. Ouwerkerk-Verbeek

L.M. van der Steen

W. de Vogel
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Hierbij treft u het verslag van de
veiling over het jaar 2011.

In 2011 zijn 542 kavels ingeleverd.
In 10 veilingen plus de schriftelijke
Kerstveiling zijn 1.018 kavels aan-
geboden. Daarvan zijn 515 kavels
verkocht, er gingen 503 kavels retour.

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

verslag: Willem de Wit

Verslag
veiling

2011

veilingjaar 2011 verkoop provisie

maand kavels retour aantal in % in € in €

januari 80 31 49 61,3% 259 29
februari 79 28 51 64,6% 304 33
maart 200 98 102 51,0% 419 52
april 79 41 38 48,1% 198 24
mei 80 43 37 46,2% 152 18
juni 80 50 30 37,5% 191 22
september 80 43 37 46,3% 245 29
oktober 80 30 50 62,5% 505 54
november 80 35 45 56,3% 333 38
december 80 35 45 56,3% 190 22
Kerst 2010 100 69 31 31,0% 796 83
totaal 1.018

940

503 515 51,0% 3.592 404

in 2010 940 346 594 62,9% 3.903 445
gemiddeld excl. prov. koper + inz.

GRATIS entree:
 met KNBF-pas
 met kaartje via bestuuurstafel
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Issoria
wordt donateur!

rek.nr 892 838 426
Postadres en secretariaat:
Plantage 4, 2311 JC Leiden
telefoon : (071) 514 22 75
fax : (071) 513 76 50
e-mail : info@issoria.nl

www.issoria.nl

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons erelid L. Vijlbrief

HOSPICE ISSORIA

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid W.I.E Owie ?

Sponsor advertentie.

Vrij !
Iets voor ú ?

slechts € 20 per jaar.

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

Deze advertentie wordt gesponsord door
Bep en Frans Hemelop te Leiden

Speciale actie? Geverslijn:
0900 - 20 20 041

€ 0,01 per minuut

Steun het KWF
Kankerbestrijding.

GIRO 26000
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Bent u daar nog?
V: Wat is dat nou voor een vraag?
A: Omdat al een tijdje niet duidelijk

is of we hier nog wel naar binnen
kunnen.

V: Nou vanavond is het weer gelukt.
Heb jij daar ook al zorgen over?

A: Het is die onzekerheid, elke keer
weer. Vroeger waren het de kopjes
en de glazen. Of de bestelling er
wel zou zijn. En nu weer die deur.

V: Maar alles komt toch steeds op
z'n pootjes terecht?

A: Voor 'de buitenwacht' gelukkig
wel. Die moeten daar ook niets
van merken; zij zijn onze gasten.

V: Hoe lang sta je al achter de bar?
A: In september 1999 zijn we vanuit

zwembad 'De Zijl' hier terecht ge-
komen.

V: Oh ja, dat was het begin van de
'eigen bar' is het niet?

A: Ja, in het begin miste men de
snacks.

V: En de vette lucht?
A: Nee, dat niet bepaald.
V: Dan vier je bijna je 'koperen bar'!

Twaalfenhalf is toch koper?
A: Dat is voor ons al weer zo lang ge-

leden. Toen zijn Frans en ik een
paar dagen naar Parijs geweest.

V: En daarna half Europa, toch?
A: Ja, zwerven door Europa bevalt

ons ontzettend goed.
V: Ik hoop voor jullie dat dat nog

lang mag duren. Maar wat doen
jullie als dat niet meer kan?
Meer postzegelen?

A: Voor Frans misschien wel, maar ik
heb wel genoeg aan mooie zegels
op brieven plakken, dat heb ik al-
tijd al gehad.

V: Allebei toch leuk? Voor jezelf, de
ontvanger van je brieven en voor
de filatelie; dat zouden meer men-
sen moeten doen.

A: Zeker weten. Maar er zouden ook
meer mensen, die ontvangers van
brieven, zich bij een club moeten
melden.

V: Ook dat is waar, want je doet er
ideeën op wat je allemaal kunt met
postzegels en aanverwanten, toch?

A: Laten we het niet hebben over al
die aanverwanten, maar over hoe
je die mensen dan bereiken kan.

V: Wat dacht je van: flink aan de weg
timmeren?

A: Daar zijn we toch al een paar jaar
lekker mee bezig, maar ook dat
kan altijd beter.

V: Hoe dan?
A: Als al die 50 leden, die regelmatig

komen, nou eens proberen om ie-
mand mee te nemen om bij ons
rond te kijken, kom je al een heel
eind.

V: En wat dacht je van: weer een
nieuwe ledenwerf-actie?

A: Zie je wel dat je hier vanzelf
ideeën op doet.

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (42)
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Na hun rentree deelt de heer Hemelop
beide heren met redenen omkleed de
beslissing van de vergadering mee.
Hij feliciteert hen en overhandigt hen
een diploma; beiden ontvangen van
mevr. Hemelop een bos bloemen.
De heer De Poorter dankt de vergade-
ring voor de benoeming. De heer Pie-
ters sluit zich hier bij aan.

Videopresentatie Pieterskerkzegel
De heer Hemelop geeft een videopre-
sentatie over de Pieterskerkzegel. Deze
valt bij de leden in de smaak.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
Van de 80 kavels gaan er 46 retour.

Doe is een gooi Quiz
De heer W. van Dam wint de eerste
prijs met 12 goede antwoorden. Mevr.
B. Kuyper-van Leeuwen en de heer E.
Kniese delen met 11 de tweede plaats.
De puzzel was gemaakt door de heer
Kamphuisen en ging over voornamen
van op postzegels geportretteerden en
Nobelprijswinnaars. De voorzitter be-
dankt de heren Hogendoorn en Kamp-
huisen voor het werk.

Halve Euroloterij
De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door de heer J Kuijpers.

Rondvraag
De heer Terwiel vraagt of de heer He-
melop volgend jaar al zijn werkzaam-
heden zal staken. Deze geeft aan dat hij
uit het bestuur stapt en zijn functie van

penningmeester opgeeft. Hij is wel be-
reid de Sleutelpost te blijven verzorgen
en persoonlijke postzegels te blijven
ontwerpen. De leden begroeten dit met
goedkeurend applaus.
Verder wil de heer Terwiel weten of de
vergadering komende maand nog in de
zelfde zaal zal worden gehouden. De
voorzitter antwoordt dat de communi-
catie met Rijn & Vliet zeer stroef gaat,
maar dat er geen aanwijzing is dat dit
niet meer zou kunnen. Hij gaat er dus
vanuit dat de vergadering weer op deze
locatie zal worden gehouden. Zonodig
zal naar alternatieve locatie worden ge-
zocht; op dit moment is er nog geen.

Gratis verloting
De heer W. v. Oosten heeft eerste keus.

Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept iedereen op om op 27 maart,
aanwezig te zijn. Dan wordt de grote
veiling gehouden waarvan de kavels al
te bezichtigen zijn vanaf 19.00 uur.
Daarna sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele
secretaris

(Vervolg van pagina 13)
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De jeugd is ook dit seizoen weer
acht keer bij elkaar geweest.
Het aantal jeugdleden is vijf, waarvan
vier jongens en één meisje.

Tijdens de bijeenkomsten brengen we
door leuke opdrachten spelenderwijs
de jeugd wat meer filatelistische ken-
nis bij. Daarnaast is er gelegenheid tot
ruilen maar het snuffelen in de post-
zegelberg vinden ze toch het leukste.
We doen dit samen met de jeugdclub
van Voorschoten, wat uitstekend be-
valt.

Voor de zomervakantie sluiten we af
met een bingo, waarbij alle door de
senioren beschikbaar gestelde prijzen
een nieuwe eigenaar vinden.
Voor deze prijsjes zeg ik u namens
de jeugd hartelijk dank.

Willem Hogendoorn

Lekker graaien in de postzegelberg tijdens
de Postzegeltotaaldag op 15 januari 2012.

Verslag
jeugdafdeling

2011

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

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

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

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

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

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

Onze website: http://www.vph-wph.nl/
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Het Kleur Fonds
is 5 jaar !

In maart 2007, in nummer 169 werd
het Kleur Fonds opgericht. Aanleiding
was een opgenomen bijdrage van Erik
Tasseron. In zijn artikel vroeg hij zich
af: ‘Kleur? Hoe meet je dat?’
Erik Tasseron eindigde zijn zeer inte-
ressante verhaal over kleurmeting met
de opmerking:

‘Voor een verhaal over kleuren is het
natuurlijk jammer dat ‘de Sleutel-
post’ in zwart-wit gedrukt wordt,
maar ik neem aan dat onze lezers
voldoende fantasie hebben om de
plaatjes te begrijpen’.

Op de pagina daarna vocht de redac-
teur een denkbeeldige strijd met de
penningmeester om te polsen of u zo
gek zou zijn om geld te steken in kleur
voor de Sleutelpost.

Lijkt het u een aantrekkelijk idee om
af en toe enkele pagina's in kleur te
zien in 'de Sleutelpost'? Heeft u er
dan iets extra's voor over? Want ik
wil de penningmeester te vriend hou-
den, natuurlijk. Contributieverhoging
zegt u? Meent u dat nou echt?
We zitten met de contributie al aan
de hoge kant!
Nee, weet u waar ik aan denk?
Als u het wel ziet zitten, waarom vra-
gen we dan niet om een extra bedrag.
Een donatie aan... laten we het
‘Kleur-Fonds’ noemen, of zo? Een
potje geld, waaruit af en toe wat
kleur aan ‘de Sleutelpost’ kan
worden gegeven.

En zo geschiedde.
En - achteraf bekeken - had de pen-
ningmeester gelijk toen hij opmerkte:

'Die redacteur heeft makkelijk
praten! Natuurlijk zit je er dan voor
altijd aan vast, alle postzegels zijn
toch gekleurd! Je zult zien, dan krijg
je alleen kopij met kleuren-illustra-
ties. Dat gaat je een bom duiten kos-
ten, let maar op mijn woorden.'

Zodoende zitten er sinds 2007 - soms
meer, soms minder - pagina’s in kleur
in het hart van ons lijfblad.

In het begin werd het Kleur Fonds
voornamelijk gevuld door donaties en
bijdragen in het ‘potje op de bar’.

Daarna heeft de winst van de speciale
postzegelvelletjes, te beginnen met de
Pilgrim Fathers in 2009, in toene-
mende mate een rol gespeeld.
Waren het in 2010 de goedlopende
Cleveringa-postzegels, in 2011 werd
dat glansrijk overtroffen door de
samenwerking met de 3 October
Vereeniging. Daarvan werden in 2011
ruim 1.100 velletjes verkocht.

Toch waren er - en daar zijn we heel
blij mee - in 2011 weer enkele ‘gulle
gevers’.
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- Op 16 maart € 45,— van een
trouwe donateur, heel erg bedankt.

- En eind december zelfs € 133,—
van ‘Anonymus’; bedankt!

In de ‘ballendoos’ op de bar zat in
2011 ook nog eens € 45,—, (in 2010:
€ 129,18); dat neemt af - door het
succes van de zegels?

En... allemaal heel hartelijk bedankt
namens de penningmeester. Naast de
aanschaf van een nieuwe banner (*)
voor de laatste Postzegeltotaaldag is
ook ons Jubileumfonds er goed mee.

Frans Hemelop
redacteur
(*) www.lvpv.nl/download/fotos_12.pdf

Stand Kleur Fonds

Frans Hemelop
penningmeester

saldo op 1 januari 2011 964,74
bijdragen van leden in 2011 224,05 Opmerking:

winst verkoop postzegelvelletjes 1.541,90 + winst velletjes 2010

2.730,10 en 2011 gaat voor
naar Jubileunfonds 2010 en 2011 1.335,39 - de helft naar

1.394,72 het Jubileumfonds
extra kosten 'de Sleutelpost' 36 pagina's 850,08 -

saldo op 31 december 2011 544,64

Voor de enquête is in deze overvolle
aflevering weer geen plaats.
Onderschat werd - in december - dat
de eerste twee maanden van 2012 al
een drukke agenda hadden.
De resultaat wordt in ieder geval in
2012 gepresenteerd.

het bestuur

Resultaat enquête ?
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Officieel stempel
lastig onderwerp

Je ontwerpt een postzegel.
Ben je een beetje filatelist, dan wil je
die zegel ook afgestempeld hebben.
Daar is een postzegel voor bedoeld!

Het begon in 2009 ‘per ongeluk’.
Met een penning:
herinnering aan de
Pilgrim Fathers.
Deze penning werd
op een oud stempel
geplakt, et voila.
En toen pas nà de

Postzegeltotaaldag, een gemiste kans.

In 2010 moest dat beter.
Wij bestonden
70 jaar en daarbij
hoort feestelijk
gebak.
Met ons logo.
Dan zit je bijna aan
een stempel, alleen
even omvormen.
De herdenkings-
envelop, nu ook op
echt FDC-formaat
(klein kabinet), en
moeilijk verkrijg-

baar was gewijd aan de protestrede
van prof.mr. R.P. Cleveringa.

Het stempel werd op de envelop ge-
print na het plakken van de postzegel.
Moeizaam precisiewerk.
Succesvol bij onze klanten, dat wel.
De ‘officiële’ instanties reageerden
- terecht - gereserveerd.
Zoals vanuit maandblad Filatelie:

‘...een beetje huiverig om de envelop van
Cleveringa en de Pilgrim Fathers af te
beelden. We zouden vragen kunnen op-
roepen: hoe zit het met de poststempels
van TNT? Is dit een officieel stempel van
TNT? Die discussie willen we niet aan...’

Deze ‘huiver’ moest in 2011, het jaar
daarop, dus worden weggenomen.
Logische stap: dan vraag je toch een
officieel stempel aan?
Maar hoe pak je zoiets aan?
Gewoon, ergens vragen.
Aan ons lid Cees Janssen.

‘... omdat we het beter willen doen met
correct gestempelde enveloppen, vraag
ik graag advies.
Waar en volgens welke procedure moet
je een officieel stempel aanvragen?
Graag hoor ik hoe te handelen’.

Antwoord per kerende e-mail:
‘...De KNBF ‘kreeg’ van TNT een aantal
stempels per jaar gratis voor evenemen-
ten e.d. Hoe het tegenwoordig gaat weet
ik niet, maar het beste kun je contact op-
nemen met Jolanda Ouwehand van TNT
Post...’

Keramiek: ‘Haring en wittebrood’.
Rens Heruer - 3 October vereeniging
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Desgevraagd volgt dezelfde dag nog
het antwoord van Jolanda:

‘...aanvragen van stempels gaan via
de KNBF. Toevallig had ik zojuist een
vergadering met de heren van de KNBF.
Ik heb uw verzoek dan ook direct aan de
heer Paul Walraven gegeven. Hij zou
contact met u opnemen.

Vervolgens bericht van Paul Walraven:
‘...mijn medewerking heb je, het idee
staat mij wel aan. Dus kom maar met een
ontwerp, echter de uitvoering van het uit-
eindelijke ontwerp daarin is TNT die het
laatste woord heeft.’

Dat gaat dus lekker zo, alleen nog een
mooi stempel ontwerpen.
Bij het ontwerp van de 3 October post-
zegel heb ik een voorwerp laten vallen:
de ambtsketen van de burgemeester
van Leiden. In dat ambtsketen zit o.a.
een schakel met het symbool van de

overbekende haring en wittebrood.
Dat is heel slecht om postzegels mee af
te stempelen, het kost veel inkt en én je
krijgt onzichtbare postzegels.

Daar heb je dit voor:
de elementaire delen
blijven over.
Nu kan je er wel mee
afstempelen.
Wel karig en lang
geen poststempel.

Dus aan de slag voor het eerste offi-
ciële stempel voor de 3 October ver-
eeniging... en voor ons, natuurlijk.

Na veel plakken en
knippen is dit mijn
ontwerp.
En een alternatief.

De beide ontwerpen
gaan half november
2010 per mail via
de KNBF - Paul
Walraven - op weg naar TNT Post.
We hopen op de goede afloop.

Op 9 december ontvang ik mail van
onze voorzitter, Willem Hogendoorn:

‘...tot mijn verbazing kwam de postbode
met een stempel aan de deur, met een
brief van TNT dat we dit stempel uitge-
leend krijgen...’

De verrassing is groot!
Het stempel ziet
er zó uit.
Het is wel even
wennen na het
proces van ont-
werpen, maar
het is toepasse-

lijk en... nog belangrijker: officieel.
Enveloppen kunnen worden beplakt,
gestempeld én... in ‘Filatelie’ !

Frans Hemelop

(wordt vervolgd)
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Op 15 januari 2012 werd bij K&G
onze Postzegeltotaaldag gehouden.
Met als gast IV Philatelica Leiden die
bij ons hun 50-jarig jubileum op ge-
paste wijze heeft gevierd.
Dat heeft voor beide partijen extra be-
langstelling én bezoek opgeleverd.
Het 1e velletje was door mevr. Frieke
Hurkmans, directeur Pieterskerk, al
eerder op 13 januari uitgereikt aan de
107-jarige mevr. Langezaal-Timmers.
Op 15 januari tijdens haar bezoek ont-
ving Frieke Hurkmans tot haar verras-
sing ook zo’n mooie presentatiemap.

De actie ‘Wordt GRATIS lid’ gaf dit
jaar gelukkig wel direct resultaat: drie
leden meldden zich aan.

Er was ook veel animo voor de Pieters-
kerkzegels en de herdenkingsenvelop,
die weer voorzien was van een offi-
cieel stempel.

Door het extra bezoek was de ‘handel’
tevreden. Was de ruilhoek wat minder
in trek, de postzegelberg bij de jeugd
trok veel ‘graaiers’.

Bekend worden? = Aandacht trekken!

Impressie Postzegel-

totaaldag 2012

...en het ‘tweede’ velletje.

Uitreiking van het eerste...

Bezoek van 80-jarige zoon Langezaal en vrouw.
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De interessante Pieterskerk-attributen,
beschikbaar gesteld door de heer Daan
Freriks, account-manager van de Pie-
terskerk, en verschillende gevarieerde
kaders werden door onze bezoekers
met veel belangstelling bekeken.

Wij danken onze gasten van IV Phila-
telica, alle bezoekers en medewerkers
van harte en zien ze heel graag terug.
Dus: tot ziens in 2013!

Het bestuur Gelukkig ook grabbelende jeugd.

Het is genoegelijk handelen bij ons. Intense aandacht voor mooie kaders.

De presentatie van de uitreiking.Verloting en huldiging bij IV Philatelica.
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijzondere bijdrage voor
'de Sleutelpost’ van juni inleveren tot
en met 25 mei 2012.

In dit nummer:

It giet oan!
In mijn bezit is een kaart uitgegeven
door PTT post ter gelegenheid van
de 16e Elfstedentocht die gehouden
werd op 26 februari 1986.
Behalve dat het parcours over 200
km van start tot finish in Leeuwar-
den werd geschaatst, werden alle
tussenliggende plaatsen en stem-
pelposten gereden door een PTT
bestelwagen om de toen frankeer-
geldige postzegels te ontwaarden.
Zoals je ziet is er geen post gemist,
Leeuwarden is zelfs twee maal ge-
stempeld met stempel nr. 1 vertrek
en nr. 19 aankomst.
Ikzelf vind het een ‘enig’ stuk
nostalgie en al is het misschien van
weinig of geen filatelistische waar-
de, het is alweer 26 jaar geleden
dat deze tocht plaats vond.
En wanneer is de volgende rit?
Zo zie je maar! Dat je niet eens
hoeft te rijden en toch een stempel-
kaart in je bezit hebt.

Gerrit Anker

Filate-
listigheden
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De voor- en achterkant van Gerrit’s stempelkaart.



Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

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

Reeds meer dan 60 jaar leveren wij
landen- en motief abonnementen van

nieuwe uitgaven van alle landen
van de wereld.

Voor verenigingen en bedrijven
speciale kortingen.

Tevens vragen wij doorlopend te koop
Verzamelingen en Partijen

INKOOP VERKOOP
TAXATIES ADVIEZEN



De Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars biedt u:

 het Nederlands Maandblad voor Filatelie

 het eigen kwartaalblad ’de Sleutelpost’

 rondzenddienst, zowel als deelnemer en als inzender

 verkoop van uw materiaal op onze veiling - provisie 5%

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

 adviescommissie voor leden en erfgenamen

 jeugdafdeling vanaf 6 jaar

 eigen website: http://www.lvpv.nl

 gratis ‘Sleuteltje’ in ’de Sleutelpost’

 gratis lenen van de fosforlamp

 gratis lenen van de Yvert-/Michel-catalogus

 gratis lenen van de optische watermerkzoeker

 gratis deelname aan cursus Begeleiding bij filatelie

 gratis lenen van literatuur uit de Bondsbibliotheek

 kortingen bij aankoop filatelistische benodigdheden


