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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: voorzitter@lvpv.nl

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

2e secretaris
H.A.C. Kamphuisen, J.v.Ruusbroecln 29
2343 JM Oegstgeest (071) 523 79 23
e-mail: secretaris2@lvpv.nl

penningmeester & redacteur
F. Hemelop, Cameliadal 6
2317 HK Leiden (071) 521 29 38
e-mail: penningmeester@lvpv.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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PUBLIC RELATIONS
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onder 2e secretaris

AFDELING JEUGD
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e-mail: acp.hogendoorn@hccnet.nl




VEILING
W. de Wit, Valeriusstraat 210
2324 XL Leiden (071) 531 06 86
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A.J. Flerig, Chris de Jongstraat 6
2321 JN Leiden (071) 579 02 90
e-mail: flerig@ziggo.nl
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Redactieve

bijdrage

De laatste aflevering van 2012 heeft
weer de maximale omvang; nog dikker
kan onze drukker niet verwerken.
De inhoud in december is al jaren 'een
opstapje' naar de Postzegeltotaaldag in
januari van het jaar daarop.
Ook nu is dat dus het geval.
Hilbert Kamphuisen heeft een omvang-
rijk onderzoek gedaan naar de 'hoofd-
persoon' van de Postzegeltotaaldag:
Gerrit (of als u wilt: Gerard) Dou. De
bevindingen uit dat onderzoek zijn
beschreven in het kleurige artikel in het
midden van dit blad.
We hopen dat - al is het 400 jaar gele-
den - door de bijdrage van Hilbert deze
geboren en getogen Leidenaar voor u
wat meer gaat leven.
En dat u tijdens de Postzegeltotaaldag
ook bij ons op bezoek komt.

In 'de kleur' van deze aflevering deelt
ook de vondst van een incomplete, lege
enveloppe van Freek Versteegen.
Zijn beschrijving van zo'n 'simpele'
envelop, is onze hobby filatelie ten
voeten uit en laat uitstekend zien dat
'filatelie' nog lang niet dood is.
Gewoon blijven kijken, en je nieuws-
gierig verwonderen!

Natuurlijk worden in het blad van
december onze jubilarissen in het
zonnetje gezet.

In het slot van 'Aan de bar' is dat ook
met de 'barcommissarissen' vanaf 1999.

Verder wordt er in dit nummer enige
informatie gegeven over de website,
het Kleur Fonds en de verkoop van
postzegels door uw vereniging.
We hopen dat u deze informatie met
aandacht zult lezen, en er actief door
wilt worden.

Wat waarschijnlijk geen aanbeveling
nodig heeft, is het lezen van zaken die
spelen op de komende Algemene
Ledenvergadering in februari 2013.
De uitnodiging daarvoor staat op
blz. 14 en een van de belangrijke
onderwerpen op blz. 39.

Het resultaat van de enquête is alweer
aan het 5e deel toe; ook hier een actu-
eel onderwerp: uw reactie op bestuurs-
aangelegenheden.
Ook in 'Van uw waarnemende voorzit-
ter' worden bestuurszaken (opnieuw)
genoemd. Neem uw eigen reacties op
de enquête ter harte, a.u.b.

Veel plezier met dit blad,
Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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Agenda

december 2012

17 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling en,
het inzien van de kavels schriftelijke Kerstveiling

januari 2013

7 bestuursvergadering

27 Postzegeltotaaldag in gebouw K&G (zie blz. 15)
25/27 Filatelie Beurs Loosdrecht (zie blz. 11)

28 ledenbijeenkomst met veiling en
de gratis verloting tijdige betalers

februari 2013

4 bestuursvergadering
25 Algemene Ledenvergadering met veiling

maart 2013

1 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 193

4 bestuursvergadering

18 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 193

25 ledenbijeenkomst met Voorjaarsveiling

Zie ook de activiteitenagenda: blz. 11
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Onze maandelijkse bijeenkomsten
hebben altijd een veiling, soms een
dialezing 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 uuur 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 woensdag van de
maand van 10 - 17 uur
en zaterdag 6 okt. en
1 dec. ‘12 van 10 - 12 u.

Telefoon tijdens
openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen
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Vanachter de computer kijk ik naar
buiten. De blaadjes vallen van de bo-
men. De winter is nu echt in aantocht!
Tijd dus voor erwtensoep, spruitjes
en stamppot. Bij uitstek naderen nu de
dagen, die uitermate geschikt zijn, om
onze hobby te beoefenen.
Op onze website lees ik: Zoekt u een
hobby? ...wordt dan lid van de Leid-
sche Vereeniging van Postzegel-
verzamelaars.

Onze vereniging is al op jaren.
Dat kunt u zien aan de schrijfwijze
‘vereeniging’ en ‘Leidsche’.
De vereniging heeft een rijke historie.
En gelet op een aantal activiteiten bin-
nen onze vereniging gaat het prima.
Een Sleutelpost, die er mag zijn!
Goed bezochte ledenavonden.
Een postzegeltotaaldag, die al jaren
succesvol genoemd mag worden.
Een goed draaiende rondzenddienst en
een leuke maandelijkse veiling.
Een vernieuwde website en natuurlijk
ook weer een nieuw postzegelontwerp
voor een nieuwe postzegel van Gerard
Dou (alvast te reserveren op de web-
site, voor als u niet kunt wachten). De
perscampagne is recent gestart en ook
dit jaar belooft dit weer veel aandacht
in de media.
Zo hebben wij ook weer een mooie en
plezierige residentie waar we onze le-
denavonden kunnen houden.

De avonden worden nu gehouden op
de vierde maandag van de maand met
uitzondering van december (kerstmis).
Na wat aanloopperikelen in september
was de tweede verenigingsavond in
het restaurant van ‘de Lepelaar’, ge-
vestigd in de Apollotoren 2 te Leiden,
(zaal op de begane grond) al weer als
zeer geslaagd en gezellig te noemen.
De vereniging is financieel gezond en
het aantal leden blijft redelijk stabiel.
Natuurlijk gaat dit allemaal niet van-
zelf. Er zijn een klein aantal mensen
binnen onze vereniging, die zich hier
voor inzetten. Zij vormen het bestuur.
En natuurlijk wordt het bestuur bij-
gestaan door een groot aantal vrij-
willigers.
Zelf maak ik nu zo'n 25 jaar deel uit
van dit bestuur en ik kan u melden dat
wij als vereniging zeer goede bestuurs-
leden hebben. De sfeer binnen onze
vereniging en in het bestuur mag zeer
goed genoemd worden.

Van de

voorzitter a.i.

Thematische filatelie: spruitjes en stamppot.
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Helaas is in februari 2013 voor mijzelf
en voor onze penningmeester de tijd
aangebroken om het stokje of de voor-
zittershamer over te dragen. Ons be-
sluit staat vast.
Gelukkig blijven er nog een aantal
zeer goede bestuursleden actief. Maar
statutair gezien moeten er na onze al-
gemene ledenvergadering in februari
2013 wel vijf bestuursleden zijn. Er
blijven in februari 2013 nog maar drie
bestuursleden actief. En dus komen wij
als vereniging er dan twee tekort. Het
voortbestaan van onze vereniging
komt daarmee dus in gevaar!
Daarom doe ik in mijn laatste stukje
als waarnemend voorzitter nog een
keer een dringende oproep aan u allen.
Ik zou u willen zeggen: ‘Zoekt u een
verdieping van uw hobby... treedt toe
tot het bestuur van de Leidsche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars.’
Ik weet zeker, mede gelet op mijn ei-
gen ervaringen: het is leerzaam en
leuk. Het geeft een extra dimensie aan
uw hobby. En u doet ook nog iets voor
de stad Leiden.
U zult er zeker geen spijt van krijgen!
En u laat onze vereniging toch niet in
de steek?
Met twee avonden per maand komt u
al een heel eind. Dus meldt u zich ge-
rust aan bij een van onze bestuursle-
den. En hoe eerder hoe liever...

Ik hoop u allen de komende maanden
op de 4e maandagavond van de maand
(met uitzondering in december) te zien
in de Lepelaar en wens u nu alvast
fijne feestdagen, een goede jaarwisse-
ling en een gezond en vooral boeiend
en fantastisch filatelistisch seizoen
2013 toe.

Met hartelijke groet,
Peter de Poorter

Nieuwe leden:
geen

Bedankt in 2012:
W.C.J. Wildenburg Ter Aar

Bedankt per 1-1-2013:
D.H.M. van Booren Leiden
A. de Bruijn Ter Aar
A.W.N. v.d. Burg Leiden
mw. A. Couwenberg Leiden
H.J. Duijverman Leiderdorp
A. Faas Katwijk aan Zee
L.E.W. Kamphuis Leiderdorp
K. Martijn Leiden
J.J. Mekking-Arkema Leiden
E.J. Roelants Oegstgeest
J.A.F. Sandbergen Leiden

Overleden:
J.J. de Graaff Hengelo

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

Ledenmutaties

Doet ú mee?

‘Actie 2015’.

Kijk op blz. 26.
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De eerste bijeenkomst in de Nieuwe
Locatie ‘De Lepelaar’, Apollotoren 2,
te Leiden.
Verhinderd: Aat Schilperoort, Marijke
Vos, Willem Hogendoorn, de 1

e
secre-

taris Jan v.d. Kasteele en de wnd.
voorzitter Peter de Poorter (acute mo-
torpech) en Nardy Gros.

Inleiding
Frans Hemelop neemt de voorzitter
waar en Hilbert Kamphuisen notuleert.
Zoals te verwachten is, moeten een
aantal startproblemen worden opgelost.
De geluidsinstallatie werkt niet goed
en ook de TV toestellen zijn niet goed
op de beamer aangesloten. De indeling
van de zaal is nog niet ideaal en zal in
overleg met de beheerder de volgende
keer worden aangepast aan onze be-
hoeften. De bar activiteiten verlopen
goed.
1. Om 20.15 kan de voorzitter de bij-

eenkomst openen.
2. De notulen van de vorige vergade-

ring van 19 juni 2012 worden zon-
der op- of aanmerkingen goedge-
keurd. Met dank aan Jan v.d. Kas-
teele, die op 4 juli 2012 het verslag
schreef.

3. Er zijn geen ingekomen stukken of
bijzondere mededelingen. De recent
verschenen ‘Sleutelpost’ no. 191
houdt de nieuwsgaring goed bij.

4. Het verslag van de rondzenddienst

van Jan Pieters treft u op pagina 9
van de ‘Sleutelpost’, maar de kas-
commissie moet zich daarover nog
buigen. Dit stuk komt terug op de
volgende bijeenkomst.

5. Het is helaas niet mogelijk in de
pauze de ‘Doe eens een Gooi Puz-
zel’ uit te delen en we hopen en ver-
wachten dat Willem Hogendoorn de
volgende keer ons weer verwent.

6. De veiling verloopt vlot. Er gaan 55
van de 90 kavels retour.

7. De pauze verloopt geanimeerd.
8. Er is uiteraard geen quiz uitslag.
9. De halve euro loterij (ruim 270 ver-

kochte loten) maakt 13 leden blij.
10. Tijdens de rondvraag wordt gewe-

zen op de mogelijkheid om leden
met vervoersproblemen een lift te
geven. Even contacten als je een
lift op prijs stelt.

11. De gratis verloting onder de aan-
wezigen verloopt vlot. Dank je wel
Frans Hemelop.

12. Halverwege de bijeenkomst mag
Hilbert Kamphuisen het zeer ver-
dienstelijke lid Bep Hemelop in de
bloemetjes zetten en namens de
vereniging een cadeaubon overhan-
digen vanwege haar sinds 1999 niet
aflatende zorg als barpresidente in
de periode Rijn & Vliet. Zij ver-
vulde met haar commissieleden een
belangrijke taak in onze vereniging
en was een voorbeeld voor velen.

Uit de

leden-

vergadering

Ledenbijeenkomst
24 september 2012 - 54 aanwezigen
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De bloei en groei van een vereni-
ging is veelal afhankelijk van en-
kele vrijwilligers die nooit nee zeg-
gen als men op hen een beroep
doet. Bep was er zo één.
Ze uit in haar dankwoord haar zor-
gen over de vacatures die er mo-
menteel in het bestuur zijn.
We weten bijvoorbeeld allemaal
dat met name haar man Frans in
februari a.s. zijn penningmeester-
schap zal neerleggen. De tijd
dringt.

13. Om 22.20 uur sluit de waarnemend
voorzitter Frans Hemelop de verga-
dering en wijst op onze volgende
bijeenkost op MAANDAG, 22 ok-
tober en belooft dat we dan de zaal
meer naar onze wensen zullen in-
richten. Het bestuur zal zich daar
reeds op 1 oktober over beraden.

Hilbert Kamphuisen, 2
e

secretaris.
Oegstgeest 25 september 2012.

Opening
De heer De Poorter opent om 20.15
uur. Hij heet ieder welkom, in het bij-
zonder de ereleden Groenewegen,
Hemelop, Hogendoorn, Pieters en Vijl-
brief. Mevr. De Rijk en de heer Schil-
peroort hebben zich afgemeld.

Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering
hebben ter inzage gelegen. Zij worden

ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken/mededelingen
De secretaris heeft geen ingekomen
stukken.
De voorzitter deelt mee dat van twee
leden bericht van overlijden is ontvan-
gen namelijk van de heren J. de Graaff
en H. van Loef (noot red.: ex-lid).
De voorzitter wijst op de pot voor het
Kleur fonds. Vorige vergadering werd
niets gedoneerd. Om de Sleutelpost
kleurig te houden is dat wel nodig.
De postzegeltotaaldag zal worden ge-
houden op zondag 27 januari 2013.
Het ontwerp van de persoonlijke zegel
die dan zal verschijnen, ligt achter in
de zaal op de tafel, zodat iedereen er al
kennis van kan nemen. Op de opmer-
king van de heer Van Melle, dat dit sa-
menvalt met Loosdrecht antwoord de
voorzitter dat het altijd wat schipperen
is met de datum tussen beschikbaar-
heid van de zaal en andere georgani-
seerde postzegelevenementen. En dan
moet je kiezen.
De voorzitter doet nogmaals een be-
roep op de leden om zich beschikbaar
te stellen voor een bestuursfunctie.

Jubilarissen
De vereniging heeft ook dit jaar een
aantal jubilarissen (zie blz. xx).
De heren L.M. van der Steen en
E.W.K. Tasseron zijn aanwezig en
krijgen de bronzen speld opgeprikt,
alsmede een attentie.

(Vervolg op pagina 12)

Ledenbijeenkomst
22 oktober 2012 - 53 aanwezigen
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Het is de 25e keer in de reeks.
Vorig jaar bezochten ruim 3.500
bezoekers de beurs, een bewijs voor
haar populariteit.

Op vrijdag om 13.00 uur opent de
FILATELIEBEURS 2013 de deuren.
De openingstijden zijn:
vrijdag 25 januari: 13.00-18.00 uur
zaterdag 26 januari: 10.00-17.00 uur
zondag 27 januari: 10.00-16.30 uur

Voor verzamelaars van postzegels,
poststukken, postwaardestukken,
afstempelingen, automaatstroken,
maximumkaarten, postzegelboekjes
en vakliteratuur biedt de beurs drie
dagen interessante mogelijkheden.

Ruim 3000 m² FILATELIE
De grootste jaarlijkse manifestatie
in Nederland voor jong en oud
Adres: Industrieweg 10 Hilversum
Telefoon: (035) 582 44 04

Toegang, parkeren en de pendel-
bus (elk half uur) van en naar het

25, 26 en 27 januari 2013

G
een

ruilbeurs
2 januari 2013
Persoonlijke postzegels
Reinier Paping
vel met 10 gelijke gegomde postzegels
- € 5,40, waarde ‘1’
Eekhoorn
vel met 10 gelijke zelfklevende post-
zegels - € 5,40, waarde ‘1’

28 januari
Mooi Nederland - Staphorst
vel met 5 gelijke gegomde postzegels
- € 2,70, waarde ‘1’
Mooi Nederland - Bunschoten-
Spakenburg
vel met 5 gelijke gegomde postzegels
- € 2,70, waarde ‘1’
125 jaar Arcadis/Kon.Ned.Heidemij
vel met 10 versch. gegomde postze-
gels - € 5,40, waarde ‘1’

Onder voorbehoud van wijzigingen,
druk- en schrijffouten

De prijs van het
velletje 2012

‘Pieterskerk
‘500 jaar

mooi’
is € 5,50
voor leden
en € 6,50

voor niet-leden.

De ‘1’ is in 2013 54 eurocent !

Nieuwe emissies

Activiteiten

agenda
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Jaarverslag Rondzenddienst
Het verslag van de rondzenddienst
heeft in de Sleutelpost van september
gestaan. De heer Groenewegen leest
namens de kascommissie het controle-
verslag voor. Alles is gecontroleerd en
in orde bevonden. De vergadering ver-
leent onder applaus decharge aan de
administrateur van de Rondzenddienst.

Presentatie over Brazilië
De filatelistische videopresentatie over
Brazilië wordt door de leden zeer ge-
waardeerd.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop; van
de 90 kavels gaan er 50 retour.

Doe is een gooi Quiz
De quiz ging dit keer over drie heren
die belangrijk waren bij het beleg van
Leiden, nl Van der Werff, Van Hout
en Van der Does. De eerste prijs gaat
naar de heer W. de Vogel.

Halve euroloterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
mevrouw Vos.

Rondvraag
Op de vraag van de voorzitter hoe de
leden deze tweede vergadering in de
nieuwe locatie beoordelen, wordt aan-
gegeven dat het beter ging dan de vo-
rige keer.

Gratis verloting
De heer L. van der Steen wint de eerste
prijs

Sluiting
De voorzitter roept iedereen op aanwe-
zig te zijn op maandag 26 november.
Verder dankt hij de barbezetting.
Daarna sluit hij de vergadering.

Opening
De heer De Poorter opent om 20.15
uur. Hij heet ieder welkom, in het bij-
zonder de ereleden Groenewegen,
Hemelop, Hogendoorn, Pieters en Vijl-
brief. De heer en mevrouw Arbouw,
mw. Kleiboer, mw. Ouwerkerk en de
heren Laterveer, Versteegen en De
Vogel hebben zich afgemeld.

Notulen vorige vergadering
De notulen hebben ter inzage gelegen
en worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken/mededelingen
De secretaris heeft bericht ontvangen
van de vereniging Maredijkbuurt dat
ter gelegenheid van het 400 jarig be-
staan van de buurt er een velletje per-
soonlijke postzegels is uitgegeven.
Verder zijn er aankondigingen ontvan-
gen van de Eindejaarsbeurs, die eind
december zal worden gehouden in Bar-
neveld de Filateliebeurs die eind ja-
nuari in Loosdrecht wordt gehouden.
Deze laatste valt gedeeltelijk samen

(Vervolg van pagina 9)

Ledenbijeenkomst
26 november 2012 - 43 aanwezigen
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met de Postzegeltotaaldag. De aanwe-
zigen worden aangemoedigd vooral op
de Postzegeltotaaldag aanwezig te zijn.
De voorzitter deelt mee dat bericht is
ontvangen dat de heer Roelants zeer
ernstig ziek is. Hij heeft daarom zijn
lidmaatschap per 1 januari 2013 moe-
ten opzeggen. Gevreesd moet worden
dat hij niet meer bij de vergaderingen
in ons midden zal zijn.
De voorzitter wijst nog eens op de pot
voor het Kleur fonds. Vorige keer werd
er gelukkig weer gedoneerd. Maar om
de Sleutelpost kleurig te houden is het
noodzakelijk dat de donaties op peil
worden gehouden.
De barbeheerder verzoekt lege kopjes
en glazen zelf terug te brengen. Verder
is er na afloop van de vergadering hulp
nodig om de tafels en stoelen weer op
hun plaats te zetten.
De jeugdafdeling moet bij gebrek aan
jeugdleden de bijeenkomsten staken.
Dat is jammer want in samenwerking
met Voorschoten heeft de afdeling ja-
renlang bestaan. De heer Hogendoorn
komt veel dank toe voor alle tijd en
moeite die hij daar aan heeft besteed.
Wij laten de afdeling slapend bestaan.
Mchten er zich nieuwe jeugdleden mel-
den, dan kunnen de activiteiten weer
worden opgestart. Aanwezigen kunnen
nog wel gewonnen prijzen afstaan
t.b.v. de jeugd. Dat wordt dan gereser-
veerd. Zo nodig wordt daar een goede
andere bestemming voor gevonden.
Met PostNL is een nieuw contract ge-
sloten over verkoop van nieuwe post-

zegels t.b.v. de vereniging. Indien een
minimum omzet wordt gehaald krijgt
de vereniging 4% van het omgezette
bedrag. Dat minimum willen wij graag
halen. De heer Groenewegen verricht
voor de verkoop de werkzaamheden.
De leden worden daarom aangespoord
hun kerstzegels bij hem te bestellen.
Maar ook abonnementen op nieuwe
uitgiften kunnen bij hem worden afge-
sloten.
Verder wijst de voorzitter er op deelne-
mers aan de Vriendenloterij de LVVP
als vriend kunnen opgeven. Een aantal
leden heeft dat al gedaan. Daardoor
ontvangt de vereniging de helft van het
door hen ingezette bedrag. Er zijn een
aantal opbergmappen voor Collect be-
schikbaar voor liefhebbers.
Tenslotte wijst de voorzitter er op dat
er nu vijf bestuursleden zijn, waarvan
er in februari 2013 twee aftreden. On-
danks herhaalde oproepen heeft zich
nog steeds niemand gemeld. Statutair
moeten er vijf bestuursleden zijn. In-
dien zich niemand meldt, heeft dat mo-
gelijk gevolgen voor het voortbestaan
van de vereniging. De voorzitter doet
daarom een dringend beroep op de le-
den om zich beschikbaar te stellen.
De postzegeltotaaldag zal worden ge-
houden op zondag 27 januari 2013. De
voorzitter vraagt de aanwezigen om op
deze dag een deel van hun verzameling
te willen exposeren. De heer Hemelop
heeft de persoonlijke zegel, gewijd aan
Gerrit Dou, met een persbericht we-
reldkundig gemaakt en met succes.
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Binnen een halfuur na het verzenden
van het bericht werd verzocht om een
radio interview over de postzegel. Ook
het Leidsch Dagblad heeft er aandacht
aan besteed. De eerste bestellingen zijn
al binnen.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop. Van
de 90 kavels gaan er 62 retour.

Doe is een gooi Quiz
De quiz gaat dit keer over Gerrit Dou.
De eerste prijs gaat naar de heer en
mevrouw De Ru, die alle vragen goed
hebben beantwoord.

Halve euroloterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
mevrouw Schellekens.

Rondvraag
Op een vraag van een van de aanwezi-
gen antwoord de voorzitter dat de vol-
gende bijeenkomst zal worden gehou-
den op maandag 17 december.

Gratis verloting
De voorzitter wint de eerste prijs.

Sluiting
De voorzitter roept iedereen op aanwe-
zig te zijn op de volgende bijeenkomst.
Verder dankt hij de barbezetting.
Daarna sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele

uitnodiging voor de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op 25 februari 2013

AGENDA:

• opening door de voorzitter

• vaststellen notulen 28 januari

• ingekomen stukken en mededelingen

• jaarverslag 2012 secretaris

• financieel jaarverslag 2012
(jaarverslag penningmeester ligt al op
28 januari ter inzage)

• voorstel contributie 2014 (zie pag. 30)

• verslag kascontrolecommissie

• jaarverslag veiling 2012

• jaarverslag 2012 adviescommissie
voor leden en erfgenamen

• benoeming adviescommissie
geen
(zittende leden: J.J.M. Pieters - W.
Groenewegen)

• benoeming lid kascommissie
aftredend: A. Flerig
(zittend: W. Groenewegen - W.J.A. van Dam)

• bestuursverkiezing
aftredend:
P.J.J. de Poorter (niet herkiesbaar)
F. Hemelop (niet herkiesbaar)
- vacant: twee plaatsen!
Tot een week voor de vergadering kunnen
(tegen-)kandidaten worden aangemeld bij de
secretaris; dit voorstel moet vergezeld gaan van
een bereidverklaring van de kandidaat.

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur
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In 2013 organiseert uw vereniging
- voor de achtste 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 27 januari 2013,
vanaf 10.30 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:

Gerrit (Gerard) Dou
1613 - 1675

Leidse ‘fijnschilder’

Gerrit Dou is in 1613 geboren, geto-
gen en in 1675 overleden in Leiden.
Op zijn 14e ging hij in de leer bij
Rembrandt, die een atelier in Leiden
had. Door grote perfectie in details
wordt Gerrit Dou gerekend tot de
'fijnschilders'. Vaak schilderde hij als
gezien door een boogvenster, wat de
intimiteit van het tafereel bevorderde.

U komt 27 januari toch ook kijken?

Het bestuur

Postzegel totaaldag

27 januari 2013

De prijs van een velletje van 10 zegels is € 6,50 voor leden en € 7,50 voor niet-leden. De verzendkosten
voor een of meer velletjes bedragen € 1,50. Natuurlijk is het mogelijk om losse zegels te kopen voor

€ 0,65 (leden) of € 0,75 (niet-leden) per zegel. Voor verzending wordt de zegel ook gebruikt.
Wilt u nu alvast één of meer velletjes reserveren?

Mail (via de site: http://www.lvpv.nl) naar: penningmeester@lvpv.nl, u ontvangt z.s.m. bericht terug.
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Er werden vijf jubilarissen aange-
schreven. Van de vier die de speld op
prijs te stelden, waren er twee bij de
uitreiking op 22 oktober.
Uit handen van de vice-voorzitter,
Peter de Poorter, ontvingen zij hun
bronzen draagspeld, vergezeld van
een fles wijn.
De andere twee jubilarissen hebben
per post hun speld ontvangen.
Alle jubilarissen in het jaar 2012 zijn
vermeld in het overzicht.

Wij zijn zeer verheugd met onze
trouwe leden.

Alle vijf jubilarissen feliciteren wij
hier (nogmaals) van harte.
Wij hopen dat zij nog vele jaren lid
van onze vereniging kunnen - en
vooral willen - blijven.

het bestuur

Jubilarissen

2012 in het

zonnetje

P.J. Scheeren Oegstgeest 1-7-1962 50 jaar

D.C.J. Bos Langeraar 2-4-1987 25 jaar

E.W.P. van Dommelen Voorschoten 23-1-1987 25 jaar

L.M. van der Steen Leiden 9-7-1987 25 jaar

E.W.K. Tasseron Leiderdorp 18-11-1987 25 jaar
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Inleiding
Het moet toch niet moeilijk zijn een
levensloop te schetsen van zo’n
geweldige Leidse kunstschilder, de
zoon van een uiterst bekwame glaze-
nier, een leerling van Rembrandt en
Lastman, een topper in portretschilde-
ren en verfijnde stillevens.
Je ‘googled’ even op internet en daar
vind je alles.
Maar niets is minder waar; hoe verder
je komt, hoe groter de onduidelijkhe-
den c.q. leemten worden .
Wikipedia hielp mij niet veel verder.
Er zijn weinig werken van Dou in
Leiden aanwezig terwijl ze in de mu-
sea van de hele wereld tot in Noord
en Zuid Amerika en in heel Europa,
van Rusland tot in alle landen om ons
heen ‘bij bosjes’ hangen.

In heel Nederland niet meer dan
20, in Duitsland 71, in Engeland 49,
Rusland 19, Frankrijk 20 en een
enkele in Italië en tal van werken
in particulier bezit.
Na 1902 (biografie van W. Martin)
zal er natuurlijk wel het een en ander
gewijzigd zijn.
Volgens deze W. Martin, voormalig
onderdirecteur van de Koninklijke
Galerij van Schilders in Den Haag, in
zijn boekwerk ‘Gerard Dou’ omvat
zijn oeuvre 382 schilderijen en teke-
ningen. Alles wat ik over Gerrit Dou
in deze bijdrage vertel, haalde ik uit
dit antiquarisch verkregen boekje
van 152 bladzijden.
Voor een tientje vond ik het als enig
Leidse exemplaar bij de Slegte en
voelde mij gelukkig.
Wat er na 1902 nog bekend is gewor-
den blijft voorlopig duister.
Van de 382 werken beschouwt men
281 als onomstotelijk echt, 197 bevin-
den zich in niet gemakkelijk toegan-
kelijk bezit en 83 zijn ongrijpbaar, al-
thans onvindbaar, verloren
of in bezit van onbekenden.

Gerrit Dou werd in 1613 in Leiden
geboren en stierf in Leiden 62 jaar la-
ter; de officiële datum is 1675. In
1674 komt hij nog voor in het St
Lucas-Gilde boek en hij zou in dat
jaar nog een herzien (?) testament

uit: ‘Abrégé de la vie des plus fameux peintres’
Antoine-Joseph Dézallier d'Argenville

Gerrit (Gerard)

Dou - 1613-1675

Een geweldige Leidse fijnschilder
met duistere punten in zijn leven.
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hebben ondertekend bij de notaris
Paedts in Leiden. Het is mij nog niet
gelukt dit testament in het Notarieel
Archief te vinden.
Zijn vroegere woonhuis aan het Kort
Rapenburg bevat een onopvallende
gedenksteen met de volgende tekst:

‘Hier woonde Gerrit Dou
geboren te Leiden 1613

overleden te Leiden 1675’.
Bij mijn eerste bezoek aan de daarin
sinds 1938 gevestigde juwelierszaak
las ik abusievelijk als overlijdensdatum

1673, maar een tweede en derde in-
spectie overtuigde mij dat de drie
toch een vijf moet zijn.
Later is mij gebleken dat de steen is
aangebracht op 12 september 1913,
300 jaar na zijn geboorte door de
Vereeniging Oud-Leiden.
De jonge, vriendelijke, behulpzame,
huidige eigenaar van de antiquarische
juwelierszaak Van Ruiten die daar van
vader op zoon sinds 1938 is gevestigd
kon mij niet helpen. Hij is zich wel ter-
dege bewust dat hij op een bijzondere
plek woont, want op zijn briefpapier
gebruikt hij als logo het pandje met
trapgevel en daaronder de vierregelige
tekst:

‘Hier leefde Gerard Dou,
in schone Const bedreven.

De Sin voor oudt en Schoon
Is in zijn Huys gebleven’.

Het Dou-pandje, dat heeft bestaan uit
een voor- en achterhuis is door de ei-
genaar bij een verbouwing jaren gele-
den binnenste buiten gekeerd om Dou-
resten te zoeken. Maar geen spoor,
geen kras of inscriptie, laat staan een

Kort Rapenburg 12 met gedenksteen.



19

tekening van de beroemde Dou werd
gevonden. Ook de plaats van zijn mo-
gelijke atelier in dat huis kon niet wor-
den achterhaald. Het is overigens niet
zeker dat hij in dat huis werd geboren
of stierf. Zijn vader, afkomstig uit Har-
lingen, had meerdere pandjes (zoge-
naamde ‘sundry houses’) in die buurt.

Dou heeft ook aan het Galgewater ge-
woond (mogelijk in een van de sundry
pandjes van zijn vader?) en geschil-
derd, vlak bij Rembrandt in de Wedde-
steeg, misschien was zijn vader daar-
van ook de eigenaar? Bijna buren dus.
Goede buren ook...
Aan het Galgewater vindt men geen
gevelsteen. Gerrit keek door zijn ven-
ster uit op de ‘Blauwpoort’, volgens
Martin. Dit uitzicht zou de oorzaak zijn
van zijn wijze van o.a. portretschilde-
ren, nl. ingekaderd in een venster of
frame (‘nichepicture’) met een perfect
perspectief waaraan men de echtheid
van een Dou mede kon vaststellen.
Zijn werk is heel vaak gekopieerd,
vooral ook door zijn leerlingen en
met zijn medeweten.
Martin beschrijft dat veel rijken of
groten der aarde collectioneurs in
dienst hadden om Hollandse schilde-
rijen te kopen, de ateliers af te stropen
en zodoende verzamelingen op te bou-
wen waarbij tientallen artistiek grote
werken werden gekocht en ons land
verlieten, voor enorme prijzen, ook
in de 17

e
en 18

e
eeuw. In de tijd van

Rembrandt en Dou brachten de werken

van laatstgenoemde soms veel meer
op dan die van Rembrandt. Prijzen van
400 tot 1000 florijnen waren niet onge-
bruikelijk. En dat in een tijd waarin een
top hoogleraar een topjaarwedde moest
bedingen van 1200 gulden per jaar
(Scaliger).

De kwakzalver - Gerrit Dou - 1652

Op dit schilderij ziet u
de toren van de Blauwpoort,
die in de plaats kwam van de
Lopsenpoort aan het eind van

de Haarlemmerstraat.

Lopsenpoort - 1355 Blauwpoort - 1602
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Gerrit Dou’s schildersopleiding
Op 4 februari 1628 mocht hij dan ein-
delijk gaan schilderen. Ook dat regelde
zijn vader. Vader en zoon maakten
daarover geen ruzie, Gerrit was ver-
moedelijk geen lastige jongen. Kwali-
teit stond bij vader Douwe kennelijk
voorop bij de scholing van zijn be-
gaafde zoon. Geen zin om een uitste-
kend graveur te worden? Nou ‘dan
maar’ een voortreffelijk schilder.
Hij introduceerde hem bij de jonge
Rembrandt (1606/7-1669) die slechts
6-7 jaar ouder was dan Gerrit.

Volgens Jan Orlers die in 1641 ‘de ge-
schiedenis van de stad Leiden’ schreef,
was Rembrandt toen nog lang niet de
grootste schilder van de regio Leiden
of van Nederland. Schooten en Bailly,
portret- en stillevenschilders, waren
veel beroemder. Bailly was de leider in
Leiden vanaf 1631. Maar vader Douwe
ging zijn eigen gang. Vermoedelijk
viel toch de keuze op Rembrandt van-
wege goede buur- en vriendschapsrela-
ties, buren die ongeveer van dezelfde
stand waren. Mogelijk speelde ook
mee dat Rembrandt een leerling was
van de beroemde Lastman, die ook
Lievens en Van Vliet als leerlingen
had. De ouwe Douwe had zo zijn eigen
inzichten voor kwaliteit. Zoon Gerrit
werd zodoende een geweldig goed op-
geleide kunstschilder met een grote af-
finiteit voor kleine portretten, want dat
was het lucratiefst in die tijd. Het ver-
voer van kleine werken was natuurlijk
ook veel gemakkelijker dan het sjou-
wen met grote doeken, vooral als die
naar het buitenland moesten.
De ster van Rembrandt rees snel en
heel hoog in de jaren dertig. Hij was
geliefd vanwege zijn unieke groeps-
portretten en de lichteffecten daarbij en
vooral ook door het fantasievolle ge-
bruik van accessoires die Rembrandt
zijn leven lang verzamelde. Zijn goed
gelijkende portretten vielen bij ‘het pu-
bliek’ erg in de smaak. Rembrandt was
eigenlijk een beetje een ruige schilder
met een gedurfde en rake penseel-
streek. Hij schilderde meer zoals we

Jan Jansz. Orlers (5-1-1570 - 10-8-1646)
- neef van Jan van Hout -

‘Beschrijving der Stadt Leiden’
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dat kennen van Karel Appel en abso-
luut niet à la Holbein. Maar in principe
beheerste hij beide manieren op het
hoogste niveau. Hij ging rond bij zijn
leerlingen als ze aan het werk waren en
toonde met een snelle penseelstreek
hoe een bedoeld effect ’t beste was te
verkrijgen. ‘Natuurlijk, dat was het’,
hoor je ze zeggen.
De ouders van Rembrandt hebben her-
haaldelijk bij de drie leerlingen van
Rembrandt model gestaan. Rembrandt
gebruikte zijn ouders zelf ook vaak als
modellen. Zelfs na het overlijden van
Harmen van Rijn kwam diens markante
kop nog terug in hun werk. Het vroeg-
ste portret van Harmen (Rembrandt’s
vader), geschilderd door Gerrit Dou in
1636 bevindt zich in St. Petersburg.
Het prachtige portret van R’s moeder,
lezend in de bijbel is ook zo’n voor-
beeld van hun poseerbereidheid.
Het schijnt dat Dou het schilderen van
handen het moeilijkst vond.
Een ander probleem was zijn verfijnde
nauwkeurigheid waardoor de poseer-
sessies vele dagen in beslag namen;
een reden voor klanten met weinig zit-
vlees om naar een andere portrettist uit
te zien. Het stikte immers van goede
schilders in de regio. De geduldige
moeder van Rembrandt was voor
Gerrit Dou een ideaal en goedkoop
‘object’ en zij poseerde geduldig voor
hem in iedere gewenste houding.
In 1632 vestigde Rembrandt zich in
Amsterdam, dicht bij zijn talrijke op-
drachtgevers.

Ook Lievens verliet Leiden, hij vertrok
in 1631 naar London. Jan van Goyen
vluchtte in 1634 naar Den Haag.
De reden was het schrikbewind dat
schout Willem de Bont, in 1619 door
het stadsbestuur van Leiden benoemd,
voerde,
Tot Rembrandt’s vertrek stond Dou
sterk onder invloed van zijn leermees-
ter. Bij vrijwel alles wat Rembrandt
schilderde waren zijn leerlingen be-
trokken. Zij gebruikten ongeveer de-
zelfde compositie, dezelfde attributen
en lichtval. Pas na vertrek van Rem-
brandt werd Dou’s techniek verfijnder.

Portret van een lezende oude vrouw - 1630/35
Rijks Museum Amsterdam
(de moeder van Rembrandt)
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Met een vergrootglas zorgde hij ervoor
dat iedere penseelstreek glad werd. De
toon werd intiemer en het lichtdonker
werd in een verstild zilvergrijs weerge-
geven.
Dou had veel uitstekende leerlingen
zoal bijvoorbeeld Frans van Mieris de
Oude, G. Metsu en P. Van Slingelandt.
Het is gezien zijn vooropleiding tot
glazenier bevreemdend dat er van Dou
geen etsen of tekeningen met zekerheid
bekend zijn. Zijn oudste biograaf en
tijdgenoot is Orlers die ook burgemees-
ter van Leiden is geweest.
Hij beschrijft in zijn boek ‘Beschrij-
ving der Stadt Leiden’ dat omstreeks

1655 men bemerkte dat Dou ouder (zo
vroeg al?) begon te worden; men con-
stateerde tekenfouten, minder sterke
composities, vervlakkingen in kleur,
geringere levendigheid en dergelijke.
Maar in dezelfde periode kwamen ook
nog voortreffelijke werken tot stand.
Leed hij aan depressiviteit of kwamen
er (zo vroeg ik mij af) de eerste teke-
nen van dementie om de hoek kijken?
Hij was maar net de 40 gepasseerd.
Na Rembrandts vertrek naar Amster-
dam vestigde Dou zich aan het Galge-
water omstreeks 1631/’32. Hij is nooit
getrouwd geweest en had vermoedelijk
ook geen kinderen. Zijn roem vestigde
zich in de komende 10 jaar en bereikte
omstreeks 1635 grote hoogte.
Zijn schilderijen kwamen in alle uit-
hoeken van de wereld terecht en gingen
vaak van hand tot hand. Zijn kleine
werkjes waren natuurlijk, zoals reeds
gezegd gemakkelijk vervoerbaar. Col-
lectioneurs en kunsthandelaren die op-

De jonge moeder (1658)
olieverf op paneel 73,5 x 55,5

Mauritshuis - Den Haag

30 november 2010 - Bij veilinghuis Sotheby's is
een schilderij van Gerard Dou verkocht voor
516.750 euro. Dat is drie keer de geschatte

waarde van 150
á 200.000 euro.
‘Een oude be-
baarde man’
gold als het
hoogtepunt op de
veiling van oude
meesters. Het
was voor het
eerst in 20 jaar
dat een werk van
Dou in Neder-
land onder de
hamer kwam.
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drachten hadden van adellijke lieden,
zoals bijvoorbeeld Koningin Christina
van Zweden, om vooral Nederlandse
topstukken te kopen, waren kind aan
huis in de goede ateliers in Haarlem,
Amsterdam en Leiden. Het was een
gouden eeuw.
Was Dou ooit buiten Leiden?
Meestal is het antwoord op die vraag:
Nee, hij leefde, werkte, woonde en
schilderde in Leiden tot aan zijn dood
in 1675. Het is niet bekend waardoor
of waaraan hij overleed.
Zijn naam komt niet voor in het gilden-
boek van 1668-1673 en ook in een eer-
dere periode van 1651-1658 blijft zijn
doen en laten onbekend. Martin heeft
geprobeerd deze leemten te vullen.
Ook in Engeland ging hij na of Gerrit
misschien op uitnodiging van Koning
Charles II aan diens Hof heeft gewerkt,
maar er werd niets gevonden dat
daarop wees. Dou maakte in beide
‘duistere’ perioden werk dat met zeker-
heid in Leiden werd vervaardigd (zelf-
portret in 1652 en de ‘Blauwpoort’ op
locatie in 1654, terwijl hij in 1656 en
1657 in Leiden testamenten onderte-
kende bij notaris Paedts. In de jaren
1658 tot 1668 komt hij weer voor in de
registers van het Gilde en in 1669 tot in
1670 onderhandelde hij met de burge-
meester van Leiden over een portret.
In 1672 signeerde hij een zelfportret
‘Leyden, 1672’ terwijl hij in 1673 en
1674 weer in het Gildeboek voorkomt
en in 1674 voor de derde en laatste
keer zijn testament herzag.

Frans en ik vonden in het notarieel
archief zijn testament. Een kopie met
vertaling exposeren wij op de Post-
zegeltotaaldag op 27 januari 2013.

Kunsthandelaren uit het buitenland
graasden de Nederlandse ateliers af
naar stukken uit onze Gouden Eeuw
(o.a. Monconys, Johan de Bye). Zij
wisten Gerrit Dou te vinden. Hij kon
gewoon thuis blijven. Koningin Chris-
tiana van Sweden (1626-1689) was dol
op zijn werk en op dat van Frans van
Mieris, de zeer begaafde leerling van
Gerrit. Ook Koning Charles II van En-
geland (1630-1685) verzamelde werk
van onze ‘Gouden Eeuwers’.

koningin Christina van Zweden (1626-1689)
portret van Sébastien Bourdon (1616-1671)
zegel 350 jaar Vrede van Westphalen (1648)
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Gerrit Dou was, net als zijn vader een
goed zakenman en voor zijn tijd zeer
bemiddeld. Zijn derde en laatste testa-
ment werd 6 weken voor zijn dood bij-
gesteld. Hij bezat drie huizen en een
kapitaal van 15.000 gulden dat hij zijn
nicht en verzorgster Antonia van Tol
naliet. Hij schonk 4000 gulden aan
legaten en gaf 500 gulden aan het
Catharijnengasthuis in Leiden.
In het register van overledenen van
de Pieterskerk staat op 9 Februari 1675
slechts vermeld:
‘Mr. Gerrit Douw, schilder’.

Oegstgeest, 29 juli 2012, met
aanvullingen tot oktober 2012.

Hilbert A.C. Kamphuisen

Literatuur.
1. Wurfbain, M.L.Catalogus van schil-
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‘De astronoom’.
ca. 1650

olieverf op paneel
26,5 x 28,6 cm

Stedelijk Museum
De Lakenhal - Leiden
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De ‘lege’ enveloppe
Bij je speurtocht naar steeds weer
nieuwe aanvullingen voor je collectie,
kom je soms dingen tegen die je aan-
dacht wekken.
De bijgaande enveloppe, of wat daar-
van over is, nam ik in eerste instantie
mee naar huis, omdat ik dacht dat de
zegel van 3Kc van Ceskoslovensko
met het kasteel van Cesky Raj, in mijn
verzameling Tsjecho-Slowakije ont-
brak, maar thuisgekomen bleek dat
niet het geval te zijn.

Dan ga je het ding wat verder bekij-
ken, en dan zie je dat iemand op 27 ja-
nuari 1939 een enveloppe van de
knopenfabriek Karl Braun & Comp. in
Nový Bydzov in Böhmen op de post
heeft gedaan om die per luchtpost en
per
expresse te verzenden aan Ernst
Löwenstein, die als passagier op de
'Normandie' in Le Havre zou moeten
zijn. Aan het vage stempel rechtsonder
in de hoek met de tekst 'retour envoy-
eur' (retour afzender) zien we al, dat
dat niet gelukt is.

Een ‘lege’ enveloppe

SS Normandie
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En als we de enveloppe omdraaien zien
we, op wat er is overgebleven van de
achterkant, ook hoe dat komt: de enve-
loppe is op 28 januari 1939 om 16.30
uur afgestempeld op het vliegveld van
Parijs, en vandaar ongetwijfeld nog
doorgestuurd naar Le Havre, maar daar
heeft een postbeambte er met potlood
op geschreven: 'Navire parti le 28-1-39'
(schip vertrokken op 28-1-39), en ie-
mand anders heeft er voor alle duide-
lijkheid nog de vertrektijd bijgezet:
'14h' (14 heures = 2 uur ’s middags).

De datum
De enveloppe dateert uit een zeer
roerige tijd. Hitler had in het najaar van
1938 gedreigd Tsjecho-Slowakije met
geweld te zullen innemen, om zo de
belangen van de Sudeten-Duitsers
in het noordoostelijk deel van het land
veilig te stellen. Chamberlain had een
oorlog nog weten te voorkomen, door
met Hitler overeen te komen, dat hij
het Sudetenland kon krijgen, in ruil
voor het afzien van geweld.
Maar die overeenkomst hield maar
korte tijd stand. Op 14 maart 1939
verklaarde Slowakije zichzelf onafhan-
kelijk en op 15 maart 1939 bezetten
Duitse troepen het gebied dat nog
over was van Tsjechië, en maakten er
- formeel op verzoek van de Tsjechi-
sche president - een protectoraatgebied
van Duitsland van.
Filatelisten kennen de postzegels van
dit gebied met het opschrift 'Böhmen
und Mähren'.

De plaats van verzending Novy Byd-
zov is een klein stadje in Böhmen iets
ten oosten van Praag, in de regio Hra-
dec Kralové met maar 7.500 inwoners.
Van de knopenfabriek van Karl Braun
& Comp. zijn geen verdere bijzonder-
heden te vinden. Tot de bezienswaar-
digheden van de stad behoren een neo-
gotisch raadhuis uit 1865, de gotische
St.Laurentiuskerk uit het begin van de
14

e
eeuw en een Joods Kerkhof. Voor

de oorlog was er ook een synagoge.
De inventaris en de documenten daar-
van zijn overgebracht naar het Centraal
Joods Museum in Praag. Tijdens de
Holocaust werden 98 joden gedepor-
teerd naar Terezin (Theresienstadt) en
van daar in 1942 verder naar de doden-
kampen. Slechts één ervan keerde
terug naar Novy Bydzow.

De adressering
De enveloppe is geadresseerd aan ie-
mand aan boord van een schip. Dat was
weliswaar niet zo maar een schip, maar
toch... gezien de tijd waarin dat ge-
beurde moet het wel een desperate
wanhoopspoging geweest zijn om de

ss Normandie - Frankrijk - 1935
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geadresseerde
te bereiken.
Dat schip, de
Normandie,
kennen wij fi-
latelisten van
een Franse
postzegel uit-
gegeven op
23 april 1935,
ter gelegen-

heid van het in de vaart brengen er van
op 29 mei 1935. Die postzegel
(Michelnr. 297) drukken wij hierbij af.
Kijk eens hoe de ontwerper de enorme
maten van het schip tot uitdrukking
heeft gebracht door er een tweetal
kleine vissersbootjes bij te tekenen.
Het schip heeft dan ook een lengte van
niet minder dan bijna 313 meter en een
hoogte van ruim 56 meter. Ten tijde
van de tewaterlating in 1932 was het
het grootste en snelste schip ter wereld
en het is tot op heden het krachtigste
door een stoomturbine turbo-elektrisch
aangedreven schip ooit gebouwd.
Daarom ontving het schip kort na de
indienststelling de beroemde 'Blauwe
Band', wat voor de Franse posterijen
aanleiding was om de postzegel van de
Normandie opnieuw uit te geven, nu
echter in lichtblauw in plaats van don-
kerblauw (Michel nr. 316).
De Normandie voer voornamelijk
tussen Le Havre en New York op en
neer, en werd bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog door de Ame-
rikaanse marine in beslag genomen,

om het om te bouwen tot een troepen-
transportschip. Tijdens de verbouwing
in 1942 raakte het schip in brand door
vonken van een snijbrander. Het kap-
seisde en zonk aan de New York Pas-
senger Ship terminal.
Het schip werd nog wel geborgen,
maar het bleek te duur om het weer in
oude luister te herstellen, en daarom
werd het in oktober 1946 gesloopt.

De geadresseerde
De enveloppe was bestemd voor Ernst
Löwenstein. Als we die naam intikken
op de zoekmachines van het internet
komt er maar één Ernst Löwenstein
naar voren, en het lijkt niet waarschijn-
lijk, dat de hier bedoelde persoon op
dat moment met de Normandie een reis
naar New York en terug zou maken.
Maar onmogelijk is het niet, oordeelt
u zelf maar.
Op 7 april 1881 wordt in Jever in
Duitsland Ernst Löwenstein geboren
uit Joodse ouders. Hij studeert Rechten
in Berlijn, München en Leipzig, en
wordt advocaat in 1908. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog van 1914 tot
1918 vecht hij voor Duitsland aan het
front, waarvoor hem later het Erekruis
voor Frontstrijders zal worden ver-
leend. In 1920 trouwt hij met Else de
Boer met wie hij twee kinderen krijgt.
In 1921 volgt zijn toelating als notaris
in Oldenburg.
Na de machtsovername door de Natio-
naal-Socialisten volgt al snel de boycot
van joodse zaken en dienstverleners en

Cesky Raj is bezet
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op 1 oktober 1935 wordt hem officieel
het notariaat ontnomen en drieëneen-
halve maand later wordt hij door het
Reichsministerium der Justiz ook uit
zijn ambt gezet. Een verzoek om hulp
van de daardoor financieel aan de
grond geraakte Löwenstein wordt
door de autoriteiten in de herfst van
1936 afgewezen.
In de Reichspogromnacht van 9 no-
vember 1938 wordt hij gearresteerd en
naar het kamp Sachsenhausen gedepor-
teerd, waaruit hij op 24 november 1938
weer vrij komt. Op 30 november 1938
verliest hij door nieuwe wetgeving ook
zijn toelating als advocaat. Uiteindelijk
emigreert hij op 6 januari 1939 naar
Nederland.
Na de inval van de Duitse troepen in
Nederland wordt Ernst Löwenstein
opnieuw opgepakt in Amsterdam en
hij zit van 17 oktober tot 21 november
1940 in de gevangenis. Van 1942 tot
1944 helpt hij Joodse families bij hun
emigratie. Na de oorlog keert hij naar
Duitsland terug om daar zijn werk als
advocaat en notaris weer op te pakken.
Uit angst voor een terugkeer van het
antisemitisme in Duitsland vertrekt hij
in 1951 naar de Verenigde Staten, waar
hij in 1974 overlijdt.
De vragen
Dat laat ons achter met een paar on-
beantwoorde vragen.
Allereerst de vraag waarom er zo’n
brief wordt verstuurd op het allerlaatste
moment vanuit een klein plaatsje in
Ceskoslovensko naar iemand die op het

punt staat per boot van Le Havre naar
New York te vertrekken. Naar het ant-
woord kunnen we slechts gissen.
Dan de vraag of de Ernst Löwenstein
op de enveloppe uit 1939 echt wel de-
zelfde is als degene die wij in 2012 op
het internet tegen komen. Zou die man
als hij op 6 januari 1939 berooid naar
Nederland vlucht (gezien de naam van
zijn vrouw waarschijnlijk naar zijn
schoonfamilie), drie weken later naar
Amerika vertrekken en dan ook weer
terugkomen? Zou kunnen natuurlijk,
maar voor de hand ligt het niet.
Het ligt veel meer voor de hand te ver-
onderstellen, dat Ernst Löwenstein toen
wel van plan was om van Nederland
door te reizen naar Amerika, maar dat
het om welke reden dan ook helemaal
niet gelukt is, en dat hij daarom in Ne-
derland is blijven hangen. We zullen
het waarschijnlijk nooit weten.
En de laatste vraag: Durft er nou nog
iemand te beweren, dat postzegels
verzamelen zo saai is?

Freek Versteegen

kasteel van Cesky Raj
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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 O’Wie ?

Plaats hier úw
Sponsor advertentie

voor een
door ú gekozen
GOED DOEL.

Wat let ú ?
Maar € 20 per jaar !

(Het deel boven de kostprijs van
de advertentie wordt gedoneerd

aan úw goede doel.)

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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De laatste keer aan de bar, echt waar!
V: Staat u hier nu alweer?
A: Jazeker, maar alleen om iedereen

gedag te zeggen.
V: Daar heb je toch geen hele blad-

zijde voor nodig?
A: Nee hoor! Dat heb ik ook niet no-

dig. Maar er moet volgens Frans
een hele lijst bij worden gezet.

V: Een hele lijst?
A: Frans wil dat alle 17 bar-assistenten

worden vermeld. Dat moet, zegt-ie,
voor de historie.

V: Daar is hij wel aan verslingerd hè,
die historie?

A: Er is al zoveel zoek geraakt bij
onze vereniging, zegt-ie.

V: En misschien heeft hij daarin wel
gelijk. Dus..., je zegt de zaak hier-
bij vaarwel?

A: Ja, maar totdat Frans afzwaait, eind
februari, blijft ik in ieder geval met
hem meekomen.

V: Kan je eens even rustig zitten en
eens op je gemak wat rondkijken,
lekker toch?

A: Nou, ik zit nu bij het presentieboek
en om te wijzen op het potje van
het Kleur Fonds.

V: Is dat dan nodig?
A: Beetje wel, want men is er nog niet

aan gewend dat het Kleur Fonds-
potje op een andere plek staat.

V: Niet meer ‘Aan de bar’?
A: Hou jij me nou voor de gek?
V: Dat zou ik bij jou niet durven.

A: Nou mensen, allemaal bedankt,
gedag en blijf komen - en geven!

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar
(afscheid)

Alle leden, in min of meer
chronische volgorde, die

vanaf 1999 t/m 2012
‘hun handjes’ voor u allen
‘hebben laten wapperen’.

Daalen An van

Daalen Theo van †

Hemelop Bep

Groenewegen Wim

Hogendoorn Willem

Ligtvoet Kees †

Nijholt Jaap

Terwiel Frans

Vijlbrief Leo

Anker Gerrit

Anker Kees

Schilperoort Aat

Corba Frans

Wit Willem de

Arbouw Corrie

Laterveer Piet

Slakhorst Gerard
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Grote ledenwerf
actie 2000, reprise.
Nu voor 2015!

Guldens zijn nu euro’s!

Maar het blijft wel wat (te) stil.

Kunt u het zich nog herinneren?
In ons blad van juni las u er alles over.

De ledenwerving heet nu ‘Actie 2015’,
en loopt van 1 oktober 2012 t/m
31 december 2015, dik 3 jaar!

Helpt u ons uw vereniging (weer)
te laten groeien?

Wij rekenen op u!

het bestuur

bij ontvangt u totaal

het 1e lid bon € 5,00 € 5,00

het 2e lid bon € 6,00 € 11,00

het 3e lid bon € 7,00 € 18,00

het 4e lid bon € 8,00 € 26,00

het 5e lid bon € 9,00 € 35,00

het 6e lid bon € 10,50 € 45,50

het 7e lid bon € 12,00 € 57,50

het 8e lid bon € 13,50 € 71,00

het 9e lid bon € 15,00 € 86,00

het 10e lid bon € 16,50 € 102,50

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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Waarom
het Kleur Fonds?
Tijdens de ledenbijeenkomsten blijkt
nogal eens dat er leden zijn die het niet
weten of het zich niet herinneren.
Even in het kort.
Geïnspireerd door het artikel ‘Kleur?
Hoe meet je dat?’ van Erik Tasseron
verscheen nr 169 van ‘de Sleutelpost’
een middenpagina in kleur.
Dat smaakte naar meer en leidde tot
oprichting van het Kleur Fonds.
Op voorstel van de voorzitter werd in
het vervolg de winst op de velletjes
persoonlijke postzegels in het Kleur
Fonds gestort; die opbrenst is tenslotte
een extraatje.
De spaarpot, die op de bar verscheen,
leverde, na een aarzelend begin van 20
cent, afwisselend min of meer iets op.
De penningmeester zat niet stil en ging
rekenen. Daarna melde hij de redacteur
dat een (anoniem) lid een kleuren-
laserprinter had aangeschaft.

Die drukt nu voor 57 euro 300 A4-tjes
(2 pagina’s) in kleur. Bij onze externe
drukker kost het in zwart 18 euro.
De 12 pagina’s kleur -zoals nu- kosten
dus 342 - 108 = 234 euro extra!

(Vervolg op pagina 34)

In het potje
2012 2011 2010

jan 5,80 6,20 49,00

feb 3,70 9,70 16,20

mrt 8,10 6,65 16,20

apr 8,03 5,50 7,50

mei 3,90 0,60 3,87

jun 1,70 2,80 2,70

sep 0,00 3,15 8,50

okt 12,70 1,00 7,30

nov 13,65 4,95 7,16

dec 72,00 ? 5,50 10,75

totaal 129,58 46,05 129,18

gemid-
deld 12,96 4,61 12,92

SLEUTELTJE

TE KOOP AANGEBODEN:

• 4 DAVO Luxe banden met bladen t/m 2010
nieuwwaarde ruim € 500 - prijs € 110.

• 9 banden Postzegelmapjes - nr 1 t/m 7 - en 2 zonder nummer -
in de banden zitten veel opbergmappen
nieuwwaarde ruim € 400 - prijs € 100.

• 3 DAVO Luxe banden met bladen t/m 1990
nieuwwaarde € 300 - prijs € 70.

Voor inlichtingen en verkoop:

W. Groenewegen  (071) 589 13 34
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Naast het potje en de winst op de
postzegelvelletjes, zijn er ook leden
die af en toe een extra gift doen.
En dat is natuurlijk fantastisch!

In de tabel op blz. 33 kunt u zien wat u
in het potje gooide in 2010 tot 2012.
Het is teveel gevraagd om het gemid-
delde van 2010 te evenaren, dat was
ons jubileumjaar.
Dan zou er op 17 december 72 euro in
het potje moeten zitten.
Maar als u er 32 euro in doet, wordt de
gemiddelde opbrengst van 2011 bijna
verdubbeld en dat zou ook mooi zijn.
Let op: in 2012 zorgt u daarmee voor
bijna vier blz. in kleur; de rest (36 blz.)
komt uit de winst op de velletjes en
door schenkingen.
Wij rekenen op u!

Frans Hemelop

! laatste kans 2012 !

HALVE EURO LOTERIJ

17 december 2012

1e prijs
Zomerzegels 1951 - 568/72

catalogusprijs € 39,00 Onze website

Op 19 november zijn alle bekende
leden gemaild dat de perscampagne
voor de persoonlijke postzegel van
Gerrit Dou is gestart.

Heeft u dat gemist omdat uw adres niet
bekend is? Mail de webmaster!

Wat kunt u op onze website vinden?

- 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 die in dit blad.

Wilt u meer op onze website?
- Op onze site vindt u links naar de

mailbox van de voorzitter, secretaris,
penningmeester en van uw
web-master: Frans Hemelop

Kijk op: http://www.lvpv.nl

dec 32,00

totaal 89,58

gemid-
deld

8,96

2012
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Postzegelontwerpen
10.000 zegels en ontwerpen
online te bewonderen

Het Museum voor Communicatie heeft
een themawebsite erbij. Niet alleen
vind je postzegels en ontwerpen op
www.postzegelontwerpen.nl , maar ook
verhalen op thema (zoals sport, het
koningshuis of oorlog), een uitgebreide
tijdlijn en leuke quiz. Ook ontdek je de
mooiste schetsen en postzegels door te
zoeken op plaats, ontwerper, kleur of
techniek. Voor het eerst in onze
geschiedenis wordt deze omvangrijke
collectie voor iedereen toegankelijk.

Achtergrond
In de kluizen van het Museum voor
Communicatie worden tienduizenden
postzegels en ontwerpen zorgvuldig
bewaard. Er zijn twee conservatoren
die deze collectie beheren.

Regelmatig ontvangen we onderzoekers
die de objecten onder de loep nemen.
De digitalisering van ruim 10.000 post-
zegels en hun originele schetsen is
mogelijk gemaakt door de subsidie-
regeling ‘digitaliseren met beleid’ van
het Ministerie van OC&W, uitgevoerd
door Agenschap NL. Ook het bedrijf
Pictura is een belangrijke partner. Hun
fotografen hebben de duizenden objec-
ten digitaal vastgelegd.
Een team van conservatoren en regi-
strators werkte twee jaar lang achtereen
om alles een goede beschrijving te
geven, de verhalen bij de postzegels te
vertellen en samen met ontwerpbureau
Fabrique de website vorm en inhoud te
geven.

http://www.postzegelontwerpen.nl/

Postzegelontwerpen
Museum voor Communicatie

Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag
T 070 - 330 75 00

E info@muscom.nl
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Voor het goede begrip
Er werden 98 formulieren ontvangen;
95 tellen mee i.v.m. geringe beant-
woording van sommige delen.
In 1998 zijn er 180 ontvangen; de ver-
gelijkende cijfers 1998 staan tussen
haakjes.
Weer een stap verder: deze keer de
rondzenddienst en de veiling, maar
eerst het bestuur e.d.

De vraag was: Wat is uw waardering
over het algemene functioneren van het
bestuur?
Het antwoord kwam van 89 leden:

71 leden (79,8%) goed,
17 leden (19,1%) voldoende,
1 lid (1,1%) matig
niemand slecht.

Dat is een verheugende uitslag, maar
voor ruim 20% kan het dus ietsje beter.
Met de komende bestuurswissel in ver-
schiet zeggen wij: grijp uw kans!

De volgende vraag was: Het is be-
langrijk dat bestuur en commissies -in
aantal leden en in kwaliteit- op krach-
ten blijft. Wilt u nu - of in de nabije
toekomst - daarin deelnemen?
Antwoord Van 91 leden:

15 leden (15,3%) ja,
76 leden (77,6%) nee.

De leden die ‘JA’ zeiden, zijn in het af-
gelopen jaar schriftelijk of anderszins
benaderd. Op twee na, die opteerder-
den voor de veiling, heeft niemand de
gedane toezegging (nog) waargemaakt.
Dat is teleurstellend.

De laatste vraag was: Het is noodzaak
het aantal leden te verhogen. In het
verleden waren er acties om leden te
werven. Heeft u een goed idee?

6 leden hadden een suggestie.
Dit heeft (voorlopig) geleid tot het op-
nieuw starten van de ledenwerfactie.
Tot op heden heeft dat (nog) geen re-
sultaat opgeleverd.

RONDZENDDIENST
INZENDERS
De vraag 'Doet u mee als inzender'
gaf als antwoord:
altijd 9,2% (9 leden) (6,7%)
regelmatig 6,1% (6 leden) (7,2%)
soms 16,3% (16 leden) (21,7%)
nooit 67,3% (66 leden) (64,4%)

Het percentage tussen haakjes is 1998.

Inzenders hebben graag boekjes terug:
omloopsnelheid 1½ jaar: 64% (52%)
omloopsnelheid 2 jaar: 27% (42%)
omloopsnelheid 2½ jaar: 9%

De inzenders zijn bijzonder tevreden
over de administratieve afwerking.
Jan Pieters bedankt!
altijd 96% (67%)
regelmatig 4% (16%)

DEELNEMERS
Bij de vraag 'Doet u mee als deelne-
mer?', was het antwoord:
Ja 68,1% (62 leden) (64%)

Nee 31,9% (29 leden) (36%)
Deelnemen aan de rondzenddienst is
lonend en relatief toegenomen.

Resultaat enquête (5)
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Zo’n 11% van de 62 leden vindt altijd
wat, 48% regelmatig en 40% soms.

Hoe liggen de aankopen verdeeld?
Voor de landenverzameling vindt 88%
van de kopers wel wat.
Bij de thematische verzamelaars is dat
iets lager 64%.

Ook de deelnemers zijn allen tevreden
over de administratieve afwikkeling.
Een compliment voor Jan Pieters, de
onderadministrateurs en alle sectie-
hoofden.

Hoeveel rondzendingen wilt u
per seizoen?
liefst 8x 32% (12%)
liefst 12x 34% (42%)
liefst 16x 20% (28%)
liefst 20x 14% (18%)
Het merendeel komt aan zijn/haar trek-
ken, nu het grootste deel van de rond-
zendingen zich tussen 12 en 16 keer
per seizoen bevindt.

Over de kwaliteit van de boekjes wer-
den kritische kanttekeningen geplaatst
door een tiental leden.

VEILING
INZENDERS
Op de vraag 'Doet u mee als inzender'
gaf als antwoord:
altijd 4,1% 4 (2,8% 5)
regelmatig12,2% 12 (6,1% 11)
soms 17,3% 17 (18,9% 34)
nooit 65,3% 64 (72,2% 130)

Het percentage tussen haakjes is 1998.

De animo om veilingkavels in te
leveren is redelijk gestegen t.o.v. 1998.
Doet u de veilingmeesters een plezier
en lever ook eens kavels in!

Inzenders hebben graag kavels terug:
na omloop ½ jaar: 38% (44%)
na omloop 1 jaar: 50% (38%)
na omloop 1½ jaar: 12% (8%)
geen voorkeur 0% (10%)
Men is kennelijk iets geduldiger ge-
worden.

De inzenders zijn tevreden over de
administratieve afwerking; er is een
duidelijke stijging, hoewel het aantal
dat nooit tevreden is (4 inzenders), is
gestegen. Veilingmeesters, allemaal
hartelijk bedankt.
Tevredenheid:
altijd 81,3% (62%)
regelmatig 3,1% (18%)
soms 3,1% (10%)
nooit 12,5% (2%)

De volgende keer de KOPERS van de
veiling en mogelijk de rest van de en-
qûete.

Frans Hemelop
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De automatische incasso van de contri-
butie voor 2013 zal in de tweede helft
van december plaatsvinden.
Ruim twee/derde van alle leden heeft
mij daar inmiddels toe gemachtigd.
Een beperkt aantal leden heeft automa-
tische incasso geweigerd.
Ruim 60 leden wensen kennelijk geen
incasso-machtiging af te geven.
Dat aantal bezorgt mij - en de toekom-
stige penningmeester - dus extra werk
en veroorzaakt extra kosten.

Omdat het Tarief-Vrij-Pakket door
ING is opgeheven, zijn de kosten van
het betalingsverkeer gestegen.
Ook zijn er kosten van acceptgiro-
formulieren, enveloppen, papier- en
portokosten.
Bij niet-automatische incasso van de
contributie wordt daarom € 1 extra in
rekening gebracht.

Frans Hemelop
penningmeester

Bedrag 2013 ? Zie hiernaast tussen haakjes.

Incasso
contributie 2013

Drukte eind 2012 ? Betaal tijdig,
anders loopt u de korting mis!

Help! PostNL.

In het verslag van de ledenbijeenkomst
op blz. 13 heeft u het al kunnen lezen.
PostNL heeft ons contract vernieuwd
voor verkoop van nieuwe postzegels.
Voortaan moet een minimale omzet
worden gehaald. Dan pas krijgt de
vereniging provisie over de omzet.

Dat minimum bedrag willen wij dus
graag veilig stellen. Wij komen daar
maar net in de buurt en vragen u allen
om hulp. Dat kunt u op verschillende
manieren doen:
1. wilt u lopende abonnementen bij

Collectclub voortaan via de heer
Groenewegen laten lopen?

2. wilt u extra bestellingen van fran-
keerzegels ook bij hem doen?

3. wilt u bij uw kennissen of relaties
polsen of zij hun frankeerzegels of

abonnementen via onze vereniging
willen bestellen? Enige adverteer-
ders doen dat al.

Als u een andere creatieve oplossing
kunt verzinnen, horen wij dat graag.
Samenwerken met andere verenigingen
is uitgesloten omdat iedere vereniging
voor PostNL een afzonderlijke con-
tractant is.

U draagt zo bij aan de broodnodige
financiële middelen.
U helpt uw club, dus niet PostNL.
Wij hopen uw medewerking.

Namens het bestuur,
Frans Hemelop
penningmeester
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VOORSTEL
CONTRIBUTIE 2014

Op de bijzondere Algemene ledenver-
gadering van 26-9-2000 werd besloten
de contributie met ingang van 2002
jaarlijks te verhogen.
Het voorstel daarvoor moet elk jaar
door de leden worden goedgekeurd.
Daarom zal ik op de Algemene leden-
vergadering van 25 februari 2013 het
voorstel doen om de contributie voor
2014 te bepalen op:

a. € 35,25 (was € 33,75) voor 65-plus
leden en leden, die arbeidsonge-
schikt zijn en jonger dan 65 jaar;

b. € 37,75 (was € 36,25) voor de
overige leden.

U ziet: dat is het dubbele van de tot
nu toe gebruikelijke 75 eurocent.

Daarvoor zijn een aantal redenen:
• het wegvallen van inkomsten uit de

bar wordt onvoldoende gecompen-
seerd door de lagere huur;

• vanaf 2014 stijgt - gedurende een
periode van 7 jaar - het aantal jubi-
larissen tot gemiddeld 16 per jaar,
terwijl de prijs van de draagspelden
is verdrievoudigd van € 7,70 naar
€ 21,20. Dat is een jaarlijkse kosten-
stijging van 300 à 400 euro;

• het is niet te verwachten dat de op-
brengsten uit de veiling en rond-
zenddienst zullen toenemen.

• de provisie uit verkoop zegels via
de nieuwtjesdienst is een onzeker
gegeven nu PostNL de contracten in
2013 een nieuwe vorm geeft.

• tenslotte heeft de Vriendenloterij
(vroeger: Sponsorloterij) een steeds
verder aflopend aantal deelnemers.

Omdat ik de mij opvolgende penning-
meester niet met financiële problemen
wil opzadelen, neem ik ten volle de
verantwoording voor deze stap.
Ik wil u dan ook vragen in februari
2013 mijn voorstel goed te keuren.

Punten die verder van belang zijn.
Als geen machtiging tot automatische
incasso is afgegeven wordt € 1,– extra
in rekening gebracht (zie blz. 38).

De contributie voor huisgenoot- en
jeugdleden € 5,50 blijft ongewijzigd.

De korting van € 2,25 bij tijdige beta-
ling en de korting van € 2,50 voor le-
den die 65+ of arbeidsongeschikt én
jonger dan 65 jaar zijn blijft eveneens
ongewijzigd.

Die kortingen zijn niet verwerkt in de
bedragen - hiernaast - onder a. en b.
Als u tijdig betaalt, is uw contributie
voor 2014 resp. € 33,– of € 35,50
eventueel vermeerderd met € 1,–.

Ik hoop op uw begrip en medewerking.

Frans Hemelop
penningmeester
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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 maart inleveren
tot en met 1 maart 2013.

In dit nummer:

Fila (te!) listig
frankeren
Er komen op de redactie
nogal wat bladen binnen
van andere verenigingen,
in ‘ruil’ voor het toezenden
van ons blad.
Soms wordt er hier en daar
‘geprutteld’ dat er op ‘de
Sleutelpost’ geen echte
postzegels zitten, maar de
aanduiding ‘Port betaald’.
Met Port betaald kostte dat u dit jaar
maar 39,4 eurocent per stuk, maar bij
frankeren met echte postzegels € 1,50
per stuk. Tel uit je winst!

Om de (te?) hoge verzendkosten te
drukken doet een enkele vereniging
het soms zo.
Is dat filatelistisch?
Of niet?

Frans Hemelop

Filate-
listigheden
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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



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


