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Redactieve

bijdrage

De verdere maatregelen over het
terugbrengen van de omvang waarover
ik in maart sprak, blijven nog even ‘in
de ijskast staan’.
Over de oorzaak van dit uitstel leest u
in deze aflevering het nodige op ver-
schillende plaatsen: blz. 6, 7 en 27.
En natuurlijk in de rubriek ‘Uit de
ledenvergadering’.

Ik steek niet onder stoelen of banken
dat de gang van zaken mij erg betreurt.
Na ruim 27 jaar bestuurslid en ruim 21
jaar redacteurschap is het even slikken
als er zo plotseling een eind in zicht is.
Maar met vertrouwen in een goede
afloop wacht ik de resultaten op
23 september af.

Op dit moment betreur ik nog meer
dat ik - maar ook ons bestuur en wij al-
len - zo onverwacht afscheid moesten
nemen van de enthousiaste Hilbert
Kamphuisen.
Een ‘In memoriam’ vindt u op blz. 17.
Maar ook één van zijn laatste bijdragen
die hij maar al te graag schreef voor
ons blad. Het zou een begin zijn van
een lange reeks ‘Postzegelgeschiedenis
sinds 1943’. Dat begin staat op blz. 21.

Gelukkig is het in uw blad - zo net
voor de vakanties - niet alles kommer
en kwel; er is een mooi vakantieverhaal
opgenomen van Erik den Boer.

Die vakantie - op blz. 18 - is al weer
even geleden, maar zijn enthousiasme
is er niet minder door.

Gé van Albada vertelt in kleur het ver-
haal van een postaal interessant eiland
vlak in onze buurt. U weet waarschijn-
lijk ook ternauwernood waar het ligt
welke belangwekkende geschiedenis
aan dat eiland vast zit.

Verder kunt u op blz. 24 het voorlaat-
ste deel vinden over he resultaat van de
enquête 2010. Dat is al even geleden,
maar in september is dat voltooid.

O ja, toch nog even over de omvang.
Ondanks de voorgenomen beperkingen
is er natuurlijk nog steeds ruimte voor
uw bijdrage aan ons blad.
Graag zelfs, want je kunt niet met twee
of drie auteurs het blad blijven vullen.
Hoezeer die trouw blijven schrijven.
Daar ben ik hen dankbaar voor.
Dus: doe ook eens uw best.

Veel genoegen met en inspiratie door
dit nummer,

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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juni 2013

17 ledenbijeenkomst met veiling

juli en augustus 2013

geen bestuursvergadering en ledenbijeenkomst

augustus 2013

30 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 195

september 2013

2 bestuursvergadering

16 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 195

23 extra Algemene ledenvergadering met veiling

29 ZHPV wordt 50 jaar - zie blz. 11

... en alvast voor ...

oktober 2013

18/20 Postex 2013 in Apeldoorn

Zie ook de activiteitenagenda: blz.11

Agenda
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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



6

Mijn vraag in maart was: ‘Haalt
onze Leidsche het jubileumjaar 2015
nog?’

Aan het kopje kunt u zien dat het geen
vraag meer is, maar een constatering.
Althans op dit moment.

Noch na mijn stukje in maart, noch op
de afgelopen ledenbijeenkomsten in
maart en april is er door u op de ge-
stelde vraag afdoende gereageerd.

Om die reden is op de bestuursverga-
dering van 13 mei besloten ‘de knup-
pel in het hoederhok te gooien’.
Want zo kan het dus niet meer verder!

Als penningmeester Frans Hemelop,
zoals werd afgesproken, eind februari
2014 zijn functie ter beschikking stelt,
blijven er nog twee bestuursleden over.
Dat zijn de secretaris/waarnemend
voorzitter Jan van de Kasteele, en Jan
Pieters, administrateur rondzenddienst.
Want helaas is op 24 maart, vrij onver-
wacht, onze 2e secretaris Hilbert
Kamphuisen overleden.
In deze aflevering vindt u op blz. 17
zijn ‘In memoriam’.

En met twee bestuursleden is het zowel
statutair als in de werkelijke uitvoering
onmogelijk om een vereniging draai-
ende te houden.

Even een gedeeltelijke herhaling van
de tekst in maart:

‘Sinds twee jaar is het bestuur op
zoek naar versterking. Tevergeefs.
Alle mogelijkheden hebben we erbij
gebruikt. Zonder resultaat.’

En:
‘Op dit moment resten er slechts
twee mogelijkheden:
1. bij gebrek aan bestuursleden heft
de vereniging zich op;
2. bij gebrek aan inzet van ons allen,
leden en bestuur, fuseren wij met
elke vereniging die daarvoor in aan-
merking zou kunnen of willen komen.

Op basis van het vorenstaande heeft
het bestuur daarom op 13 mei besloten
tijdens de extra Algemene Ledenverga-
dering op 23 september het volgende
voorstel te doen:
Voorstel tot opheffing van onze ver-
eniging per 31 december 2013.
De gekozen datum houdt onder ander
verband met verplichtingen zaalhuur,
contracten Filatelie en incasso contri-
butie 2014.

Dit besluit werd tijdens de afgelopen
ledenbijeenkomst van 27 mei al mee-
gedeeld aan de aanwezige leden.
Vreemd genoeg zonder veel reactie uit
de zaal.

Namens het bestuur, Frans Hemelop

‘Onze Leidsche’
haalt jubileumjaar

2015 niet meer!
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uitnodiging voor de

EXTRA ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op maandag 23 september 2013

AGENDA:

• opening door de voorzitter

• vaststellen notulen 17 juni

• ingekomen stukken en mededelingen

• voorstel van het bestuur
tot opheffing van de vereniging
per 31 december 2013
(zie de toelichting op blz. 6)

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur

U LAAT UW CLUB TOCH
NIET VERLOREN GAAN ?

Promotie!

Tijdens de Bondsvergadering op
20 april werd ons lid de heer Th.A.E.
Kniese benoemd in de functie van
secretaris bij de KNBF.
Al enkele jaren was de heer Kniese
bij de KNBF materiaalcommissaris en
jurylid.
Van maart 2007 t/m februari 2009 be-
kleedde hij in ons bestuur de functie
van 2e secretaris en - gedurende één
maand - in maart 2009 de functie van
secretaris.
Van harte proficiat.

het bestuur

Bestuur en redacteur
wensen u een goede
en gezonde vakantie

en tot ziens op
23 september

Nieuwe leden:
Mw. M.J.C.G. den Boer-Beereboom *

Voorschoten
* huisgenootlid

Overleden:
C. Bas Leiden
R. Dorrepaal Koudekerk

a/d Rijn
H.A.C. Kamphuisen Oegstgeest

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

Ledenmutaties
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Opening
De heer Van de Kasteele opent de ver-
gadering om 20.15 uur. Hij heet ieder
welkom, in het bijzonder de ereleden
de heren Groenewegen , Pieters en
Vijlbrief.
Hij deelt mee dat de 2

e
secretaris, de

heer H.A.C. Kamphuisen op 24 maart
is overleden. Hij verzoekt de aanwezi-
gen op te staan en enige ogenblikken
stilte in acht te nemen.
Verder deelt hij mee dat de penning-
meester, de heer Hemelop, na een ope-
ratie thuis herstellende is. De heer He-
melop doet alle aanwezigen de groeten.

Notulen vorige vergadering
De notulen van 25 februari 2013 heb-
ben ter inzage gelegen. Zij worden on-
gewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken
De secretaris wijst nogmaals op de Fi-
lateliebeurs, die op 29 en 30 maart ge-
houden wordt in Gouda.

Ontzetting uit het lidmaatschap
De wnd. voorzitter meldt dat twee van
de leden die in februari zijn geschorst
wegens het niet betalen van de contri-
butie, na nogmaals herinneren, de con-
tributie nog steeds niet hebben betaald.
Dit zijn de heren Rebergen en Van
Gelderen. Voorgesteld wordt hen op
grond van art. 3, 5e lid van het Huis-

houdelijk reglement uit het lidmaat-
schap te ontzetten. De vergadering
stemt hier mee in.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop; van
de 150 kavels gaan er 59 retour.

Doe is een gooi puzzel
De puzzel is nog gemaakt door de heer
Kamphuisen. Hij was erg moeilijk en
maar enkele leden hebben hem ingele-
verd. Deze hadden echter alle vragen
goed beantwoord.

Halve Euroloterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
de heer Van Dijk.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik van gemaakt.

Gratis verloting
Mevr. Hoogervorst wint de eerste prijs.

Sluiting
De heer Van de Kasteele roept ieder-
een op om de komende ledenbijeen-
komst, op 22 april, aanwezig te zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

Uit de

leden-

vergadering

Ledenbijeenkomst
25 maart 2013 - 49 aanwezigen

Aangeboden!
Laatste bod.
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Opening
De heer Van de Kasteele opent de ver-
gadering om 20.15 uur. Hij heet ieder
welkom, in het bijzonder de ereleden
de heren Groenewegen , Hemelop,
Hogendoorn, Pieters en Vijlbrief.
Hij deelt mee dat de heer J. Kuijpers
zich heeft afgemeld.

Notulen vorige vergadering
De notulen van 25 maart worden onge-
wijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken
De heer Van de Kasteele feliciteert
de heer Kniese met zijn verkiezing tot
secretaris van de KNBF.
De secretaris heeft catalogi binnen
gekregen van Smits Philately.
Belangstellenden kunnen een exem-
plaar meenemen.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop, er
gaan er 45 kavels retour.

Doe is een gooi puzzel
De puzzel, gemaakt door de heer Ho-
gendoorn, gaat over 1 april.
De heer De Wit, die alle 8 vragen fout
heeft, wint de eerste prijs.

Halve Euroloterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
de heer Neuteboom.

Rondvraag
De heer Klerks vraagt of er al iets kan
worden meegedeeld over de bespre-
king met ‘De Postzegel Vrienden’. De
heer Van de Kasteele antwoordt dat
daar niets nieuws over te melden valt.
De heer Versteegen vraagt of de mu-
ziek tijdens de vergadering kan worden
afgezet; hij vindt dat storend. De heer
Van de Kasteele geeft aan dat met de
barbezetting te zullen opnemen.

Gratis verloting
De heer Hemelop wint de eerste prijs.

Sluiting
De heer Van de Kasteele roept ieder-
een op om op 27 mei aanwezig te zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

Opening
De heer Van de Kasteele opent de
vergadering om 20.15 uur. Hij heet
allen welkom, in het bijzonder de ere-
leden de heren Groenewegen, Heme-
lop, Hogendoorn, Pieters en Vijlbrief.

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

Ingekomen stukken en mededelingen
De heer Van de Kasteele deelt mee dat
het bestuur nog maar uit drie leden be-

(Vervolg op pagina 12)

Ledenbijeenkomst
22 april 2013 - 45 aanwezigen

Ledenbijeenkomst
27 mei 2013 - 41 aanwezigen
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Activiteiten

agenda

17 juni
Wereld Bloeddonordag
vel met 5x 2 verschillende gegomde
postzegels - € 5,40, waarde ‘1’
Molens in Nederland
vel met 10 verschillende gegomde
postzegels - € 5,40, waarde ‘1’

12 augustus
125 jaar KNZB
vel met 10 versch.illende gegomde
postzegels - € 6,00, waarde ‘1’
Grenzeloos Nederland-België
3 thema’s: architectuur, beeldende
kunst en literatuur
3x 3 vel met 6 verschillende gegomde
zegels - € 6,00 p/vel, waarde ‘Wereld’

9 september
Da’s toch een kaart waard!
vel met 3 gelijke gegomde postzegels
- € 1,80, waarde ‘1’
100 jaar Vredespaleis
vel met 10 verschillende gegomde
postzegels - € 6,00, waarde ‘1’

Onder voorbehoud van wijzigingen,
druk- en schrijffouten

Nieuwe emissiesActiviteitenagenda

Jubileum 1963-2013

De ZHPV wordt 50 jaar en dat gaan
we groots vieren. Een feestelijke dag
voor onze leden; ook NIET-LEDEN
zijn van harte welkom.
Het feest op zondag 29 september
vindt plaats in:

SBS Bridgehome
Kerketuinenweg 2
2544 CW DEN HAAG
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Het is makkelijk te bereiken per
openbaar vervoer en er is voldoende
(gratis) parkeergelegenheid.

De toegang is gratis.

Medewerking wordt verleend door:
• Postzegel Partijen Centrale Den Haag:

partijen
• Arve Collectors: brieven/poststukken
• PZ-handel R. van Lingen: thematisch
• Voorschotense PZ-handel: algemeen
• stand met persoonlijke postzegels: info

en website
Daarnaast geeft de heer Sjoerd Bangma
van de KNBF in de ochtend en de middag
twee verschillende presentaties over the-
matische filatelie. Een absolute aanrader!

En natuurlijk krijgt
de ZHPV op 29 sep-
tember een persoon-
lijke postzegel.

Komt ú ook?
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SLEUTELTJE

Aangeboden: GRATIS bladen Sleutelpost
de nrs (1968) 18-22-24-27 - vanaf 31 alle nrs,
behalve: 38-39-41-42-44-50-54-88-110 en 168.

F. Lahr  (071) 512 42 59

staat en dat de penningmeester - zoals
bekend - na één jaar in februari af
treedt. Er is de afgelopen twee jaar
alles geprobeerd om nieuwe bestuurs-
leden te krijgen, maar dat heeft geen
positieve reacties opgeleverd. Het be-
stuur wil niet lijdzaam afwachten of er
zich voor februari wellicht nieuwe be-
stuursleden melden, Daarom is beslo-
ten een voorstel tot opheffing van de
vereniging op de agenda van een extra
Algemene ledenvergadering in septem-
ber te plaatsen (zie blz. 7).
Verder meldt de heer Van de Kasteele
dat PostNL weer iets nieuws heeft be-
dacht, nl de postzegelcode. Via een
smartphone kan een postzegel worden
gekocht. Je krijgt een nummer dat je op
de enveloppe kan schrijven in plaats
van een postzegel plakken. Het kost
echter € 0,75 i.p.v. € 0,54.
Ten slotte wordt erop gewezen dat er
flyers op de tafel liggen voor een post-
zegelmanifestatie in Den Haag op 29
september.

Veiling
Deze heeft een vlot verloop; er gaan
43 kavels retour.

Doe is een gooi puzzel
De puzzel gaat over filatelie.
Twee inleveraars hebben alle vragen
goed. Via een extra vraag wint de heer
P. van Dijk de eerste prijs.

Halve Euro-loterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
mevrouw Schellekens.

7. Rondvraag
De heer Klerks vraagt of er iets kan
worden medegedeeld over de bespre-
king met ‘De Postzegelvrienden’. De
heer Van de Kasteele antwoordt dat er
contact is geweest, maar nog geen da-
tum is vastgesteld voor een gesprek.

Gratis verloting
De heer De Vogel wint de eerste prijs.

Sluiting
De heer van de Kasteele roept op om
op 17 juni aanwezig te zijn. Hij wijst er
op dat dit de 3

e
maandag van de maand

is en niet zoals gebruikelijk de vierde.
Daarna sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele

(Vervolg van pagina 9)
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Dit keer is het geen ‘ver’ eiland,
maar eentje dat dicht in de buurt ligt,
n.l. in Duitsland.
In 2010 gaf de Duitse PTT een blokje
en een zegel uit ter gelegenheid van
100 jaar Vogelbescherming Helgoland
(afb. 1).
Helgoland ligt 70 km van het Duitse
vasteland in de Noordzee (afb. 2)
en behoort bij de Duitse deelstaat
Sleswig-Holstein. Het is weliswaar
een klein eiland, geen 2 km

2
en 1.500

inwoners, maar zowel geografisch
als postaal gezien erg belangrijk en
interessant. Ook is Helgoland bekend
om zijn bijzondere vogelpopulatie.
De naam Helgoland betekent in het
Nederduits ‘Heiliges Land’ en in het
Engels Heligoland.
Het eiland bestaat uit een groot rots-
achtig stuk en een heel groot deel met
veel duinen en mooie stranden.
Het is dan ook een bekend natuur-
gebied voor badgasten. Ook heeft het
door de warme Golfstroom een zeer
mild klimaat.

Door het schone water is het een
bekend kuuroord (afb. 3). En, net als
bij onze kleine Waddeneilanden, rijden
er geen auto’s en moet men zelfs voor
het gebruik van de fiets een vergunning
hebben.
Het eiland werd al vroeg bewoond.
In de 7e eeuw na Christus woonden er
de Friezen en de Heilige Willibrord
probeerde in die tijd de goddeloze
Friezen te bekeren, echter tevergeefs.
Van 1714 tot 1807 hoorde het eiland
bij Denemarken en toen Napoleon in
1806 oorlog voerde tegen Engeland
werd het eiland als smokkelhaven
gebruikt.
In 1807 bezetten de Engelse troepen
het eiland en werd het bij het Britse
rijk ingelijfd. Het bleef Brits gebied tot
1890, toen de Duitsers Zanzibar (een
eiland ten westen van Afrika) ruilden
voor Helgoland.

Helgoland

Heligoland

Post van verre eilanden

afb. 2afb. 1
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Postaal gezien is het dus ook interes-
sant. Tot 1890 had Helgoland (net als
alle andere Duitse staten en stadstaat-
jes) zijn eigen zegels (vanaf 1867) met
de afbeelding van Koningin Victoria en
de munteenheid in Pfennig/Farthing
(afb. 4).
Helgoland had, behalve
eigen postzegels ook ei-
gen postwaardestukken,
zoals de briefkaart uit
1889 (afb. 5).

De postzegels zijn zeer zeldzaam.
Er bestaan talloze nadrukken (ook
uit de oude tijd en vanaf de originele
platen gedrukt) zodat men daar erg
voorzichtig mee moet zijn.

afb. 3

afb. 5afb. 4
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afb. 6a

afb. 6b
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Vanaf 1890 kwam het eiland bij het
Duitse keizerrijk en gebruikte men
postzegels van het Duitse rijk, zoals
deze ansichtkaart uit 1904 (afb. 6a/b).

Ook heden ten dage is het eiland nog
steeds een geliefd vakantieoord en wie
meer wil weten over het eiland en zijn
geschiedenis of er misschien een keer
op vakantie wil gaan, kijk dan even op
www.helgoland.de

G.A. van Albada

Uw bijdrage voor september
graag naar: redacteur@lvpv.nl

Dank u wel.

Tegeltjes wijsheid

Overstappen?

Heeft u een abonnement bij Collect-
club van PostNL? Wilt u overwegen
dat abonnement over te zetten naar de
nieuwtjesdienst van onze vereniging?
Als u dat doet, ontvangen wij een aan-
trekkelijke provisie van PostNL.
En... alle beetjes helpen, nietwaar?

U kunt ons nog meer helpen.
Koopt u of iemand in uw omgeving,
kennissenkring of zakenpartner regel-
matig grote aantallen postzegels om te
frankeren? Wilt u die bestelling dan
(laten) doen via uw vereniging?
Ook hiervan profiteren wij door de
provisie van PostNL.
Wilt u hierover eerst meer informatie?
Neem dan a.u.b. contact op met Wim
Groenewegen.
Bel: (071) 589 13 34
of mail: w.groenewegen@tele2.nl

Alvast bedankt!
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Op ‘onze’ postzegeltotaaldag op 27 januari was Hilbert - zij het met stok en
wat krakkemikkig - er nog bij. Hilbert reikte daar het eerste velletje van Gerrit
Dou uit aan Henri Lenferink, historicus en burgemeester van Leiden. In de
eerste regel staat met recht ‘onze’ postzegeltotaaldag, want sinds ‘de ramp met
het kruitschip’ in 2007 was Hilbert betrokken bij het onderwerp van de vol-
gende postzegeltotaaldag en bijbehorende postzegel. Volgens de traditie kreeg
Hilbert - als uitreiker - van mij ook een gedenkboek met de zegels van Gerrit
Dou en was daarmee als een kind zo blij. Dat paste bij Hilbert. Als professor
'in de slapologie', zoals hij dat zelf noemde, was het opvallend hoeveel plezier
hij al die jaren had in het schrijven voor ‘de Sleutelpost’. Terwijl er van hem
toch veel belangrijker geschriften op wetenschappelijk gebied het licht zagen.
Van 'de Sleutelpost' werden regelmatig extra bladen door Hilbert uitgedeeld in
zijn kennissenkring.
Kwam dat omdat Hilbert in zijn hart ‘maar een gewone jongen’ was geble-
ven? Je bent geneigd dat aan te nemen door de titel van zijn biografie: ‘De
Droom van een schippersjongen’, die hij in 2011 opdroeg aan zijn overleden
vrouw Ammy. In het voorwoord staan onder andere de zinnen: ‘Het wonder-
lijke is dat je je veel meer herinnert dan je dacht te weten. De ene gedachte
stimuleert een volgende.’ en ‘...en realiseer me het geluk dat ik kreeg. Veel
dingen krijg je opnieuw lief en geleidelijk groeit een besef van dankbaarheid.’
Deze twee zinnen drukken uit wat Hilbert en ik deelden. Wij deelden gedach-
ten en stimuleerden elkaar in het bereiken van ons doel: een mooi en interes-
sant artikel in ons blad en een mooie jaarlijkse persoonlijke postzegel.
Naast dit alles trad Hilbert in de loop van 2010 op zijn oude dag (laat hij het
niet horen) toe tot het bestuur als 2e secretaris en bood eind 2012 aan om mij
te ontlasten van het penningmeesterschap. ‘Ik hoop dat je opgelucht bent dat
je in febr. a.s. penningmeesterloos bent, zal je vrouw ook wel fijn vinden, ver-
moed ik.’, mailde hij mij in december 2012 nog. Het ging daarna - veel te snel
en voor ons allen onverwacht - heel anders lopen.
Hilbert, ons bestuur, onze leden, maar vooral ikzelf en niet te vergeten Bep,
zullen jouw inspiratie en enthousiasme vreselijk gaan missen.
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verlies van zo'n markante persoon-
lijkheid. Moge Hilbert rusten in vrede.

Namens ons allen, Frans Hemelop

In memoriam

Hilbert A.C. Kamphuisen
weduwnaar van Ammy Kamphuisen-Jaburg

Emeritus Hoogleraar klinische neurofysiologie
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Delft, 7 september 1931 - Leiden, 24 maart 2013
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Schweiz; Suisse; Helvetia; Swissera
(Duits, Frans, Retro Romans, Italiaans,
door de bergen is het een vier-talen
land.

Lokkende bergen.
Nu de Blüemlisalp is er zo eentje.
De eerste keer ik deze berg zag, was ik
6 jaar oud. Ik dacht als klein kind: ‘hier
wil ik boven-boven op staan.’
Het is mij gelukt.
De weergoden en conditie zaten enorm
mee. Vanuit Kandersteg is het meer
dan 12 uur lopen, klimmen en afzien.
Maar het was de moeite waard.
Net geen 3.900 meter hoog, maar wel
dik de moeite waard.
Steenbokken op de weg. Gemsen die
mij meewarig aankeken. Op geiten-
melk, Emmentaler kaas, thee en op
Walliserroggen geleefd.

Voor een ‘Vlak-Chinees’, zoals de
Zwitsers tegen mij zeiden, lang niet
slecht. Zeker als je zonder berggids
gaat.

Het was er stil en adembenemend
mooi, koud en winderig. Met andere
woorden: je komt er jezelf tegen.
Ik ervoer het toen als een pelgrims-
tocht. Ik zou het zo overdoen, met
rolstoel en al. Dan krijg je ook geen
blaren, of een zere rug.

Blüemlisalp

Berg & boot & Burg

Thun - Burg und Blüemlisalp - naar Leiden
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In Kandersteg zoals gewoonlijk post-
zegels gekocht. Postzegels verzamelen
is een soort verslaving, er bestaan zelfs
afkick centra in Gstaad, Sarnen en in
Lausanne. De andere dag naar mijn
twee vrienden in Brig (kanton Valais)
O ja, ik had geen cent te makken, geen
punt als je postzegels plakt.

Ik hoop dat ik het een beetje heb goed
gemaakt met Helvetia.
Zwitsers hebben namelijk een groot
probleem: als ze geld of goud ruiken,
worden ze helemaal wild.

Erik den Boer
(SAC UTO Zurich Schweiz)

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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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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In november 2012 verraste Jan Pieters
ons tijdens een bestuursvergadering
met de vraag of er belangstelling was
voor een verzameling ‘Plakboeken Fi-
latelie Nederland’ van een overleden
lid van onze vereniging, waarvan hij de
naam (nog) niet bekend wilde maken.
Jan wilde ze opruimen, in de papier-
container dumpen omdat ze teveel
plaats innamen, tenzij er iemand be-
langstelling voor had.
Alle bestuursleden reageerden met het
verzoek deze ‘schat’ te bewaren en ik
nam op mij er naar te kijken en daarna
te beslissen wat ermee zou moeten of
kunnen worden gedaan.

De plakboeken bevatten honderden
knipsels. Keurig gerangschikt vanaf
november 1943 tot 2010. Het beslaat
bijna de gehele periode sinds de
oprichting van onze vereniging op
17 januari 1940 en mag alleen daarom
al worden beschouwd als een uniek
historisch document.

Niet weggooien dus maar nagaan hoe
wij de tientallen plakboeken het beste
kunnen bewaren, ja koesteren en ter
beschikking houden voor geïnteres-
seerden.

Archivering
Als we een rijke vereniging waren
met een eigen vaste locatie dan zou het

een plaats moeten krijgen in de ‘eigen
bestuurskamer’ annex bibliotheek, de
plaats waar ook de archiefstukken en
de jaargangen van ‘de Sleutelpost’
zouden moeten worden bewaard en
gearchiveerd.
Het is moeilijk alles wat interessant
lijkt ‘eeuwig’ te bewaren, maar weg-
gooien kan altijd nog, is mijn instel-
ling. En wie weet waartoe het nog
kan dienen?

Postzegel-

geschiedenis sinds

november 1943

jubileumtentoonstelling Lakenhal 1950
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De eerste postdiensten
Postzegeldiensten bestaan al duizenden
jaren (China, Egypte, Assyurië)
Primitieve stammen trommelden hun
berichten rond. Er was veel analfabe-
tisme, dus meestal ontvingen alleen
ambtenaren, hovelingen en kooplieden
‘post’.
Er was mogelijk een geregelde post-
dienst tussen Egypte en Assyrië en tus-
sen plaatsen van dit land met Babylon.

De oudst bewaarde brieven zijn klei-
tabletten in spijkerschrift, gebakken
door kooplieden in Klein-Azië.
Langs de Romeinse heirbanen beston-
den poststations met herbergen, paar-
destallen, een dierenarts en hoefsmid.
Rond deze poststations groeiden dor-
pen en steden.

De eerste Europese postverbinding
(omstreeks 1500) was die tussen Brus-
sel en Wenen (graaf Thurn en Taxis).
Latere uitbreiding naar Brugge, Gent
en Mechelen.

Rond 1600 werden overal in Europa
de koninklijke postdiensten openbaar,
waardoor iedereen er gebruik van kon
maken, als hij maar betaalde.
Een tak van de Rothschilds werd puis-
sant rijk van de door hun gevoerde
postdienst.WIPA 1965 - Oostenrijk - spijkerschrift
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Overvallen waren aan de orde van de
dag. Het ambt van postillon was ge-
vaarlijk. De Rothschilds openden vaak
de post, waardoor zij zeer goed op de
hoogte kwamen van geheime zaken.
De ontvanger van post betaalde.

De eerste postzegel
De 1e postzegel verscheen in Enge-
land. Sir Rowland Hill (1795-1879)
ontwikkelde het idee en 6 mei 1840
verscheen de eerste zegel met de beel-
tenis van Koningin Victoria (The
Penny Black). Een landsnaam werd
niet vermeld. Engeland heeft als enig
land dit recht behouden; in tegen-
stelling tot alle andere landen die post-
zegels uitgeven en aangesloten zijn bij
de Wereldpostunie, in 1874 bij het ver-
drag van Bern opgericht.
In 1923 heeft Nederland echter zijn
fraaie jubileumserie ter gelegenheid
van het 25 jarig ‘Koningsschap’ van
Wilhelmina slechts op één van de elf
zegels de landsnaam vermeld.
Sir Rowland Hill werd de eerste post-
directeur in Engeland.

België was er vroeg bij
De Belgische Post stuurde zijn
inspecteur Louis Bronne direct naar
Londen om deze porto betaalwijze te
bestuderen. De eerste Belgische post-
zegel met de beeltenis van Koning
Leopold I verscheen in 1849.

Het gebruik van postzegels stimuleerde
het postverkeer enorm.
In 1839 behaalde het Belgische post-
bestuur ‘slechts’ 7.037.443 brieven.

Twee jaar later telde men 9 miljoen
brievenen. In 1860 komt het aantal
reeds boven de 100 miljoen, een aantal
dat natuurlijk niet is te vergelijken met
de 3 miljard in 1998.
Het ministerie van financiën raakte
sterk betrokken bij deze dienst.

Elektronisch gevaar
Het elektronische (digitale tijdperk)
waarmee wij nu te maken hebben
vormt evenwel een bedreiging voor het
gebruik van postzegels en dus ook voor
de vele verenigingen van postzegel-
verzamelaars die de belangstelling van
jeugdigen gevoelig missen en lijden
aan vergrijzing.

Hilbert A.C. Kamphuisen ,
Oegstgeest, 7 december 2012.

Nieuwsgaring:
Knipselverzameling van een onbekend
verenigingslid;
J.J.M. Pieters - mondelinge toelichting;
Wikipedia via de rubriek Google

noot redactie:
De knipselverzameling is gemaakt door
wijlen de heer Kees Ligtvoet. Na de tot
standkoming van het artikel was dit
ook bekend bij Hilbert Kamphuisen.
Hilbert was - met enthousiaste toestem-
ming van mevr. Ligtvoet - voornemens
een serie artikelen te verzorgen.
Helaas is het bij dit, en een komend
artikel in september, gebleven.
Gezien het belang dat Hilbert aan de
plakboeken hechtte, heeft de redactie
gemeend beide artikelen te plaatsen.



24

Het voorlaatste deel.
Korte herhaling: bij de enquête in 2010
zijn 98 formulieren ontvangen; 95 tel-
len mee door beperkte beantwoording
van sommige delen.
Van de in 1998 ontvangen 180 formu-
lieren staan mogelijke vergelijkings-
cijfers tussen haakjes.

VEILING KOPERS
Ruim de helft, 56% (1998: 55%), van
de 98 geënquêteerdenkoopt wel eens
op de veiling.
De niet-kopers, 43 leden, gaven 30
leden een uiteenlopende reden op.
Een deel bezoekt de avonden niet of
nooit; een ander deel vindt er niets.

Voor welk deel van uw verzameling
slaagt u op de veiling?
Voor de landenverzameling vindt 52%
(1998: 93%) wel wat.
En bij de thematische verzamelaars is
dat 24% (1998: 38%).
Massawaar wordt door 37% (1998:
62%) wel eens gekocht.
Dat iedereen wat van zijn gading vindt,
ligt dus duidelijk slechter dan in 1998.
Verzadiging en/of veroudering?
De deelnemers zijn in meerderheid te-
vreden over de administratieve afwik-
keling. Een compliment voor de hele
veilingbemanning.

Resultaat enquête (6)

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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SCHRIFTELIJK BIEDEN
Van het bieden op de schriftelijke vei-
lingen maakt, evenals in 1998, 30%
wel eens gebruik.
VERHOUDING KAVELS
De vraag ‘wat vindt u de beste verhou-
ding voor de kavels?’ gaf als reactie:
kavels 40 20 20 34,0% (1998: 38%)
kavels 35 10 35 6,0% (6,1%)
kavels 20 40 20 21,0% (19,4%)
kavels 20 20 40 6,0% (3,3%)
De huidige verdeling heeft nog steeds
de grootste belangstelling.

Deze laatste aflevering gaat ook over
de activiteiten tijdens de verenigings-
bijeenkomsten. Hoewel de locatie is
veranderd, is er veel informatie ook nu
nog van belang.

ACTIVITEITEN AVONDEN
Het bezoek
6.1. De vraag: ‘Hoe vaak bezoekt u per
seizoen onze verenigingsbijeenkom-
sten?’ kreeg als antwoord:
altijd (10-8) 21,4% (17,8%)
regelmatig (7-4) 10,3% (8,9%)
soms (3-1) 26,3% (24,4%)
in totaal (57 leden) 58,0% (51,1%)
nooit (42 leden) 42,0% (48,9%)

In totaal bezoekt 58,0% (1998: 51,1%)
dus minstens één keer per seizoen de
bijeenkomsten. En dat percentage is
fors gestegen!
Helaas kwamen 42 leden nooit op be-
zoek (1998: 88).

6.2. Bij degene die nooit komt, is van
belang te weten waarom.

De redenen zijn als volgt in te delen:
a. verhinderd (zonder reden) 2 (23)
b. geen/gebrek interesse 4 (15)
c. persoonlijke reden 2 (12)
d. gebrek aan/geen sfeer 2 (11))
e. afstand te ver 10 (10)
f. tijdgebrek 12 (9)
g. sport/anders dinsdag 8 (8)
h. vervoersprobleem 2 (7)

De afstand en tijdgebrek zijn de
belangrijkste oorzaken, zeker als je de
aantallen relatief beziet.
Aan c., e., f. en g. is mogelijk niet veel
te doen.
Maar bij a.(?), b.(?), d. en h. moet iets
kunnen worden gedaan? Tegen leden
die onder d. vallen, kunnen we zeggen:
‘kom eens kijken, misschien is de sfeer
nu een stuk beter.’
Over leden onder punt h. is al eerder
gesproken. Een passende oplossing
blijft moeilijk. Car-poolen? Enig idee?

6.3. Krijgt u er voldoende informatie
uit de wereld van de filatelie?
altijd 11 21,2%
regelmatig 23 44,2%
soms 18 34,6%
nooit/niet ingevuld 0 0,0% 52

Het ruilen
6.4. Doet u mee aan ruilactiviteit?
altijd 4 6,6%
regelmatig 6 9,8%
soms 14 23,0%
nooit 37 60,7% 61
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6.5. Heeft u meer behoefte om te
ruilen, dan er tot nu toe is?
ja 30 49,6%
nee 34 53,1% 64

Zo ja, wanneer?
ver. bijeenkomst 15 40,5%
aparte ruilgel. 22 59,5% 37

Indien aparte ruilgelegenheid,
wat is uw voorkeur?
's morgens 2 8,7%
's middags 7 30,4%
's avonds 14 60,9% 23

Andere mogelijkheid 6 6,0%
Wat zijn dan uw suggesties?
ruilbeurs zaterdag/zondag 1
ruildag 3
in weekend 1
ruilrubriek in de Sleutelpost 1

Bij vraag 6.4 en 6.5 valt op dat er meer
leden dan 57 (altijd - soms aanwezig)
antwoord geven.
Bij 6.4. ruilen 24 leden altijd tot soms;
maar bij 6.5. hebben er 30 behoefte om
meer te ruilen.
Over de ruilmogelijkheden moeten we
ons toch nog eens bezinnen.

Volgende keer het ‘staartje’ van
de vele informatie uit de enquête.

Eerst even op vakantie!
Frans Hemelop

Sprookje van Grimm:
Bremer stadsmuzikanten.

Azerbeidzjan gaf in
1997 een velletje uit.
Zie ook blz. 28.

Verzoek
Wilt u uw mailadres door

geven aan het bestuur?
Mail naar: secretaris@lvpv.nl

Dank u wel voor
uw medewerking.



27

BESTUUR

voorzitter
vacant
U bent zeer dringend nodig.

vice-voorzitter
vacant
U bent dringend nodig.

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
vacant
U bent dringend nodig.

penningmeester
vacant
U bent zeer dringend nodig.

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.

periodieke uitgave van de

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS
opgericht 17 januari 1940 - inschr. K.v.K. Rijnland 40445982

de SLEUTELPOST









Deze pagina
ziet er bijna

zo uit !

Wilt u
eigenlijk wel

reageren
op de inhoud
van pagina 6?

Het is nu toch
de hoogste tijd !

Uw minimale bestuur
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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 30 augustus 2013.

In dit nummer:

Geen dubbele...,
wel toeristische koe.

De zegel is in Frankrijk op 25 februari
2013 uitgegeven als herinneringszegel.
Op de zegel worden een koe, een geit,
en paard, een ezel, een varken, een
schaap en een hond afgebeeld.
Landbouw is een belangrijke economi-
sche sector in Frankrijk. Vee, varkens,
pluimvee, tarwe, suikerbieten, aardap-
pels, groenten en niet te vergeten wijn,
je vindt het er allemaal. Frankrijk is
goed voor 18% van de landbouw-
productie van de Europese Unie.

Toch kunnen de chauvinistische Fran-
sen het niet laten: hun ‘visitekaartjes’
voor Parijs moeten er ook op.
Onder de koe zie je acht monumenten
van Parijs, van links naar rechts: het
Pantheon, de Eiffeltoren, de Arc de
Triomphe, de obelisk op de Place de la
Concorde, het Palais (Opéra) Garnier,
de Sacre Coeur in Montmartre, de
Dôme des Invalides en de Notre-Dame.

Franse landbouw mag in de reclame,
maar de nodige toeristen moeten wel
blijven komen.
Toch listig.

Frans Hemelop

Bij het zien van de
zegel moest ik den-
ken aan het sprookje
van Grimm.
Bekijk op blz. 26
het velletje van
Azerbeidzjan.

Filate-
listigheden

44

Deze uiers
zijn de
beste ter
wereld
(volgens
een Franse
website).

Maar vraagje, ‘is de Sacre Coeur
expres onder die uier geplaatst?’



Van Vollenhovenkade 5,
2313 GG Leiden

telefoon (071) 514 90 92

Verzorgt en adviseert:

Boekhoudingen, Belasting-
zaken & Verzekeringen

Voor particulieren,
midden- en kleinbedrijf.

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL

HOLLANDS GLORIE

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

Speciaal voor:

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

West- en Oost-Europese landen.

Grote keus voor de motiefverzamelaar.

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid W.I. 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.)



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



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


