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Redactieve

bijdrage

Opgelucht.
Een eind aan alle twijfel én stagnatie.
Ik heb er weer zin in.
Dit is in het kort hoe ik me voel na een
jaar van spanning én onzekerheid.
Op blz. 6 leest u waarom ik u hier deel-
genoot maak van mijn eerste reactie.

Met vertrouwen kan ik - en u allen -
uitzien naar 2014 én 2015, ons 75-jarig
jubileumjaar.
Maar - ik benadruk dat al lange tijd -
dat kan een bestuur en ook een redac-
teur van dit blad niet alleen.
Daar bent u allemaal bij nodig.
Als ik mij beperk tot úw verenigings-
blad:
- door uw artikeltjes of schrijfsels, al

zijn ze nog zo klein (in de brievenbus
of mailbox);

- door uw reactie eens te laten horen,
al is het negatief (in bus, box, of op
verenigingsavond);

- door uw wensen te uiten, al zijn die
niet altijd (financieel) haalbaar (in B,
B of VA);

- door uw ideeën, al is het maar om mij
op andere ideeën te brengen (B, B, of
VA).

- wat u zelf maar kunt verzinnen en dat
lukt als u er even aan denkt.

‘Met vertrouwen in een goede
afloop wacht ik de resultaten op
23 september af’, schreef ik in juni.

Dat vertrouwen is nu al beloond, maar
moet constant worden onderhouden.
Als u er maar één onderdeel van doet,
blijft niet alleen úw vereniging bestaan,
maar ook ons verenigingsblad.
Op naar nr. 200, e.v.

Naast het ‘bestuurlijke’ nieuws en ver-
slag rondzenddienst is er ook ‘Post en
privacy’ van a.s. bestuurslid W.J.J. Pij-
nenburg - een goed begin is het halve
werk.
Een medisch aspect (malaria) zit in het
Militaire Luchtpostblad van Ge van Al-
bada, toevallig(?) ook a.s. bestuurslid.
Ook medisch is het artikel van ‘buiten’
(Museum voor communicatie) dat gaat
over de angst voor post met cholera.
Opvallend is: sinds lange tijd iets van
‘buiten’ bij gebrek aan ‘binnen’.
Verder een uitvoerige inventarisatie
van de ‘Ligtvoet Set’, zoals Hilbert
Kamphuisen ze noemde.
De komende Persoonlijke postzegel zit
ergens bij Sinterklaas in de buurt, vlak
bij de Kerstkaarten en na Gerrit Dou.
Het is bijna een snuffeldoos (zonder
Audrey Hepburn helaas).
Leesplezier met 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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september 2013

23 extra Algemene ledenvergadering met veiling
kijk op blz. 6 voor het HEETSTE NIEUWS !

oktober 2013

7 bestuursvergadering

18/20 Postex 2013 in Apeldoorn - zie blz. 11

28 ledenbijeenkomst met veiling - en
aandacht voor de jubilarissen in 2013

november 2013

4 bestuursvergadering

22 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 196

25 ledenbijeenkomst met veiling

... en alvast: december 2013

2 bestuursvergadering

9 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 196

Zie ook: Activiteitenagenda op 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 5 okt. en
7 dec.‘13 van 10 - 12 u.

Telefoon tijdens
openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen
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En ineens was u er allemaal!
U zat opgesteld in brede rijen.
Ons drie-mans-bestuur had ze zomaar
voor het uitkiezen.
Mijndroomvooronsland.nl - herstel -
mijn droom voor onze ‘vereeniging’.

Nee, beste leden, in werkelijkheid ging
het helaas niet zo. Vooral persoonlijk
had ik zo’n gang van zaken niet ver-
wacht. Na 27 ‘dienstjaren’ viel me dat
- op z’n zachtst gezegd - wat tegen.

Maar ik ga niet meer zitten somberen.
Het is gelukt! Al is het op het nipper-
tje. Door gezamenlijke inspanning van
ons drie-mans-bestuur en - natuurlijk -
de bereidwilligheid van enkele leden is
‘het gevaar’ afgewend.
Op de bestuursvergadering van
2 september hebben wij met vier leden
om de tafel gezeten.
Deze vier hadden zich na de 17e juni
gemeld en wij hadden afgesproken dat
wij elkaar eind augustus zouden tref-
fen. Daardoor kon het bestuur redelijk
opgelucht met vakantie gaan.

Op de bestuursvergadering van
2 september waren aanwezig:

mevr. C.J. Arbouw-Lomeyer
en de heren
G.A. van Albada,
E. den Boer en
W.J.J. Pijnenburg.

Allereerst wil het bestuur hier alvast
deze leden bedanken voor hun mede-
werking.
Enthousiast deden ze mee in onze
verkennende gesprekken en bestuurs-
vergadering. Natuurlijk waren zij geen
vreemden van ons bestuur, mogelijk
van elkaar, maar dat komt goed.
Aan het eind van die avond was er
vertrouwen en een elan om verder te
gaan. Enkele plannen die ‘in de ijskast’
waren beland, zijn nu al besproken,
want het is kort dag.
Enkele functies zijn ingevuld.
Wat nog blijft ontbreken is een ‘echte’
voorzitter. Maar wij vertrouwen erop
dat dit in de komende tijd zal worden
opgelost.
Kortom, er is een herkansing voor
onze 73-jarige ‘vereeniging’. En daar-
mee kunnen we allen tevreden zijn.
Op de komende Algemene leden-
vergadering van 23 september zullen
wij deze vier mensen graag aan u voor-
dragen.

Namens het bestuur,
Frans Hemelop

‘Onze Leidsche’
blijft bestaan !

Op het nippertje.
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Aanschaf benodigdheden

Zoals u wellicht weet, kunt u via
onze vereniging een abonnement
‘nieuwtjes’ afsluiten. Minder bekend
is dat ook toebehoren zoals catalogi,
insteekboeken, albums, supplemen-
ten via de vereniging kunnen worden
aangeschaft.
Op alles krijgt u korting.
Heeft u interesse? Neem dan contact
op met W. Groenewegen.

 (071) 589 13 34

Bent ú
jubilaris
in 2013?

De bronzen, zilveren en gouden draag-
spelden worden jaarlijks uitgereikt.
Dit jaar is dat op 28 oktober.
Omdat onze gegevens bijna compleet
zijn, zullen wij in de loop van deze
maand alle jubilarissen zelf benaderen.

Mocht u - ondanks al onze goede
bedoelingen - niets van óns horen,
meldt u zich dan vóór 14 oktober aan
bij: Frans Hemelop.

 (071) 521 29 38

 webmaster@lvpv.nl

het bestuur

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
benoeming van nieuwe bestuursleden
(zie de toelichting op blz. 6)

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur

UW CLUB GAAT TOCH
NIET VERLOREN !

Nagekomen bericht

Onzet uit lidmaatschap 25-3-’13:
J. van Gelderen Leiden
J. Rebergen Leiden

Nieuwe leden:
geen

Ledenmutaties
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Opening
De heer van de Kasteele opent de
vergadering om 20.15 uur. Hij heet
ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden de heren Groenewegen,
Hemelop, Pieters en Vijlbrief.
Afwezig: de heer en mevrouw Van
Oosten en de heer Pijnenburg.

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

Ingekomen stukken/mededelingen
De heer Hemelop doet nogmaals een
indringende en bevlogen oproep om
zich te melden als bestuurslid. Hij wijst
op de aangekondigde extra Algemene
ledenvergadering in september, waarbij
opheffing van de vereniging op de
agenda staat.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
Er gaan er 50 kavels retour.

Doe is een gooi puzzel
De puzzel gaat over plaatsnamen in
Nederland.
De heer T. Flerig wint de eerste prijs.

Halve Euroloterij
De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door de heer H. van As.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van
de rondvraag.

Gratis verloting
De heer R. Dijk wint de eerste prijs.

Sluiting
De heer van de Kasteele roept iedereen
op om op 23 september aanwezig te
zijn. Hij wenst allen goede vakantie.
Daarna sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele
22 augustus 2013

Uit de

leden-

vergadering

Ledenbijeenkomst
17 juni 2013 - 39 aanwezigen

Wat...???
Zelfs geen vraag bij de rondvraag ?

Snappen ze eigenlijk wel
wat er op het spel staat ?

Verzoek
Wilt u uw mailadres door

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

Dank u wel.
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Verslag rondzend-
dienst 2012 / 2013

Door de enthousiaste medewerking
van de onderadministrateurs en sectie-
hoofden, zijn wij weer in staat geweest
om u een heel seizoen van rondzendin-
gen te voorzien.

Ondanks minder deelnemers zijn de
verkopen gestegen. Dit komt door dat
één deelnemer voor bijna € 1200,00 uit
een boekje kocht. Hartelijk dank daar-
voor. Dit heeft bijgedragen aan een
zeer positief resultaat.

Het inleveren van goede boekjes met
mooi oud of heel nieuw materiaal heeft
zin en kans op een mooie opbrengst.

Er hebben 244 rondzendingen gelopen
in 15 secties.
Alle boekjes met registratienummer
1301 t/m 1650 zijn retour inzender.
Er zijn 400 nieuwe boekjes ingeleverd
al dan niet voorzien van een omslag.

Tot slot wil ik het team van mede-
werkers/sters hartelijk bedanken
voor het vele werk, dat zij iedere keer
verrichten.

Jan Pieters
administrateur

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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Activiteiten

agenda

18 oktober
Dag van de postzegel
vel met 10 gelijke gegomde postzegels
- € 6,00, waarde ‘1’

4 november
Kinderpostzegels 2013
vel met 6 verschillende gegomde
zegels - € 3,60 plus toeslag € 1,80 is
€ 5,40, waarde ‘1’
Sinterklaaszegels
vel van 10 met 5 verschillende ge-
gomde zegels - € 6,00, waarde 1’

19 november
Decemberzegels 2013
vel met 20 verschillende zelfklevende
postzegels

30 november
Permanente postzegel Kon. Willem-
Alexander
gegevens onbekend
200 jaar Koninkrijk
vel van 10 met 2 verschillende ge-
gomde zegels - € 6,00 , waarde ‘1’

Onder voorbehoud van wijzigingen,
druk- en schrijffouten

Nieuwe emissies

Programma

vrijdag 18 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
11.00 uur Officiële opening van de

tentoonstelling.
12.00 uur Taxaties op podium
15.00 uur Uitreiking Verenigingsblad-

prijzen
17.00 uur Sluiting

zaterdag 19 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
15.30 uur Veiling jeugd op podium
17.00 uur Sluiting

zondag 20 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
10.30 uur Workshop Begeleiding

Beginnende Exposanten
vooraf brochure aanvragen!

15.00 uur Prijsuitreiking tentoon-
stelling

16.00 uur Sluiting

De Americahal ligt op het adres:
Laan van Erica 50 te Apeldoorn.

Toegangsprijs : € 5 per persoon
korting met KNBF-ledenpas : € 1

Jeugd t/m 17 jaar : gratis
Parkeren : gratis

4.200 meter en goed verlicht
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Acceptgiro’s
rondzenddienst
buiten gebruik

Met ingang van het nieuwe seizoen
2013-2014 stoppen wij met de accept-
giro’s.
Vanaf 1 januari 2014 mogen de
bestaande acceptgiro’s NIET meer
gebruikt worden vanwege de invoering
van de euro-acceptgiro met IBAN
nummers.

U kunt dan op twee manieren betalen:
1. Contant bij de rondzending met

vermelding op de rondzendlijst
2. Overmaken via uw eigen rekening

op rekening 510485 t.n.v. Adm.
Rondzenddienst LVvPV te Leiden.

Vanaf 1 januari 2014 is het IBAN
nummer: NL78INGB0000510485.
Dit nummer staat
ook op de rode
ontvangstkaart,
die bij de rond-
zendingen zit.

Deze kaart laat
u aftekenen als u
de rondzending
doorgeeft.
De kaart moet u tot
het einde van het
seizoen bewaren.

Dit is in plaats van het strookje van de
acceptgiro.

Jan Pieters
administrateur

LEIDSE POSTZEGELVERENIGING

“DE POSTZEGELVRIENDEN”

TOEGANG
VRIJ!

16 november 2013

NAJAARSBEURS
in ’Clubhuis KZ Danaïden’
‘Montgomerystraat 50 te Leiden
van 10.00 uur - 16.00 uur.

Ruilmogelijkheid aanwezig.

informatie:  (071) 531 25 97
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Na grootvaders overlijden komen er
twee verschillende momenten.
Een min of meer leuke: het verdelen
van de erfenis en een min of meer
vervelende: het opruimen van de
resterende boel.
In dit geval gaat het om de nagelaten
correspondentie. Wat doe je ermee?
Helemaal doorlezen, ongezien weg-
gooien?
Dan ontdekt iemand oude brieven met
postzegels. Die zijn vast geld waard.
Afweken en verkopen dan maar.
Alleen, de zegel op een briefkaart kun
je niet afweken, zodat het stuk in zijn
geheel werd verkocht, dus met de com-
plete tekst. Dat biedt een buitenstaan-
der inkijk in ’s mans handel en wandel.

Ik heb de briefkaart gekocht, 104 jaar
na de verzending en niet eens zozeer
vanwege de postzegel, maar ter aan-
vulling op een kleine collectie, waar
mijn bijzondere belangstelling naar
uit gaat: correspondentie vanuit het
Ottomaanse rijk naar mijn geboorte-
plaats, Eindhoven.
Even voor de goede orde: het gaat
niet om mijn eigen grootvader.

Op 18 mei 1909 kreeg de Eindhovense
wijnhandelaar P. Raymakers vanuit
Aleppo (toen nog Turks) een brief-
kaartje, d.d. 5 mei 1909, van de des-
tijds bekende postzegelhandelaar
Henry Marcopoli met het verzoek
nou eindelijk eens de postzegels te

Post en

privacy
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betalen die hem vijf maanden tevoren
waren toegezonden. Het ongeduld van
de man spreekt duidelijk uit de tekst.
Bij Marktplaats, waar vooruitbetaling
gewoon is, loopt men het risico na
betaling niks te ontvangen.
Hier gaat het erom, om na levering je
geld te krijgen. Beide systemen hebben
zo hun nadelen.

Of Raymakers ooit nog aan Marcopoli
betaald heeft, weet ik niet. Maar 27
jaar na het verzoek om betaling, halen
de zonen van Raymakers de krant,
omdat ze een jeroboam (3-literfles)
Bourgogne in het water hebben laten
vallen bij een studentikoos geintje.
Dure drank, en dat midden in crisistijd!
Hoe komen die mensen zo rijk dat ze
zo verkwistend kunnen optreden?
Een buitenstaander als ik die - nu via
internet - per ongeluk inzage heeft
gekregen in hun doen en laten zou nu
kunnen denken: omdat ze hun rekenin-
gen niet betaalden. Maar zo mag je
natuurlijk niet denken.

En, o ja, voor diegenen die geïnteres-
seerd zijn in het poststuk zelf: het
betreft briefkaart nr. AN 94 uit de
Isfila-catalogus van 2013 met een
waarde van 60 Turkse pond, ca. € 25.
Het stempel van Aleppo op stuk wordt
volgens een gangbare Turkse stempel-
catalogus gewaardeerd met een M,
d.w.z. van een niet echt bijzondere
zeldzaamheid.

W.J.J. Pijnenburg

Vertaling briefkaart:

Meneer,
Ik heb een tijdje terug uw briefkaart van 21 de-
cember jongstleden in goede orde ontvangen.
Vijf maanden ! zijn inmiddels verstreken zon-
der dat ik de zending die U me per kerende
post heeft toegezegd heb ontvangen. Ik ben erg
verbaasd over de vertraging van uw kant en ik
weet niet waar ik die aan moet toeschrijven.
Wilt U, alstublieft, ofwel mijn zegels terugstu-
ren, dan wel mij de tegenwaarde ervan in
goede zegels van Europese landen met een
gelijke waarde doen toekomen.
Met de beste groeten,
Henry Marcopoli
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Militairen in Nederlands-Indië kre-
gen gratis ‘portvrije’ luchtpostbladen
(aerogram is een moderne benaming)
uitgereikt, zodat ze zonder kosten kon-
den corresponderen met familie en
kennissen in het thuisland.
Dat was - en is
nog steeds, hoe-
wel de commu-
nicatie nu niet
meer per brief
gaat - goed
voor het moreel
van de soldaten
overzee!

Veel van die
luchtpostbladen
zijn bewaard
gebleven, om-
dat het immers
bestond uit de
brief, dus de
inhoud, zelf !
Hier afgebeeld
is een dergelijk
voorgedrukte
luchtpostblad
met vakje: Mili-
tair Portvrij uit
1947.
Hij is afgestem-
peld, hoewel
niet zo goed
leesbaar:

‘Veldpost Batavia 20-11-1947’.
Het leuke is in dit geval de inhoud,
want daaruit kun je ook vaak zien hoe
de situatie was in Batavia in 1947.
Een klein stukje wil ik hieruit citeren:

Militair lucht-

postblad 1947

en DDT
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‘.…In Holland is het zeker al erg koud.
Wanneer je hier zit verlang je wel eens
naar wat kou. Die warmte altijd om je
heen gaat gauw vervelen.
Met mijn maag gaat het gelukkig veel
beter.
Ik zit nog steeds op kantoor wat mij
goed bevalt.
Ik zit in het oude gedeelte van Batavia,
waar veel malaria voorkomt.
Wij slikken daarom iedere dag kinine.
Af en toe wordt de gehele stad per
vliegtuig met DDT besproeid, dit is
ook om de malaria tegen te gaan.
Vroeger, voor de oorlog, kwam in ge-
heel Batavia geen malaria voor, maar
in de oorlog is alles verwaarloosd en
breidt het zich steeds meer uit...…’.

Vooral dat over het DDT sproeien!
Nu zou je daar niet meer aan moeten
denken!

G.A. van Albada
Burenschilderij
Gerrit Dou

Op 7 april 2013, de 400e geboortedag
van Leidse fijnschilder Gerrit Dou,
hebben de bewoners van de Gerrit
Doustraat een gezamenlijk kunstwerk
gemaakt ter ere van de naamgever van
hun straat.

Silvia Zwaaneveldt, bewoonster Gerrit
Doustraat, heeft haar straatgenoten
geënthousiasmeerd met een pracht-
idee: een zelfportret van Gerrit Dou
gezamenlijk opnieuw maken.
Hiertoe werd een zelfportret geprojec-
teerd over 70 paneeltjes van 20 x 20
cm en werden de contouren van het

De McDonnell Douglas C-47 Dakota
PH-REK besproeit Batavia.

uit archief:

Het ‘buren-schilderij’ van Gerrit Dou
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Grote ledenwerf
actie 2000, reprise.
Nu voor 2015!

Guldens zijn nu euro’s!

De ledenwerving, nu ‘Actie 2015’,
loopt van 1 oktober 2012 t/m 31
december 2015.
Dat is nu nog maar 2 jaar!

Nu we blijven bestaan, is uw inzet
hard nodig.

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

zelfportret overgebracht op de paneel-
tjes door Silvia en Saskia Masselink.
Ruim 50 bewoners van de Gerrit Dou-
straat hebben zich vervolgens ingete-
kend op één of meerdere paneeltjes,
om vervolgens op creatieve wijze deze
contouren verder in te vullen en vorm
te geven.
Er is geschilderd met acrylverf, olie-
verf, er is geairbrusht. Er werd met
stoffen gewerkt, geborduurd. Er is
gebruik gemaakt van macaroni, koffie-
bonen en klei. Delen van een pruik, een
handschoen met een heuse ring en zelfs
een QR-code is aangebracht op de pa-
neeltjes.
Het geheel is tijdens een feestelijke
bijeenkomst voor straatbewoners bij
elkaar gevoegd in een grote lijst die
kunstig werd gemaakt door Mathijs
Hobijn en Hilde van der Linde.

Het zogenaamde buren-schilderij kon
tijdens de Vreewijker Kunstroute op 21
april worden bezichtigd.

bron:
http://vreewijk.wordpress.com/
2013/04/07/buren-schilderij-gerrit-dou/

70 paneeltjes van 20x20 cm
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De verzameling omvat 21 ring-
banden van 80 pagina’s (genummerd
door de auteur van deze column) in
het formaat van 24 bij 34 cm en twee
kleinere ringbanden, eerste exemplaren
(1 en 1A) met een formaat ruitjespapier
van 19 bij 27 cm en 64 pagina’s.
Deeltje 1 start in augustus 1943 en
eindigt op zaterdag 5 februari 1966 en
1A vervolgt met november 1946(!) tot
augustus 1965. De data lopen dus een
beetje door elkaar die eerste jaren.
De schutbladen, voorzien van numme-
ring en data, zijn verschillend van kleur
lopend van beige, egaal grijs, egaal
blauw en rood. De kleine deeltjes
wegen plm. 370 gram, de grote plm.
650 gram.

Afkomst der knipsels
Er is vrij veel bronvariatie.
Het Leids Dagblad overheerst met naar
schatting 90% van de knipsels sterk,
maar ook het NRC, de Volkskrant,

de Oegstgeester Courant, Het Witte
Weekblad, TNT-post annonces, Het
Leids Nieuwsblad, Folio (1991),
Nouveau, de Libelle,TV Magazin,
de Telegraaf, Filatelie, Vrij Nederland,
Brieven voor de Toekomst, reclame-
folders en zelfs Achterhoeks Nieuws
komen voor. En vrijwel altijd noemt
de verzamelaar (vanaf ringband 6)
waar hij het bericht vandaan haalde.
Daarvoor noemde hij slechts de datum
waarop een artikel was verschenen.
Alle berichten waarin het woord
‘postzegel’ voorkwam of een ‘beeld
van een postzegel’ zichtbaar was,
knipte hij keurig uit en plakte ze
‘zuurvrij’ in.

Geen leesboeken
Het zijn geen ‘leesboeken’ maar wel
plezierige annotaties of verhandelin-
gen. Verhalen over emissies uit alle
landen en streken van de wereld; over
fraude (vervalsingen) met postzegels
en diefstallen van collecties. Als je de
datum weet is de kans heel groot dat je
er een knipsel over vindt.

Annotaties?
Nee, de auteur van de plakboeken
plaatst (helaas) geen opmerkingen
naast of bij de knipsels. Hij plakt vrij
systematisch en zeer trouw van 1943
tot 2011.

Postzegel-

geschiedenis sinds

november 1943

(vervolg)
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Deel 1 begint met een inleiding onder
de titel ‘De Postzegel’. Maar waarom
hij zijn ‘verzameling’ knipsels opzette
(reeds als 14 jarig jongetje) vertelt hij
niet. Hij werd lid van onze vereniging
op 7 januari 1953, op 25 jarige leeftijd.

Hij zet zijn knipselserie in met:
‘Men noemt als uitvinder van de post-
zegel weleens de Fransman De Velayes
(nooit van gehoord, niets over te vin-
den) die het recht kreeg van Lodewijk
XIV (de Zonnekoning) om in 1652 in
Parijs een stadspost op te richten. Na
een paar jaar kwam daaraan een eind’
(om onbekende reden).
Op internet (Googelend) heb ik daar-
over niets kunnen vinden. Ook niet in
het uitvoerige curriculum van Lode-
wijk XIV, één van de langst regerende
vorsten ter wereld.
De Schot Rowland Hill noemt hij ook.
En het begin van de postzegeluitgifte
in Nederland, 1852 met de beeltenis
van Koning Willem.
De inleiding eindigt met de vermelding
‘dat de fabricage te Utrecht op 1 octo-
ber 1866 naar het staatsbedrijf van Joh.
Enschede in Haarlem overging.’

Andere bijzonderheden?
Een paar dingen vallen op:
a. het handschrift van de hobbyist

blijft ruim 70 jaar stabiel en goed
leesbaar.

b. de werkmethode toont een vast
ritme; hij blijft trouw aan het in-
plakken van postzegelnieuws tot 18
maart 2011 (groot formaat deel 21).

Dit laatste deel (21) is
een fotoalbum van het-
zelfde formaat als de
andere plakboeken,
maar bevat minder pa-
gina’s en na ieder blad
wordt een transparant-
blad tussengevoegd zo-
als bij fotoalbums ge-
bruikelijk is.
De slechts 37 pagina’s worden alle-
maal keurig gevuld met een laatste
knipsel uit het Leidsch Dagblad van
12 maart 2011 en daarna nog vijf
knipsels over het ING, knipsels die
niets met filatelie van doen hebben.
Een vergissing dus, die mogelijk
duiden op toekomstzorgen?
Het bevat knipsels over:
- ING-top geeft bonussen terug

(LD 14 maart 2011;
(Vervolg op pagina 21)
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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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- ING staat er slecht voor; pensioe-
nen bevroren (LD 16 maart 2011);

- rekening ING niet veilig
- bankklant verlaat ING

(LD 17 maart 2011);
- ING vertikt pinlimiet te verlagen

(LD 18 maart 2011).
Een knipsel uit de ‘Sleutelpost’ of uit
het blaadje van de Postzegelvrienden
waarvan hij lid was, werd niet aange-
troffen.

De auteur?
Sommigen hebben het al geraden na-
tuurlijk, hij was bijna 60 jaar trouw lid.
Vandaag kreeg ik van zijn weduwe van
harte toestemming om over zijn hobby
in onze ‘Sleutelpost’ te publiceren.

Zij haalde onmiddellijk no. 191 van de
52e jaargang te voorschijn om het
‘lieve In Memoriam’ van haar man,
Cornelis (Kees) Ligtvoet (1 juli 1928 -
6 juli 2012) te tonen, want Kees is de
jongen die de plakboeken gedurende
bijna 70 jaar zorgvuldig maakte.
‘Erg fijn dat jullie zo met zijn werk
omspringen. Dat geeft mij’, zei ze,
‘een heel warm Kerstgevoel’.
Leuk zo’n contact met een weduwe die
bijna 60 jaar met haar toegewijde echt-
genoot in harmonie mocht leven en nu
verwend wordt door hun beide zonen.
Natuurlijk mist zij hem zeer, maar er
zijn veel positieve herinneringen en dat
wij zijn knipsels zo waarderen draagt
daartoe bij.

De ‘Ligtvoet Set’ is nu van ons en
iedereen mag er in snuffelen. Ik hoor
wel wanneer u zo’n ‘plakboek’ eens
wilt inzien.
In een volgende editie zal ik nader
ingaan op de filatelistische bijzonder-
heden die mij troffen. Het is echt de
moeite waard, een encyclopedie.

Hilbert AC Kamphuisen (2
e
secretaris).

Oegstgeest, 18 december 2012.

Noot redactie:
Helaas heeft die laatste alinea van Hil-
bert nooit een vervolg kunnen krijgen.
Hilbert overleed op 24 maart 2013.
De plakboeken zijn nog in de boedel
en zullen naar verwachting aan de
vereniging worden overgedragen.
Dank voor de inventarisatie, Hilbert.

(Vervolg van pagina 19)
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Enkele jaren terug is er veel te doen
geweest over rondgezonden brieven
die met miltvuur besmet waren, of kon-
den zijn. De angst voor dergelijke brie-
ven is nog steeds aanwezig. Deze angst
is goed te begrijpen. Een onschuldige
brief kan zomaar veranderen in een
dodelijke boodschap. Er zijn allerlei
maatregelen genomen. Medewerkers
van PostNL en bij postkamers van be-
drijven en overheid zijn in staat van
paraatheid gebracht, medische informa-
tie is zo breed mogelijk verspreid, etc.
Voorzorgsmaatregelen tegen versprei-
ding van ziekten per brief zijn al eeu-
wen oud. In de collectie van het Mu-
seum voor Communicatie te Den Haag
bevinden zich brieven die ervan ver-
dacht werden besmettelijke ziekten te
bevatten. Het betreft brieven uit de ja-
ren dertig van de negentiende eeuw,
toen men uit vrees voor cholera en de
gele koorts brieven uit door deze ziek-
ten getroffen streken aan de grenzen
onderschepte. De brieven werden ont-
smet en vervolgens pas doorgestuurd.
Dergelijke brieven worden tegenwoor-
dig vaak ‘cholerabrieven’ genoemd.

Angst voor besmetting
Het ‘zuiveren’, ofwel ontsmetten van
brieven komt voort uit de maatregelen
die werden genomen bij besmettelijke
zieken. De zieken werden zoveel mo-

gelijk geïsoleerd van hun omgeving.
Op grotere schaal betekende dit dat
alle contacten werden verbroken met
streken waar besmettelijke ziekten
heersten.

Cholerabrieven

- ziekten per post

bron: Museum voor communicatie

Brief van Rome naar Den Haag, 1831.
De brief is op het postkantoor te Arnhem
gezuiverd. Daarvoor was hij al door de
Koninklijke Beierse post gezuiverd, blij-
kens het ronde stempel "koenigl / baye-
rischsches / sanitaets / siegel". De brief is
geperforeerd, waarschijnlijk in Arnhem.
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Men meende dat besmettelijke ziekten
werden overgebracht via objecten
waaraan de ‘ziektestoffen’ zich konden
hechten. Aardewerk was geen drager,
maar textiel wel. Brieven, gemaakt van
lompen, werden ook gevaarlijk geacht.
Al aan het einde van de vijftiende eeuw
werden in Italië hierom brieven uit
streken waar besmettelijke ziekten
heersten ontsmet. Al snel werd dit
in heel Europa gedaan.

Azijn en rook
Gebruikelijke ontsmettingsmethoden
waren roken boven (geparfumeerd)
vuur, of onderdompeling in azijn.
Vaak werden beide methoden op de
brieven losgelaten. Aanvankelijk on-
dergingen de brieven deze behande-
lingen niet zonder verminking van de
boodschap, maar latere brieven zijn
nog duidelijk te lezen. Om de rook
of ontsmettingsvloeistof goed in de
brieven door te laten dringen, werden
de brieven veelal geperforeerd, of
werden er enkele kleine sneetjes in
gemaakt. In sommige landen werden
de brieven daadwerkelijk geopend en
na zuivering gesloten met een speciaal
zegel. Overigens leverde deze methode
protesten op, wegens het schenden
van het briefgeheim.

Cholera per post?
De angst voor besmetting met cholera
via de post had weinig zin, daar de
schuldige bacterie, die zich in water
ophoudt, in droge omstandigheden
slechts vierentwintig uur leeft. Deze
kennis was pas tegen het einde van de
negentiende eeuw beschikbaar.

Brief van Edinburg naar Den Haag,
1832. Deze brief is doorsneden, zodat de
ontsmettende rook goed in de brief kon
doordringen: twee vrijwel evenwijdige
verticale sneden van iets meer dan een
centimeter, dwars door de brief heen.
Het stempel ‘gezuiverd’ is geplaatst in
het quarantaine-station van de Marine
in Den Briel.
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Brieven uit streken waar cholera heer-
ste, lagen veelal op vele dagen afstand.
Ook van andere ziekten ontdekte men
pas rond 1900 dat verspreiding per
post zeer onwaarschijnlijk was.
Meestal is de overdracht via vocht
of voedsel, insecten (luizen), of direct
contact met een zieke. Niettemin zijn
er tot ver in de twintigste eeuw mo-
menten geweest dat men bang was
voor besmetting per post. Zo werd in
1963 in Oost Duitsland nog beweerd
dat de uitgebroken paratyfus verspreid
was door het westen middels brieven.
De brieven werden met een strijkijzer
behandeld om de bacteriën te doden.
Ook nu weer een gesuggereerde ont-
smettingsmethode.

De huidige gevallen van besmetting
met miltvuur, betekenen dat het daad-
werkelijk mogelijk is om ziekten via
post te verspreiden. Het gaat hier ech-
ter om speciaal geprepareerde brieven
met niet alledaagse ziekteverwekkers.
Het is daarom niet verkeerd om alert te
blijven, maar voor massale besmetting
hoeft niet gevreesd te worden.

Ontsmetting in Nederland
De eerste Nederlandse berichten over
het ontsmetten van brieven stammen
uit de achttiende eeuw. De brieven
werden door azijn gehaald of berookt,
conform maatregelen die ook in het
buitenland opgeld deden. Als bewijs
van behandeling werden ontsmette

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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brieven in Nederland in de jaren dertig
van de negentiende eeuw voorzien van
een stempel.
De maatregelen golden vooral voor
brieven uit streken met cholera. Dat
de angst voor cholera heel diep werd
gevoeld, kunnen we aflezen aan de
bewoordingen van een depressieve
auteur, die in een, overigens gezui-
verde, brief uit 1832 het zijn inziens
heersende algemeen zedelijk verval als
‘geestig cholera’ omschrijft. Door een
Nederlandse commissie werd echter in
1832 een onderzoek naar cholera in
Duitsland gedaan.

De opzienbarende conclusie was dat
cholera geen besmettelijke ziekte was.
Hierom verlegde de posterijen aan-
dacht voor zuivering van brieven op
post uit streken waar de gele koorts
heerste.

Aan de negentiende eeuwse brieven in
het Museum voor Communicatie is
duidelijk te zien dat ze behandeld zijn.
Ze zijn geperforeerd of er zijn enkele
kleine sneden in gemaakt. Een enkele
brief is vlekkerig. Misschien als gevolg
van de behandeling met azijn?

Brief van Paramaribo naar Deventer,
1836.

De brief is in het quarantaine-station
te Den Helder ontsmet onder

verantwoording van de chirurgijn
A. Boomsma, zoals te zien is aan het

stempel ‘Marine / gezuiverd/ A. Boomsma
/ chir. visit. / van de quarantaine’.

Brief van Paramaribo naar Deventer,
1836. De brief is te Hellevoetsluis

gestempeld met ‘Marine Gezuiverd /
G Robijn’. In Hellevoetsluis bevond zich
een quarantaine-station van de Marine.

Hier werden de brieven gezuiverd die per
schip aankwamen. De chirurgijn Robijn
was de inspecteur van het quarantaine-
station van de Marine in Hellevoetsluis.

De brief heeft geen perforaties of
verkleuringen die op de gevolgde

behandeling wijzen.
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Na behandeling zijn de brieven voor-
zien van een stempel ‘gezuiverd’ of
‘marine gezuiverd’. Het laatste wijst
erop dat de zuivering ondermeer een
taak was van de marine.
Dat gold voor zuiveringskantoren aan
de kust, o.a. te Brielle, Den Helder,
Terschelling en Hellevoetsluis. Aan de
oostgrenzen van ons land werden brie-
ven in plaatsen als Winschoten, Arn-
hem en Deventer op de postkantoren
zelf behandeld. Dit waren plaatsen die
directe postverbindingen met Duitsland
hadden.
Alhoewel er berichten en voorschriften
zijn tot in onze eeuw, die verwijzen op
een behandeling van met besmetting

verdachte brieven, zijn er geen stem-
pels meer gebruikt na 1840. Of een
brief van na die jaren gezuiverd is, kan
dus maar moeilijk worden aangetoond.

Museum voor communicatie

Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag
T 070 - 330 75 00
E info@muscom.nl
Maandag gesloten

Zo listig zie je het niet vaak!
Naast Decemberzegels op 19 november
verschijnen op 4 november ook - voor
het eerst - Sinterklaaspostzegels!
Lees de toelichting:
‘Het sinterklaasfeest staat
voor vrolijkheid en verwach-
ting. Het postzegelvelletje
Sinterklaas straalt dan ook
precies die sfeer uit. De vijf
illustraties op de tien postzegels
zijn gebaseerd op het klassieke
sinterklaasverhaal.’

Waarde ‘1’ is € 6,– per vel!
Er komen vast nog speciale
Sinterklaaskaarten.
Het ‘googelen’ leverde niets
op, alleen Collectclub.

Is dit een geheime emissie? Bij
Sinterklaas kan je natuurlijk geheim-
zinnigheid verwachten, maar daar gaat
je korting op de Decemberzegels!

Frans Hemelop

‘Voor’-Filatelistigheden
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Kerst-/Nieuwjaars-
kaarten bestellen ?

Al enkele jaren verzenden Bep en ik
deze wenskaarten.
Er is mij gevraagd om deze kaarten
ook voor u - onze leden - te maken.
Is u geïnteresseerd, laat mij dat z.s.m.
weten. Dan kan ik er - in overleg met
onze drukker - voor zorgen dat u dit
jaar ook uw eigen ‘postzegel-wens’
kunt versturen.

Frans Hemelop
: (071) 521 29 38
e-mail:redacteur@lvpv.nl

formaat ‘Sleutelpost’ (A5) 148 x 210 mm
prijsindicatie: 65 ct/per stuk

incl. envelop

kleinformaat (A6) 105 x 148 mm
prijsindicatie: 45 ct/per stuk

incl. envelop

In kleur natuurlijk nóg fraaier !
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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 bijdrage voor 'de Sleutel-
post’ van december inleveren tot en
met 22 november 2013.

In dit nummer:

Persoonlijke postzegel
in de maak !
De ‘vereeniging’ blijft bestaan!
Dan kan de 9e Postzegeltotaaldag in
2014 worden gehouden. Dus moet er
een 8e Persoonlijke postzegel worden
gemaakt. En snel een beetje ook, want
door ‘al dat gedoe’ dit jaar is er op dit
moment nog niets! Het vernieuwde be-
stuur staat erachter, dat scheelt.
Nu kan ik het me makkelijk maken.
En een miljoenenzegel op onze zegel
zetten. Verkoopt lekker. Volgens Ebay
tot 40 euro per zegel.
Maar eind februari 2014 ben ik geen
bestuurder en penningmeester meer.

Dan hoef ik niet meer op geld te letten;
dat laat ik dan over aan mijn opvolger:
Ge van Albada. Voor ‘het grote geld’
hoef ik dan niet meer te gaan.
Mijn voorstel is: Pieter Pauw, geboren
in 1564; volgend jaar 450 jaar geleden.
Hij overleed in Leiden op 1 augustus
1617. Toen was Gerrit Dou 4 jaar oud.

‘Wàààt...? Pieter Pauw?
Wie is dát nu weer?’, hoor ik u mom-
pelen. Geeft niets hoor, het bestuur
keek op 2 september ook zo. Vraagte-
kens!
Dus: Nederlands botanicus, anatoom
en hoogleraar. Studeerde van 1581/84
geneeskunde aan de Universiteit Lei-
den. Onderhield de Hortus Botanicus.
Aesculus pavia is naar Pauw vernoemd
door Herman Boerhaave. Bouwde in
1596/97 het eerste anatomische theater
van Nederland, genaamd Theatrum
Anatomicum. Replica staat in Museum
Boerhaave.
Ik hou u op de hoogte.

Frans Hemelop

Filate-
listigheden

45



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


