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Sponsoring
 
 
Wie helpt deze lege ruimte te vullen.
 
Wij zijn op zoek naar adverteerders.
 
De verenigingskas kan dit goed gebruiken.
 
Als u zelf wilt adverteren voor een goed
doel , of als u andere mensen weet die
geïnteresseerd zijn dan zijn wij altijd be
reid om de mogelijkheden met u te bespre
ken.
 
Wend u zich tot onze penningmeester of
iemand van het bestuur.
 

PostBeeld en postzegels horen bij elkaar. Meer dan 25 mensen 
in ons bedrijf zijn dagelijks bezig met alles wat met postzegels te 
maken heeft.
Wij hebben winkels in Haarlem, Leiden en Rotterdam en vier 
internetsites, ieder met hun eigen karakter  (postbeeld.nl is onze 
webwinkel, freestampcatalogue.nl een gratis wereldcatalogus 
met o.a. verlanglijstfunctie, postzegelblog.nl een gratis filatelis-
tisch tijdschrift en blog en freestampmagazine.com is ons en-
gelstalig magazine). 
Onze wereldvoorraad, van klassiek tot modern, is zeer groot 
en dagelijks worden honderden tot duizenden items toegevoegd. 
Vaak zijn dat zegels uit collecties, maar wij nemen ook nieuwtjes 
van de gehele wereld op voorraad en leveren in abonnement. In 
onze winkels staan bovendien honderden voordelige collecties 
en partijen. Naast postzegels verkopen wij ook munten en bank-
papier en leveren we benodigdheden van alle merken.

3 winkels
4 internetsites
o.a. gratis wereldcatalogus en magazines

PostBeeld
Leidse postzegelhandel 
Vrouwensteeg 3
2312 DX Leiden
Tel:071-5123233
openingstijden: wo t/m za 10:00-17:00
tevens regelmatig op dinsdag geopend.
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Redactionele bijdrage
 
Het is mij ook dit keer gelukt een Sleutel
post te maken.
Voor u ligt Sleutelpost nummer 202.
Ging het nu een stukje makkelijker, nee,
maar wel wat vlotter. Lege plekken opvul
len kost wat tijd en creativiteit. Her en der
wat van internet afgehaald. Dat is toch een
mooi medium. Het feit dat je een mooi blad
wilt presenteren dan moet je op zoek gaan
naar input. En met passen en meten gaat
de meeste tijd versleten.
De Sleutelpost gaat nu 3 keer per jaar
verschijnen zoals besloten in de bestuurs
vergadering.
Deze Sleutelpost geldt voor de maanden
september t/m december 2015.
De verslagen van de vergadering nemen
wat ruimte in en er lagen nog een aantal
artikelen zodat deze Sleutelpost geen 16
maar 20 pagina's telt.
 
Het maken van het blad gaat een stuk re
laxter als je alleen thuis bent en je een paar
mooie dvd’s op de achtergrond draait,
zoals de Dubliners of Jacques Brel om er
een paar te noemen. En als je toch alleen
bent dan mag de muziek toch wel een
stukje harder klinken. Er is dan nog geen
sprake van burenoverlast.
De vaste rubrieken gaan redelijk snel.
Maar met zulk een mooie artikel van Nitha
van Oosten weten we hoe het gekomen is
zoals we nu zijn. Ze heeft er veel tijd inge
stopt  en het verhaal mag er wezen. Ook
om het in te passen op een paar A-4tjes.
 
Ook het artikel van Willem van Hogen
doorn gaat in de tijd terug naar toen zoals
het begon, die goede oude tijd?
Het is zeker niet het laatste artikel van
Hogendoorn in deze Sleutelpost, er komen
er nog meer heeft hij gezegd en daar ben
ik blij om.
Hoe meer artikelen hoe beter. Zal ik de tijd
nog meemaken dat we extra bladzijden
moeten drukken in de Sleutelpost om alle
artikelen te plaatsen?
Zolang het met beetjes komt dan ben ik
tevreden.
 
Het bestuur ontving het bericht van over
lijden van Corry Arbouw en hoewel we
wisten dat zij ernstig ziek was komt het
bericht toch nog plotseling, zie In Memo
riam van de voorzitter in dit blad.
 
 
Wiktor van Dam

Algemene informatie
 
 
 
Bijeenkomsten
 
Onze maandelijkse bijeenkomsten hebben
altijd een veiling, soms een presentatie of
een andere attractie.
Plaats: restaurant “de Lepelaar”,
Apollotoren 2, 2324 DR te Leiden.
We beginnen om 20.00 uur, maar de zaal
is al om 19.30 uur open, zodat u de gele
genheid heeft om de veilingkavels te be
kijken of iets te ruilen.
 
 
 
 
Statuten, artikel 7
 
 
Opzegging van het lidmaatschap kan
slechts geschieden voor 15 november van
het lopend jaar
Opzegging geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving aan de secretaris.
 
 
 
Rondzenddienst
 
Bij overtreding van de voorschriften gel
den de volgende boeten:
Te laat betalen aankoop € 0,25 per dag;
Tas te lang vasthouden € 0,15 per dag;
Kosten van aanmaning € 1,00 voor porti
en administratiekosten
 
 
 
Leenadressen
 
 
Fosforlamp en catalogi:
Willem de Wit, 071-531 06 86
Watermerkzoeker of signoscope:
P.J.J. van de Kasteele, 071-888 94 05
 
 
 
 
Literatuur aanvragen:
KNBF bibliotheek
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
 
Openingstijd:
Elke woensdag van de maand
van 10 – 17 uur,
De bibliotheek is in 2015 op de volgende
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Van de voorzitter
 
Terwijl ik dit schrijf hebben we eindelijk de eerste echte zomerdagen te pakken. Eindelijk weer wat warmte  en we kunnen naar
buiten om ons te laven aan de zon- of een mooie wandeling.
Eigenlijk geen weer om over postzegels te praten, alles plakt aan je handen. Maar dit is voor een echte filatelist geen belemmering,
er is altijd wat uit te zoeken of op te bergen. Je kunt al vast kavels gaan maken voor veiling van 2016 enz.
 
Het afgelopen seizoen is het bestuur doende geweest om de lopende zaken zo goed mogelijk te organiseren. Gelukkig is dat met inzet
van velen geweest. Ook zijn er nieuwe gezichten gekomen die allerlei activiteiten voor de vereniging doen, ik denk hierbij aan
Wiktor van Dam voor de Sleutelpost, Riet de Rijk voor de halfjesloterij, Kees Klerks en Sjaak Wortman voor veiling. De commissie
“Plezier in Postzegelen”, Willy Pijnenburg, Louw van der Steen en Eric Kniese
Cor Verlooij houdt tijdelijk de web-site bij, ook hiervoor heeft zich al een kandidaat gemeld. U ziet onze leden nemen hun verant
woordelijkheid en doen mee. Hartelijk dank voor al die inzet. Daar worden wij, als bestuur, blij van.
 
De komende maanden staan weer een aantal activiteiten op de rol en wel:
September: Bespreking van de jaarstukken 2014 aan de hand van een uitgebracht advies van de kascommissie (zie ook verder in dit
blad).;
Behandeling begroting 2016 en contributievoorstel.
eerste sessie van Plezier in Postzegelen met het onderwerp Tandingen;
Oktober: De Jubileumveiling met maar liefst 150 kavels waarvan van 75 stuks de opbrengst naar de club gaat ter versterking van de
kas. De kopers hoeven geen provisie te betalen, dus sla uw slag.
November: een gewone avond met het bekende programma; Op deze avond houdt de heer Otto Vossen een lezing over het thema 
Postzegelen en Vliegers, dit wordt een verrassende lezing kan ik u voorspellen
December: Naast het gewone programma een afsluitende jubileum-bingo met zeer mooie Filatelistische prijzen.
Het is de laatste activiteit van de Jubileumcommissie, bestaande uit Nitha van Oosten. Rob Hegenbarth, Gerrit Anker en Cor Verlooij. 
Deze commissie hartelijk dank voor de inzet en de leuke activiteiten.
 
Het bestuur gaat zich de komende periode bezighouden met het aanpassen van Statuten en Huishoudelijk Reglement etc. Deze
moeten aangepast worden aan een aantal nieuwe werkwijzen en inzichten.
 
U ziet wel, er is altijd wat te doen, soms staat het licht op rood of op groen (vrij naar Herman Finkers).
Voor ons staat het licht op groen en gaan we lekker door met onze activiteiten. Weer of geen weer !!!
Ik wens u allen een zonnige zomer.
 
Cor Verlooij.

Veilinglijsten.
 
De Veilingcommissie heeft de veilinglijsten gereed gemaakt voor de maanden september t/m november 2015.
Ze staan nu op de website. De lijsten zijn aanwezig op onze verenigingsavond van 28 september a.s.
Indien je de veilinglijsten eerder wil hebben neem dan contact op met de secretaris Jan van de Kasteele, tel 071-8889405 of e-mail:
secretaris@lvpv.nl.
 
 
Nieuwtjesdienst
 
Vanuit de vereniging wordt ook een Nieuwtjesdienst van Nederland georganiseerd. U kunt hier de nieuwe uitgiften van Nederland
bestellen tegen Postkantoorprijs. Ook kunt u Eerste-dagenveloppen en postzegelmapjes bestellen. Alleen postfris wordt geleverd.
De Nieuwtjesdienst wordt verzorgd door Ina Verlooij. Zij is op de verenigingsavonden aanwezig.
Vaak houden we iets over in de Nieuwtjesdienst. Dit kunt op de verenigingsavond kopen bij Ina, uiteraard tegen Postkantoorprijs.
Wilt u iets weten: zij is bereikbaar op tel.nr. 017-5611719 of ina@verlooij.nl
 
Data bijeenkomsten 2016.
 
25 januari ;                                                          20 juni;
22 februari;                                                          26 september, vaststellen begroting 2017;
21 maart;                                                             24 oktober;
25 april – jaarvergadering                                   28 november;
23 mei                                                                 19 december.
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Van het bestuur                                        
                                          
In de vergadering van april jl. heeft de kascommissie het advies uitgebracht de jaarrekening   2014 niet goed te keuren, maar het
bestuur te verzoeken een nader rapport uit te laten brengen over de op de Balans voorkomende Activa-Passiva en de doorwerking
naar de jaren 2015 en 2016. Met name de posten Voorraad Jubileumspeldjes, Kas-kaders etc., voorraad drukwerk, alsmede het saldo
van het Jubileumfonds vormden volgens de kascommissie oneigenlijke activa-passiva daar de benodigde liquide middelen ontbraken
om hierover te beschikken.                     
De commissie vond  tevens dat het negatief eigen vermogen zo spoedig mogelijk weggewerkt moest worden.                            
Zoals wij op de april-vergadering reeds meldden zijn deze onderwerpen reeds eerder uitgebreid aan de orde geweest in ons bestuur
en wij kunnen ons dan  ook volledig vinden in het standpunt van de kascommissie.  In onze bestuursvergadering van juni jl. hebben
wij  een en ander doorgerekend en de uitkomsten voorgelegd aan de kascommissie.  Als wij bovengenoemde zaken gaan verwerken
in de jaarrekening 2015 ontstaat het volgende beeld. (de cijfers van 2014 zetten wij hieronder).                                       
Tevens wordt het negatief eigen vermogen omgezet in klein positief saldo.      

 
Bij deze begroting zijn wij uitgegaan van
160 betalende leden en 10 gezinsleden.
De ramingen zijn gebaseerd op de bijge
stelde raming van 2015 en te verwachten
kostenstijgingen e.d.
 
 
Ten einde al onze activiteiten (financieel
verantwoord) te handhaven en uit te
voeren stellen wij een contributieverho
ging voor 2016 voor en wel:  € 39,50 voor
de leden en € 7,50 voor de gezinsleden.
 
Bij de raming van de post contributies
is al rekening gehouden met de hogere
contributiebedragen.
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Verslag van de vergade
ring 20 april 2015
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 20 april 
2015
Aanwezig 43 leden
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden.
Mevrouw Arbouw en de heren Laterveer,
De Ru en Vijlbrief  hebben zich afgemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
 
3.Ingekomenstukken en mededelingen
De Secretaris deelt mee dat er een oproep
voor de algemene vergadering van de
KNBF, op zaterdag 30 mei is binnen ge
komen. De vereniging zal op die vergade
ring vertegenwoordigd zijn.
 
4, Nieuwe leden
De heer R. van ’t Zelfde  heeft zich aange
meld als nieuw lid. De vergadering stemt
in met zijn toelating.
 
5. Rapportage Onderzoekscommissie
De onderzoekscommissie, die in december
door de ledenvergadering is ingesteld, om
een geschil tussen het bestuur en de heer
Hemelop te onderzoeken, heeft haar on
derzoek afgerond. De voorzitter van de
commissie, de heer Hogendoorn, leest het
verslag van bevindingen, conclusies en
aanbevelingen voor.
Hij overhandigt het rapport aan het bestuur

Versteegen voor zijn leuke lezing. Verder
feliciteert hij onze gastheer Koos, die
vandaag 65 jaar is geworden, en dankt hem
voor de lekkere hapjes waarop hij heeft
getracteerd. Hij hoopt alle leden op 23
maart weer terug te zien op de volgende
vergadering.
Daarna sluit hij de vergadering.

Verslag van de vergade
ring 23 maart 2015
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 23 maart 
2015
Aanwezig .. leden
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden.
Er zijn twee gasten aanwezig, de heren L.
de Water en R. Van ‘t Zelfde.
Mevrouw Arbouw  heeft zich afgemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
 
3.Ingekomenstukken en mededelingen
De voorzitter deelt mee dat het financieel
verslag over 2014 bij de bestuurstafel kan
worden afgehaald.
Ook liggen daar exemplaren van de nieuw
ste Collect. De domeinnaam van de web
site is www.lvpv.nl
De veilinglijsten staan nog niet op de
website.
In oktober wordt een veiling gehouden ten
behoeve van de verenigingskas. De voor
zitter verzoekt de leden eens bij hun dou
bletten te willen kijken of zij niet enkele
kavels voor die veiling ter beschikking
willen stellen. Als tegenprestatie zal er bij
die veiling geen opgeld gerekend worden.
De kavels dienen uiterlijk 18 mei bij de
heer De Wit te worden aangeleverd.
 
4, Nieuwe leden
De heer J. Kleine heeft zich aangemeld als
nieuw lid. De vergadering stemt in met zijn
toelating.
 
5. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
 
6. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
schrijvers. De heer Van Dam wint de eerste
prijs.
7. Halve euroloterij

De heer Pieters wint de eerste prijs.
 
8. Rondvraag
Op de vraag van de heer Klerks wanneer
de volgende vergaderingen worden gehou
den, antwoord de voorzitter dat die op
maandag 20 april en maandag 18 mei
worden gehouden.
 
9. Gratis verloting
De heer C. Anker wint hierbij de eerste
prijs.
 
11. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt alle leden op 20
april weer terug te zien op de jaarvergade
ring.
Daarna sluit hij de vergadering.

Verslag van de vergade
ring 23 februari 2015
Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 23
februari  2015
Aanwezig 37 leden
 
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden.
Mevrouw Arbouw en de heer Pijnenburg
hebben zich afgemeld.
 
Het verslag van de vorige vergadering
wordt ongewijzigd goedgekeurd.
 
De voorzitter deelt mee dat de veilinglijs
ten voor de maanden maart t/m juni bij de
bestuurstafel kunnen worden afgehaald.
Op zaterdag 14 maart zal de Postzegelto
taaldag worden gehouden van 13.00 tot
17.00 uur in de Lepelaar. Er zal een post
zegelberg zijn, diverse handelaren en er
wordt een verloting gehouden. Enkele
leden zullen een deel van hun collectie
exposeren. In oktober wordt een jubileum
veiling gehouden, waarvan de opbrengst
ten goede komt van de vereniging. De
voorzitter nodigt de leden uit kavels ter
beschikking te stellen. De heer W. van
Dam is bereid gevonden het redacteur
schap van de Sleutelpost op zich te nemen.
De nieuwe Sleutelpost zal eind maart ver
schijnen.
 
De heer Tegelaar heeft zich aangemeld als
nieuw lid. De vergadering stemt in met zijn
toelating.
 
De heer Versteegen houdt een zeer interes
sante lezing over nieuwjaar postzegels.
 
De veiling heeft een vlot verloop. Er gaan
53 kavels retour.
 
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
Zeeuws-Vlaanderen. Mevrouw Van Oos
ten wint de eerste prijs.
 
Bij de Halve euroloterij wint de heer Van
der Steen de eerste prijs.
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.
 
Mevrouw Van Oosten wint ook de eerste
prijs bij de gratis verloting.
 
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij dankt speciaal de heer
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en de heer Hemelop.
De heer Klerks geeft aan dat hij het een
duidelijke rapportage vindt. De commissie
heeft zijns inziens goed werk verricht. De
heer Bosmans ondersteunt deze mening,
welke breed door de vergadering wordt
gedeeld. De heer Van Dommelen vraagt
aan het bestuur hoe zij met het rapport
zullen omgaan. De voorzitter antwoordt
dat het bestuur nu net het definitieve rap
port in ontvangst heeft mogen nemen. Het
zal in het bestuur worden besproken. Maar
als eerste reactie kan hij opmerken dat hij
geen problemen heeft met de conclusies en
de aanbevelingen.
De discussie over de rapportage wordt
daarmee gesloten.
Na afloop deelt de heer Hemelop een
schriftelijke een “aanvulling” op de rap
portage uit, welke negatief is over de
werkzaamheden van de commissie.  
 
6. Jaarvergadering
a) Verslag secretaris 2014.
De secretaris leest zijn verslag over 2014
voor. Aan het eind verzoekt hij de leden te
willen opstaan en de in 2014 overleden
leden met een minuut stilte te willen ge
denken.
Naar aanleiding van het verslag merkt de
voorzitter op dat de 70-jarige jubilarissen,
de heren Gaykema en Van Leeuwen, een
cadeaubon zullen krijgen toegestuurd.
b) Financieel verslag 2014.
Het Financieel Verslag is opgenomen in de
onlangs verschenen Sleutelpost. De pen
ningmeester acht alles duidelijk en ziet
geen reden voor nadere toelichting.
De heer Scheer vraagt naar de achtergrond
van de kosten van de veiling. De penning
meester deelt mee dat dit de huur van de
opslagruimte betreft en de kosten van het
aanmaken van de veilinglijsten.
De heer Hemelop merkt op dat in 2014 de
kosten voor de “halve euro” loterij onge
veer de helft zijn van de jaren daarvoor.
Wat is daar de verklaring voor? De pen
ningmeester legt uit dat er in 2014 de no
dige prijzen voor de loterij zijn geschon
ken. Daarnaast is er, omdat er weinig is
aangekocht,  wat ingeteerd op de voor
raad.  De heer Hemelop vraagt verder
waarom er geen begroting aan de vergade
ring is voorgelegd. De voorzitter antwoord
dat in een vorige vergadering al is mede
gedeeld dat de begroting in de vergadering
van september zal worden gepresenteerd.
Ten slotte merkt de heer Hemelop op dat
hij bij de uitgaven geen post ziet betreffen
de uitgave voor goede doelen. Een deel van
de opbrengst van de advertenties voor

goede doelen is immers bestemd voor deze
doelen. De penningmeester antwoordt dat
het bedrag aan opbrengst voor advertenties
een netto bedrag is. Het bedrag voor de
goede doelen is daar al vanaf. Het is ook
al uitbetaald.
c) Kascommissie
De leden van de kascommissie zijn verhin
derd om de vergadering bij te wonen. De
voorzitter leest op hun verzoek het ver
zocht verslag voor. De commissie is kri
tisch over de gepresenteerde balans. Naar
hun mening komen daar nogal wat posten
op voor, zoals voorraad drukwerk, speldjes
jubilea e.d. die in feite waardeloos zijn.
Jaarlijks daar op afschrijven is in hun ogen
niet zinvol. Verder acht de commissie het
geen goede zaak om enerzijds een groot
bedrag voor het Jubileumfond op te nemen,
maar daar tegenover een negatief eigen
vermogen te presenteren. Zij adviseren de
leden de financiële jaarstukken thans niet
goed te keuren en het bestuur opdracht te
geven om in september met voorstellen te
komen voor een aangepaste balans waarbij
er “schoon schip” wordt gemaakt. De
voorzitter geeft aan dat het bestuur geen
moeite heeft om zich naar dit advies te
voegen.  De heer Anker vindt het een goed
voorstel. Het blijven opnemen van “win
keldochters” is niet zinvol. De voorzitter
merkt op dat het bestuur in september met
een uitgebreid overzicht zal komen wat er
moet worden aangepast. De gevolgen van
die operatie kunnen dan zo nodig worden
verwerkt in de begroting voor 2016, die
ook in september wordt gepresenteerd. In
de septembervergadering zullen dan nog
wel formeel de jaarstukken 2014 moeten
worden goedgekeurd.
De heer Van Dommelen merkt op dat de
door de commissie genoemde posten in
vorige jaren ook op de balans stonden. Hij
ziet daarom eigenlijk geen reden om niet
nu al de jaarstukken goed te keuren. Wel
steunt hij het advies van de commissie om
het bestuur op te dragen in september een
aangepast inzicht te geven van de financiën
van de vereniging.
Op een vraag uit de vergadering antwoordt
de voorzitter dat de Kascommissie in sep
tember het door het bestuur te presenteren
overzicht vooraf zal kunnen bezien en er
over adviseren.
Daarna legt hij de vergadering de keuze
voor:
Het voorstel van de Kascommissie over
nemen; dwz nu geen goedkeuring verle
nen, in september met een voorstel voor
aangepaste cijfers komen en pas dan be
slissen

Het voorstel van de heer Van Dommelen
volgen; dwz nu wel goedkeuren maar in
september wel een nieuwe opstelling be
spreken.
De vergadering geeft aan het voorstel van
de Kascommissie te volgen.
d) Verslagen Adviescommissie en Veiling
De heer Pieters leest het verslag van de
adviescommissie voor. De heer P. Later
veer is bereid gevonden om de plaats in te
nemen van de vorig jaar overleden heer
Groenewegen. De vergadering stemt daar
mee in. Het verslag van de veiling heeft in
de Sleutelpost gestaan. De heer De Wit
merkt op dat er de laatste maanden wat
minder kavels zijn geveild omdat de
bodem van de voorraad in zicht kwam.
Gelukkig trekt het aanbod van kavels nu
weer aan. Mevrouw Van Oosten merkt op
dat er toch wel veel kavels retour gaan. Zij
vraagt de heer De Wit of hij nog tips heeft
aan de leden welke kavels beter niet aan
geboden kunnen worden. De heer De Wit
antwoordt dat met name kavels waarvoor
een limiet is gesteld niet verkopen. Kenne
lijk worden deze limieten te hoog vastge
steld om het kavel aantrekkelijk te maken.
De vergadering stemt in met het verslag..
e) Sleutelpost
De voorzitter merkt op dat de heer Van
Dam de nieuwe redacteur is van de Sleu
telpost. Hij heeft met zijn eerste nummer
zijn proeve van bekwaamheid afgelegd.
De vergadering ontvangt deze mededeling
met applaus.
 
7. Verkiezing bestuurslid
De heer Pieters treedt volgens rooster af.
Hij is herkiesbaar. De vergadering be
noemt hem opnieuw met applaus. Me
vrouw Arbouw treedt af wegens haar ge
zondheid. Het bestuur heeft nog geen
kandidaat voor haar opvolging.
 
8. Verkiezing lid Kascommissie
De heer Schilperoord treedt reglementair
af. Uit de zaal melden zich twee (vervan
gende) leden. De heer M.F.Th.  Ver
steegen wordt als eerste vervangend lid
gekozen en de heer F. Hemelop als tweede
vervangend lid.  De kascommissie bestaat
voor 2015  uit de heren T. Flerig en R.K.
J.  Hegenbarth, met als vervangers de
heren M.F.Th. Versteegen en F. Hemelop.
 
9. Attentie voor vrijwilligers.
De voorzitter zet de leden die afgelopen
jaar zich hebben ingezet voor de vereni
ging in het zonnetje en geeft hen een fles
wijn cadeau. Onder de trouwe bezoekers
van de bijeenkomsten worden twee flessen

- 8 -



wijn verloot. Mevrouw De Ru en de heer
Scheer zijn de gelukkigen.
 
10. Halve euroloterij
De heer C. Anker wint de eerste prijs.
 
11. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop. De heer
De Wit verzoekt de aanwezigen om kavels
voor de veiling in oktober, ten behoeve van
de vereniging, uiterlijk 18 mei bij hem te
willen inleveren.
 
12. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
citaten. De heer Pijnenburg wint de eerste
prijs.
 
13. Rondvraag
De heer Klerks verzoekt de heer Hemelop
om zijn functie als lid van de Kascommis
sie zonder rancune te willen vervullen.
Toen bleek dat de heer Hemelop de verga
dering al had verlaten kwam uit de verga
dering het verzoek aan het bestuur om deze
opmerking schriftelijk aan de heer Heme
lop mee te delen. Het bestuur zegt dit toe.
 
14. Gratis verloting
Mevrouw Van Oosten wint hierbij de
eerste prijs.
 
15. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
18 mei weer aanwezig zullen zijn. De heer
Hogendoorn geeft dan een presentatie.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele

 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
aanwezige ereleden, waarbij het extra
verheugend is dat de heer Vijlbrief weer
aanwezig kan zijn.
Mevrouw Arbouw en de heer en mevrouw
Hemelop, de heer en mevrouw Van Oosten
en de heren P. van Dijk, R. van Dijk en P.
de Ru hebben zich afgemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
 
3.Ingekomenstukken en mededelingen
De voorzitter wijst op de dubbeltjes hoek.
 
4. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop. Er gaan
61 kavels retour.
 
5. Uitslag puzzel
De “doe eens een gooi” puzzel gaat over
Turbo taal. De vragen bleken niet altijd
eenduidig te beantwoorden. De heren Van
Dam en Hogendoorn kregen samen de
eerste prijs. De heer Van As won de poe
delprijs.
 
6. Halve euroloterij
De heer Bosmans wint de eerste prijs.
 
7. Rondvraag
De heer Scheer vraagt naar de kavellijsten
voor september t/m november. De voorzit
ter antwoord dat deze zijn ontvangen en zo
snel mogelijk op het web zullen worden
geplaatst. Op de vraag van de heer Klerks,
of de kavellijsten niet meer in de Sleutel
post worden opgenomen, antwoordt de
voorzitter dat dit al enige tijd geleden is
afgeschaft.
In reactie op de mededeling van mevrouw
Kleiboer, dat de datum voor de mei verga
dering foutief op de website was vermeld,
waardoor zij voor een dichte deur kwam te
staan, biedt de voorzitter zijn excuses
daarvoor aan.
 
8. Gratis verloting
De heer Van de Kasteele wint hierbij de
eerste prijs.
 
9. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
28 september weer aanwezig zullen zijn op
de eerste bijeenkomst na de zomervakantie
en hij sluit de vergadering
P.J. van de Kasteele
 

Verslag vergadering 15
juni 2015
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 15 juni
Aanwezig 39 leden

Verslag vergadering 18
mei 2015
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering op maandag 18 mei  2015
Aanwezig 45 leden
1.Opening
 
Bij afwezigheid van de heer Verlooij, die
met vakantie is, opent de vice-voorzitter,
de heer Pijnenburg de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
aanwezige ereleden, waarbij het extra
verheugend is dat de heer Vijlbrief weer
aanwezig kan zijn.
Mevrouw Arbouw en de heren Van Alba
da en  Hemelop en Flerig hebben zich af
gemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.

Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
 
3.Ingekomenstukken en mededelingen
De heer Pijnenburg deelt mee dat een de
legatie van het bestuur op bezoek is ge
weest bij mevrouw Arbouw. Zij is ernstig
ziek. Verder deelt de heer Pijnenburg mee
dat de heer Teegelaar is overleden.
Op de bestuurstafel liggen voor geïnteres
seerden enkele brochures over “De kleur
van Postzegels”.
De Secretaris deelt mee dat er een aantal
catalogi zijn ontvangen van Smits Philate
ly. Deze liggen bij het presentieboek.
Geïnteresseerden kunnen een exemplaar
meenemen. Verder is er een aankondiging
ontvangen van Hollandfila op 5 en 6 juni
aanstaande.
 
4. Presentatie de heer Hogendoorn.
De heer Hogendoorn geeft een zeer inte
ressante presentatie over de geschiedenis
van de vereniging.
De heer Pijnenburg bedankt hem na afloop
en overhandigt hem een fles wijn.
 
5. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop. Er gaan
49 kavels retour.
 
6. Uitslag puzzel
De “doe eens een gooi” puzzel gaat over
de Tweede Wereldoorlog. Na loting wint
de heer Van Biezen de eerste prijs.
 
7. Halve euroloterij
Mevrouw Ouwerkerk wint de eerste prijs.
 
8. Rondvraag
De heer Klerks vraagt naar de datum van
de volgende ledenvergadering. De heer
Pijnenburg antwoordt dat die op 15 juni zal
worden gehouden.
 
9. Gratis verloting
De heer Corba wint hierbij de eerste prijs.
 
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
15 juni weer aanwezig zullen zijn op de
laatste bijeenkomst voor de zomervakan
tie.
Daarna sluit hij de vergadering.

- 9 -



Leiden in de Filatelie
 
Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
in 1965, organiseerde de Leidsche Veree
niging van Postzegelverzamelaars (LVvP)
 in de Lakenhal van Leiden een postzegel
tentoonstelling, die geopend werd door
wethouder Ir. J.J.G. van Hoek.
In zijn openingsrede sprak de heer Van
Hoek zijn waardering uit over de getoonde
collecties, maar hij verwonderde zich er
over, dat niemand in de vereniging op de
gedachte was gekomen om het thema
“Leiden” in postzegels op te zetten. Onder
werpen hiervoor waren er voldoende,
meende hij, zoals Leidse kunstenaars, ge
leerden, buitenlanders met eredoctoraten,
de banden van het Oranjehuis met de
Leidse Universiteit etc. Nog kort tevoren,
in 1964 was in de republiek China (Tai
wan) een postzegel uitgegeven over de
Leidse industrie, namelijk een zegel met
de afbeelding van een machine voor de
farmaceutische industrie, vervaardigd
door de Leidse Apparatenfabriek.

 
  
Voor het huidige jubileumjaar heeft ons lid
Nitha van Oosten-Neuwahl eerst een
prachtig relaas voor de Sleutelpost ge
schreven over 75 jaar Leidsche vereeni
ging van postzegelverzamelaars. Daarna
schreef zij de artikelen 75 jaar  “Leidse”
vergaderlocaties en “De Sleutelpost” door
de jaren heen. Zij vroeg mij of ik een arti
kelenreeks over Leiden in de Filatelie
wilde verzorgen voor de Sleutelpost. Ik
ben hier gaarne toe bereid. Ik zal de arti
kelenreeks van het eerder genoemde erelid
W.F. Briel updaten en uitbreiden met
daarna verschenen postzegels, poststem
pels en poststukken over Leiden. In over
leg met de nieuwe redacteur zal ik de ko
mende jaren Leiden filatelistisch voor U
analyseren.
 
 
Willem Hogendoorn

 
Op bovenstaand relaas werd ik in 1999 “
getipt” door het erelid W.F. Briel. Deze
had naar aanleiding van wat wethouder
Van Hoek in 1965 gezegd had, voor de
Sleutelpost een aantal artikelen over Lei
den in de filatelie geschreven. Toen ik met
dhr. Briel daarover sprak, dat ik het een
leuk thema vond, zei hij: “dan moet jij over
Leiden een tentoonstellingskader maken,
en ik zal je helpen”. Hij haalde een schoe
nendoos uit een zijkamer en daar zaten
allemaal enveloppen in, met stempels over
Leiden, vaak aan hem zelf geadresseerd,
zoals deze over de Leidse 3-octoberfees
ten.

 
 
Dhr. Briel maakte mij zo enthousiast, dat
ik direct instemde met zijn voorstel. De
schoenendoos met enveloppen mocht ik
meenemen en thuis ben ik aan de slag ge
gaan. De stukjes van dhr. Briel in de Sleu
telpost waren voor mij al een aardige rode
draad om een tentoonstellingskader op te
zetten.
Op 23 en 24 september 2000 heb ik ter
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van
de LVvP tijdens de propagandatentoon
stelling in Museum Boerhaave, met 4 ka
ders geëxposeerd met de inzending “Lei
den, het Athene van het Noorden”. Het
publiek, dat als jury optrad, waardeerde dit
met de 3e prijs. Hieronder ziet U het certi
ficaat van mijn deelname. Dhr. Briel was
er ook zeer content over.

Postzegelbehang

TRABANT
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ok ter gelegenheid van het 25-jarig jubile
um is er, in maart 1965, een tentoonstelling
in “De Lakenhal” georganiseerd. Op de 1e
dag werd op de tentoonstelling een tijdelijk
postkantoor geopend waar speciale enve
loppen ter afstempeling konden worden
aangeboden. Het stempel luidt: “Postze
geltentoonstelling Leiden 6 t/m 15 maart
’65  25 Jaar Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars”. De vormgeving
is aangepast aan de speciale enveloppe. Er
zijn ook aantekenstrookjes met LEIDEN
L.V.v.P.V. 1940 -1965. Voor het ontwerp
van deze enveloppen had het bestuur van
de LVvPV een prijsvraag uitgeschreven.
Het werd een enveloppe met de rand van
een postzegel, een pincet en een loep met
daarin 25 en verder de tekst “ jaar Leidsche
Vereeniging van Postzegelverzamelaars”.
De speciale enveloppe kostte 25 cent en
kon voorzien worden van een speciale
postzegel: Universiteit Groningen, Bene
lux, Bijbelgenootschap, Nederlandse
Spoorwegen, Europa 1964, kinderzegels
1964 of Statuutzegel. De port van de zegels
werd extra berekend. Het aantekenstrook
je kostte 35 cent.

UITGIFTEN DOOR DE LEIDSCHE
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS
 
Zoals in het vorige artikel over de geschie
denis van ons verenigingsblad “De Sleu
telpost” vermeld werd, is het blad (toen nog
“Mededelingen” geheten) in oktober 1960
van start gegaan. Daardoor hebben we er
niets kunnen lezen over eventuele uitgiften
van de vereniging van vóór die datum. Wel
weten we dat er bij eerdere lustrumvierin
gen, vanaf 1950, tentoonstellingen werden
georganiseerd. In 1960 is er een speciaal
stempel van de posterijen “Leiden 10 ok
tober 1960. Dag van de postzegel” en een
aantekenstrookje “Leiden 20 jaar L.V.v.P.
V. Dag van de postzegel.*
 

 
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan
is er in maart 1970 weer een postzegelten
toonstelling in “De Lakenhal” en werden
de leden van de LVvPV opnieuw uitgeno
digd een ontwerp te maken voor een spe
ciale enveloppe. In januari werden de
ontwerpen op de feestvergadering tentoon
gesteld en konden de bezoekers kiezen
welke enveloppe de mooiste is. De ontwer
per van de bekroonde enveloppe kreeg een
waardebon. Het winnend ontwerp zou
worden uitgegeven, (helaas hebben we er
geen afbeelding van) maar er is geen spe
ciaal poststempel omdat de posterijen een
speciaal stempel  alleen nog maar toeston
den bij “De Dag van de Postzegel” en bij
het 25-, 40-, 50- enz. jarig bestaan van een
verenigingen.
Een postzegeltentoonstelling in “De La
kenhal” ter gelegenheid van een lustrum
kon in 1975 niet gerealiseerd worden
vanwege verbouwingswerkzaamheden en
een andere locatie bleek financiëel niet
haalbaar. Ter gelegenheid van het 35-jarig
bestaan is er ook geen speciaal stempel,
wel weer een wedstrijd. De leden van de
vereniging werd gevraagd een ontwerp te
maken voor een vignet dat gebruikt zou
worden voor de nieuw te bestellen enve
loppen van de vereniging. Op de ledenver
gadering van 26 november 1974 werden
de ingezonden ontwerpen door de aanwe
zige leden gejureerd. De heer W.B. Pots
kreeg de 1e prijs. Helaas hebben we geen
afbeelding van de enveloppe.
Voor het 40-jarig jubileum werd de leden
gevraagd een ontwerp te maken dat kon
dienen  als versiering van de omslag van
“De Sleutelpost” en voor een speciale en
veloppe die zou worden uitgegeven ter
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van
de LVvPV. Wederom won de heer Pots de
1e prijs. De tentoonstellingsenveloppe
toont de contouren van een postzegel die
wordt omvat door een uit twee banen be
staande vlag waarin de jaartallen 1940 en
1980, het geheel uitgevoerd in de kleuren

stempel met de naam van de vereniging,
50 jaar, de sleutelpost 90 met vignet en als
datum 2-4 maart 1990.

rood, wit en blauw. Ter gelegenheid van
de 68e filatelistendag die in Leiden gehou
den werd,
is er een 2e enveloppe met daarop de gevel
van het Stadhuis van Leiden en de vermel
ding 18 mei 1980 filatelistendag Leiden.
De afbeelding op de , eveneens door de
heer Pots ontworpen, enveloppe is uitge
voerd in de kleuren bruin, rood en zwart.
In het speciale stempel staat de torenspits
van het Stadhuis van Leiden afgebeeld.
Voor de frankering werd de Anne Frank
zegel van 60 cent gebruikt.
Voor het 45-jarig bestaan werd een nieuw
ontwerp gevraagd voor de omslag van De
Sleutelpost. Er waren maar drie inzendin
gen, alle drie van de heer Pots, die de 1e,
de 2e en de 3e prijs won. De mening van
een aantal leden was dat het voorgaande
voorblad best in stand gehouden zou kun
nen worden: het Stadhuis is en blijft een
mooi gebouw en was ook een sieraad voor
De Sleutelpost. Helaas hebben we niet de
beschikking over een afbeelding van het
bekroonde ontwerp.
De traditie werd voortgezet met een ont
werpwedstrijd voor een enveloppe ter ge
legenheid van het 50-jarig bestaan. Op de
enveloppe staat in de vorm van een post
zegel 50 jaar,  1940 1990, de gestileerde
leeuw met gekruiste sleutels en LEIDEN.
“Sleutelpost ‘90”staat in een rode balk met
een blauwe balk eronder en onderaan de
enveloppe de naam van onze vereniging. 
De enveloppe werd  gefrankeerd met de
postzegel die uitgegeven is ter gelegenheid
van het 400-jarig bestaan van de Leidse
Hortus botanicus. Er is een speciaal post

Over viering van het 55-jarig bestaan
hebben we in “De Sleutelpost” geen gege
vens gevonden. We weten dat er geen
speciaal poststempel beschikbaar kwam
maar voor de rest tasten we vooralsnog in
het duister.
 
Ter gelegenheid van de eeuwwisseling
hebben de posterijen een set van 5 brief
kaarten met een postzegel van 80 cent
uitgegeven. De briefkaarten betreffen de
afgelopen 100 jaar. De afbeeldingen op de
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vrijheid (oorlog en vrede) en tenslotte het
milieu (vervuiling en verantwoordelijk
heid). Ter gelegenheid van het 60-jarig
bestaan van onze vereniging zijn deze
kaarten voorzien van een speciaal stempel
met de vermelding van deze gebeurtenis,
Leiden 17 januari 2000, een afbeelding van
een postzegel en een postduif. Om het
aantal afbeeldingen in dit artikel niet al te
groot te maken, is hier één van de brief
kaarten afgebeeld.

 
De traditie ter gelegenheid van een lustrum
een postzegeltentoonstelling te organise
ren stopte in 1975 toen “De Lakenhal”
vanwege de verbouwing niet beschikbaar
was. In 2005, bij het 65-jarig bestaan van
de vereniging, is een nieuwe traditie ge
start, de postzegeltotaaldag: een dag waar
op alle facetten van het postzegel verzame
len aan bod komen, voor het hele gezin.
Als aandenken heeft ieder lid van de vere
niging een postfrisse en een gestempelde
jubileumpostzegel ontvangen.

kaarten gaan over het vervoer (de wereld
komt dichterbij), het speelgoed (spelend
opgroeien), de vrije tijd (verzamelen), de

 
De postzegeltotaaldag werd een succes.
Het bestuur besloot tot herhaling in 2006.
In plaats van een lustrumviering was er een
speciaal thema: Rembrandt, vanwege het
feit dat het 400 jaar geleden is dat Rem
brandt geboren werd.
Vanaf 2006 zijn er de z.g. persoonlijke
postzegels, ook wel frame-zegels ge
noemd.  Dit zijn postzegels met een door
TNT-post (later Post NL) vastgesteld
kader met waarde aanduiding. Daarbinnen
is plaats voor een persoonlijke afbeelding.
Onze penningmeester en redacteur van
“De Sleutelpost”, de heer F. Hemelop,
heeft vanaf 2007 elk jaar een persoonlijke
postzegel voor de LVvPV ontworpen die

elk jaar op de postzegeltotaaldag voor het
eerst verkrijgbaar was. Het onderwerp, ook
het thema van de postzegeltotaaldag, be
trof telkens Leiden en een aan het jaartal
gerelateerde gebeurtenis. Er zijn velletjes
met tien zegels (de zegels kunnen ook los
gekocht worden) en speciale enveloppen
met de betreffende zegel en een speciaal
poststempel voor de eerste dag van uitgif
te. Intussen zijn verschenen:
2007. Op 12 januari 1807 ontplofte in de
binnenstad van Leiden een vrachtschip dat
geladen was met 17000 pond buskruit. De
ravage was enorm, een groot deel van de
binnenstad was verwoest, er waren 2000
gewonden en ongeveer 160 doden. De
mogelijke oorzaak van de ramp: een
schippersjongen die aan dek een eitje ging
bakken waarbij er vonken vrijkwamen. De
ramp werd filatelistisch herdacht met het
uitgeven van een persoonlijke postzegel
van 44 eurocent met daarop een afbeelding
van het kruitschip.
 

2008. Frederik Kaiser werd in 1808 gebo
ren. Al op zijn 18e jaar werd hij aangesteld
als observator van de Leidse Sterrenwacht
die in die tijd niet veel meer was dan een
houten keet op het dak van het Academie
gebouw. Frederik Kaiser was de grondleg
ger van de Leidse sterrenkunde en van de
Leidse Sterrenwacht. Deze grote geleerde
werd herdacht met een persoonlijke post
zegel van 44 eurocent waarop hij staat af
gebeeld met zijn naam, zijn geboorte- en
sterfdatum en de gegevens van de Leidse
Sterrenwacht.
 

2009. De Pilgrim Fathers waren het thema
van dat jaar. 400 jaar geleden, van 1609 –
1620 zochten en vonden zij onderdak in de
“vluchtelingenstad” Leiden. Door slechte
economische omstandigheden besloten de
Pilgrim Fathers naar de “Nieuwe Wereld”
te trekken. De helft van de gemeenschap
vertrok op 22 juli 1620 naar Southampton
om zich daar bij anderen te voegen en
gezamenlijk verder te reizen. Op de per
soonlijke postzegel zien we de Leidse
groep (een man en een vrouw in kleder
dracht van die tijd) in Delftshaven met
roeibootjes naar de “Speedwell” varen om
in te schepen. De relatie met Leiden komt
tot uitdrukking in een vlag met twee ge
kruiste sleutels. Met de postzegel is een
“provisorische” enveloppe vervaardigd
met een afbeelding van het zeilschip, het
jaartal 2009 en de naam van onze vereni
ging. Er is een stempel met in het midden
het zeilschip en daar omheen de tekst
“Leyden Holland residence of the Pilgrim
Fathers -1609-1620-. **
 

2010. Wederom een lustrumjaar. Het
thema bij het 70-jarig bestaan van de ver
eniging was: een moedig jaar 1940. Op 26
november 1940 hield de Leidse hoogleraar
en decaan van de Juridische Faculteit prof.
mr. R.P. Cleveringa zijn openbare pro
testrede tegen het ontslag van Joodse
ambtenaren en collega’s door de Duitsers.
Cleveringa’s juist ontslagen leermeester,
promotor en collega professor Meijers
staat in de rede centraal. Cleveringa kreeg
een daverend applaus van de studenten die
massaal waren toegestroomd. De volgende
dag werd hij door de “Sicherheitspolizei”
gearresteerd. Na ruim acht maanden ge
vangenschap werd hij uit het ‘Oranjehotel’
ontslagen. Op de persoonlijke postzegel
staat een foto van prof. mr. Cleveringa, het
Academiegebouw en het wapen van de
Leidse Universiteit. Als tekst: een moedig
jaar 1940, R.P. Cleveringa protestrede 26
november en L.V.v.P. Leiden opgericht 17
januari en de datum van uitgifte 17 janua
ri 2010. Door veranderingen van de post
tarieven is er zowel een zegel van 44 euro
cent als een zegel met aanduiding “1”.
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Behalve de postzegel is er een speciale
enveloppe met daarop een gedeelte van de
rede van prof. mr. Cleveringa en een spe
ciaal stempel: L.V.v.P. 70, 1940 2010. Het
eerste velletje zegels en de enveloppe zijn
op de postzegeltotaaldag door burgemees
ter Lenferink uitgereikt aan mevrouw H.
ten Kate-Cleveriga, een dochter van pro
fessor Cleveringa.

 
2011. Aanleiding tot het oprichten van de
Leidse 3 October Vereeniging was de
onthulling van een monument van burge
meester Van der Werf in 1884 waarna op
13 mei 1886 de vereniging werd opgericht.
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan
van de 3 October Vereeniging werd een
persoonlijke postzegel gecreëerd met
daarop het vaandel van die vereniging, het
standbeeld van burgemeester Van der
Werf en de Leidse hutspot. Op de speciale
enveloppe zijn behalve het vaandel en de
hutspot ook haringen en wittebrood afge
beeld. Er is een stempel t.g.v. de 1e dag
van uitgifte, 16 januari 2011, met twee
haringen en de tekst 3 October Vereeniging
1886 – 2011. Het 1e velletje en de enve
loppe werden door de heer E. Filemon,
voorzitter van de lustrumcommissie van de
3 October Vereeniging, verkleed als bur
gemeester Van der Werf (uit 1574), uitge
reikt aan mevrouw E. van Eijk- van He
slinga, voorzitter van de 3 October Veree
niging.

2012. Het thema was deze keer: “De Pie
terskerk is 500 jaar mooi, ook zonder to
ren”. In 1512 is de ongeveer 110 meter
hoge toren (inclusief de houten torenspits
van 35 meter) ingestort. Dit feit werd her
dacht met een persoonlijke postzegel
waarop de kerk zowel met als zonder toren
staat afgebeeld. Ook het orgel van de kerk
en de sleutels van Petrus (en het van Leid
se wapen) staan erop. Er is een speciale
enveloppe met daarop de Pieterskerk en
een stempel van de 1e dag van uitgifte, 15

januari 2012, met in het midden een afbeel
ding van de Pieterskerk en daar omheen de
tekst Pieterskerk Leiden. 500 jaar mooi
zonder toren en de datum. Het 1e velletje
en de enveloppe werden door mevrouw F.
Hurkmans, directeur van de Pieterskerk
uitgereikt aan de toen oudste inwoonster
van Leiden, de 107-jarige mevrouw Lan
gezaal-Timmers. De Pieterskerk is de
persoonlijke postzegels ook zelf voor haar
verzendingen gaan gebruiken. Er moest
bijbesteld worden, de tweede versie is iets
afwijkend, het logo “Pieterskerk Leiden”,
is toegevoegd.

aangeboden aan burgemeester Lenferink.

2014. Dat jaar werd aandacht besteed aan 
de in 1564 geboren  Pieter Pauw (ook be
kend als Petrus Pavius). Hij studeerde ge
neeskunde in Leiden en werd er in 1589
buitengewoon hoogleraar. Pieter Pauw is
vooral bekend omdat hij in 1596/97 het
eerste anatomische theater van Nederland
liet bouwen (een replica daarvan staat
opgesteld in het Museum Boerhaave in
Leiden) en vanwege zijn zorg voor het
bestuur en het onderhoud van de Leidse
Hortus Botanicus. Ter gelegenheid van de
450e geboortedag van Pieter Pauw wijdde
het Museum Boerhaave een tentoonstel
ling aan hem. Die 450e geboortedag werd
ook aanleiding voor een persoonlijke
postzegel. Naast het portret van Pieter
Pauw is daarop een detail van het anato
misch theater afgebeeld. De verbonden
heid met de Hortus wordt aangegeven met
de bloem en de vrucht van de Aesculus
pavia. Dit plantengeslacht is door Boer
haave naar Pieter Pauw vernoemd. Er is
ook een speciale enveloppe met daarop het
anatomisch theater en een stempel van de
1e dag van uitgifte, de tekst postzegelto
taaldag Leiden Pieter  Pauw 23 maart 2014
rond een getekende Pieter Pauw. Het 1e
velletje en de enveloppe werden op de
postzegeltotaaldag door mevrouw Janneke
Brinkman, die veel in de Hortus getekend
heeft, aangeboden aan de bekende Leidse
huisarts Har Meijer.

2013. “Gerrit (Gerard) Dou 1613-1675
Leidse fijnschilder”, was het thema van de
postzegeltotaaldag die op 27 januari werd
gehouden. Gerrit Dou was een leerling van
Rembrandt. Hij ontwikkelde zich tot een
ook in het buitenland  beroemde fijnschil
der. Vaak schilderde hij zijn tafereel als
gezien door een boogvenster, wat de inti
miteit van het geheel bevorderde. Licht en
donker wist hij op subtiele wijze weer te
geven. Ter gelegenheid van de 400e ge
boortedag van Gerrit Dou is een persoon
lijke postzegel gemaakt waarop hij is afge
beeld in een palet. Er was wederom een
enveloppe met daarop een schilderij en een
stempel van 1e dag van uitgifte met de
schilder in een toog en de tekst er omheen
: postzegeltotaaldag en de datum. Ons lid
professor H. A.C. Kamphuisen, die veel
onderzoek naar Gerrit Dou heeft gedaan en
daarover in “De Sleutelpost” heeft gepu
bliceerd, heeft het eerste postzegelvelletje
met de enveloppe op de postzegeltotaaldag

2015. Tot slot ons 15e lustrum. Het lag
voor de hand dat de persoonlijke postzegel,

deze keer door de heer Hemelop in eigen
beheer uitgegeven, gewijd zou zijn aan het
75-jarig bestaan van de vereniging. Op de
zegel staat bovenaan de kop van het
Leidsch Dagblad van 18 januari 1940 met
daaronder, gedeeltelijk onder een loep, een
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De Chinese jaartelling is een jaartelling uit
de Chinese cultuur, die heden ten dage
weinig meer gebruikt wordt.
De jaartelling bestond ten tijde van het
Keizerrijk China uit het zoveelste jaar van
de jaartitel waaronder een keizer regeerde.
Na val van de laatste dynastie en de oprich
ting van Republiek China werden officiële
gebeurtenissen gedateerd als jaar van de
Minguo, (  , de Republiek). Die periode
begon op 1 januari 1912 en is te beschou
wen als een jaartitel zonder keizer. Na de
vestiging van de Volksrepubliek in 1949
werd dit systeem op het vasteland van
China afgeschaft. Het wordt echter nog
steeds gebruikt op Taiwan, zij het uitslui
tend voor officiële aangelegenheden. Op
Taiwan begon op 1 januari 2011 het 100e
jaar van het tijdperk van de Republiek.
De meeste Chinezen gebruiken heden geen
Chinese jaartelling. Zelfs de Chinese ka
lenders vermelden geen Chinese jaartel
ling. De Chinese jaartelling wordt voorna
melijk gebruikt door een deel van de over
zeese Chinezen. Zij gebruiken de jaartel
ling die begint met het eerste regeringsjaar
van de Gele Keizer/Huangdi. Dat was
volgens berekeningen die Liu Xin aan het
begin van onze jaartelling waren gemaakt
het jaar 2698 v.Chr. Ook 2697 v.Chr. en
2637 v.Chr. worden genoemd. Daarom
was het Gregoriaanse jaar 2000/2001 het
Chinese jaar 4637, 4697 of 4698.

Lezing W. Hogendoorn
In de vergadering van 18 mei hield ons
erelid de heer W. Hogendoorn een presen
tatie over de oprichting van onze vereni
ging.
Zoals van Willem gewend deed hij dat op
een geanimeerde wijze.
Het was een presentatie hoe en wanneer
onze vereniging opgericht is vanaf het
eerste begin met data van gebeurtenissen
daarna. Enkele oud leden passeerden de
revue en wat hun bijdrage waren voor de
vereniging.
Ik denk dat vele leden niet wisten hoe het
e.e.a. tot stand gekomen was en het was
daarom een welkome aanvulling van de
kennis m.b.t . tot de vereniging.
Er was zelfs een prijsje voor degene met
het juiste antwoord op een vraag van Wil
lem.
Ik zag weinig vingers omhoog gaan voor
het juiste antwoord en heb gemeend een
kopie van Wikipedia over de chinese jaar
telling erbij te zetten. Een beetje extra
kennis kan nooit kwaad, ook voor de
schrijver van dit artikel.

 

 

deel van het artikel over de oprichtingsver
gadering van 17 januari. Links daarvan
staat het Leidse Stadhuis zoals dat ook
sinds begin 2014 op de omslag van “De
Sleutelpost” prijkt. En natuurlijk zijn er de
twee gekruiste sleutels die we ook op de
andere persoonlijke postzegels aantreffen.
Een speciale enveloppe met daarop het
krantenartikel over de oprichting met
daarnaast een foto van de heer G.M. Min
nema (één van de oprichters) èn een stem
pel met de torenspits van het Leidse Stad
huis omringd door de tekst “75 jaar Leid
sche Vereeniging van postzegelverzame
laars. 1940 2015 . 17 januari 2015, voltooit
het geheel.

 
 
 
Uit diverse afleveringen van “De Sleutel
post” samengesteld door
Nitha M.E. van Oosten-Neuwahl

*Hartelijk dank aan de heer W. Hogen
doorn voor het beschikbaar stellen van
afbeeldingen van de lustrumenveloppen
1960 – 2000.
**Hartelijk dank aan de heer F. Hemelop
voor het beschikbaar stellen van de afbeel
ding van de “provisorische” enveloppe. 

Ruilbeurs
Zaterdag 26 september 2015 organiseren
de postzegelverenigingen Alphen aan den
Rijn, Bodegraven, Boskoop en Gouda een
een Ruilbeurs voor postzegels-munten en
ansichtkaarten.
Locatie: Rijngaarde, Rijngaarde 1 2411EV
Bodegraven-Dronenwijk.
Buslijn 178 Gouda Bodegraven v.v. stopt
op 5 minuten loopafstand.
De locatie is bereikbaar voor mindervali
den.
Aanvang 10.00 uur – 16.00 uur
Semi-handelaren, ruiltafels en jeugdhoek
aanwezig.
Voor de jeugd zijn er gratis postzegels.
Toegang 2 euro (tot 18 jaar gratis).
 
Inlichtingen betreffende de Ruilbeurs:
06-53260579 of 06-24242546 – 06-11756185.
Website: http://postzegelvereniging-nvp
v-bodegraven.jouwweb.nl/
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Correctie Moresnet
In het vorige nummer van de Sleutelpost
stond een artikel van dhr. W.J.J. Pijnen
burg.
Het artikel was echter geplaatst zonder
bijbehorende plaatjes.
Het artikel moet gezien worden met tekst
en met plaatjes.
Zonder dit komt de essentie en duidelijk
heid van het artikel niet goed over.
Vandaar dat is besloten, in overleg met de
schrijver van het artikel, het artikel op
nieuw te plaatsen maar nu met de plaatjes.

Hij moest er wel bijschrijven Belgisch
Moresnet, want na het Congres van Wenen
(1814-1815) was het stadje opgesplitst in
drie delen, namelijk Belgisch Moresnet,
Duits (Preußisch) Moresnet en Neutraal
Moresnet. Ze vielen dus alle drie onder
verschillende postadministraties. Na de
eerste wereldoorlog werden de drie Mores
netten weer verenigd en aan België toege
wezen. Thans maakt Moresnet deel uit van
de gemeente Blieberg. Daarin betekent het
eerste element blie “lood”, de plaatselijke
uitspraak van het Duitse Blei met dezelfde
betekenis. De Franse naam voor deze ge
meente is Plombières, waarin plomb na
tuurlijk weer ”lood” betekent. De afge
beelde kaart dateert van 1900 en dus be
stond er toen nog een apart Belgisch Mo
resnet. Een zelfstandig Neutraal Moresnet
heeft van 1816 tot 1919 bestaan.
Een postale bijzonderheid is dat neutraal
Moresnet geen eigen postadministratie
had, zodat de bezorging door de Belgische
posterijen werd verzorgd. Het is dus zeer

Moresnet
Moresnet, een postpuzzeltje
 
In vorige bijdragen aan ons tijdschrift heb
ik het gehad over Ottomaanse post naar
Eindhoven (Sleutelpost 195, p. 13-14) en
naar Amsterdam (Sleutelpost 196, p.
13-14).

 
Deze keer ga ik iets over de grens: naar
Moresnet in België, om precies te zijn, vlak
onder Vaals in het Duitstalige deel. Post
uit het Ottomaanse rijk naar onze streken
was natuurlijk op de eerste plaats zaken
post, maar een zeer goede tweede is de
pelgrimspost. Het Heilige Land lag im
mers in het Ottomaanse Rijk en er werden
van tijd tot tijd bedevaarten georganiseerd
naar Palestina. Een van die pelgrims, ka
pelaan Schaeben uit Montzen stuurt een
vriendelijk briefje naar pastoor Rousch in
buurgemeente Moresnet.

moeilijk om uit te maken of de post naar
Belgisch of naar neutraal Moresnet werd
verstuurd. Dat kun je dus alleen aan de
straatnaam in het adres zien. Maar onze
kaart heeft geen straatnaam; we nemen dan
maar aan, dat het, zoals de aanduiding op
de kaart ook suggereert,  om Belgisch
Moresnet ging.
Tot 1870 werd de Duitse post vanuit het
Ottomaanse Rijk verzorgd door de Oosten
rijkse post. Pas vanaf 1870 was er een Duits
kantoor in Constantinopel, dat de zegels
van de Norddeutscher Postbezirk voor
frankering gebruikte. Vanaf 1884 werden
zegels van de Duitse Reichspost gebruikt
met een opdruk in Turkse munt. De zegels
van het hier gebruikte type waren tot 1908
geldig. De afgebeelde kaart werd gefran
keerd met Michel nr. 7, die overigens in
drie kleurvarianten bestaat: bruinroze,
bruinrood en rood. Het gebruikte zegel is
duidelijk de laatste kleurvariant. De kaart
is op 11 oktober 1900 verzonden vanuit het
pas in dat jaar geopende Duitse kantoor in
Jerusalem en het zegel is ontwaard met een
enkelringsstempel van het type H. Het
aankomststempel van het postkantoor in
Montzen vermeldt als datum 22 oktober
[1900] tussen 12.00 en 13.00 uur. De kaart
is dus elf dagen onderweg geweest.
Voor de nieuwsgierigen onder ons: Wat
schreef kapelaan Schaeben nou eigenlijk
aan pastoor Rousch?
 
Jerusalem, den 10. Oct. 1900
Hochwürdiger Herr Pastor!
Sende Ihnen aus der heil[iger] Stadt

meine herzlichen Grüßen!
Ihr ergebenster
H. Schaeben
Kaplan in Lontzen-Herbesthal
 
Ik denk dat de pastoor erg verguld geweest
is met zo een respectvolle groet uit Jerusa
lem.
 
W.J.J. Pijnenburg
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Het mooiste van postzegels
PostNL geeft elk jaar een aantal bijzondere 
postzegelvelletjes uit waarover we graag 
wat meer willen vertellen. Dat doen we 
in de prestigeboekjes. Dit jaar verschenen 
er boekjes over de Klassiekers uit het 
Louwman Museum en de Orchideeën van 
het Gerendal. Over Keramiek, het thema 
van de serie Mooi Nederland, en over de 
UNESCO Werelderfgoederen in Nederland 
is meer te vertellen dan we op de postzegel 
kwijt konden. De boekjes over 175 jaar Spoor 
en de uitdieping van het prachtige ontwerp 
van Jan van Krimpen voor de cijferpostzegel 
uit 1946 zijn beslist de moeite waard.

Kortom, een abonnement op de prestige-
boekjes Nederlandse postzegels is een 
verrijking van uw verzameling. Elk jaar 
verschijnen er zes nieuwe boekjes.

Als u via uw postzegelvereniging een 
abonnement afsluit, ondersteunt u 
daarmee tevens uw eigen vereniging. 

In Memoriam Mw. C.J. Arbouw-Lomeijer (19-5-1934 - 28-6-2015)
 
Op 28 juni 2015 is overleden Corry Arbouw op de leeftijd van 81jaar. Zij was bijna 35 jaar lid van onze vereniging.
Corry was al geruime tijd ziek en wist dat zij niet beter zou worden. Dat weerhield haar niet om met belangstelling het wel en wee
van onze club te blijven volgen.
Corry is korte tijd bestuurslid geweest in de functie  Algemeen & PR.
Zij nam haar verantwoordelijkheid toen het er op leek dat de vereniging moest worden opgeheven wegens gebrek aan bestuurs
leden. Zij meldde zich en vormde toen met enkele anderen een nieuw bestuur.
Haar inbreng in de bestuursvergadering was altijd afgewogen en doordacht, zij hield niet van ondoordachte beslissingen. Liever
een keer extra vergaderen dan met een “slecht” gevoel een besluit nemen. Zij had reeds plannen bedacht om de vereniging pu
blicitair beter op de kaart te zetten. Helaas is haar niet de tijd gegund om dit werk af te maken.
Op 28 juni is zij overleden, vrijdag 3 juli is zij naar haar laatste rustplaats gebracht.
Corry rust zacht, wij zullen je missen.
 
Cor Verlooij

Nijntje
PostNL brengt dit jaar een hommage aan Dick Bruna, de tekenaar van nijntje, met een bijzondere serie Persoonlijke Postzegels. Dit
velletje is gewijd aan het nijntjeboek 'Nijntje in de speeltuin'.
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14-09  Grenzeloos Nederland: USA
 
14-09  Charlotte Dumas: Portretten
 
12-10  Scheepsmodellen
           van het Maritiem Museum
 
12-10  Verlichting
 
16-10  Dag van de Postzegel 2015
 
02-11  Kinderpostzegels 2015
 
24-11  Decemberzegels 2015
 

Nieuwe uitgiften
 
 
Postzegelmapje 523: 200 jaar Slag van
Waterloo (22 juni 2015)
Dit postzegelmapje bevat 4x de postzegel
met het portret van Willem II uit de serie
200 jaar Slag van Waterloo, aangevuld met
extra informatie over het onderwerp, het
ontwerp en de technische gegevens.
 
 
 
200 Jaar Slag van Waterloo (22 juni 2015)
 
PostNL herdenkt met het postzegelvel 200
jaar Slag van Waterloo dat twee eeuwen
geleden het coalitieleger van Britten en
Nederlanders onder aanvoering van de
Britse bevelhebber Wellington een einde
maakte aan alle machtsaspiraties van Na
poleon Bonaparte
 
 
Ontdek de wetenschap (20 juli 2015)
PostNL brengt op 20 juli 2015 het postze
gelvel Ontdek de wetenschap uit in samen
werking met het Science Center NEMO.
Het velletje telt twee maal vijf verschillen
de postzegels met illustraties van vijf na
tuurkundige experimenten die kinderen
thuis kunnen uitvoeren.
 
 
 
 
Prestigeboekje 59: Brieven schrijven (17
augustus 2015)
In dit handzame prestigeboekje vindt u alle
postzegels uit de serie Brieven schrijven,
aangevuld met uitgebreide achtergrondin
formatie rond het onderwerp, ontwerp en
de technische gegevens.

Postzegelbeurs
Voorschoten
Postzegel, Munten en Kaartenbeurs
Voorschoten
november 14 @ 09:30 - 16:00
Sporthal De Vliethorst,
Burg.van der Haarplein 9, Voorschoten,
2251 CT Nederland
Op zaterdag 14 november wordt de vol
gende editie van deze jaarlijkse beurs in
samenwerking met de NVPV Voorschoten
in de bekende sporthal De Vliethorst ge
houden.
In deze 1200m2 grote sporthal zal het
aanbod aan zowel filatelie, munten en an
sichtkaarten weer ruim en divers zijn.

Vergaderingen
 
Vergaderingen voor 2015
 
 
 
28 september
 
Reguliere vergadering, met veiling
Vaststelling begroting 2016
 
26 oktober
Jubileumveiling (b.v. zonder provisie op
aankopen)
 
23 november
Reguliere vergadering, met veiling
 
21 december
Afsluitende avond met Bingo met mooie
filatelistische prijzen.
 
 

Rondzending 
Verslag rondzenddienst 2014/2015
 
Door de enthousiaste medewerking van de
onder-administrateurs en sectiehoofden,
zijn wij weer in staat geweest om U een
heel seizoen van rondzendingen te voor
zien.
 
De verkopen zijn dit seizoen bijna gelijk
gebleven aan vorig jaar.
Dit komt vooral door een aantal mooie
boekjes met mooi oud materiaal.
 
Door overlijden, ziekte en vergrijzing zakt
het aantal deelnemers aan de rondzend
dienst.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt het aantal
secties in te krimpen.
Er hebben door verschillende omstandig
heden, minder rondzendingen gelopen dan
anders, nl. 155 in elf secties.
Alle boekjes met registratienummer 2001
t/m 2400 zijn retour inzender.
Er zijn 260 nieuwe boekjes ingeleverd al
dan niet voorzien van een omslag.
De ontvangstkaarten (rode omslag) van het
afgelopen seizoen kunnen worden vernie
tigd.
 
In december 2014 is ons sectiehoofd de
heer Fons Blonk overleden.
Hij heeft meer dan 35 jaar de rondzendin
gen in een deel Leiderdorp meer dan uit
stekend verzorgd.
Gelukkig hebben wij mevrouw  Wil Ro
denburg-Lodder bereid gevonden bereid
gevonden om een sectie in Leiderdorp over
te nemen. Hartelijk dank daarvoor.
 
Tot slot wil ik het team van medewerkers/
sters hartelijk bedanken voor het vele
werk, dat zij iedere keer weer verrichten.
 
Jan Pieters
Administrateur

Vickrey-veiling
De Vickrey-veiling:
 
Deze veilingmethode dankt zijn naam aan
de Canadese econoom en Nobelprijswin
naar William Vickrey.
Bij deze opzet brengen de kandidaat-ko
pers schriftelijk en tegelijkertijd een bod
uit bij de notaris. Dat gebeurt met gesloten
enveloppen.
De hoogste bieder wordt de koper, maar
hij/zij betaalt de prijs van de op één na
hoogste bieder.
 
De Vickrey-aanpak werd bekend in de
postzegelhandel.
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Handeltje
 
Een mooi handeltje: PostNL en de
guldenzegels
Het zal weinigen van ons ontgaan zijn dat
er in de afgelopen jaren nogal wat heisa is
geweest rond de ongeldigverklaring door
PostNL van de guldenzegels. In allerlei
filatelistische media en alles wat daarmee
samenhangt, zijn uitgebreid de argumen
ten uitgewisseld waarom PostNL in per 1
november 2013 wel/niet deze zegels uit de
roulatie zou moeten halen. De rechter is er
uiteindelijk aan te pas moeten komen om
de rechtmatigheid van het besluit van
PostNL te bekrachtigen. De storm is weer
langzaam gaan liggen en menig verzame
laar heeft in gedachten een lange neus
gemaakt naar speculanten die met de strop
zijn blijven zitten. Ook de vaak schimmige
handeltjes met koop en verkoop van de
frankeergeldige guldenzegels ver onder
nominaal zijn weer een beetje binnen
maatschappelijk aanvaardbare proporties
gebracht. Toch blijkt deze hele zaak alles
behalve afgerond. Erik den Boer kwam
onlangs met het laatste nieuws uit de
Volkskrant. In zijn editie van zaterdag 25
april 2015 publiceerde de Volkskrant
onder de titel Miljoenenfraude met valse
postzegels een op zijn zachtst gezegd ont
hullend artikel over een van de totnogtoe
onderbelichte aspecten van deze hele
kwestie. De auteur is Tom Kreling. De
strekking van het artikel wordt samengevat
in een kader boven de titel van het verhaal.
Twee Limburgse jeugdvrienden besluiten
in 2010 een handel te beginnen in oude
guldenpostzegels. De zaken gaan zo goed,
dat ze zelf zegels bijdrukken. Het wordt de
grootste postzegelfraude in de Nederland
se geschiedenis. De twee vrienden zijn
Jurgen L. en Dimitri W. En inderdaad, het
gaat hier niet om kleine bedragen. Volgens
het artikel zou in 2010 en 2011 1,8 miljoen
euro zijn binnengekomen. Natuurlijk
begon de omvang van deze handel bij
sommige toeleveranciers voor het Lim
burgse bedrijf wel argwaan te wekken,
maar “de bron van postzegels houdt nooit
op”, verzekert een van de vrienden. De
bron blijkt een Heidelberg Speedmaster
52, een drukmachine die maximaal 15.000
vellen in een uur kan bedrukken. Het
spreekt vanzelf dat PostNL op den duur
achter het bestaan van deze vervalsingen
komt. Ik citeer verder uit het Volkskrant
artikel:
Eind 2011 legt PostNL beslag bij de be
trokkenen in de fraudezaak. Jurgen L. re

ageert meteen. Hij laat een medewerker die
de websites beheert weten dat de boel op
zwart moet. Op 2 mei 2012 doet justitie
invallen in Nederland, België, waar Dimi
tri W. woont en in Duitsland waar Jurgen
L. woont. Ze zitten kort vast. PostNL be
gint daarna bij de rechtbank in Amsterdam
een civiele procedure en eist een forse
schadevergoeding. Op 10 april legt de
rechter de twee mannen op als schadever
goeding aan PostNL een voorschot van 2,6
miljoen euro te betalen. Omdat ze dat niet
doen worden hun bedrijven failliet ver
klaard. De strafzaak loopt nog.
Nu zijn postzegels en fraude al lang aan
elkaar gelinkt. Daarbij wordt gewoonlijk
onderscheid gemaakt in fraude ten nadele
van de post en fraude ten nadele van de
verzamelaar. Wat hier als fraude ten nade
le van de post begon, namelijk het drukken
van valse frankeergeldige zegels, blijkt -
nog altijd volgens het Volkskrantartikel -
uiteindelijk toch ook uit te draaien op
fraude ten nadele van de verzamelaar.
PostNL is blijkbaar in staat om de nodige
tegenmaatregelen te nemen door de betref
fende zegels ongeldig te verklaren en om
de schade te beperken door een juridische
claim neer te leggen bij de verdachten.
Maar de verzamelaar heeft het nakijken. Ik
citeer weer de Volkskrant: Henk Vleeming
(medewerker van Corinphila te Amstel
veen): noemt het een drama voor sommige
verzamelaars. “In één klap was hun verza
meling niets meer waard. Dat vind ik veel
erger dan de fraude”. Er waren namelijk
verzamelaars die zich hadden toegelegd op
guldenzegels, als een soort investering. Ik
vond dit nogal een merkwaardige uitlating
van de heer Vleeming. Het is toch normaal
dat zegels na een bepaalde tijd hun geldig
heid verliezen? Het gaat toch al vanaf 1852
zo. Als je dan een (te) grote voorraad hebt
liggen om er later nog mee te frankeren,
dan heb je ze óf niet op tijd weggeplakt óf
je hebt zitten speculeren. Maar voor de te
goeder trouwe verzamelaar is er toch niks
aan de hand, want de betreffende zegels
behouden hun cataloguswaarde (wat je
daarvan ook denken mag). Dus was mijn
vraag: welke verzamelaar is nou uiteinde
lijk gedupeerd?
Kijk, dat de handel erbij inschiet, dat snap
ik: frankeergeldige zegels zijn op basis van
hun nominale waarde nog iets waard en
zegels die niet meer voor frankering zijn
toegelaten, zijn veel minder waard, name
lijk zoveel procent van hun cataloguswaar
de (als er, zoals in dit geval, al belangstel
ling voor is).
Ik heb deze kwestie voorgelegd aan die

zelfde heer Henk Veeling van Corinphila.
Op 18 mei antwoordde hij: “Zoals zo vaak
met journalisten het geval [is], maken ze
er een mooi verhaal van. Of alles klopt wat
de geïnterviewde heeft gezegd, komt op
plaats 2.” Wat er dan mis is gegaan, is wel
een belangrijk punt voor de verzamelaar.
Het blijkt namelijk, dat hij “deze postze
gels als verzamelobject (…) in het geheel
niet [heeft] genoemd.”
 
Samenvattend:
1. de verzamelaar is in het geheel niet ge
dupeerd.
2. PostNL is door de productie van valse
zegels gedupeerd, maar kan de schade
gedeeltelijk verhalen op de boosdoeners.
3. De speculanten zijn door PostNL gedu
peerd, doordat via waardepapieren (post
zegels) diensten zijn ingekocht die nooit
door PostNL zijn geleverd. Zij kunnen dus
nergens verhaal halen.

Servie wint PostEurop
 
PostEurop, de organisatie van Europese
Postbedrijven heeft ook in 2014 een wed
strijd uitgeschreven welk land de mooiste
Europazegels uitgeeft.
Het betreft hier een jaarlijks online gebeu
ren “The Europa Stamp Best Design Com
petition”.
De uitslag voor het jaar 2014 werd pasge
leden door PostEurop bekend gemaakt.
Het thema van de Europazegels 2014 was
“Nationale Muziekinstrumenten”.
Publiekslieveling was een postzegel van
Servië met de afbeelding van een traditio
neel geklede Servische man, die een Ser
vische doedelzak bespeelt.
 
(bron: AIJP – 150206)
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(advertentie)

Jubileumzegel 2015
Op 17 januari 2015
verscheen mijn 9e

persoonli jke postzegel
in de reeks ‘Leiden’.

N a t u u r l i j k i s d e z e z e g e l
g e w i j d a a n h e t 7 5 - j a r i g

j u b i l e u m v a n o n z e L e i d s c h e
v e r e e n i g i n g v a n

P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s .

S p e c i a a l : h e r d e n k i n g s e n v e l o p m e t o f f i c i e e l P o s t N L - s t e m p e l !
B e p e r k t t e k o o p . K i j k o p d e w e b s i t e v o o r m e e r i n f o r m a t i e .

Op de zege l s t aat mark ant de
kop van het Le idsch Da gb lad
va n donderda g 18 jan uar i 19 40.
Onder de loep , d ie symbool
s t aat voor on ze hobby
‘de f i l a t e l ie ’ , z ie t men een
dee l van het art ik e l over de
op r icht ing sverg ader ing van
woen sda g 17 janua r i 194 0.

De a fbee ld ing van het sta dhu is
i s ont leend aan de om sla g van
de S leute lp ost , d ie da ar s in ds
het beg in va n 2014 jaar pr i jk t .
Ook - trad i t ieget rouw z i jn
de s leute l s van Pet ru s op de
p ost zege l aa nwez ig .

E n . . . 2 015 - 194 0 = 75 !

F rans Hem elop

De prijs van een velletje van 10 zegels is € 8,50 (voor leden L.V.v.P.) en
€ 9,50 (voor niet-leden). Verzending van een (of meer) velletje(s) is € 2,00.
Losse zegels zijn te koop: € 0,85 (leden L.V.v.P.) of € 0,95 (voor niet-leden).

Wilt u één of meer velletjes of losse zegels bestellen?
Mail dan: frans@hemelop.nl - of bestel via: http://hemelop.nl/

(advertentie)
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