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Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars

3 winkels
4 internetsites

o.a. gratis wereldcatalogus en magazines
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 filatelistisch tijdschrift en blog en freestampmagazine.com is ons engelstalig 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 bankpapier en leveren we benodigdheden van alle merken.
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

Algemene informatie

Het is weer gelukt om 20 pagina’s voor de
Sleutelpost te maken.
Het kostte deze keer wat meer moeite. Met
behulp van de vaste schrijvers is het toch
weer gelukt. Met laatste moment artikelen
kon het net gevuld worden. Toch had ik
graag wat artikelen in voorraad zodat ik
wat speling heb om te publiceren. Het hoeft
geen diepgaand artikel te zijn maar een
verhaaltje over het een en ander is leuk.
Misschien heeft u andere hobby’s waar wat
over te vertellenis.
De eerstvolgende Sleutelpost ligt er voor
de ledenvergadering van 25 september bij
u in de bus. Dus nog een hele zomer in het
vooruitschiet. In het zonnetje met pen en
papier, een glaasje erbij en dan lukt het wel.
De lezing, die de heer Kniese hield, vind
ik een goed voorbeeld hoe je creatief met
postzegels, wereldgebeurtenissen en eigen
inzichten iets moois kunt maken.
Je kan je collega verzamelaars laten zien
wat je ervan gemaakt hebt. Iets om trots op
te zijn.
Doet u aan sport, misschien is daar iets over
te verzamelen?
Dat ene mooie reisje waar u naar toe bent
geweest?
Je kan bij je eigen geboortejaar beginnen
of dat bij je zoon of dochter. De hoeveel
heid informatie zal dan wat minder zijn.
Als portliefhebber heb ik in de loop van
jaren een verzameling Ports aangekocht
van het geboortejaar van mijn zoon. De
totale verzameling betrof ongeveer 20
portflessen van zijn geboortejaar, in ver
schillende kwaliteitsklassen.
Bij speciale gelegenheden werd er een fles
opengetrokken. In de bijna 40 jaar zijn alle
flessen op één na op. Je proeft, als de port
zo'n lange tijd heeft gelegen, wel de smaak
van een port op leeftijd. Je moet er vroeg
mee beginnen. Begin je later dan wodt de
port steeds duurder en dan is het niet leuk
meer. Dan kan je altijd nog postzegels
verzamelen. Maar wat duurder is weet ik
niet.
Als port verzamelen je hobby is en je wilt
er niet meer mee verder, dan heb je altijd
nog het genot van die oude ports.
Als je je postzegelverzameling verkoopt
dan moet je maar afwachten wat je er voor
krijgt.
Dus blijf verzamelen en maak er iets moois
van.

Bijeenkomsten

20 Achterblad, Stadhuis Leiden
Wiktor van Dam
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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 20.15 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, 071-521 29 38

Literatuur aanvragen:
KNBF bibliotheek
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Openingstijd:
Elke woensdag van de maand
van 10 – 17 uur,
De bibliotheek is in 2017 elke woensdag
open van 10.00 – 17.00 uur.
En op de volgende zaterdagen geopend
tussen 10:00 en 12:00
zaterdag 4 maart, zaterdag 6 mei , zaterdag
2 september, zaterdag 4 november.

Verslag van de voorzitter
Vlak voor mijn vakantie naar Spanje a.s. vrijdag bedenk ik mij dat het al weer 9 maart is. Ik ben al weer een jaar gepensioneerd, waar
blijft de tijd? Het lijkt steeds sneller te gaan, maar men verzekert mij dat dat iedereen die ouder wordt zo vergaat. Zo verder peinsend
dacht ik terug aan de feestelijke bijeenkomst in november waar de heer Knotter zijn 70-jarige lidmaatschap vierde en gehuldigd werd
door de voorzitter van de KNBF. Half februari hoorden we dat hij was overleden en dat was heel onverwacht want hij kwam zo vief
over en toch….. Hij rustte zacht.
Hoe ouder je wordt hoe meer je een mens van de dag wordt. Dus Carpe Diem, pluk de dag.
Geniet en vermijd stress want dat is niet goed voor een mens. Wat dat betreft hebben we toch een mooie hobby. Van postzegelen
word ik altijd heel rustig en valt alles van me af. Alleen als je soms je blind zoekt naar een postzegel in de catalogus ja dan…..
rustig, rustig doe maar even wat anders en kijk dan nog een keer,. Die blinde vlek is dan wel weer weg.
Maar genoeg gepeinsd.
De laatste bijeenkomst in februari vond ik zeer geslaagd. Het nieuwe veilingreglement is aangenomen en de overgebleven kavels uit
de oude computer zijn allemaal verkocht. De veilingcommissie heeft nu ruimte op de begane grond en er is een mooie kast gebouwd
door Henk Scheer voor de opslag van de veilingkavels.
Voor de vaststelling van het nieuwe veilingreglement heb ik helaas verzuimd mede te delen dat wij van de heer Ten Hengel een
uitgebreide reactie hebben ontvangen op het toen nog nieuwe concept veilingreglement. Het bestuur heeft bijna alle suggesties
overgenomen. Het betroffen alle taalkundige opmerkingen die inhoudelijk geen gevolgen hadden en in het nieuwe reglement zijn
verwerkt. Mijn excuses dat ik dit vergeten ben te melden. En natuurlijk danken wij de heer Ten Hengel voor zijn waardevolle reac
tie.
Op de website van onze club staat een aanvulling op de kavellijst voor maart. Deze aanvulling zal op 27 maart a.s. ook verkrijgbaar
zijn bij de veilingcommissie. Deze kavels zijn ingebracht uit een nalatenschap en de helft van de opbrengst van deze kavels is voor
de club.
Al met al weer een avond om naar uit te kijken.
Ik hoop u allen te zien op 27 maart.

Verslag veilingcommissie

Hierbij treft u het verslag van de veiling 2016 aan.
Er waren dit jaar 10 veilingen, plus de Kerstveiling
Daar nieuwe kavels werden ingeleverd. Totaal 498 stuks.

januari
februari
maart
april
mei
juni
september
oktober
november
december
december (kerst)

aantal
90
90
127
90
90
90
90
150
90
100
50
1.057

verkocht
36
29
63
42
61
49
44
26
36
60
3
449
42,48%

retour
54
61
64
48
29
41
46
64
54
30
47
538
50,90%

De Kerstveiling was erg slecht.

Namens de veiling commissie:
Henk Scheer, Kees Klerks, Sjaak Wortman, Willem de Wit
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Verlies en Winstrekening LVVP 2016

omschrijving

Lasten

Lasten
2015

Omschrijving

Baten

2016

Baten
2015

2016

Zaalhuur Ledenbijeenkomsten €

413,16 €

218,80 Contributies

€

Bestuurskosten

€

365,88 €

409,89 entreegeld/reglementen

€

18,00 €

-

Kosten jubilarissen c.a.

€

93,05 €

160,04 Provisie Rondzenddient

€

551,77 €

210,86

Web-site

€

52,45 €

€

359,40 €

132,92

Bankkosten

€

243,14 €

317,23 Opbrengst gratis veiling

€

358,00 €

-

Kosten veiling

€

175,53 €

193,75 Provisie veiling

€

300,48 €

432,73

Kosten halve euro-loterij

€

577,30 €

433,82 Opbrenst advertenties

€

501,00 €

478,00

Nieuwtjesdienst

€

60,36 €

€

1.154,00 €

1.259,30

Sleutelpost

€

1.637,77 €

1.452,20 Opbrengst persoonlijke zegels €

113,00 €

-

Storting Kleurfonds

€

40,40 €

30,62 €

30,78

Aankoop catalogi

€

39,60 €

Maanblad Filatelie

€

3.583,12 €

Bondscontributie

€

868,90 €

Doe eens een gooi puzzel

€

Verschillenrekening

€

Storting Jubileumfonds

€

Storting inventarisfonds
Sub-totaal

-

€

6,07 €
-

€

€

-

€

€

8.156,73 €

Batig saldo

€

1.991,36 €

Totaal-generaal

€

10.148,09 €

52,45 Donatie van Rondzenddienst

-

Opbrengst halve euro-loterij

33,35 Opbrengst rente
-

Batig saldo Nieuwtjesdienst

€
€

3.415,06 Bijdrage uit kleurfonds voor SP €
824,35 Opbrengsten voor kleurfonds

6.401,30 €

-

6.449,35

338,29

300,00 €

200,00

€

40,40 €

33,35

€

20,12 €

34,55

€

10.148,09 €

9.600,13

20,50
-

Diverse baten

500,00
1.000,00
9.031,44 Sub-totaal
568,74 Verschillenrekening 2017
9.600,18 Totaal-generaal

€

€

0,05

10.148,09 €

9.600,18

Balans per 31-12-2016
Bezittingen

Schulden

Omschrijving

2015

2016 omschrijving

Debiteuren Nieuwtjesdienst

€

302,43 €

-

Vooruitbetaalde contr. 2017

Provisie ND (Collect)

€

110,90 €

N.t.o. advertentiegelden

€

36,00 €

Voorraad zegels loterij

€

348,32 €

150,00 Jubileumfonds

Deposito Post NL

€

150,00 €

150,00 Kleurfonds

Voorraad zegels bestuur

€

272,75 €

155,27 Reserve inventaris

Bank + kas

€

12.512,95 €

119,35 Ntb nota Nieuwtjesdienst

2015
€
€

173,85 €
3.752,45 €

3.752,45

€

500,00 €

1.000,00

€

1.105,54 €

€

175,00 €

1.175,00

€

24,00 €

10,00

14.783,42 Nog te betalen decl. Secretaris €

16,65 €

N.t.b. huur opslag veiling
Sub-totaal
eigen vermogen
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5.857,60

36,00 Ntb nota persoonlijke postzegels€

Goede doelen advertentie

13.733,35 €

2016

5.994,50 €

15.394,04

-

-

€

100,00

€

11.895,05

€

1.991,36 €

3.498,99

€

13.733,35 €

15.394,04

Totaal

€

Kas

€

403,30 €

Bankrekening rek.crt.

€

1.200,56 €

Bankrekening spaarrek.

€

10.909,09 €

12.439,87 Toevoeging batig saldo 2016

€

568,74

Totaal aan middelen

€

12.512,95 €

14.783,42 Eigen vermogen per 31-12-2016€

3.498,99

Voorschoten, 7-3-2017

versie 3

668,83 Eigen vermogen per 1-1-2016 €
1.674,72 Toevoeging kleurfonds

-

€

1.991,36
938,89

Verslag van de vergade
ring 23 janauri 2017
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 23 janu
ari 2017
Aanwezig 38 leden
1.Opening
De voorzitter, de heer Van Dommelen,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder de ereleden. De heren
Van Albada en De Ru hebben zich afge
meld.
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
3.Mededelingen
De voorzitter vraagt de vergadering toe
stemming om de jaarvergadering in april
te houden. Dat maakt het mogelijk de ba
lans en de exploitatierekening vooraf
gaand aan de vergadering in de Sleutelpost
te publiceren. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
Het bestuur heeft nog eens nagedacht over
het houden van een postzegeltotaaldag in
2017. De heer F.Versteegen is bereid de
coördinatie van die dag op zich te nemen,
maar heeft daar wel hulp van de leden voor
nodig. Om de bereidheid daartoe van de
leden en wensen aan hun kant in kaart te
brengen heeft het bestuur een vragenlijst
gemaakt. Deze zal gelijktjdig met de “doe
eens een gooi” puzzel worden uitgedeeld.
De voorzitter verzoekt de leden de vragen
op het formulier te willen beantwoorden
en het, van naam voorzien, te willen inle
veren. Op basis van de reacties zal het
bestuur beslissen over het organiseren van
zo'n dag.
Ten slotte dankt de voorzitter de heer De
Poorter voor de plantjes die hij ter beschik
king heeft gesteld als prijzen voor de halver
euroloterij.

6. Veiling
De veiling is zeer succesvol. Bijna alle
kavels worden verkocht.
7. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
bekende Nederlandse geleerden en kuste
naars. De heer Spierenburg wint de eerste
prijs.

men. De vergadering heeft geen vragen
over het nieuwe reglement en gaat er mee
akkoord.
5. Veiling
De veiling is zeer succesvol. Alle kavels
worden verkocht!

8.Halve euroloterij
De heer Verlooij wint de eerste prijs.

6. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
Nederlandse postzegels in de zeventiger
jaren van de vorige eeuw. Mevrouw Van
Oosten wint de eerste prijs.

9.Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.

7.Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.

10.Gratis verloting
Mevrouw I. Verlooij wint de eerste prijs.

8. Verlotingen en sluiting
Na de halve Euro-loterij en de gratis ver
loting dankt de voorzitter de leden voor
hun komst. Hij hoopt dat iedereen op
maandag 27 maart weer aanwezig zal zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

10.Sluiting
De voorzitter dankt alle leden voor hun
komst. Hij hoopt dat alle aanwezigen op
maandag 27 februari weer aanwezig zullen
zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele
25 januari 2017

P.J. van de Kasteele / 9 maart 2017

Vergaderschema

Verslag van de vergade
ring 27 februari 2017
Maand 2017
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 27 febru
ari 2017
Aanwezig 35 leden
1.Opening
De voorzitter, de heer Van Dommelen,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder de ereleden. De heer
Van de Kasteele heeft zich afgemeld.
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

4.Overledenen
De voorzitter meldt dat ons lid, de heer P.
Erades, is overleden. Hij verzoekt de leden
te willen gaan staan en hem in stilte te
willen gedenken.

3.Mededelingen/Overledenen
De voorzitter meldt dat de leden, de heren
G. Knotter en P.J. Scheerens, zijn overle
den. Hij verzoekt de leden te willen gaan
staan en hen in stilte te willen gedenken.

5.Presentatie Oostenrijk
Een DVD-presentatie over oostenrijk en
postzegels moest helaas worden gestaakt
omdat het geluid niet goed werkte.

4. Vaststellen nieuw Veiling reglement
De voorzitter wijst er op dat het voorstel
voor een nieuw veiling reglement in de
Sleutelpost van Januari 2017 is opgeno

bestuursvergadering

ledenvergadering

april
mei
juni

Maandag 3
Maandag 1
Maandag 12

juli/augustus

geen vergaderingen

september
oktober
November
December

Maandag 4
Maandag 9
Maandag 6
Maandag 4

24-april
22-mei
19-juni

25-sep
23-okt
27-nov
18-dec

Inleveren kopij
De eerstvolgende Sleutelpost verschijnt
ongeveer een week voor de ledenvergade
ring van 25 september.
Inleveren van copy kan tot eind augustus.
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Lucas van Leyden
Als je de naam Lucas van Leyden noemt, komt bij veel mensen direct de associatie “Het Laatste Oordeel” naar voren. Dit beroemde
schilderij, een drieluik, hangt in Museum de Lakenhal in Leiden, hoewel het nu in verband met een verbouwing tijdelijk is uitgeleend
aan het Rijkmuseum. U ziet dit drieluik hier op een maximumkaart.

Het schilderij verbeeldt de dag des oordeels, zoals die wordt beschreven in het Bijbelboek Openbaring van Johannes. Links de uit
verkorenen die in de hemel komen, rechts de ongelukkigen die naar de hel gaan. In het midden Jezus op zijn troon, met de apostelen
aan zijn zijde. Onder hen, op aarde, wordt door de engelen “het kaf van het koren” gescheiden.
In 1526 kreeg Lucas van Leyden (1494–1533) de opdracht voor dit schilderij, dat als altaarstuk moest dienen voor de Pieterskerk in
Leiden. Wat ook bijzonder is: aan de buitenkant van de triptiek (te zien als je het schilderij dicht klapt) schilderde Van Leyden de
apostelen Paulus en Petrus, de patronen van de Pieterskerk. Het kunstwerk overleefde als een van de weinige altaarstukken in Ne
derland de Beeldenstorm in 1566, doordat het tijdig was weggehaald. Lucas van Leyden stierf op 39-jarige leeftijd aan tuberculose.
Hij werd begraven in de Leidse Pieterskerk. Van Leydens werken bleven ook na zijn dood populair; zo betaalde Rembrandt in 1642
de somma van 250 gulden, het jaarloon van een arbeider uit die tijd, voor één kunstwerk.

Staat er nog meer werk van Lucas van Leyden op een postzegel
vroeg ik me af. Als eerste kwam ik een (deel van de) gravure
van “Koning Saul” tegen op een Nederlandse postzegel uit 2000.

Maar Lucas van Leyden was niet alleen
in Nederland bekend. Wat dacht U van
het schilderij “de schaakwedstrijd” op een
postzegel uit Noord Korea.
Tenslotte een werk op een Tsjechische
postzegel uit 1994. Als omschrijving
stond hierbij: Old fool a woman
(Oude dwaas en een vrouw).
Het hangt in de Nationale Galerie in Praag.
Willem Hogendoorn
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Koortsboom
In het Leidsch Dagblad van 9 februari
stond een artikel over een koortsboom.
De legendarische Koortsboom van Over
asselt dreigt aan zijn eigen succes ten onder
te gaan.
Staatsbosbeheer roept bijgelovigen op
geen kledingstukken meer in de honderd
jaar oude eik te hangen.
De statige boom groeit bij de ruïne van de
Middeleeuwse St. Walrickkapel.
Een leuk en interessant artikel over die ene
speciale boom.
Maar hoe ziet een koortsboom er nu uit en
wat voor soort boom is het nu?
Eucalyptus gunnii of Gomboom is een
groenblijvende boom in de wintermaan
den. De boom heeft mooi grijsgroen blad
en bij een oudere boom is de schilferende
bast erg mooi.
Deze snelgroeiende plant is matig winter
hard. Hij kan tot ongeveer -10 graden
Celsius verdragen als hij in de volle grond
staat. Wordt het kouder, zorg dan de grond
voldoende wordt afgedekt.
Vanwege de matige winterhardheid is het
ook een zeer geschikte plant om als kuip
plant te houden. Zet de plant dan in de
winter op een koele plek binnen.
De boom hoeft niet gesnoeid te worden,
maar als u hem klein wilt houden, of als er
wat takken verwijderd moeten worden
vanwege de vorm dan is dat geen pro
bleem.

Middenin de bossen van de Hatertse en
Overasseltse Vennen ligt de merkwaardige
kapel van St.-Walrick met de bijbehorende
koortsboom. De plek is een bedevaarts
plaats geworden waar al eeuwenlang
mensen lapjes in de boom hangen om van
een ziekte te genezen.
Legende van de koortsboom
In de 8e eeuw nam de roverhoofdman
Walrick per ongeluk de grote prediker
Willibrord gevangen. Willibrord kreeg
Walrick zover dat hij zich zou bekeren tot
het christendom, maar dan moest Willi
brord wel diens zieke dochter genezen. Dat

gebeurde inderdaad, mede doordat de
dochter een lap van een kledingstuk in de
boom bij de kapel hing.
Koortsboom
De 'koortsboom' heeft niet het eeuwige
leven - het moge dan ook duidelijk zijn dat
de genezende rol om de zoveel tijd moet
worden overgenomen door een nieuwe
boom. De huidige eik is zo’n honderd jaar
oud.
Kapel
Het stuk grond waar de kapel op staat, is
waarschijnlijk in 855 geschonken aan de
Benedictijner abdij van Keizersweerd bij
Düsseldorf. Later kwam het in handen van
het Benedictijner klooster in Valéry-sur-
Somme (boven Parijs). Waarschijnlijk is
daar ook de naam 'Walrick' van afgeleid.
Het kloostergoed bestond verder uit twee
boerderijen. De huidige kapel stamt uit de
15e eeuw.

er veel moeite is gedaan dit oude gebruik
te laten verdwijnen. Tegenwoordig wor
den niet alleen afgescheurde lapjes, maar
ook bijvoorbeeld zakdoeken achtergela
ten. Dit doet denken aan het kinderliedje
zakdoekje leggen, niemand zeggen.... Bij
dit liedje horen overigens spelregels die erg
lijken op de gebruiken rondom de koorts
boom (zie hiervoor: Zakdoekje leggen).
Er zijn vele sagen en legenden rondom de
plekken waar een koortsboom staat of heeft
gestaan. Vaak zijn de bomen gerooid en op
de plek is vaak een kruis, kapel of ander
bouwwerk opgericht, soms echter is de
oude boom nog altijd vlak bij het bouwsel
aanwezig.
In het Verkade album “Kamerplanten”
komt ook een plaatje voor van een koorts
boom.

Bij een koortsboom (ook wel lapjesboom
genoemd) kan men volgens het volksge
loof koorts, of een ziekte in het algemeen,
afbinden. Vaak gaat het om een (zomer)
eik, maar ook andere boomsoorten zoals
de linde worden genoemd. Daarnaast is
ook de naam fetisjboom in gebruik, omdat
het niet alleen kledingstukken zijn bij alle
bomen.
Het volksgeloof vertelt dat als een lapje
stof aan een speciale boom wordt gebon
den, deze boom ervoor zorgt dat de koorts
verdwijnt. Het lapje draagt de koorts over
aan de boom en moest wel in aanraking
komen met de patiënt, het was vaak een
stukje van een kledingstuk.
In vroeger tijden werd de stof door familie
of buren aan de boom gebonden, dit mocht
echter door niemand worden waargeno
men en dit werd vaak 's nachts gedaan. Ook
mocht degene die de lap stof achterliet niet
omkijken als men de plek verliet. Als men
een lap stof (of ander voorwerp) wegneemt
van de koortsboom, zou de ziekte overgaan
op de persoon die het voorwerp bezit.
Koortsbomen worden in verband gebracht
met heilige heuvels waar ook wel munten,
sieraden of andere voorwerpen begraven
werden met hetzelfde doel; de patiënt te
genezen door de ziekte aan een voorwerp
over te dragen. Er zouden (zeven) kuilen
of paden rond de heuvel liggen.
Nog altijd zijn er bomen aanwezig waar
lapjes stof aan worden gebonden, alhoewel
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Datumstempels

Er wordt veel geklaagd over de hoogte van
de posttarieven, maar er zijn ook mensen
die daar maling aan hebben. Neem nou de
hier afgebeelde “correspondentie” tussen –
mogelijk - de heer Marius (of Marins) en
de heer Von Kaltenborn. De eerste stuurt
vanuit Constantinopel een postkaart naar
de luitenant Von Kaltenborn in Marien
werder. Inhoud van de boodschap: nihil,
de kaartzijde voor de boodschap is leeg.
De kaart wordt op 10 oktober 1910 in
Marienwerder weer op de bus gedaan,
getuige het vertrekstempel op het ant
woordgedeelte van de kaart. Wanneer hij
weer in Constantinopel aankomt, is niet
bekend. Inhoud van de boodschap: Datum:
10. 10. 10. 10-11 V., dit wil zeggen: 10
oktober 1910 tussen 10 en 11 uur Vormit
tag. Misschien zien aanhangers van com
plottheorieën hier een geheime boodschap
in: Duits officier geeft een geheime code
door per Russische post!!! Maar voor mij
behelst de boodschap niets anders dan wat
via het datumstempel ook al bekend was.
Voor veel mensen zal dit een nutteloze
boodschap zijn. Hetzij dan, dat het verza
melaars zijn op zoek naar bijzondere da
tumstempels. Ik verdenk ze ervan dat ze
ook stempels van 09.09.09. 9-10 en 08 08
08 8-9 hebben. Vroeger kan niet, want ik
neem aan dat de postkantoren om zeven
uur ’s morgens nog niet open waren. Toch
leuk zulke datumstempels, maar PostNL
schaft ze (grotendeels) af.

Een gestileerde weergave hiervan is als
droogstempel op deze kaart, zowel op het
vraagdeel, als op de antwoorddeel, aange
bracht. Helaas is dat op de afbeelding niet
te zien. Da afzender is dus waarschijnlijk
een familielid geweest en niet per se de
heer Marius/Marins naar wie de kaart is
teruggestuurd.
Marienwerder is overigens al eerder in de
geschiedenis van de filatelie onderwerp
van een emissie geweest en wel naar aan
leiding van de volksstemming in 1920 na
het einde van de eerste wereldoorlog. Toen
stemde een overgrote meerderheid nog
voor Duitsland.

Deze kaart geeft nog wel aanleiding voor
een paar observaties.
De luitenant Von Kaltenborn is lid van een
Silezisch-Meissenisch adelsgeslacht met
veel militairen in de familie. Omdat er geen
voorletters in het adres staan is moeilijk te
traceren, welke van de vijf familieleden,
die omstreeks die tijd in dienst waren,
bedoeld is. Een van de verblijven van de
familie Von Kaltenborn Stachau stond in
Marienwerder, nu Kwidzyn in Polen. Hun
familiewapen is hieronder afgebeeld (ex
Wikipedia). In het wapenveld staan drie
ploegscharen met de punten naar het mid
den.
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Willy Pijnenburg

De Leidse universiteit

De grondlegger van de Leidse universiteit
was Prins Willem van Oranje. Hij gunde
de Leidenaars in 1575 als beloning voor
hun moed en trouw tijdens het Spaanse
beleg, een Hogeschool. De Prins had zich
persoonlijk op de hoogte gesteld van de
situatie in Leiden, tijdens een bezoek aan
de stad. Dit bezoek staat afgebeeld op het
25e kerkraam van de St. Janskerk in
Gouda. [prins_willem_van_oranje] Dit
raam over “Het ontzet van Leiden” werd
geschonken door de stad Delft. Prins Wil
lem van Oranje staat te midden van solda
ten voor de waterrijke omgeving van de
stad Leiden. De Prins wilde als “tegenhan
ger” van de katholieke universiteit in
Leuven, een protestantse universiteit in het
noorden van Nederland.

Huisvesting
De universiteit was aanvankelijk gehuis
vest in het Sint Barbaraklooster aan het
Rapenburg in Leiden. maar ging in 1577
naar het Faliede Bagijnhof ook aan het
Rapenburg. In 1581 werd verhuisd naar het
geconfisqueerde klooster van de domini
caanse Witte Nonnen aan de overkant van
de gracht. Dit gebouw doet nog steeds
dienst als het Academiegebouw van de
Universiteit, vooral voor officiële gelegen
heden, zoals afstuderen. We zien dit ge
bouw op een briefkaart uit 1929

Dat het gebouw op een kerk lijkt, komt
omdat dit gebouw oorspronkelijk de kapel
was van het klooster der Witte Nonnen,
zoals we kunnen lezen op de voorzijde van
deze postale briefkaart.

De andere postzegel uit deze serie betreft
Janus Dousa. Naast curator werd hij in
1585 ook benoemd als de eerste bibliothe
caris van de universiteit.
400 jaar

Bestuur
De eerste secretaris van de universiteit was
Jan van Hout. U ziet hem hier op een
postzegel uit 1950, toen de Leidse Univer
siteit 375 jaar bestond. Boven aan de zegel
ziet U het motto van de Leidse Universiteit,
dat luidt: Libertatis Praesidium. Dit bete
kent: “Bolwerk der Vrijheid”. Verder zien
we op de postzegel 2 gekruiste sleutels, een
verwijzing naar Leiden – Sleutelstad.

In 1975 bestond de Leidse Universiteit 400
jaar. De jubileumpostzegel die hiervoor
werd uitgegeven toont de hersenen van een
mens met daarin een opening in de vorm
van een venster, dat uitkijkt op een onein
dig blauwe lucht met witte wolkjes en drie
vogels, als symbool voor de vrijheid van
denken en vrijheid van meningsuiting.

Willem Hogendoorn
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JASusanna
Een brief van Constantinopel naar Leiden: maar van wanneer?
Nooit gedacht dat een Leidse Italiaan behulpzaam zou kunnen zijn bij het dateren van moeilijk of niet meer te dateren poststukken.
Neem deze enveloppe (de brief zit er niet meer in), verzonden op 14 februari vanuit Constantinopel met de Oostenrijkse post. Maar
in welk jaar? Het hier gebruikte Oostenrijkse stempel van het type E diende ter afstempeling van 1852 tot ca. 1885. Dat gegeven
levert niet echt een precieze datum op. Tenminste, die gebruiksperiode is vastgesteld op basis van de gegevens van de Oostenrijkse
posterijen en op gegevens van gedateerde stukken en echt gelopen brieven. Het zou dus best kunnen dat deze brief buiten de genoem
de periode is verzonden. Zo kunnen we de gebruiksdata eventueel scherper stellen. Dat levert dan weer een preciezer beeld op van
het postverkeer in de prefilatelistische periode.
Onze brief heeft via Triest (destijds Oostenrijks) ons land bereikt, getuige het doorgangsstempel TRIESTE 24/2, ook van het type
E, op de achterzijde. Over dat traject heeft hij dus blijkbaar 10 dagen gedaan. Het rode aankomststempel van Leiden is helaas niet
meer te lezen.

Wie de brief verzonden heeft, is ook al niet bekend, want er staat geen afzender op. Maar wie hem heeft ontvangen is natuurkijk wel
bekend, de Administrateur de Musée d’Histoire Naturelle des Pays Bas, destijds de heer J.A. Susanna. Deze Leidenaar met Italiaan
se ouders werd op op 11 december 1795 te Leiden geboren als Joannes Andreas Susanna, ooit priesterstudent, maar op 1 januari
1825 benoemd tot administrateur van het Museum van Natuurlijke Historie, de voorloper van Naturalis.
Hij stierf op 1 oktober 1859 op 63-jarige leeftijd. Dat bepaalt in elk geval de einddatum van de mogelijke verzendtijd van deze brief.
Hij moet dus tussen 1852 (ingebruikneming van stempeltype E) en 1859 (sterfdatum van de geadresseerde) verstuurd zijn. Dat houdt
altijd nog een marge van zeven jaar in.
Blijkbaar was het de gewoonte bij het Museum om de brieven te bewaren, maar om de enveloppen weer in de circulatie te brengen,
hetzij door ze gewoon weg te gooien, hetzij ze aan belangstellende vrienden en kennissen door te geven. De brieven zijn nog steeds
in het Archief van de voorganger van Naturalis bewaard gebleven onder de noemer RMNH-collectie. Nu lijkt het simpel om in het
archief van het RMNH te zoeken naar de correspondentie met het Nabije oosten, liefst vanuit Constantinopel, dat bij de opgegeven
jaartallen past. Volgens Mw. Lahaise, medewerkster bij het RMNH, kan dat nooit veel geweest zijn. Het meeste kwam uit Indië en
uit Suriname. Maar helaas, in verband met de verbouwing van Naturalis is het archief voor onbepaalde tijd niet raadpleegbaar.
Jammer, maar we zullen het er voorlopig mee moeten doen.
Tot zover het filatelistische gedeelte. Willem Hogendoorn suggereerde dat het voor de Leidse lezers wel interessant zou zijn om nog
een paar regels over het Museum zelf te zeggen. Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, afgekort RMNH, werd bij Koninklijk
besluit opgericht op 9 augustus 1820. Het verkreeg onderkomen in het zogenaamde Hof van Zessen, een rijtje huizen tussen de
Papengracht en het Rapenburg. Daar heeft het bijna honderd jaar gezeten. In 1913 verhuisde het RMNH naar de Raamsteeg, waar
het tot 1990 gevestigd bleef. Daarna werd het omgedoopt tot Naturalis en vond het een nieuwe locatie bij het Pesthuis die bij vrijwel
iedere Leidenaar wel bekend zal zijn.
Voor diegenen die in de geschiedenis van het RMNH geïnteresseerd zijn heb ik nog een literatuurtip. Een zeer leesbaar boek,
boordevol interessante informatie, is L. B. Holthuis, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 1820 – 1958. Een paar gegevens uit dit
boek heb ik ook in dit stukje verwerkt.
Willy Pijnenburg
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Een bijzondere postbode

Voor de postzegelverzamelaar is de postbode niet meer zo’n belangrijke figuur. Hij (of
zij) brengt weliswaar de post bij ons thuis maar hier zitten nog nauwelijks postzegels op.
Vroeger was dat wel anders. Via de postbode werden de postzegels verspreid in de
wereld.
Over een bijzondere postbode wil ik het hier hebben. Ferdinand Cheval (1836-1924)
was een plattelandspostbode in het dorp Hauterive in de Drôme in Frankrijk. We kunnen
het ons nauwelijks voorstellen maar een plattelandspostbode liep een ronde van soms
wel 40 km. per dag. Hij had dus gelegenheid genoeg om tijdens zijn ronde wat te dag
dromen. Hij was al 43 jaar oud toen hij op een dag struikelde over een steen die een wat
vreemde vorm had. Dat was het keerpunt in zijn leven. Hij nam zich voor een sprook
jespaleis te gaan bouwen waarin hij zijn fantasie ruim baan kon geven.

Vanaf dit moment verzamelde hij onderweg zoveel stenen als hij kon dragen en begon
in zijn vrije tijd, tot wel in de nacht, aan zijn “Palais Idéal” te bouwen. Gelukkig had hij
als plattelandsbewoner een ruime groentetuin, waarin het bouwwerk kwam te staan. Zijn
ideeën kreeg hij uit de geïllustreerde tijdschriften en ansichtkaarten die hij rondbracht.
In totaal heeft hij er 33 jaar aan gewerkt. Na zijn pensioen als postbode op 60 jarige
leeftijd kon hij al zijn tijd en energie aan zijn “paleis” wijden. Aanvankelijk werd hij
zo’n beetje als de dorpsgek beschouwd maar daar trok hij zich niets van aan. Vanaf 1905
krijgt hij toch enige bekendheid. Hij was 76 jaar toen zijn “paleis” klaar was. Het was
zijn wens om hierin begraven te worden maar dat mocht niet van de burgemeester.
Daarom heeft hij de volgende 8 jaar van zijn leven besteed aan zijn mausoleum op de
plaatselijke begraafplaats. Op 88 jarige leeftijd overlijdt hij en wordt in zijn mausoleum
bijgezet.

Het kunstwerk staat los van alle bekende kunstvormen. Het wordt beschouwd als een
meesterwerk binnen de primitieve kunst. Het werd bewonderd door kunstenaars als
Pablo Picasso, André Breton, Max Ernst en Niki de Saint-Phalle. In 1969 werd het door
de toenmalige minister van Cultuur, André Malraux, tot Nationaal Monument verheven.
Ik heb het “Palais Idéal” een paar jaar geleden zelf bezocht en ik moet zeggen dat het
een bizar bouwsel is. Alle culturen en mystieke ideeën zijn kriskras erin verwerkt. Je
kunt erin en erop. Maar zeker in het vakantieseizoen is het er behoorlijk druk. Maar als
je in de buurt bent kan ik het zeker aanraden.
Erik Tasseron
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EEN ECHTE VERMEER

Persoonlijk vind ik het knap hoe mensen postzegels en schilderijen kunnen vervalsen. Trukendoos is haast oneindig groot. Papier;
gom; stempels; tandingen; postfris; inkt en druk. Maar laten we ons richten tot Vermeer.
Hoe het begon. Het Rijksmuseum Amsterdam en het Maurits Huis hadden een Vermeer. Nu wilde de Gemeente Rotterdam ook heel
graag een Vermeer hebben. Men had al voor de WO II oorlog het Museum Boymans. De toenmalige directeur was bevriend met DG
van Beuningen, de haven baron. In eens dook in Frankrijk een Vermeer op de Emmaüsgangers. Kunsthistoricus Bredius verklaarde
het schilderij voor echt. Jaren niks aan de hand. Het was een echte Vermeer. Duur foutje bleek na de oorlog. De meester vervalser
Han van Meegeren had ook z.g.n. echte Vermeers aan Herr Herman Goering verkocht. Op de achterkant van de schilderijen stond
de naam Meegeren. Door het Amerikaanse leger na WOII kwam de zaak aan het rollen. Er kwam een rechtszaak. Alle gemaakte
Vermeers in de rechtszaak bleken vervalsingen door Meegeren. DG heel kwaad (netjes uitgedrukt). Het schilderij ging gelijk van
woede naar het depot. DG was ook geen lieverdje. Dit heb ik uit eigen bron. In de bezetting kocht hij een, voor een appel een ei, een
kunst collectie van een Jood. Midden in de oorlogsjaren pleegde hij fraude bij de SHV. Hij moest zijn directeurs functie neerleggen.
Zijn hele collectie schonk hij bij leven aan Museum Boymans. Kreeg toen de naam Boymans van Beuningen. In 1970 sprak in zijn
zoon Danny. Later in jaren ’80 zijn dochter Evelien.
Zou de mens DG van Beuningen te kort doen. De Kuip, Spido, Vopak, werkgever. En veel meer zaken heeft de stad Rotterdam aan
hem te danken.
Hoe de vervalser van Meegeren het flikte. Hij kocht schilderij lijsten uit de tijd van Vermeer. Ontwikkelde een verouderings proce
dé voor verf. En laatste gebruikte hij bakeliet waardoor het oppervlakte van een schilderij keihard werd. Zo ook bij het schilderij de
Emmaüsgangers.
Een goede vervalsing kun je als leek bijna niet ontdekken. Nu gebruiken we ST scans en analyses voor: verf; hout en ik weet niet
wat voor nog meer van dat enge goed. Laatste wat ze gebruiken is D.N.A.
Soms worden er spullen aangeboden op de markt. Is dat echt denk je dan. Maar een beetje histories besef bij een aankoop kan geen
kwaad en normaal verstand.
Het schilderij de Emmaüsgangers door van Meegeren geschilderd en niet door Johannes Vermeer . Het schilderij kun je bekijken
in het Museum Boymans van Beuningen. Doe mij een lol bezoek tevens de Euromast. Hij is fijn zeggen we dan.

Erik den Boer,
Bronnen: Rijksmuseum Amsterdam, Mauritshuis Den Haag, Directeur Vrachtvaart Dhr. Wim Westra en niet van horen zeggen. De
Bijbel het nieuwe testament Profeet Lucas.
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Verslag van de vergade
ring 27-03-2017
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 27 maart
2017
Aanwezig 40 leden

9.Gratis verloting
De heer Jonkers wint de eerste prijs.
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
komst. Hij hoopt dat iedereen op maandag
24 april weer aanwezig zal zijn. Daarna
sluit hij de vergadering.

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden. De heer W. Hogendoorn heeft
zich afgemeld.

P.J. van de Kasteele
28maart 2017

2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

Bent u al geabonneerd op de (digitale)
nieuwsbrief van de Bond?

3.Mededelingen
De secretaris meldt dat er bericht is ont
vangen van de Brievenbeurs, die op 14 en
15 april wordt gehouden in Gouda. Verder
heeft hij een aantal exemplaren van het
vorige maand goedgekeurde nieuwe vei
lingreglement die bij het paarse boekje met
de statuten kunnen worden gevoegd. Be
langstellenden kunnen een exemplaar
meenemen. Ten slotte heeft de secretaris
weer enkele franse postzegeltijdschriften.
Geïnteresseerden kunnen die meenemen.
4. Plezier in Postzegels
De heer Kniese geeft, met als voorbeeld
een twaalftal bladen over 1952, een inte
ressante presentatie over hoe je een thema,
in zijn voorbeeld de geschiedenis van een
jaar, filatelistisch kan uitwerken. De voor
zitter bedankt hem en geeft hem als atten
tie een fles wijn.

KBNF Nieuwsbrief

Nee, het is gratis voor leden van de aange
sloten verenigingen en u kunt zich aanmel
den op de site van de KNBF (www.knbf.
nl) !
Nieuwsbrief is misschien een beetje ver
keerd gekozen , want het staat vol met in
teressante filatelistische artikelen. In het
maart nummer bijv. een mooi artikel over
de Nederlandse spoorwegzegels , Duits
land, Noord-Korea en uiteraard aankondi
gingen van tentoonstellingen en boekbe
sprekingen. Het is zeker de moeite waard
om u aan te melden voor deze gratis servi
ce.

Lezing de heer Th.
Kniese
Op de afgelopen vergadering van 27 maart
jl. hield de heer Kniese een lezing over zijn
geboortejaar 1952.
Het was een voorbeeld over hoe je een
verzameling kunt opzetten over je geboor
tejaar.
In elk jaar gebeuren er wel genoeg zaken
die zich kunnen lenen voor een verzame
ling.
Er zijn dan wel postzegels of ander mate
riaal over te vinden.
Je creativiteit kan je de vrije loop laten.
Je kunt er allerlei belevenissen in verwer
ken die je aanspreken of leuk vindt.
Je kunt het opzetten geheel naar eigen in
zicht.
Doe eens een poging en je zult merken dat
je het leuk gaat vinden.
Misschien zijn er wel teveel gebeurtenis
sen om te melden.
Alles geheel naar eigen inzicht.
Andere verzamelaars zullen het wel leuk
vinden hoe u het aanpakte en kunt u er over
discussiëren.

G.A.van Albada

Website
KIJK OP ONZE WEBSITE !!

5. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
6. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
Nederlandse postzegels in de tweede helft
van de twintigste eeuw. Mevrouw Verlooij
wint de eerste prijs.
7.Halve Euroloterij
Mevrouw Van Oosten wint de eerste prijs.
8.Rondvraag
Mevrouw Van Oosten vraagt of er, gelet
op de enquête die daar in januari over ge
houden is, al iets gezegd kan worden over
de Postzegeltotaaldag. De voorzitter ant
woordt dat hij daar in de volgende verga
dering op terug komt.

Onze website (www.lvpv.nl) is sinds enige
tijd weer up-to-date. De veilinglijsten
staan er op en ook de laatste Sleutelposten.
De bedoeling is dat, zo gauw ik bijv. nieu
we veilinglijsten ontvang of een bijzonde
re mededeling, zoals een bepaalde lezing
bijvoorbeeld, ik deze zo snel mogelijk op
onze site plaats. U bent dan zo snel moge
lijk op de hoogte van bepaalde gebeurte
nissen, aangezien onze Sleutelpost slechts
drie maal per jaar verschijnt.
Mocht u nog wensen of vragen hebben
over onze site, dan houd ik mij van harte
aanbevolen.

G.A.van Albada
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Tekst Stille Nacht 200 jaar
Stille Nacht, Heilige Nacht – wie kent het niet, het beroemde kerstnachtlied, dat zijn
oorsprong in Oostenrijk vindt en sedert 2011 tot het immateriële Werelderfgoed van de
UNESCO behoort.
Rond de ontstaansgeschiedenis van het lied circuleren talrijke anekdotes, maar vast staat
dat de tekst in 1816, dus 200 jaar geleden, werd geschreven door hulppastoor Joseph
Mohr en dat deze op kerstnachtavond 1818 zijn vriend de onderwijzer Franz Xaver
Gruber verzocht zijn gedicht met in totaal zes strofen op melodie zetten. Nog dezelfde
kerstnacht droegen de beide mannen het lied, slechts onder gitaarbegeleiding – het
kerkorgel weigerde dienst – in de kerk van Oberndorf voor, terwijl Mohr en Gruber zelf
de solostemmen zongen.
In de loop der tijd werd het lied in meer dan 300 talen vertaald. En nog altijd herinnert
de Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf aan het beroemde kerstlied, en het StilleNacht-Museum daarnaast is aan de geschiedenis van het onsterfelijke lied en zijn
schepper gewijd. Oostenrijk herdacht 25 november de liedtekst van Stille Nacht met
een 68c-zegel (oplage 2.350.000).

Hero Wit
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