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Opgericht 17 januari 1940

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 ilatelistisch 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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+++++++++++++++++++++++++++++
AGENDA 2020
Ledenvergaderingen met veiling:
Maandag 20 april (vervalt)
Maandag 25 mei
(met lezing van Hans ter Horst
Postverkeer 1940 (WWII)
Maandag 15 juni
(juli en augustus geen
Bijeenkomsten)
Ruilavonden:
Vrijdag 17 april (vervalt)
Vrijdag 15 mei

Van de redactie
Voor u ligt alweer het laatste nummer voor
de zomervakantie. Het allerlaatste nummer
in de huidige vorm verschijnt in september.
Het bestuur is druk bezig om te kijken hoe
we een vernieuwde sleutelpost kunnen
maken die minder kost, immers bij een
kleiner ledenaantal moeten we op de
kleintjes letten !
Het jubileumfeest van 17 januari was een
groot succes, prachtige opkomst, leuke
toespraken, uitleg over het ontstaan van de
jubileumpostzegel en een quiz. Ook de
inwendige mens werd op een uitstekende
manier verzorgd. Hulde aan de barmede
werkers en de jubileumcommissie die dit
heeft verzorgd.
Verder in de sleutelpost vindt een klein
foto overzicht van deze avond.
Tijdens de productie van deze sleutelpost
gaf mijn PC er de brui aan. Gelukkig had
ik nog een oudere laptop waar ik verder op
kon werken. Mocht u echter vreemde
dingen tegenkomen, dan ligt het verwer
ken met de laptop.
In het volgende nummer volgt meer over
de postzegeldag in oktober.
Ook kan ik nu ons jubileumvelletje afbeel
den. Er zijn nog een aantal te koop bij de
penningmeester voor € 12,00 per velletje
(bankgegevens zie blz.3)
Helaas kon onze vergadering en ruilavond
in maart geen doorgang vinden door de
corona-crisis en ook de april vergadering
vindt geen doorgang. Mei is nog onzeker,
check de website !!
+++++++++++++++++++++++++

Vrijdag 19 juni

KNBF Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de (digitale)
nieuwsbrief van de Bond?
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. Het is
zeker de moeite waard om u aan te melden
voor deze gratis service.
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Bijeenkomsten
Onze maandelijkse bijeenkomsten hebben
altijd een veiling, soms een presentatie of
een andere attractie.
Plaats: in “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.
Contributie en opzeggen
De contributie bedraagt € 41,50 per jaar en
dient te zijn voldaan vóór 1 januari !
(U kunt ook gebruik maken van het gemak
van de automatische afschrijving, kost
niets extra en is zonder risico. Neem con
tact op met de penningmeester ! )
Opzegging van het lidmaatschap kan,
volgens de statuten, slechts geschieden
vóór 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

Sleutelpost:
Sluitingsdatum voor
Volgend nummer:
10 augustus 2020

Algemene informatie

VAN DE WEBMASTER
Bezoekt u al onze website ?
(www.lvpv.nl)
De veilinglijsten staan er op en ook de
laatste Sleutelposten (Geheel in KLEUR!)
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.

Website
Actueel nieuws en niet te vergeten de
veilinglijsten zijn te zien op onze website:
WWW.LVPV.NL
Literatuur aanvragen:
Bibliotheek KNBF
Bondsbureau KNBF
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS HOUTEN
Openingstijden Bibliotheek:
Elke woensdag van de maand
van 10 – 15 uur.

Van de voorzitter
De tijd vliegt. Vorig jaar om deze tijd kondigde ik aan dat de jubileumcommissie had besloten het jubileum in de Meerburgkerk te
vieren. Als u dit leest is die viering al weer 2 maanden geleden. Net zo als vorig jaar was (als ik dit schrijf) het de afgelopen tijd en
de komende dagen goed postzegelweer. Regen en wind, geen lol aan om naar buiten te gaan.
De jubileumcommissie heeft veel complimenten ontvangen over de feestavond en dat doet ze deugd want er is veel tijd ingestoken
om er wat van te maken en het stemt dankbaar als de aanwezigen daar van genoten hebben.
In het blad Filatelie nr. 3-2020 staat een aardig stukje over ons jubileum.
In dit nummer van Sleutelpost treft u de financiële stukken aan. We eindigen 2019 met een batig saldo en dat is een goede zaak.
Omdat het bestuur verwacht dat de tijd van overschotten voorbij is zijn we bezig ons blad Sleutelpost anders vorm te gaan geven.
Het is de bedoeling dat met ingang van 2021 het formaat halveert en er minder kleurdruk in zal zitten. De verwachte besparing bedraagt
zo’n € 500 per jaar.
Gezien het eigen vermogen kunnen we het nog heel wat jaren volhouden met matige contributie verhogingen. Van contributie ver
hoging is nog geen sprake maar ze zullen in de toekomst onvermijdelijk zijn.
Het bestuur ziet de toekomst van onze vereniging vol vertrouwen tegemoet.
.

Van de Jubileumcommissie
Na de gezellige en geslaagde jubileumavond van 17 januari, is de Jubileumcommissie alweer bezig om activiteiten het gehele jaar
door te organiseren.
Tijdens de januari-vergadering was dat een Elfstedentocht-doe-eens-een-gooi-puzzel. Dat sloeg goed aan, en er zitten een paar goede
“elfstedentocht-kenners” onder onze leden.
Ook zullen er regelmatig lezingen verzorgd worden tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten. Houdt de Sleutelpost dus in de gaten !!
We zijn ook nog bezig om een Postzegeldag op zaterdag 31 oktober te organiseren.
Als U daar wat wil laten zien van uw eigen verzameling, kan dat.
Geef dat dan graag even door aan de jubileumcommissie.
Namens de Jubileumcommissie,
Willem Hogendoorn
telf. 06-29510342, email: willem.hogendoorn@hccnet.nl
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JUBILEUMPOSTZEGEL
In onze vorige Sleutelpost kon ik nog niet
onze jubileumpostzegel, ontworpen door
Frans Voogt, nog niet tonen, nu echter wel.
Hiernaast ziet u het velletje van 10 stuks.
Tevens is er een FDC uitgegeven met een
inliggend velletje met daarin een postfris
exemplaar van de postzegel. Dit kreeg elk
lid van onze vereniging gratis als aanden
ken van dit jubileum.

VERGEET U NIET UW EMAIL ADRES DOOR TE GEVEN AAN ONZE SECRETARIS Jan v.d. Kasteele (kasteeldrost@ca
sema.nl) ????
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Jubileumavond 17 januari 2020 in beeld
(foto’s: Wi

van Oosten en Gé van Albada)

Welkomstwoord door de voorzitter.

Goede opkomst en een gezellige drukte

Willem Hogendoorn onthuld de postzegel.

Het eerste velletje wordt aangeboden aan
Dhr. Kraaibeek, voorzitter van de KNBF.
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Uitreiking oorkonde 80e.verjaardag van de

De ontwerper Frans Voogt legt uit hoe de

LVvPV aan de voorzitter.

speciale postzegel is ontworpen.

Onze secretaris Jan van de Kasteele krijgt

Loek Janssen is 70 jaar lid (!!) van onze vereniging en

de bondsspeld uitgereikt.

krijgt een speciale diploma uitgereikt van de KNBF.

Even nog een overzichtsfoto.

Onze penningmeester in gesprek met de
ontwerper en zijn vrouw.

De 80 Jarigen krijgen het speciale velletje

Ja, ja, ook bij de bar een gezellige drukte.

uitgereikt door de voorzitter
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Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de LVVP op maandag 16 december 2019
Aanwezig 42 leden
1.Opening De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het bijzonder de ereleden.
De heer en mevrouw Pijnenburg en de heren Versteegen en Van Albada hebben zich afgemeld.
De opening geschiedt later dan gebruikelijk, omdat door een ongeluk de heren van de veiling pas later aanwezig konden zijn.
2.Verslagen van de vorige vergadering Het verslag heeft ter inzage gelegen. De heer Hogendoorn merkt op dat er twee onjuist
heden in het verslag staan. Niet hij, maar de heer L. Jansen had de eerste prijs bij de halve Euro loterij gewonnen. De heer Hogendoorn
heeft hem voor de heer Jansen opgehaald. Verder zal er op de jubileumavond geen puzzel worden gehouden, maar een Quiz. Met
aanbrengen van deze correcties in het verslag wordt het goedgekeurd.
3.Mededelingen De secretaris deelt mee dat er nog exemplaren van de nieuwe collect ligt bij de bestuurstafel, evenals enkele
Franse postzegeltijdschriften. Liefhebbers kunnen die meenemen.
4.Bingo De heer Van Biezen heeft als eerste een volle bingokaart.
5. Veiling De veiling heeft een vlot verloop.
6. Doe eens een gooi puzzel Mevrouw Van Oosten wint de eerste prijs met 4 goede antwoorden.
7.Halve euroloterij De heer Klerks wint de eerste prijs.
8.Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
9.Sluiting De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat allen op de jubileumavond op vrijdag 17 januari 2020
aanwezig zullen zijn. De volgende ledenvergadering is op maandag 27 januari 2020. Hij wenst een ieder prettige feestdagen en een
goed 2020 toe. Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele , 30 december 2019
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de LVVP op maandag 27 januari 2020
Aanwezig 44 leden
1.Opening De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het bijzonder de ereleden en wenst iedereen nog een goed
2020 toe. De jubileumavond op 17 januari was zeer geslaagd. De heer Versteegen heeft zich afgemeld.
2.Verslagen van de vorige vergadering: Het verslag heeft ter inzage gelegen en wordt goedgekeurd.
3.Mededelingen: In de komende ledenvergadering van februari zal de heer Ten Hengel een lezing houden over Franse postzegels.
De prijzen voor de “Doe eens een gooi” puzzel zijn deze maand beschikbaar gesteld door ons lid de heer H. van der Lelie. De secre
taris deelt mee dat de catalogus van Smits Philately, evenals enkele Franse postzegeltijdschriften op de bestuurstafel liggen. Lief
hebbers kunnen die meenemen.
4. Veiling: De veiling heeft een vlot verloop.
5. Doe eens een gooi puzzel: De “Doe eens een gooi” puzzel is deze keer samengesteld door de heer Hogendoorn en gaat over de
Elfstedentocht. Mevrouw R. de Rijk wint de eerste prijs.
6.Halve euroloterij: De heer G. Slakhorst wint de eerste prijs.
7.Rondvraag : De heer W. de Wit vraagt wanneer de ledenvergadering in april wordt gehouden. De voorzitter antwoord dat dit op
20 april zal zijn. De secretaris deelt mee dat leden die niet op de jubileumavond waren de jubileumenvelop bij hem kunnen ophalen.
8.Gratis verloting: Mevrouw Pijnenburg wint de eerste prijs.
9.Sluiting: De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat allen op de volgende ledenvergadering op maandag
24 januari weer aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele , 10 februari 2020
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de LVVP op maandag 24 februari 2020
Aanwezig 42 leden
1.Opening De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het bijzonder de aanwezige ereleden, de heer Ouwehand
die voor het eerst onze bijeenkomst bezoekt. Verder een speciaal welkom voor de heer ten Hengel die een lezing over Frankrijk zal
verzorgen.
De heer en mevrouw Pijnenburg en de heer en mevrouw De Ru hebben zich afgemeld.
2.Verslagen van de vorige vergadering Het verslag heeft ter inzage gelegen. De heer Klerks merkt op dat er bij punt 9 de datum
van 24 januari wordt genoemd. Dat moet 24 februari zijn. De voorzitter zegt toe het verslag op dit punt te zullen verbeteren. Met
inachtneming van deze wijziging wordt het goedgekeurd.
3.Mededelingen Er liggen voor belangstellende flyers op de bestuurstafel van twee Rotterdamse postzegelverenigingen die op
zaterdag 21 maart respectievelijk 18 april een postzegeldag houden.
De secretaris deelt verder mee dat er voor belangstellenden enkele postzegeltijdschriften op de bestuurstafel liggen.
4.Lezing De heer Ten Hengel geeft een zeer interessante lezing over afstempelingen op Franse postzegels in de periode 1852 –
1876 en in het bijzonder over afstempelingen van Parijse postkantoren. Verder had hij drie kaders gevuld met albumbladen waarop
dit nog meer in detail te zien was. De voorzitter bedankt hem en overhandigt hem een fles wijn.
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Vervolg ledenverg.febr.
5. Veiling De veiling heeft een vlot verloop.
6. Doe eens een gooi puzzel De eerste prijs wordt gewonnen door de heer W. de Wit.
7.Halve euroloterij De heer H. van Biezen wint de eerste prijs.
8.Rondvraag Mevrouw De Rijk merkt op dat op de website onjuiste informatie wordt verstrekt over de ledenbijeenkomsten. De
voorzitter zegt toe de heer Van Albada te zullen verzoeken de tekst aan te passen.
9.Gratis verloting De heer L. Jansen wint de eerste prijs. De heer Hogendoorn is zo aardig die voor hem te komen ophalen.
10.Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat allen op de volgende ledenvergadering op maandag 23 maart weer
aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele , 25 februari 2020
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2019
Hierbij bied ik u het jaarverslag over 2019 aan.
Het ledental van de vereniging is dit jaar helaas weer afgenomen. Er meldden zich in 2019 twee nieuwe leden aan. Er waren geluk
kig geen overledenen, maar wel 9 bedankjes. Het aantal leden daalde daarmee met 7 en bedroeg 133 op 31 december 2019.
Tijdens de jaarvergadering in april treedt de heer J. Pieters reglementair af. Hij is herkiesbaar. De vergadering gaat bij acclamatie
akkoord met zijn herbenoeming.
De heer Van der Steen treedt af als lid van de Kascommissie. De mevrouw R. de Rijk wordt door de vergadering in zijn plaats als
reservelid gekozen.
De ledenvergaderingen werden in het verslagjaar wat minder bezocht dan in het jaar daarvoor. Totaal waren op de 10 gehouden
ledenvergaderingen 384 leden aanwezig. Dat is gemiddeld per bijeenkomst 4 leden minder dan in 2018.
In de septembervergadering geeft de heer Van der Horst een zeer interessante lezing over de Duitse censuur tijdens de Tweede
Wereldoorlog met speciale aandacht voor de censuur op brieven van en naar Nederland.
In november geeft de heer Bakhuizen van de Brink weer een boeiende presentatie over onderzoeken die hij verricht naar papier en
druktechnische verschijnselen die hij tegenkomt op postzegels. Hij laat enkele aardige voorbeelden zien van wat hij al niet tegenkomt.
Verder waren er op de ledenbijeenkomsten de vaste onderdelen zoals de “doe eens een gooi” puzzel, gratis verloting onder de leden
op de presentielijst en de maandelijkse veiling, De verkoop van loten voor de halve euroloterij loopt nog steeds goed. De prijzen
welke de leden kunnen winnen worden kennelijk gewaardeerd.
Ondanks de teruggang in het aantal leden hebben wij druk bezochte verenigingsavonden en een goed lopend rondzendverkeer.
Er waren dit jaar weer vele jubilarissen.
De heer A.A. Vriezen is 50 jaar lid.
De heren J.J. De Graaff, F.G. Koeleman, W.C.A. Volgering, H.A.J. Van der Wiel en H. Wildenburg zijn 40 jaar lid.
De heren J.J. Van As, J. Breedveld, A.J.M. Van den Hoek, H.W. Schouten en R. Schouten zijn 25 jaar lid.
Tijdens de oktobervergadering dankte het bestuur alle vrijwilligers welke hun tijd inzetten voor het goed functioneren van onze
vereniging.
Leiden, 31 december 2019,
de Secretaris, P.J.van de Kasteele
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verslag veilingcommissie
In 2019 zijn er 10 veilingen gehouden met in totaal 680 kavels waarvan er 434 (64%) zijn verkocht en 246 (36%) retour zijn gegaan.
De totale opbrengst bedroeg € 1868,50 en de totale provisie
€ 209,51. Namens de veilingcommissie: Henk Scheer, Sjaak Wortman, Kees Klerks, Ge Bos en Willem de Wit.

Verslag adviescommissie 2019
In het afgelopen verenigingsjaar zijn enkele adviezen uitgebracht..
Twee verzamelingen zijn geveild en verkocht. Dit tot volle tevredenheid van de nabestaanden.
Namens de commissie.
Jan Pieters
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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De Leidse Universiteit tijdens de Tweede Wereldoorlog
Geschiedenis van het ontstaan van de Universiteit Leiden (de oudste universiteit van Nederland, opgericht
op 8 februari 1575) is al eerder in oudere Sleutelposten beschreven. Dit artikel gaat over de Universiteit
tijdens de tweede wereldoorlog.
Tweede Wereldoorlog
In oktober 1940 eisten de Duitse bezetter dat de Leidse hoogleraren een Ariërverklaring ondertekenden,
waarin zij moesten verklaren dat zij geen Jood waren. Na deze inventarisatie kregen de Joodse
medewerkers van de Universiteit op 24 november 1940 bericht van ontslag. Dit leidde tot felle protesten
door verschillende collega-academici.

Afb.1

Afb.2

afb.3

Prof. Telders
Professor Ben Telders (afb. 1) kan gezien worden als de aanjager van het verzet door de hoogleraren. Zijn
felle verzet tegen het ontslag van Joodse ambtenaren leidde ertoe dat hij op 18 december 1940 door de
Duitse bezetter werd opgepakt. Hij kwam uiteindelijk in het concentratiekamp Bergen-Belsen terecht. Daar
overleed hij vlak voor de bevrijding (6 april 1945) op 42-jarige leeftijd aan de gevolgen van vlektyfus. Hij
heeft gewoond aan het Rapenburg 45 in Leiden.
Prof. Cleveringa
Professor Rudolph Cleveringa (afb. 2) hield op 26 november 1940 een vlammend betoog tegen het ontslag
van zijn Joodse collega's. Hij deed dit met name omdat zijn Joodse leermeester, promotor en collega prof.
Eduard Maurits Meijers (afb. 3) ook ontslag werd aangezegd.

Afb.4
Afb.5
Afb. 8
Prof. Van Holk
Professor Lambertus van Holk (afb. 4, hier tezamen met Prof.Cleveringa, en Prof.Barge) hield op die dag
ook een protesttoespraak. Vervolgens gaf hij college over Baruch de Spinoza (afb. 4) en zijn onschatbare
joodse bijdrage tot het Nederlandse geestesleven.
Prof. Barge.
Professor Ton Barge (afb. 4) wijdde op dezelfde dag zijn college aan de onhoudbaarheid van de theorie van
de rassenleer. Hij maakte door middel van een wetenschappelijk betoog duidelijk dat het "Joodse ras" en
het "Duitse (of Arische)ras" niet bestaan.
Sluiting universiteit
Na de protestrede van rechtendecaan Rudolph Cleveringa op 26 november 1940 riepen de studenten een
staking uit. Kort hierna sloot de Duitse bezetter de universiteit. De Duitsers
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ontbonden ook de studentenverenigingen. 53 van de 68 hoogleraren boden toen hun ontslag aan.
Na de sluiting schreven veel studenten zich in bij andere universiteiten waar de colleges doorgingen.
De bezetter wilde de Leidse universiteit nazificeren. Ze wilden de in hun ogen belangrijke oudste
universiteit van Nederland tot een Duitse Universiteit omvormen. De nazificering hield in dat het
curriculum (lesstof) naar Duits voorbeeld moest worden aangepast, zoals bijvoorbeeld het
rassenkundige vak: rassenhygiëne. Dit houdt in dat bepaalde groepen individuen zich mochten
voortplanten en andere (zoals gehandicapten) niet, met de bedoeling het bevorderen van bepaalde
wenselijk geachte lichamelijke kenmerken. Ook het personeel moest veranderen met het aanstellen
van Rijksduitse hoogleraren. De nazificering mislukte echter, mede omdat niet veel Duitsers
hoogleraren hiervoor interesse hadden.

Afb.6
Afb.7
Prof. Siemens
In mijn Leiden-verzameling heb ik een envelop, die op 2 maart 1942 (aangetekend op het
postkantoor Leiden Stationsweg) is verstuurd naar Herrn Prof. Martin Müller in München (afb. 6). De
afzender was Prof. Siemens, Academisch Ziekenhuis te Leiden.
Prof. Hermann Werner Siemens was een academicus van Duitse origine, die in 1929 naar het
Academisch Ziekenhuis van Leiden was gekomen. Daar werd hij hoofd van de afdeling dermatologie.
Reeds tijdens zijn studie in München toonde hij belangstelling voor rassen-hygiënische opvattingen.
Echter, omdat het Nationaal Socialisme de rassenhygiëne ook wilde toepassen op Joden en
Communisten distantieerde hij zich daarvan. Hij noemde hij dit pseudo-rassenhygiëne.
En om aan te geven dat hij het hier helemaal niet mee eens was, liet hij zich in 1938 naturaliseren tot
Nederlander. Ook hij bood zijn ontslag aan. Na de bevrijding werd hij in september 1945
herbenoemd.
Op de achterzijde van de envelop (afb. 7) zien we het aankomststempel in München van 5 maart
1942, met het onders hrift Hauptstadt der Be egung . Het ste pel van het Ober o
ando der
Wehr a ht duidt erop dat de brief voor ensuur is geopend.
En het is uitgerekend Meijers, de destijds ontslagen en verbannen Joodse hoogleraar, die de
ontwerper wordt van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (afb. 3 en 8) en zo blijvend zijn stempel
drukt op de Nederlandse rechtsgeschiedenis.
Bronnen:
- Leids Jaarboekje 1995: Pogingen tot nazificering van de Leidse Geneeskundige faculteit;
- Website www.universiteitleiden.nl
- Persoonlijke postzegels (afb 1,2, 4): zie https://hemelop.nl/bestellen/
PS1: Of Herrn Prof. Martin Müller een ook bekende hoogleraar was, ben ik niet achter gekomen.
Siemens was getrouwd met Berta Louise von Müller. Maar dat zal denk ik geen familie zijn geweest.
PS2: Voor een leuke stadswandeling in Leiden, kunt U zich melden bij de auteur Willem Hogendoorn.
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Postduivenpost
Postverzending is er in de loop ter tijden in alle vormen geweest, van postbode te paard, per postkoets, per
voet, auto, ballon, trein, vliegtuig, boot en per raket, maar niets spreekt zo tot de verbeelding als
postvervoer door postduiven. Postduivenpost (Duits: Brieftaubenpost en in Frans het prachtige
Colo bophilie ) is al eeu en oud en in de filatelie zijn er talloze publicaties verschenen. Postduivenpost is
echter niet zo simpel als het soms wordt voorgesteld ! (afb.1+2).

Afb.1 Envelop Rusland

Afb. 2 Aerogramme Ceylon

Een postduif weet namelijk niet zomaar zijn weg te vinden. Als kleinzoon van een fervente duivenmelker
weet ik dat je de postduiven eerst moet trainen. Mijn opa had aan de achterkant van zijn winkel op de
Haarlemmerstraat twee slaapkamers als duivenhokken, in totaal minstens 100 duiven. Die zaten vaak ook
nog een op het dak van de school aan de overkant, maar nooit enig commentaar over duivenoverlast. Dat
zou je heden ten dage niet meer moeten proberen. Je zou nu ter plekke gestenigd worden. Er zijn
trouwens nog maar weinig duivenmelkers (afb.3). En zeker in de steden zijn ze er nauwelijks meer.

Afb.3
Mijn opa had postduiven al ver voor de oorlog, maar in 1941 moesten alle duiven geruimd worden in
opdra ht van de bezetter o dat ze bang aren voor de duivenpost (zie later dit verhaal). Na de oorlog
ging hij uiteraard weer verder en ik herinner me nog de wanden vol met diploma’s en de vele bekers van
gewonnen wedstrijden.
Om de jonge duiven te trainen ging mijn oom eerst op de fiets naar bijv. Oude-Wetering en werden ze daar
losgelaten. Daarna werden er korte vluchten gemaakt (bijv. Brabant), daarna België en ik weet nog dat de
langste vluchten naar Zuid-Frankrijk waren. Het risico zat er altijd in dat de duiven in slecht weer kwamen
en verdwaalden. Soms was er een verlies van 30% vooral bij de onervaren jonge postduiven. Ook daar
heeft de duivenpost in de oorlogen mee te maken gehad en dezelfde berichten werden dan ook vaak met
meerdere duiven verzonden.
Er zijn verschillende publicaties verschenen, zoals al eerder vermeld, maar de stukken van Erich
Wermelskirchen in de Deutsche Briefmarken Zeitung (no.15 en 16 uit 1996) zijn toch wel het duidelijkst. Hij
heeft ook een tijdlijst gemaakt van het gebruik van duiven voor postvervoer.
Kennelijk (dit is uiteraard wat moeilijker te bewijzen) gebruikte de Romeinen en ook Egypte in de Oudheid
duiven voor postvervoer. Wel heel bekend is duivenpost van het belegerde Parijs in de Frans-Duitse oorlog
van 1870-1871. Engeland gaf enkele jaren geleden een geïllustreerde briefkaart uit met de herdenking van
dat feit (afb.4, afbeelding voor en achterzijde).
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Afb.4 Geïllustreerde briefkaart Engeland
De duiven werden vanuit Parijs vervoerd per ballon over de Pruisische linies. Deze ballonnen (Brieven
werden ook per ballon vervoerd, deze Ballon Monte brieven zijn uiterst schaars) vervoerde post vanuit
Parijs naar buiten. Volgens gegevens werden 363 duiven vervoerd, maar slechts 59 konden de weg
terugvinden. De rest verdwaalde, werd gepakt door roofvogels etc.
De depêches mochten slechts 20 woorden bevatten. Er werd een nieuwe techniek toegepast, de depêche
werd d.m.v. microfotografie op kollodiu haut vastgelegd. Dat woog slechts een halve gram. Zodoende
konden er 200 depêches in een huls gedaan worden welke onder de vleugel werd vastgemaakt. Het was
trouwens ook relatief duur, namelijk 0,50 Fr. per woord.
Over een andere bekende duivenpost heb ik al eerder vroeger in de Sleutelpost geschreven, en wel in de
serie Post van Verre Eilanden . Dat is de Great Barrier Pigeon post (afb. 5)

Afb.5 Brief en herdenkingsvelletje Great-Barrier Island, Nieuw-Zeeland.
Deze postverbinding werd in 1897 geopend vanaf Okupu op Great-Barrier Island (Nieuw-Zeeland) naar het
vasteland. Een jaar later werden er ook speciale postzegels gebruikt (zie het blokje van Nieuw-Zeeland ter
herdenking) Aan deze postfuivendienst kwam een eind in 1908 toen er een telegraafverbinding tot stand
kwam tussen Port Charles op het vasteland en Tryphens op Great-Barrier island. De afgebeelde envelop
links is uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de dienst. Het kleine vignet links is per
postduif vervoerd.

Afb.6
Afb.7
Ten tijde van de eerste wereldoorlog werden ook duiven gebruikt om berichten te vervoeren. (afb.6)
Ook bij Verdun werd daarvan gebruik gemaakt; bij fort de Vaux (Meusel) staat een standbeeld voor de
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laatste duif die een bericht nog kon overbrengen (afb.7, uit L’E ho de la Ti brologie, aart 0 4)
Ook tijdens de tweede wereldoorlog waren de Duitsers bang dat duiven gebruikt zouden worden
voor berichtenvervoer, terwijl toen ook de radiozenders al lang in gebruik waren.
Maar duiven kon je niet peilen, zoals wel het geval was bij illegale radiozenders.
Daarom moesten alle postduiven de nek omgedraaid worden. Sommige duivenmelkers verborgen hun
beste duiven, maar daar stonden strenge straffen op.
In de Telegraaf van 2012 stond het volgende stukje:
2-11-2012 Postduif uit WO II gevonden in schoorsteen. AMSTERDAM - In het Engelse Surrey is het skelet van
een postduif uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De vogel had nog een boodschap in code om zijn poot
zitten. Dat meldt de Daily Mail donderdag. De 74-jarige David Martin vond de resten van het dier tijdens het
schoonmaken van de ongebruikte schoorsteen. ''We dachten eerst dat het een wedstrijdduif was, tot we het
rode kokertje met de code vonden'', aldus de man tegen de krant. Hoe het dier in de schoorsteen terecht is
gekomen, is niet duidelijk. Mogelijk wilde de vogel even uitrusten op de schoorsteen en raakte het beest
bevangen door de rook. Op het briefje staan 27 codes, elk met een combinatie van vijf nummer en letters.
Codekrakers van de Britse overheid proberen nu de code te ontcijferen. Groot-Brittannië gebruikte tijdens de
Tweede Wereldoorlog postduiven om boodschappen van het slagveld naar het hoofdkwartier te versturen.
De Royal Air Force beschikte over een speciale afdeling met 250.000 duiven.
Tijdens het schrijven van dit stukje stond er toevallig in Filatelie (december 2019, blz.682) een stukje (met
foto) dat de postduif Gustav in Londen officieel uitgeroepen was tot oorlogsheld en de belangrijkste duif
die het Verenigd Koninkrijk ooit heeft gediend. Gustav was in de Tweede wereldoorlog in dienst van het
Britse leger en bracht op 6 juni 1944 het eerste bericht naar Engeland dat de geallieerde landing in
Normandie was geslaagd. Zijn levenseinde was niet zo prettig, zijn baas ging per ongeluk op hem staan wat
Gustav niet overleefde.
Na de tweede wereldoorlog is er nog talloze duivenpost geweest, maar uiteraard alleen filatelistisch.
In het Deutsche Briefmarken Zeitung van 1996 is hier een grote opsomming daarvan.
In onze buurt is de Alphilex’96 daarvan de bekendste (afb. 8) Op de kaart zit linksboven het briefje elke
door de duif is vervoerd. Er werden 350 briefjes vervoerd.

Afb.8 Pigeongram e Alphilex’96

Afb.9 Stempel Leiden

Leiden en de postduif: In de Sleutelpost van mei 2000 staat in een stukje van de voorzitter dat tijdens het
beleg van Leiden in 1574 postduiven contact onderhielden met de buitenwereld. Willem de Zwijger heeft
zelfs de eigenaren de naam van Duivenboden gegeven. De postduif is te zien op het speciale stempel
voor het 60 jarig bestaan van onze vereniging (afb.9). Ook heel toevallig (ja, het leven bestaat vaak uit
toeval) stond in het Leids Nieuwsblad van 17 oktober 2019 een stuk over de postduiven van Van
Duivenbode. Deze familie had kennelijk zeer goede duiven, welke de berichten van Willem van Oranje naar
het belegerde Leiden wisten te brengen.
Het was wel oppassen geblazen, want als de duif verkeerd landde werd hij door de bevolking opgegeten.
De stad kondigde daarom in september 1574 een verbod af op het vangen en slachten van duiven. Ter
hoogte van Rapenburg 94 staat het familiewapen van de Van Duivenbodes op de gevel.
Verder is er nog veel meer lokale duivenpost geweest van bijv. Belgisch Kongo, Polen, Japan,
Oostenrijk, Zuid-Afrika en nog veel meer. Te veel om op te noemen.
G.A.van Albada
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NEDERLANDSE LEGIOENZEGELS 1942.
Vrijwilligerslegioen Nederland.
In juli 1941 werd op initiatief van de Rijkscommissaris in Nederland, Seyss Inquart, het Vrijwilligerslegioen
Nederland opgericht. Dat werd via een artikel in de krant bekendgemaakt. De vrijwilligers konden zich
aanmelden bij een kantoor van de Waffen-SS in Den Haag. (afb.1)

Afb.1
Afb.2
De bedoeling ervan was om Duitsland van extra personeel te voorzien voor de strijd aan het Oostfront . De
manschappen werden opgenomen in een regiment van de SS, waarbij ze Duitse uniformen droegen met
Nederlandse onderscheidingstekens. Ze werden in het Poolse Dębica en later in het Duitse Senheim
opgeleid. Ook moesten ze de eed op de Führer afleggen. Vooral onder de NSB-leden was er animo om
tegen de communisten te strijden. Ongeveer 20.000 tot 25.000 Nederlanders hebben aan het Oostfront
gestreden.
Voorgeschiedenis van de Legioenzegels.
Begin februari 1942 vernam de Nederlandse secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, K.J. Frederiks, dat
men voornemens was frankeerzegels met toeslag uit te geven ten bate van het Voorzieningsfonds van het
Nederlandsch Vrijwilligerslegioen. Hij verzette zich tegen deze directe vorm van ondersteuning van de
vijandelijke oorlogsvoering en weigerde hieraan mee te werken. Dit werd een probleem, omdat hij door de
afwezigheid van de koningin en haar ministers en de bezetting van Nederland de bevoegdheid om
bijzondere postzegels uit te geven bij hem berustte. Ook de hoofd-inspecteur der Posterijen ontried
Frederiks de emissie goed te keuren. Frederiks werd onder druk gezet, maar die volhardde in zijn
standpunt. Uiteindelijk greep Seyss Inquart in en droeg via een beschikking het uitgifterecht over aan de
secretaris-generaal van de PTT. Deze ambtenaar besloot de uitgifte te laten doorgaan.
De beide Legioenzegels werden ontworpen door W.J.H. Nijs ( 1892 -1961). Het werden afbeeldingen
van een 'germaans-stoere, verbeten legionair'.
Wim Nijs had een opleiding beeldhouwen aan de Kunstacademie te Rotterdam gevolgd. Later werd hij
schilder en graficus. In 1940 werd hij een actief lid van de N.S.B.. Ook werd hij lid van de Kultuurkamer en
zelfs kortdurig van de Vrijwillige Hulppolitie, een voorloper van de Landwacht. In 1944 heeft hij ook de
zegels voor de Winterhulp van de Nederlandse Volksdienst (N.V.D.) ontworpen.
Na de oorlog werd Nijs veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf en mocht voor de P.T.T. geen
postzegels meer ontwerpen.
De Legioenzegels.
De Legioenzegels werden bij Joh. Enschede in rasterdiepdruk vervaardigd. De zegels verschenen op 1
november 1942 en waren tot 28 februari 1943 te koop. De Legioenzegels van de rode 7½ cent (met een
tanding 12½ - 12 ) en van de blauwe 12½ cent (met een tanding 12 - 12½) werden verkocht in loketvellen
van 100 stuks. Daarnaast waren er velletjes van 10 stuks (met de 7½ cent) en velletjes van 4 stuks (met de
12½ cent). Op de onderrand van de velletjes staat: 'ZEGELS, UITGEGEVEN TEN BATE VAN HET
VOORZIENINGSFONDS VAN HET NEDERLNDSCH LEGIOEN, 1942'.De twee velletjes hebben verticale ringen
als watermerk. (afb.2)
Volgens de N.V.P.H. (2018) bestaan enkele plaatfouten:
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Bij de 7½ cent: a. 90: punt aan de tweede E van NEDERLAND.
b. zegel 22, plaat 1: diagonaal krasje naast ½ van 2½.
Bij de 12½ cent: a. zegel 22: diagonale kras, streepje aan breukstreep 12½
b. links onder in velletje: blauwe punt achter de kraag van de soldaat.
Veel aangeboden (ongebruikte) velletjes vertonen roestvlekken of zijn de buitenranden ervan ingekort.
Deze mankementen hebben een aanzienlijke invloed op de waarde!
De randen moeten zijn: bij het velletje van 10x de 7½ cent: 155 bij 110 mm en bij het velletje van 4x de
12½ cent: 97 bij 95 mm.
Gebruikte velletjes en zegels, al of niet met gom, zijn vaak op verzoek van niet verifieerbare stempels
voorzien en dan als niet echt gelopen te beschouwen. (afb.3)

Afb.3
Afb.4
Postaal gebruikte exemplaren zijn moeilijk te vinden. Een voorbeeld hiervan kan ik laten zien:
Een envelop, verzonden door Provinciaal bureau B Friesland, Leeuwarden van Het Nederlandsche
Arbeidsfront naar Oosterwolde, gefrankeerd met de 7½ cent en afgestempeld met het kortebalkstempel
LEEUWARDEN-STATION, 17-11-1942. Het Nederlandsche Arbeidsfront was de op 30 april 1942 opgerichte
nationaal socialistische vakcentrale. Deze was in de plaats gekomen van de bestaande vakcentrales, maar
heeft nooit zo veel leden gekregen. (afb.4)
De Legioenzegels konden tot 31 december 1943 postaal gebruikt worden.
Verkoopcijfers en opbrengst voor het Legioen.
Van het zegel van 7 ½ cent werden verkocht: los 1.088.134 exemplaren + 134.424 velletjes.
Van het zegel van 12½ cent werden verkocht: 121.211 velletjes.
Dat leverde (aan toeslagen) een bedrag van f 945.888,35 op voor het Voorzieningsfonds van het
NederlandscheVrijwilligerslegioen. Een deel van de oplage is verkocht op de tentoonstelling 'Herlevend
Nederland', over de geschiedenis van de N.S.B., die van 18 t/m 20 december 1942 in het Rijksmuseum in
Amsterdam gehouden is. Daar kon men bij een tijdelijk postkantoor de zegels en/of velletjes van een
speciaal stempel laten voorzien. De voor die tijd hoge opbrengst werd dus niet alleen door verzenders van
brieven, maar vooral ook door N.S.B'ers, postzegelhandelaren, verzamelaars en speculanten opgebracht.
René E. Taselaar
Bronnen etc.
- Visser, J.G.: PTT 19140-1945, beleid en bezetting,Gravenhage, 1968.
- Enkele websites: Wikipedia: Legioenzegel en Vrijwilligerslegioen Nederland
- Speciale Catalogus NVPH 2018.
- Afbeeldingen uit de collectie van René E. Taselaar. -Scanwerk door D.H.R. Overbeek.
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Zo leer je nog eens wat !
Op 28 september 1969 was er een enorme explosie bij het stadje Murchison, ongeveer
160 kilometer ten noorden Van Melbourne in Australië.
Een enorme meteoriet sloeg daar in de bodem, en door de klap in vele stukken. De
stukken, ongeveer 100 kilo (!) werden verzameld in een oppervlakte van ca. 350 km2.
Deze meteoriet bleek heel belangrijk en behoort tot de klasse van “carbonaceous
chondrite” (ik hou maar even de Engelse benaming aan). Deze klasse van meteorieten
zijn de “primitieve” meteorieten d.w.z. dat zij de chemische bouwstenen en elementen
bevatten van zon 4,5 miljard jaar geleden en dat betekent dus dat zij heel belangrijk zijn
voor wetenschappelijk onderzoek. Zon 80 kilo van deze meteoriet is in wetenschappe
lijke collecties in Australië en over de rest van de wereld verdeeld. Uiteraard is het
grootste stuk te zien in het Victoria Museum in Melbourne.
De meteoriet bevat een groot aantal organische verbindingen en meer dan 90 amino
zuren, de bouwstenen van DNA, dus van het leven zoals wij die kennen.
Ter gelegenheid van dit feit gaf de Australische PTT op 9 oktober 2019 een speciale
postzegel uit van $1 in een velletje van 10 stuks.

Hiernaast ziet u de FDC die (samen met
een inlegvel met informatie en een losse
jubileumzegel) elk lid als jubileumge
schenk heeft ontvangen.
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London

Postzegel- en Muntveilingen
 Een betrouwbare taxatie van uw verzameling?
 Een hoge opbrengst via een
internationale veiling?
 Een gedegen en correcte afwikkeling van
uw levenswerk?

Laat Rietdijk uw partner zijn!
Uw collectie is bij ons in vertrouwde handen!
Sinds 1919 hielden wij honderden grote
internationale veilingen op het gebied
van filatelie en numismatiek.

In april en november telkens
een grote postzegelveiling en
in juni en december telkens
een grote muntenveiling.
Wij zijn doorlopend op zoek
naar postzegels en munten!
Voor grote inzendingen komen
wij graag naar u toe!
Bel: 070-364 79 57
of mail info@rietdijkveilingen.nl
Adres

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis)
2514 GC 's-Gravenhage

Telefoon

070-364 79 57 (postzegelveiling)
070-364 78 31 (muntveiling)

Fax

070-363 28 93

Internet

www.rietdijkveilingen.nl

E-mail

info@rietdijkveilingen.nl
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Indien onbestelbaar: Maurick 40, 2181 LC Hillegom

