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Algemene informatie 
 
Bijeenkomsten 
Onze maandelijkse bijeenkomsten met veiling worden gehouden op 
donderdagavond in de Goede Herderkerk (Meerburgkerk), Hoge 
Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude 
We beginnen om 20.15 uur, maar de zaal is al om 19.30 uur open, 
zodat u de gelegenheid heeft om de veilingkavels te bekijken of iets 
te ruilen. 
De ruilavonden op vrijdagavond worden gehouden in “de Lepelaar”,  
Apollotoren 2, 2324 DR te Leiden. Aanvang 19.30 uur 
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 contact 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 gelden 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. van de Kasteele, 071-521 29 38 
Literatuur aanvragen: 
Bibliotheek KNBF 
Bondsbureau KNBF 
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS  HOUTEN 
Openingstijden Bibliotheek: 
Elke woensdag van de maand 
van 10 – 15 uur. 
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INHOUDSOPGAVE 

Blz.3/4  Bestuur 
Blz.5. Algemene Informatie 
Blz.6 .Inhoudsopgave, Agenda 
Blz.7. “Van de redactie”, “Van de voorzitter”. 
Blz.8/11. Verslagen 
Blz.12/14  “Willem Einthoven” R.Koo 
Blz.15/16. Briefkaarten met bijfrankering. G.A.v.Albada 
Blz.16/17. Nogmaals de Leeuwenkop enveloppen. 
Blz.18/19. Post van verre eilanden: Amrum   G.A.v.A 
Blz.20 “Beschadigd ontvangen”  G.A.v.A 
Blz.21 “Ëenvoudige diefstal” 
Blz.22 Jaarverslag Rondzenddienst.  J.Pieters 
Blz.24. Crypto zegels 
Blz.26. Begroting 2023 

 

AGENDA  2022 
(LET OP ACTUEEL NIEUWS OP ONZE WEBSITE!!!)  
 
Ledenbijeenkomsten met veiling: 
In de Goede Herderkerk (Meerburgkerk)  Hoge Rijndijk 18, 
Zoeterwoude 
Donderdag   22 september 
Donderdag   27 oktober 
Donderdag   24 november 
Donderdag   22 december 
 
Ruilavonden: 
In de Lepelaar, Leiden 
Vrijdag   16 september 
Vrijdag   21 oktober 
Vrijdag   18 november 
Vrijdag   16 december 
 
Sleutelpost:  Sluitingsdatum volgend nummer:15 december 
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VAN DE REDACTIE 
Hier voor u ligt weer een nieuwe Sleutelpost met vele interessante 
stukjes. Toch wilde ik de leden oproepen om iets in de SP te 
plaatsen. Hoe klein stukje ook. U kunt het gewoon inleveren, ik zorg 
voor de opmaak , controle etc. Probeer het eens ! 
De verenigingsavonden en ruilavonden zijn weer gestart en lopen 
gelukkig voorspoedig. 
Houdt U ook onze website in de gaten, daar probeer ik het 
allerlaatste nieuws op te zetten, mocht er iets veranderen. Hebt u 
geen computer, dan kunt u altijd één van onze bestuursleden bellen 
voor het laatste agendanieuws. Een nieuwtje van onze Postnl de 
“crypto zegel” .Lees op pag.24 hier meer over. Dit wordt uiteraard 
een speculatie opject!! 
 

VAN DE VOORZITTER 
 
Het is vandaag 8 augustus en de Sleutelpost wordt binnenkort weer 
verzonden. 
Deze week wordt het weer flink warm.  
Ik hoop dat u rustig aangedaan hebt tijdens deze dagen en genoeg 
gedronken hebt. Uitdroging ligt op de loer. 
 
De zomerpauze voor de Leidse zit er weer bijna op en we gaan in 
september weer beginnen. 
Op 16 september de ruilavond in de Lepelaar en op 22 september 
de ALV in de Meerburgkerk. 
 
In september komt er weer een inentingsronde tegen corona en 
hoewel we er in de praktijk niet veel meer van merken is corona niet 
weg en ga ik die inenting zeker halen. 
 
Ik vind dat we een mooie zomer hebben en hoop dat die doorloopt 
in een zonnige en kleurrijke herfst. 
Met veel postzegelen en leuke postzegelavonden. Ik hoop u allen 
weer te zien op 22 september. 
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Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de LVVP 
op donderdag 28 april  2022       Aanwezig 32 leden 
1.Opening 
De voorzitter, de heer Van Dommelen, opent de vergadering. Hij 
heet ieder welkom, in het bijzonder de ereleden. 
2.Verslag van de vorige vergadering. 
Het verslag heeft ter inzage gelegen en wordt ongewijzigd 
goedgekeurd. 
3.Ingekomen stukken en mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat vorige maand de heer A.J. Flerig is 
overleden. In de coronaperiode is ook de heer Van Hees overleden 
waar door het uitvallen van vergaderingen geen aandacht aan is 
geschonken. Hij verzoek de vergadering te willen opstaan en voor 
hen een minuut stilte in acht te willen nemen. 
De secretaris wijst er op dat er enkele publicatie op de balie liggen 
die door geïnteresseerden kunnen worden meegenomen. 
4. Jaarvergadering 
De voorzitter deelt mee dat door het niet door kunnen gaan van de 
jaarvergadering in april 2021 thans de verslagen over zowel 2020 
als 2021 aan de orde zijn. 
a) Verslagen secretaris over 2020 en 2021. 
De verslagen zijn in de Sleutelpost gepubliceerd. Zij wordt zonder 
vragen goedgekeurd. 
b) Financiële verslagen 2020 en 2021. 
De voorzitter stelt de financiele verslagen over 2020 en 2021 aan de 
orde. Deze zijn in de Sleutelpost gepubliceerd. 
De heer Verstegen meldt dat er in het overzicht van de lasten over 
2020 helaas een onjuist bedrag is blijven staan. De bestuurskosten 
in 2020 bedragen € 297,03 ipv € 218,31. Het batig saldo wordt 
daardoor € 12,63 ipv € 91,35. Hij heeft daarom een nieuw overzicht 
over 2020 uitgedeeld. Er zijn geen vragen uit de vergadering.  
De leden gaan akkoord met de verslagen. 
c) Kascommissie 
Mevrouw De Rijk  leest het verslag van de Kascontrolecommissie 
voor. De commissie adviseert de leden de penningmeester en het 
bestuur decharge te verlenen voor het in 2020 en 2021 gevoerde 
beleid.  De vergadering gaat daar mee, onder applaus, akkoord. 
d) Verslagen Adviescommissie en Veiling over 2020 en 2021 
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De verslagen van de adviescommissie en de Veilingcommissie zijn 
in de Sleutelpost gepubliceerd. Zij worden zonder vragen 
goedgekeurd. 
5.Verkiezing bestuur 
Door de corona is het niet mogelijk geweest om de afgelopen twee 
jaar een jaarvergadering te houden. Daardoor is het reglementair 
aftreden en het verkiezen van nieuwe bestuursleden achterwegen 
gebleven. In de huidige vergadering moet dat weer rechtgetrokken 
worden. 
De voorzitter, de heer E. van Dommelen, treedt dit jaar reglementair 
af. Hij stelt zich herkiesbaar. Voorgesteld wordt de heer Van 
Dommelen opnieuw te benoemen als voorzitter voor een termijn van 
4 jaar.  De heren G.A. Van Albada, P.J. Van de Kasteele, C. Verlooij 
en F. Versteegen treden reglementair af. Zij zijn allen herkiesbaar. 
Voorgesteld wordt hen opnieuw te benoemen voor een zodanige 
termijn dat het oorspronkelijke rooster van aftreden weer wordt 
hersteld; teweten 2024 voor de heren Van Albada en Van de 
Kasteele, 2025 voor de heer Verlooij en 2026 voor de heer 
Versteegen.  
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer 
Van Dommelen als voorzitter en met de herverkiezing van de 
overige bestuursleden die herkiesbaar zijn. 
6. Verkiezing lid Kascontrolecommissie 
De Kascontrolecommissie bestaat uit Mevrouw R. de Rijk en de 
heer J.J. Van As. Mevrouw De Rijk treedt reglementair af. Uit de 
zaal meldt zich de heer D. Wijsman om deze plaats te vervullen.  
Deze wordt met algemene stemming gekozen.  
De heer J. van Biezen stelt zich beschikbaar als reserve lid van de 
kascontrolecommissie. 
Deze wordt eveneens met algemene stemmen verkozen. 
7. Attentie voor vrijwilligers. 
De voorzitter zet de leden die afgelopen jaar zich hebben ingezet 
voor de vereniging in het zonnetje en geeft hen een fles wijn.  
De heer Pieters zal zorgen dat diegenen die niet aanwezig konden 
zijn de fles wijn alsnog ontvangen. 
8. Veiling    De veiling heeft een vlot verloop. 
9. Doe eens een gooi puzzel 
Mevrouw Schellekens wint de eerste prijs bij de “Doe eens een gooi” 
puzzel. 
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10. Halve Euroloterij  Mevrouw Schellekens wint weer de eerste 
prijs. 
11. Rondvraag    Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
12. Gratis verloting    De heer C. Klerks wint hierbij de eerste prijs. 
13. Sluiting   De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid. 
Hij hoopt dat alle leden op 19 mei weer aanwezig zullen zijn.  
Daarna sluit hij de vergadering. 
11 mei 2022  P.J. Van de Kasteele, Secretaris 
==================================================== 
Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de LVVP 
op donderdag 19  mei 2022 in de Goede Herder kerk in 
Zoeterwoude.    Aanwezig 26  leden  
1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het 
bijzonder het aanwezige erelid, de heer Pieters. De heer en 
mevrouw van Oosten en de heren G.A. Van Albada en S. Wortman 
hebben zich afgemeld. 
2.Verslag van de vorige vergaderingen 
Het verslag van de vorige vergadering heeft ter inzage gelegen. De 
vergadering gaat daarmee akkoord. 
3.Mededelingen. 
De voorzitter deelt mee dat helaas ons lid de heer L.P.T. Bellekom is 
overleden. Hij verzoekt de aanwezigen op te staan en een minuut 
stilte in acht te willen nemen.  De secretaris meldt dat er op de tafel 
een aantal exemplaren van de catalogus van Smit Philatelie liggen. 
4. Veiling     De veiling heeft een vlot verloop.  
5. Doe eens een gooi puzzel 
De  eerste prijs voor de “Doe eens een gooi” puzzel wordt 
gewonnen door Mevrouw Verlooij en de heer Klerks, met 6 
antwoorden goed. 
6.Halve Euro loterij   De heer J. Pieters wint de eerste prijs 
7.Rondvraag   Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
8.Gratis verloting   De heer F. Versteegen wint de eerste prijs. 
9.Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat 
allen op de komende jaarvergadering op donderdag 16 juni weer 
aanwezig zullen zijn.   Daarna sluit hij de vergadering. 
P.J. van de Kasteele  
23 mei 2022 
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Kort verslag van de ledenvergadering van de LVVP op 
donderdag 16 juni 2022 in de Goede Herder kerk in 
Zoeterwoude.   Aanwezig 27 leden 
1, Opening  De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder 
welkom, in het bijzonder de aanwezige ereleden. 
2. Verslag van de vorige vergadering.  Het verslag van de 
vorige vergadering heeft ter inzage gelegen.  De vergadering 
gaat daarmee akkoord. 
3. Mededelingen.  De voorzitter deelt mee dat er op de tafel een 
aantal exemplaren van Collect ligt. Voor de liefhebber. 
4. Veiling.  De veiling van 60 stuks heeft een vlot verloop. 
5. Doe eens een gooi puzzel,  De eerste prijs voor de “Doe eens 
een gooi puzzel” wordt gewonnen door mevrouw R. de Rijk met 5 
goede antwoorden. 
6. Halve Euro loterij.  De heer  Van Albada  wint de eerste prijs. 
7. Rondvraag.   Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
8. Gratis verloting.  De heer B. Jacobs wint de eerste prijs. 
9. Sluiting.  De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en 
hoopt ons weer te zien na de vakantie periode in september.  
Daarna sluit hij de vergadering. 
R. de Rijk, 26 juni 2022 
==================================================== 
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Willem Einthoven op 12 april 2022 in Leiden 
Cardiologen van het LUMC hebben op 12 april 2022  gratis 
hartfilmpjes gemaakt op het Stationsplein in Leiden.  
LUMC  Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is het 
academisch ziekenhuis dat aan de     Universiteit Leiden is 
verbonden. Het bestaat uit een samenwerkingsverband tussen het 
Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) en de Faculteit der 
Geneeskunde van de Universiteit Leiden. Het AZL is in 1998 van 
naam veranderd in LUMC, net zoals de meeste academische 
ziekenhuizen van naam werden veranderd in universitair medisch 
centrum. Het LUMC bevindt zich achter, op loopafstand van het 
centraal station Leiden. 
 Willem Einthoven en ECG 
Willem Einthoven had een lange carrière als hoogleraar aan de 
Universiteit van Leiden, van 1886 tot zijn dood in 1927. Hij was een 
fysioloog met grote klinische interesse. Zijn ultieme doel van de 
fysiologie was om ziektes te kunnen begrijpen en patiënten zo te 
kunnen te genezen. Zijn belangrijkste wetenschappelijke interesses 
lagen op het gebied van de natuurkunde. Zijn belangrijkste 
wetenschappelijke bijdragen waren gerelateerd aan de introductie 
van natuurkundige methodes en concepten die van belang konden 
zijn voor de geneeskunde. Tegelijkertijd besefte hij dat het mogelijk 
klinische belang van wetenschappelijk onderzoek alleen kon worden 
vastgesteld na lang onderzoek en experimenteren. 
In 1906 schreef hij het beroemde artikel “Le telecardiogramme” (het 
telecardiogram), waarin hij stelde: “Wij moeten eerst proberen om de 
werking van het hart tot in detail te begrijpen, en de oorzaak van de 
verscheidenheid aan afwijkingen. Op die manier kunnen wij, in de 
verre toekomst, en gebaseerd op goed inzicht en verbeterde kennis, 
het lijden van onze patiënten verlichten”. Deze gedenkwaardige 
woorden hebben niets van hun betekenis verloren, en verdienen 
serieuze overweging in het licht van de steeds grotere druk om 
vroege resultaten te publiceren. 

https://www.postzegelblog.nl/2022/04/12/willem-einthoven-op-12-april-2022-in-leiden/
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   Mexico (1972): World Health Day  
In de eerste fase van zijn carriere deed Einthoven onderzoek op het 
gebied van oogheelkunde en ademhaling. Later beperkte hij zich 
bijna helemaal tot de elektrische verschijnselen in fysiologie, in het 
bijzonder die gerelateerd aan de werking van het hart. Om de 
elektrische stromen van het hart te registreren gebruikte hij eerst de 
“Lippmann electrometer”, net als zijn collega Waller voor hem deed. 
Ondanks verbeteringen die Einthoven aanbracht aan de apparatuur 
en in de berekeningen was hij niet tevreden over de uiteindelijke 
nauwkeurigheid. Daarop ontwikkelde hij in 1901 de 
“snaargalvanometer”. Met dit apparaat wist Einthoven bijna perfecte 
metingen te verkrijgen, die met de huidige elektronische 
electrocardiograaf nauwelijks verbeterd kunnen worden. 

                
Tegenwoordig is het electrocardiogram (ECG) de meest gebruikte 
diagnostische methodiek bij patienten met problemen aan het hart. 
Het is nauwelijks voor te stellen dat Einthoven, zoals hij zelf eens 
zei, nog moest bewijzen dat afwijkingen aan het hart herkend 
konden worden aan de hand van het ECG. En naast de ontwikkeling 
van een instrument waarmee voor het eerst nauwkeurige opnames 
gemaakt konden worden van het ECG, heeft hij ook een standaard 
ontwikkeld voor het beschrijven van de verschillende fases in het 
ECG: de P, Q, R, S, T golf. Het belang hiervan voor de ontwikkeling 
van het diagnostiek door middel van het electrocardiogram kan 
nauwelijks worden overschat. 
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Op 12 april 2022 werd om 14.30 uur wordt aan Rijnsburgerweg 23 
(Leiden), waar Einthoven woonde, een gedenksteen onthuld. De 
speciale postzegel, stempel en cover van Willem Einthoven en 
Leiden2022 ziet u in deze blog. De postzegel en cover is ontworpen 
door Frans Hemelop (**) 

 
 Wegens zijn grote verdiensten op het gebied van het meten en 
begrijpen van het ECG ontving Einthoven op 23 oktober 1924 de 
Nobelprijs voor de Fysiologie en Geneeskunde. Het is typerend voor 
zijn bescheidenheid dat hij in de toespraak bij de uitreiking van de 
prijs zei dat de ontwikkeling van het ECG alleen mogelijk was 
geweest door de inspanningen van vele anderen in dit veld, waarbij 
hij speciaal zijn Engelse vriend, Thomas Lewis vermeldde. 

             
In 1878 voltooide Willem Einthoven de HBS en ging geneeskunde 
studeren aan de universiteit in Utrecht. Al direct toonde hij veel 
interesse voor de natuurkunde en oogheelkunde. Hij kreeg onder 
andere les van de fysicus C.H.D. Buys Ballot, fysiologen W. Koster 
en F.C. Donders en de oogarts H. Snellen. 
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RANDY KOO     Het artikel is van redactiewege ingekort.U kunt het 
hele artikel lezen op www.postzegelblog.nl/author/randy-koo, waar 
nog veel meer artikelen van hem staan. 
(**) Willem Einthoven, zegel & cover 2022: zie: 
www.hemelop.nl/bestellen 
================================================ 
 

Briefkaarten met bijfrankering 

 
Als je een briekaart oude briefkaart had en het porto was inmiddels 
verhoogd dat plakte je er een postzegel bij (afb.1), heel normaal. 

1  2 
 Maar er zijn ook briefkaarten warbij er (heel) veel bijgeplakt werd. 
Dat was om mee de toen met radiospelletjes en aangezien er nog 
geen “tikkies” of “ideal” voor overschrijvingen, ging het op deze 
manier. De PTT zorgde voor afdracht (met een kleine provisie) en 
de ontvanger kreeg zo zijn geld. 
Een heel bekende is de spelletjes van het crisiscomité (afb.2) uit 
1933. Op de speciale briefkaart (waar ook al een toeslag op zat) 
moest men 25 cent bijplakken om mee de doen. 
Het was een groot succes en het comité verdiende nog extra om de 
ingezonden kaarten te verkopen, weliswaar met de afzender zwart 
gemaakt. 
Een andere briefkaart van het spelletje “Hallo, met wie?” uit 1946 
(afb.3) heeft zelfs 4x25c. bijgeplakt om mee te doen. ! Gulden was in 
1946 een behoorlijk bedrag. 

http://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo
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3 4 
Een ander bekende was Ir. Ad van Emmenes (afb.4) . Iemand wilde 
zo heel graag op tijd meedoen dat hij de briefkaart per expresse 
verzond.(afb.5). Hij had 8 goede antwoorden. 
Of dat voldoende was weten we (helaas) niet. 

5  
G.A.v.A. 
==================================================== 

Nog even de  “Leeuwenkop” enveloppen 
In Sleutelpost 222 had ik een stukje geplaatst over de Leeuwenkop 
enveloppen van postzegelhandelaar van Leeuwen in Leiden.  Van 
twee leden (Rob Hegenbarth en Dave Wijsman) kreeg ik antwoord 
op deze enveloppen. 
Beide heren hebben no.37 als laatste (zie afb).  
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Nummer 1 zou de envelop zijn met het speciale stempel “NAVO 
minister conferentie). Helaas staat er geen leeuwenkop op, maar 
aan de achterzijde wel het adres van van Leeuwen. Het is dus 
onzeker of dit de echte nummer 1 is. (afb.2,3 ) 

         
 
Verder is het curieus dat op enkele nummers (nimmer 4,10 en 11) 
de Leeuwenkop met nummer niet aan de voorzijde, maar aan de 
achterzijde is geplaatst. (zie afb.4 , nummer11). 
 

                         
================================================== 
 

Post van verre eilanden: AMRUM 

In een partijtje Duitse briefkaarten trof ik een briefkaart met reklame 
van “AMRUM”die Nordsee Insel. Ik had nog nooit van dat eilandje 
gehoord en ben even gaan zoeken op Wikipedia. 
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Amrum ligt voor de Duitse kust en hoort bij de wadden eilanden. En 
behoort bij Sleeswijk-Holstein. (zie kaart) 
Net zoals onze wadden eilanden is de belangrijkste bron van 
inkomsten het  toerisme. 
Amrum heeft een oppervlakte van ca. 20 km2 en ca. 2300 inwoners. 
Er zijn verschillende dorpen en de nederzettingen zijn  al zeer oud, 
er zijn bijv. ook hunebedden. 
Bij ons in Schiermonnikoog het kleinste eiland met en 
landoppervlakte. van ca. 40 km2 en een inwonertal van ca.1000. 
De vuurtoren van Amrum is een van de oudste en gebouwd in 1875. 
Nog niet zolang geleden stond deze op een postzegel uit een boekje 
(zie afb) 
 

    
  

 

Uiteraard zijn er verschillende postkantoren in de diverse dorpjes. 
Op internet trof ik twee hele mooie kaarten aan. 
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G.A.v.A 

============================================== 

“BRIEVENBUS VOL” ?? 
 
Onlangs kreeg ik een sleutelpost retour.  Er zit dan een etiket op , 
waarbij dan aangekruist is bijvoorbeeld “Postcode onjuist” , “adres 
klopt niet:”, “geweigerd” etc. 
Dit was wel een bijzondere n.l  “Volle brievenbus “ (zie afbeelding) 
Ik heb het lid een nieuw expemplaar gezonden en die is niet 
teruggekomen. Kennelijk was zijn brieven bus nu leeg. 
 

 

G.A.v.A 
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“Beschadigd ontvangen” 

Enige tijd geleden ontving ik met kerst deze envelop hij was in 
plastic verpakt met een begeleidend briefje dat het stuk tot spijt van 
PTT beschadigd was tijdens de postverwerking. 

Nu, dat verbaasde mij niet. Zoals u ziet op de afbeeldingen had de 
afzender een creatief bouwwerkje in de envelop gedaan (van hout) 
dus de machine heeft de envelop in flarden gescheurd. 

                

             

G.A.v.A. 

=================================================== 

GOUD 
Ons lid Hans van der Horst heeft op de Internationale 
Tentoonstelling London 2022 goud ontvangen voor zijn inzending 
“The Netherlands foreign mail world war II”. Proficiat. 
(Zie Filatelie van April 2022) 
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“Eenvoudige Diefstal “ 

Afgebeeld is een oude dienstbrief uit 1877 van de officier van 
Justitie te Arnhem naar de burgermeester van Rhenen. Op zich niet 
zo bijzonder. 

          

             

Leuk is echter ook om eens naar de inhoud te kijken. De 
burgermeester krijg vermeld welke inwoners uit Rhenen bij de 
rechter zijn geweest en wat voor straf ze hebben gekregen. 

Gijsbertus Hager heeft voor “eenvoudige diefstal” gevangenis 
gekregen en Arie van Selm veertien dagen voor “eenvoudige 
moedwillige mishandeling”.  

Wat ik mij vooral afvroeg: : wat is “eenvoudige diefstal” ?  een appel 
gestolen bij de groenteboer of een brood bij de bakker ?? Dat is 
uiteraard maar raden. 
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Verslag Rondzenddienst seizoen 2021/2022 
Ook in dit corona/covid seizoen is het rondzendverkeer gewoon 
doorgegaan. Alleen duurt het soms langer dat de tassen rond gaan. 
Hierdoor heggen er minder rondzendingen gelopen dan vorig jaar 
108 i.p.v. 122. 
De verkopen waren gelijk aan vorig jaar. Gelukkig hadden wij ook dit 
seizoen een aantal boekjes met goed materiaal en enkele 
enthousiaste nieuwe deelnemers. Als er leden zijn met goed 
materiaal en zin hebben om boekjes te maken, dan zijn ze van harte 
welkom. 
Er hebben 108 rondzendingen gelopen in 8 secties. 
Alle boekjes met registratienummer 3901 t/m 4100 zijn retour 
inzenders. 
De ontvangstkaarten (rode kaart) van het afgelopen seizoen kunnen 
worden vernietigd. 
Tot slot wil ik het team van medewerkers/sters hartelijk bedanken 
voor hun werk dat zij iedere keer weer verrichten. 
Jan Pieters Administrateur 
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Een te kleine envelop ? 

Verleden jaar kreeg iemand een nieuwjaarswens in een envelopje 
van 7x10 cm. Kennelijk was er iets niet correct met het adres, want 
er kwam een sticker op “herstellen aan de geadresseerde”. Maar ja 
het was wel even passen en meten voor de postbode ! 

     

Over een te kleine envelop gesproken, in het Maandblad van 1957 

trof ik volgende stukje: 
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Een nieuwtje “De Crypto zegel” 

De aankondiging van Collect Club is groots: “Het nieuwe 
verzamelen is begonnen”. 
Ja, na een paar producten welke ikzelf niet onder postzegels schaar, 
nl. de zilveren postzegel (frankeerwaarde 96 cent) te koop voor 25 
Euro en nog bonter, de gouden postzegel  (aangetekende zending) 
voor 50 Euro. Ze worden regelmatig uitgegeven, dus er zal wel een 
markt voor zijn. Maar ik ken niemand die al die zilveren en gouden 
zegels koopt. 
Nu is er dan heel iets nieuws: de crypto postzegel  (Oostenrijk is ons 
voor nl. in 2019 gaf die al de cryptozegel uit (**). 
Bij het schrijven van dit stukje ( midden juli) was hij er nog niet, hij 
komt op 2 september in de voorverkoop (!!) 
De “zegel” bestaat uit 2 delen: een fysieke postzegel die je dus 
gewoon op een brief kan plakken (dus waarde 96 cent) en een 
digitale tweeling, die je kunt verzamelen, uitwisselen en verhandelen 
in de blockchain.  Elke fysieke cryptozegel heeft een QR-code 
waarmee je de digitale tweeling kunt ontdekken. Dat is jouw eigen 
NFT (*).. 
Deze beschrijving heb ik uit de aankondiging van PostNL. 
Ik hoop dat iedereen begrijpt wat blockchain, QR-code en NFT is. 
Ja, je hebt er van gehoord, maar echt begrijpen wat het is ? , ik niet. 
Enfin, ik ben benieuwd hoe het uitpakt. Ik weet wel dat er bij PostNL 
geen echte filatelisten werken, maar jonge marketeers die iets willen 
verzinnen om meer omzet te genereren. 
Dit wordt dus een speculatie opject. Kijk maar eens naar de 
Oostenrijkse cryptozegel uit 2019. 
 
(*)  NFT betekent Non Fungible token, in het Nederlands is dit een 
niet vervangbare token (tussen haakjes een “token” ,nooit van 
gehoord, op wikipedia staat er “jeton”, in ieder geval weten we dat 
het een stukje digitaal iets is). Een NFT wordt gezien als de 
registratie van het eigendom van een digitaal object op een 
blockchain. Deze tokens zijn 'niet vervangbaar' omdat ze een uniek 
object vertegenwoordigen, maar ook omdat de token zelf uniek is. 
(**) zie  bijv. www.dickmann.org/filatelie/pdf/Crypto-postzegel.pdf 
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In de krant: 
Postzegelverzamelaars/Filatelisten in het algemeen. Daar lees 
je in de kranten en tijdschriften nooit wat over. Ja, alleen als er 
weer een heel zeldzame zegel voor miljoenen verkocht wordt. 
Dan is het nieuws. 
Verfrissend is dan ook dat in de Telegraaf van 12 juli 2022 een 
stuk stond (een hele pagina) die ging over ondernemers die 
eigenlijk tegen de tijdsgeest in een zaak begonnen of 
overnamen. 
Het begin ging al goed. Nl “Postzegels verzamelen is een 
hobby met een hoog oude mannen op zolderkamers gehalte” 
Het ging hier om Els Lipsius die zeven jaar geleden een 
fysieke postzegelwinkel overnam van haar vader, de Collect 
clubwinkel in Bussum. 
Ook heeft zij uiteraard een (zeer mooie) website met 
aanbiedingen , dat is uiteraard onontbeerlijk.  
Zij ziet de toekomst, ondanks dat het toch een krimpende 
markt betreft, zonnig in. 
Dit is eens een positief stukje voor de filatelie. 

 

Michel online catalogus beschikbaar voor leden 
Het is niet bij alle leden bekend, dat de Leidsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars over een abonnement op de Michel Online 

Katalogus beschikt.  

Als u eens een tijdje van de digitale versie van de wereldcatalogus 

van Michel gebruik wilt maken stuurt u een mailtje naar 

freekversteegen@hotmail.com. U krijgt dan de benodigde 

gebruikersnaam en een wachtwoord. En als u er klaar mee bent, 

veranderen we het wachtwoord en kan er weer een ander lid aan de 

gang om zijn of haar filatelistische kennis via de Michel te vergroten. 

Mocht u er moeite mee hebben om uw weg over de website te 

vinden, dan maken we een afspraak en kom ik bij u langs om een 

beetje instructie te geven. 

Freek Versteegen 

 

mailto:freekversteegen@hotmail.com
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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. nieuwe veilinglijsten ontvang 
of een bijzondere mededeling, zoals een bepaalde lezing bijvoorbeeld, ik 
deze zo snel mogelijk op onze site plaats. U bent dan zo snel mogelijk op 
de hoogte van bepaalde gebeurtenissen, 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 

http://www.lvpv.nl/
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