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Dat gebeurde nog niet eerder!
Een illustratie bij mijn ‘Redactieve bij-
drage’. Ik zal u vertellen waarom.

De redacteur van ‘De Brug’, een blad
dat nu niet meer bestaat, was - en is -
een taalpurist. Hij vroeg mij ooit of het
woord ‘redactief’ geen schrijffout was;
hij kende het niet.
Toen ik uitlegde dat ik het woord zelf
verzonnen had een samenstelling was
van ‘Redactie’ en ‘Actieve’, knikte hij
wat ongelovig.

Mijn doelstelling in 1994 was voor
mijzelf helder, nadat ik voor redacteur
Jan Spijker twee jaar ‘de Sleutelpost’
had samengesteld. Het moest een blad
worden vóór én ván de leden! Een echt
verenigingsblad dus. Want als klein
blad moet je niet willen concurreren
met het maandblad Filatelie.

Nu ben ik aan het 14e jaar begonnen.
En - zoals u aan dit nummer ook weer
kunt zien - met een groeiend aantal
‘medewerkers’. Ik zet medewerkers
tussen haakjes omdat het anders zo be-
roepsmatig klinkt. En auteur zijn van
een verenigingsblad is geen werk. Dat
doe je uit clubliefde, al klinkt dat mis-
schien in deze tijd wat ouderwets.
Je doet het om anderen een plezier te
doen. Met jouw hobby, jouw kennis of
omdat je gewoon wat vertellen wil.

Zodat leden het lézen en
zich amuseren of er iets
van kunnen opsteken.
Daar hebben wij een ver-
enigingsblad voor!
Maar ook om u te infor-
meren wat er allemaal in
onze vereniging leeft.
Vooral voor de leden die
onze bijeenkomsten niet
(meer) kunnen bezoeken.

Om een écht verenigings-
blad te maken, heb ik bij
voortduring geijverd; bij u allen en
binnen het bestuur.
Ik wil hier niet uitwijden over mijn

bemoeizucht met andere onderdelen
van de vereniging; ‘de Sleutelpost’ is
mijn troetelkind. En u, auteurs, lezers
en het bestuur hebben mij geholpen om
dit gezonde troetelkind te verzorgen.
Mede daarom ontving ik op 27 februari
de zilveren Bondsspeld.
Ik dank u er allemaal bijzonder harte-
lijk voor. Hij is ook een beetje van u!

En natuurlijk veel leesplezier,
Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.

Redactieve

bijdrage
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maart 2007

26 bijeenkomst voor de Jeugd

27 ledenbijeenkomst met 11e Grote Voorjaarsveiling
van 250 kavels (zie bijlage)
Bezichtigen kavels: Rijn & Vliet - van 15-20 uur

april 2007

10 bestuursvergadering

11 laatste dit seizoen: Leidse Postzegelmiddag bij Swift

23 bijeenkomst voor de Jeugd

24 ledenbijeenkomst met veiling en dialezing

28 Dag van de Jeugdfilatelie tijdens
Deltafila 2007 in Sommelsdijk-Middelharnis

mei 2007

8 bestuursvergadering

22 ledenbijeenkomst met veiling

25 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 170

juni 2007

4 laatste bijeenkomst dit seizoen
voor de Jeugd met grote Bingo

11 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 170

12 bestuursvergadering

19 ledenbijeenkomst

Zie ook de activiteitenagenda: blz.13

Agenda
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Onze maandelijkse bijeenkomsten
hebben altijd een veiling, soms een
dialezing of een andere attractie.
Plaats: recreatiezaal Verzorgingshuis
’Rijn en Vliet’, Aaltje Noordewier-
laan 1 te Leiden.
We beginnen om 20.15 u., maar de
zaal is al om 19.45 u. open, zodat u
de gelegenheid heeft om de veiling-
kavels te bekijken of iets te ruilen.

Bijeenkomsten

Bij overtreding van de voorschriften
gelden de volgende boeten:

bij te laat betalen van de aankoop
€ 0,25 per dag;

de rondzending te lang vasthouden
€ 0,15 per dag en

bij verzenden van een aanmaning
€ 0,50 voor porti- &
administratiekosten.

Rondzenddienst

fosforlamp en Gerard Slakhorst
catalogi: (071) 513 39 90

of Jan Pieters
(071) 576 17 26

watermerkzoeker
of signoscope: Frans Hemelop

(071) 521 29 38

literatuur: Bondsbibliotheek
Hoofdstraat 1,
3741 AC Baarn

Openingstijd:
elke 1e zaterdag van de
maand van 10 - 12 uur
en alle woensdagen
van 10 - 17 uur.

Telefoon tijdens
openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen

Statuten, artikel 7
Opzegging van het lidmaat-
schap kan slechts geschieden
voor 15 november van het
lopend jaar.
Opzegging geschiedt door
een schriftelijke kennis-
geving aan de secretaris.

Algemene informatie
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H eeft u het op 1 februari ook gele-
zen in De Telegraaf? Onder de kop
Postzegel twaalf cent goedkoper laat
CDA-kamerlid Jan ten Hoopen duide-
lijk blijken dat hij vindt dat TNT Post
zijn monopoliepositie misbruikt en een
onbehoorlijk hoog - er wordt gespro-
ken van 70% - rendement maakt op
postbezorging van brieven.
Dat rendement zou wat hem betreft
wettelijk gemaximaliseerd moeten wor-
den op 9,5%. Hij pleit er dan ook voor
om het porto voor een brief tot 50 gram
te verlagen van € 0,44 tot € 0,32.

Bij het lezen van dit bericht gingen er
een aantal gedachten door mijn hoofd:
- Is het verkiezingstijd, dat een politi-

cus ineens gaat roepen dat er iets te
duur is?

- Een brief tot 50 gram kost 88 cent
aan postzegels en niet 44 cent zoals
in het artikel vermeld staat. Zou Ten
Hoopen dit geweten hebben?

- TNT is een commercieel bedrijf, ge-
richt op winst te maken. Kan de over-
heid zich hiermee bemoeien?

- Bij de privatisering werd afgesproken
dat TNT tot 1 januari 2007 haar ta-
rieven voor binnenlandse post niet
zou verhogen. Dus op 1 januari ver-
hoogde TNT dat tarief (voor brieven
tot 20 gram) van 39 naar 44 cent.
Een verhoging van ruim 12% en dat
is vrij fors. En dan komt een maand

later Ten Hoopen in actie dat het voor
12 cent minder moet kunnen.
Vreemd.

- In vergelijking met het buitenland is
44 cent niet echt hoog voor een brief.

Het lijkt er verdacht veel op dat Ten
Hoopen niet gehinderd wordt door
enige kennis van postale zaken.
Als hij een punt had willen maken, zou
hij moeten hebben aangekaart dat TNT
te grote stappen neemt voor zwaardere
post. Er komt steeds 44 cent bij en dat
is teveel.

Tarieven Nederland
tot 20 gram 0,44
tot 50 gram 0,88
tot 100 gram 1,32

In de meeste landen zie je deze grote
sprongen niet. Daarnaast is TNT vrij
duur voor het versturen naar post naar
het buitenland en voor aangetekende
post.

Nee, Ten Hoopen, als je iets wil aan-
kaarten, doe het dan goed.

Ik wens u veel filatelie.

Willem Hogendoorn
voorzitter

Van de

voorzitter
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Contributie 2008
is vastgesteld.

Op de bijzondere Algemene ledenver-
gadering van 26 september 2000 werd
besloten de contributie ingaande 2002
jaarlijks te verhogen. Het voorstel dient
elk jaar ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan de Algemene ledenver-
gadering. Tijdens de Algemene leden-
vergadering op 27 februari 2007 is de
contributie voor 2008 vastgesteld op:

a. € 30,– (was 29,25) voor 65-plus *)
leden en leden, die arbeidsonge-
schikt zijn en jonger dan 65 jaar;

b. € 32,50 (was 31,75) voor alle ove-
rige leden.

De contributie voor huisgenoot- en
jeugdleden € 5,50 en de korting € 2,25
bij tijdige betaling blijven dit jaar on-
gewijzigd. Deze korting is dus niet ver-
werkt in de bedragen onder a. en b.
Als u tijdig - of via de automatische in-
casso - betaalt, is uw contributie voor
2008 resp. € 27,75 of € 30,25.

Frans Hemelop
penningmeester

*) De 65-plus-korting wordt al verwerkt in de con-
tributie over het jaar waarin men 65 wordt.

MEDEDELING
Waardebon in guldens houdt z’n waarde:

waardebon van ƒ 5,– = € 2,27
waardebon van ƒ 10,– = € 4,54
waardebon van ƒ 15,– = € 6,81
waardebon van ƒ 25,– = € 11,34

Alle bonnen kunt u inleveren bij:
betaling contributie - veiling

rondzenddienst - postzegelhandel

Nieuwe leden:
D. van den Berg Leiden
J.I.W. de Jongh Leiderdorp

Bedankt per 1-1-2007:
C.M. Brands-Lodewijks Voorschoten
C.L. Capel Leiden
L. Nieuwenburg Leiden
J.J.C. Schildknegt Leiden
A. Schumm Leiden
J.W.M. van Welzen Leiden

Ledenmutaties

VERZOEK ‘FILATELIE’

Wilt u uw adreswijziging zenden
naar de secretaris i.p.v. naar het

maandblad Filatelie?

De secretaris verzorgt voor u
de verdere afhandeling.

LEIDSE POSTZEGELVERENIGING

“DE POSTZEGELVRIENDEN”

31 maart 2007

VOORJAARSBEURS
in ’Het Vijfhovenhuis’
Hoflaan 169 te Leiden
van 11.00 uur - 16.00 uur.

Ruilmogelijkheid aanwezig.

informatie:  (071) 531 25 97
de heer L.H. Janssen

TOEGANG
VRIJ!
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leden-

vergadering

Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur de
vergadering met een hartelijk welkom
aan alle aanwezigen en in het bijzonder
aan de ereleden, de heren Vijlbrief en
Voorn. Ook heet hij de heer en me-
vrouw Lina welkom, die voor de eerste
maal onze vergadering bezoeken.

Notulen
De notulen van de oktobergadering
worden goedgekeurd.

Mededelingen
De heren Th.A.E. Kniese, G. Anker en
A.J.M. van den Hoek zijn tijdens ten-
toonstellingen in de prijzen gevallen.
De heren De Poorter en Hemelop stel-
len zich in de algemene ledenvergade-
ring in februari herkiesbaar. De heer
Van Waveren is niet herkiesbaar.

Presentaties
De heer Slakhorst stelt zijn verzame-
ling Rembrandt tentoon en de heer C.
Jansen geeft een beamerpresentatie
over belastingzegels.

Veiling
Een vlotte veiling: 28 kavels retour.

Loterijen
Er zijn weer leuke prijzen te winnen.
Bij de ½ euro loterij is de heer Immer-

zeel winnaar en bij de gratis verloting
de heer G. Corba.

Doe eens een gooi puzzel
Geen vragen over postzegels maar over
catalogusprijzen.

Rondvraag
Voor de rondvraag is geen interesse.

Sluiting
Na de barbezetting te hebben bedankt
voor de goede zorgen sluit de voorzit-
ter de vergadering.

Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter de
vergadering met een hartelijk welkom.
Een bijzonder woord van welkom aan
de ereleden Vijlbrief en Voorn. Ook
aan de heer De Jongh, een nieuw lid.

Mededelingen
De postzegeltotaaldag op 21 januari
2007 is vastgelegd bij K&G.
De heer W. de Wit zal de barbezetting
komen versterken.
Postzegelmiddagen in de kantine van
Swift gaan door, de eerstvolgende in
januari 2007.
Door de familie Van Daalen worden
stukjes worst uitgedeeld.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een 2

e

secretaris. Gaarne kandidaten.

Ledenvergadering
28 november 2006 - 48 leden

Ledenvergadering
19 december 2006 - 54 leden
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Veiling
De veiling wordt in een vlot tempo af-
gewerkt en er gaan 30 kavels retour.
Zoals gewoonlijk in december, zijn er
enige attenties bij diverse kavels. De
kavels voor de schriftelijke Kerstvei-
ling liggen ter inzage.

Loterijen
In de ½ euro loterij is de eerste prijs
voor de heer E.W.K. Tasseron. Bij de
gratis verloting is mw. R. Hoogervorst
de gelukkige winnaar

Doe eens een gooipuzzel
Deze keer blijkt de puzzel niet gemak-
kelijk. Geen enkele deelnemer heeft
alle vragen goed.

Rondvraag
Geen interesse.

Sluiting
Om 21.50 uur sluit de voorzitter de
vergadering met een bedankje aan de
barbezetting en wenst allen een wel
thuis en goede feestdagen.

Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter met
een hartelijk welkom aan de leden. In
het bijzonder de ereleden.

Mededelingen
De volgende ruilmiddag, in samenwer-
king met IV Philatelica Leiden, is op
14 februari.

Postzegeltotaaldag
De dag kan weer als geslaagd worden
gezien. De belangstelling was, gezien
het weer, wat lager. Toch waren er 35
leden en 45 niet leden.
De heer H.A.C. Kamphuisen had voor
deze dag zijn model van het kruitschip
ter beschikking gesteld.

Financiën
De contributie inning verloopt vlot.
Van de 271 zijn er al 261 binnen.
De trekking van de grote jaarlijkse ver-
loting wijst mevr. Van Daalen als
1

e
prijs winnaar aan.

Voor het eerst valt ook een jeugdlid in
de prijzen.

Doe eens een gooipuzzel
De heer Van Waveren is de bedenker
van deze puzzel. De vragen gaan over
de Sleutelpost.
De heren Van Biezen en Slakhorst zijn
met 7 goede antwoorden de beste.

Loterijen
De heer Schilperoort is winnaar in de
½ euro loterij; de heer Bakker in de
gratis verloting.

In Rijn en Vliet mag vóór, tijdens en
nà de ledenbijeenkomst niet gerookt worden!

NIET-rokers kunnen nu óók veilig komen!

Ledenvergadering
23 januari 2007 - 49 leden
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Veiling
Bij de veiling gaan 34 kavels retour.

Rondvraag
De heer Kamphuisen vraagt hoe het
komt dat Denemarken momenteel zo-
veel oplichtende zegels uitgeeft. De
heer Van der Steen denkt dat dit aan de
voorraad papier kan liggen.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de
voorzitter, na de barbezetting te hebben
bedankt, met een wel thuis.

Opening om 20.15 door de voorzitter
met een hartelijk welkom, in het bij-
zonder aan erelid de heer Vijlbrief.
Van drie leden is bericht van verhinde-
ring ontvangen.

Ingekomen stukken/mededelingen
De aanmelding van een nieuw lid, de
heer D. v.d. Berg te Leiden.
De heren Hogendoorn en Van Waveren
stonden met hun verzamelingen, resp.
postzegels en meetlinten, in het
Leidsch Dagblad.
De heer Kamphuisen ontvangt van de
voorzitter een velletje persoonlijke ze-
gels met daarop het model van het
kruitschip. De velletjes kunnen bij de
penningmeester worden besteld.
Vervolgens reikt de voorzitter aan
Frans Hemelop - tot diens complete

verrassing - de zilveren Bondsspeld uit.
Dit voor zijn grote verdienste voor de
vereniging. Zijn echtgenote Bep ont-
vangt een mooi boeket.

Jaarverslagen
De jaarverslagen over het reilen en zei-
len van de vereniging worden onder
applaus goedgekeurd.
Veilingmeester Slakhorst doet een op-
roep om kavels in te leveren.

Vrijwilligers
Zoals te doen gebruikelijk in de alge-
mene ledenvergadering worden de vrij-
willige medewerkers in het zonnetje
gezet. Onder dankzegging ontvangen
zij van de voorzitter een fles wijn.
Ook de leden die geen enkele vergade-
ring gemist hebben krijgen een fles
wijn. (Noot redactie: zie blz. 17).

Verkiezingen/benoemingen
De vicevoorzitter P.J.J. de Poorter en
de penningmeester F. Hemelop worden
bij acclamatie herkozen.
De 2

e
secretaris H. van Waveren is niet

herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem
voor zijn inbreng gedurende zijn be-
stuursperiode en overhandigt hem een
fles wijn en een insteekboekje met au-
topostzegels.
De heer Th.A.E. Kniese heeft zich als
bestuurslid aangemeld en wordt in het
bestuur gekozen.
De heren A.J. Flerig en J.P.L. Ranke
melden zich aan voor de kascontrole-
commissie.

(Vervolg op pagina 16)

Algemene Ledenvergadering
27 februari 2007 - 50 leden
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Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Postbus 95005
1090 HA Amsterdam
tel. (020) 59 50 500
fax (020) 66 80 823
e-mail: info@leprastichting.nl

voorzitter: Prof. Dr. J.C. Terlouw
Directeur: drs. K.L. Braber

www.leprastichting.nl
U kunt ook online doneren!

DÉ LEPRABESTRIJDERS

GÉÉF
OM

LEPRA
GIRO

50 500

Deze advertentie wordt gesponsord door ons lid W.J.E. van Rijn te Oegstgeest
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Nieuwe emissies

21 maart
Lentebomen
velletje van 10, met 2 verschillende
gegomde zegels van € 0,44

23 maart
Mooi Nederland (Vlissingen)
velletje met 5 gegomde zegels van
€ 0,44

26 maart
Mooi Nederland (Hoorn)
velletje met 5 gegomde zegels van
€ 0,44

4 april
Zomerzegels 2007
2 velletjes met 3 verschillende ge-
gomde zegels van € 0,44 + € 0,22

13 april
Mooi Nederland (Leerdam)
velletje met 5 gegomde zegels van
€ 0,44

18 april
200 jaar predikaat Koninklijk
velletje met 1 gegomde zegel
van € 6,45

1 mei
Bloemetjes cadeau
velletje met 8 verschillende gegomde
zegels van € 0,44 en 2 verschillende
gegomde zegels van € 0,88

21 juni
Zomerbomen
velletje van 10, met 2 verschillende
gegomde zegels van € 0,44

Hier moet u het even mee doen.

Activiteiten

agenda

dagbeurzen
N.V.P.V.

afdeling Bodegraven
Rijngaarde, Rijngaarde l, Bodegraven

24 maart 2007
van 09.30 uur - 16.30 uur

inl.: D. Verwoerd (06) 532 60 579

afdeling Boskoop
De Stek, Puttelaan 48, Boskoop

21 april 2007
van 13.30 uur - 17.00 uur
19 mei 2007
van 13.30 uur - 17.00 uur

inl.: P. J. de Koning (0182) 615 136

27-28-29 april

Deltafila 2007
tentoonstelling
te Middelharnis

28 april Dag van de Jeugdfilatelie

Recreatiecentrum
‘De Staver’,
Olympiaweg 32
Sommelsdijk-
Middelharnis

Wat is er te doen?
Tentoonstelling met voor elke jeugd-inzen-
ding een presentje! Postzegelberg met
gratis postzegels. FilaMarathon 2007.
Ruiltafels (breng je dubbele mee!) Junior
Plaza van JFN (spelletjes, winkeltje)

De toegang tot de Dag van de
Jeugdfilatelie is gratis.
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H et jaar 2006 begint voor de ver-
eniging niet zo goed.
Al in de eerste weken van het nieuwe
jaar komt er bericht van overlijden
binnen. In januari overlijden twee
leden van onze vereniging.

In de januarivergadering wordt de gra-
tis verloting gehouden: de leden, die
hun contributie voor 1 januari hebben
voldaan, ontvangen een waardebon.
De gehouden Postzegeltotaaldag in ja-
nuari met als onderwerp Rembrandt is
een succes.

In februari, de maand van de alge-
mene jaarvergadering, worden de ver-
slagen van diverse bestuursleden
voorgelezen en door de vergadering
goedgekeurd. De aftredende be-
stuursleden, de heren Terwiel en
Groenewegen, worden bij acclamatie
herkozen. Ook is er aandacht voor de
vrijwilligers. Leden die één of meer
functies vervullen worden in het zon-
netje gezet. De voorzitter biedt hen
een attentie aan.

In de maartvergadering wordt één lid
die zijn contributie, na aanmaningen
niet heeft voldaan, het lidmaatschap
ontzegd. De avond staat in het teken
van de 10e grote veiling. De veiling is
niet zo’n succes, omdat hij geheel uit
al eerder onverkochte kavels bestaat.

In de vergadering van april wordt een
dialezing vertoond met als onderwerp
‘De fascinerende wereld van de ber-
gen’. Ook worden twee nieuwe leden
welkom geheten.

In de meivergadering wordt gememo-
reerd dat vandaag ons erelid L. Vijl-
brief zijn 81e verjaardag viert. De
postzegelhandel is ingestort door het
Afinsa pyramidespel c.q. fraude.

In juni wordt de 91e verjaardag van
de heer Voorn gememoreerd. In de
gratis verloting heeft iedere aanwe-
zige een prijsje.

De voorzitter deelt in de september-
vergadering mee, dat de posttarieven
worden verhoogd met 5 cent.
Van de leden heeft 53% gereageerd
op het enquêteformulier betreffende

Gebergte in IJsland - Dag van de postzegel 1988

Verslag
secretaris

2006
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de automatische contributie inning.
De Postzegeltotaaldag 2007 zal in het
teken staan van de ramp met het kruit-
schip.
Het verslag van het hoofd rondzend-
dienst wordt goedgekeurd.
In samenwerking met IV Philatelica,
afdeling Leiden, zal een beurs worden
georganiseerd in de kantine van Swift
aan de Willem van der Madeweg.

De vergadering van oktober staat in
het teken van de jubilarissen, waaron-
der de voorzitter. Er zijn twee nieuwe
medewerkers bij de veilingcommissie
t.w. de heren Flerig en Scheer. De
heer de Wit meldt zich voor de bar.

In de novembervergadering wordt be-
kend gemaakt dat de heer Van Wave-
ren aftredend is en zich niet herkies-
baar stelt. De overige aftredende be-
stuursleden zijn wel herkiesbaar.

In de vergadering van december wordt
een hartigheidje rondgedeeld door de
familie Van Daalen.
Bij de veilingkavels zijn weer enkele
attenties gevoegd.
De kavels voor de Kerstveiling liggen
ter inzage.

In de loop van 2006 hebben een aantal
leden hun verzameling tentoongesteld
en/of toegelicht.
Dit zijn de heren, C. Ligtvoet, H.A.C.
Kamphuisen, E. Kniese, G. Slakhorst
en C. Janssen.

In de maanden na september hebben
wij een viertal nieuwe leden mogen
verwelkomen.

Het gaat goed met de vereniging. Het
aantal bezoekers van de vergaderin-
gen over het afgelopen jaar ligt onge-
veer op 48. Er zijn weinig vragen in
de rondvraag; of dit een goed of een
slecht teken is laat ik in het midden.
Maar gezien het aantal, dat de verga-
deringen bezoekt, neem ik aan dat het
goed gaat.

Rest mij nu nog het sombere deel van
dit jaar te vermelden: de overledenen.
Dit zijn:

de heer J.P. Disseveld
mevrouw A.A. Eriks
de heer D.H. v.d. Ham
de heer W.F. Roozendaal
de heer P.C. Zandbergen

Ik verzoek u hen allen een ogenblik in
stilte te herdenken.

Dank u wel.

de secretaris,
W. Groenewegen
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De heer H. Gaykema wordt herkozen
als lid van de adviescommissie.

Contributieverhoging 2008
De vergadering gaat accoord met de
- jaarlijks vast te stellen - contributie-
verhoging van 75 cent.

Veiling
De veiling verloopt vlot en er gaan
slechts 20 kavels retour.

Loterijen
De 1

e
prijs in de ½ euro loterij is voor

de heer Flerig en in de gratis verloting
voor de heer Neuteboom.

Rondvraag
De heer Vijlbrief bedankt het bestuur
voor de vele werkzaamheden gedu-
rende het afgelopen jaar.
De heer Schilperoort vraagt of het niet
mogelijk is de verslagen al in januari
ter inzage te leggen. In de algemene le-
denvergadering kunnen ze dan als ha-
merstuk worden afgedaan. De heer G.
Anker is het hiermee niet eens. Ook
het bestuur voelt hier niets voor.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de
voorzitter de vergadering na een dank-
woord aan de barbezetting.

W. Groenewegen

(Vervolg van pagina 10)

... maar ook voor u beschikbaar!
Dit speciale velletje is voor leden van
onze vereniging te koop voor € 8,–.
Voor niet-leden bedraagt dit € 10,–.
Dit bedrag is exclusief de eventuele
verzendkosten van € 1,50.

Te bestellen bij de penningmeester;
zie (e-mail-)adres op pagina 1.

Leiden, 27 februari 2007

H.A.C. Kamphuisen

Aangeboden als dank voor
het beschikbaar stellen van ‘het kruitschip’

voor de Postzegeltotaaldag
op 21 januari 2007.
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Vrijwilligers

(m/v) bedankt!

Wij zoeken
nog iemand
voor de bar

en de veiling.

Komt ú ook
op deze lijst!

Alstublieft?

T ijdens onze Algemene
ledenvergadering op 27 fe-
bruari werd zoals inmiddels
gebruikelijk weer aandacht
geschonken aan onze onmis-
bare vrijwilligers (m/v).
Deze mensen zorgen ervoor
dat onze vereniging draait
zoals het hoort.
Deze vrijwilligers werken
voor velen ‘achter de scher-
men’. Daarom werden zij bij
deze gelegenheid allemaal
speciaal uitgenodigd.
Na een dankwoord van voor-
zitter Willem Hogendoorn
kreeg elke vrijwilliger onder
applaus een feestelijke fles
wijn overhandigd.

Zes leden - plus twee *) bij
de bar - die in 2005 alle bij-
eenkomsten hebben bezocht,
ontvingen voor hun trouw
eveneens een fles.

Het bestuur hoopt dat al
deze mensen nog heel lang
willen en kunnen assisteren.
En vooral aan alle leden...
blijven komen, hoor!

ALLEMAAL WEER HEEL
HARTELIJK BEDANKT!

RONDZENDDIENST

A.G.C. Blonk

H. Gaykema

W. Groenewegen

F. Hemelop

M.W. van der Heul

W. Hogendoorn

P. Laterveer

J.W. Neuteboom

J. Nijholt

J.J.M. Pieters

A. Roozendaal

P.J.J. de Ru

J.F. Sarneel-van Gent

TROUW BEZOEKER

F.L.H. Corba

M.C. Hoogervorst-
Leliveld

L.H. Janssen

J. Kuijpers

L.M. van der Steen

W. de Wit

LOTENVERKOOP

L. Vijlbrief

VEILINGCOMMISSIE

E.G. van Bennekom

G.P.J. Corba

A.J. Flerig

J.P.L. Ranke

H.D. Scheer

G.A.H. Slakhorst

F.H. Terwiel

BAR

C. Anker *)

G. Anker

A.C.J. Hemelop-Bosch

C. Ligtvoet

A.J. Schilperoort *)

JEUGDAFDELING

Th.A.E. Kniese
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VERSLAG ADVIES-
COMMISSIE 2006

In het afgelopen verenigingsjaar zijn
geen adviezen uitgebracht. Een aan-
vraag voor advies is voortijdig, wegens
onderhandse verkoop, ingetrokken.
Namens de commissie,
Jan Pieters

Verslag
jeugdafdeling

2006

I n januari beginnen we met vier
jeugdleden. Door de Postzegeltotaal-
dag komen er verschillende leden bij
en na de zomervakantie vallen er een
paar af. We hebben nu tien jeugdleden
die zeer enthousiast zijn en bijna ie-
dere bijeenkomst aanwezig zijn.
Door de grootte van de groep is het
ook nodig om de jeugdleiding uit te
breiden, en dit is gelukt doordat de
heer Kniese zich hiervoor beschikbaar
stelt. Hij draait nu vanaf de zomer-
vakantie mee.

De jeugdbijeenkomsten doen we sa-
men met de Voorschotense postzegel-
vereniging. De samenwerking is dit
seizoen geintensiveerd. Jeugdleden die
zich aanmelden, zijn lid van beide ver-
enigingen voor een contributie. De bij-
eenkomsten zijn altijd heel gezellig.
Met een quiz proberen we de jeugd fi-
latelistische kennis bij te brengen en
natuurlijk kan er geruild worden.

Hoogtepunt van 2006 is de Dag van de
Jeugdfilatelie op 1 april in Burgersdie-
renpark in Arnhem, waar we met 17
jeugdleden, ouders en een oma ge-
weest zijn.

We hebben het seizoen af gesloten met
een bingo, waarbij alle, door de senio-
ren beschikbaargestelde prijzen een
nieuwe eigenaar vinden.
Hartelijk dank hiervoor.

Willem Hogendoorn
jeugdleider
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I edere postzegelverzamelaar kent,
vooral bij de wat oudere postzegels,
het probleem om de goede kleur vast
te stellen. Vooral als in de catalogus
verschillende kleurvarianten genoemd
worden. En dat probleem wordt nog
groter als het een catalogus in een
vreemde taal is. Pak je het woorden-
boek erbij dan kom je vaak toch niet
veel verder. En ook al als er een kleur
aangegeven staat dan moeten we ons
nog wel eens achter het oor krabben
wat dat dan precies voor kleur is.
Iedereen kent blauw, groen of rood,
tenzij je kleurenblind bent.
Maar weet iedereen precies wat indigo,
oker of vermiljoen is?
En verder de combinaties zoals blauw-
groen en groenblauw, bruingroen,
paarsviolet en purperviolet?
In de Michel maken ze het helemaal
mooi met een beschrijving als ‘lebhaft
bis dunkel braunorange, schwärzlich-
orange’.
Nogal wat Amerikaanse zegels worden
in de Scott catalogus als ‘lake’ om-
schreven. In het woordenboek wordt
dat vertaald met ‘roodachtig’ maar het
is een soort kastanjeroodachtig bruin.
In de Yvert catalogus komt de be-
schrijving ‘outremer’ vaak voor. Dat
blijkt dan ‘ultramarijn’ of wel
‘lazuurblauw’. En wat te denken van
‘chocolade’. Wordt hier puur-, melk-
of hazelnootchocolade mee bedoeld?

De beschrijving ‘zeegroen’ roept ook
al vele problemen op.
Welke zee wordt ermee bedoeld?
De Noordzee, de Middellandse Zee, de
Caraïbische Zee of de Zwarte Zee?
En in welk jaargetijde of op welk uur
van de dag of de nacht?

Is er dan geen objectieve manier om
een kleur te bepalen? Er zijn standaard
kleurgidsen in wetenschap en indus-
trie. De kleur wordt daarin in een nu-
meriek systeem vastgelegd. Er zouden
dan afspraken gemaakt moeten worden
tussen drukkers en uitgevers. Die staan
weer niet te springen om hun bedrijfs-
geheimen prijs te geven.
Zo blijft het tobben.

Inmiddels zijn er twee kleuridentifica-
tiegidsen voor postzegels in de handel,
één van Stanley Gibbons en één van
Michel.

Kleur?
Hoe meet je dat?
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Het zijn kleurstroken met een naam
voor de kleur. In het kleurstrookje zit
een gaatje, zodat je die over de zegel
kan leggen en de kleur weet je dan pre-
cies. Dat hoopten we dan!
Echter het blijkt dat die kleur nogal
eens niet overeenkomt met de kleur-
beschrijving in de catalogus.
De kleuren van alle gedrukte stukken,
dus zowel de postzegels als de catalogi
zijn afgeleid van de kleuren magenta-
cyaan-geel. De computer levert veel
meer kleuren en kleurencombinaties.
Het menselijk oog is in staat om onder
optimale omstandigheden wel 10 mil-
joen kleuren te kunnen identificeren.
Maar ook het menselijk oog is aan ver-
anderingen onderhevig. Zo kan op la-
tere leeftijd enige staar ontstaan, dat
wil zeggen een troebeling van de lens.
Het kleurenzien wordt hierdoor duide-
lijk nadelig beïnvloed.
Maar de kleuren zelf kunnen ook ver-
anderen. Iedereen weet dat, wanneer je
langs een oudere postzegelwinkel
loopt, er in de etalage vaak sterk ver-
bleekte postzegels liggen. Zonlicht
blijkt erg schadelijk te zijn.

Maar ook vocht, hoge temperaturen en
chemische stoffen kunnen ernstige
kleurveranderingen veroorzaken.

Misschien is het nuttig om eens te be-
kijken wat kleur precies is.
Kleur is een eigenschap van licht.
En wat is licht? Licht is een elektro-
magnetische straling met een bepaalde
golflengte. En die golflengte bepaalt
de kleur. Wij kunnen slechts licht zien
met een golflengte van 400-750 nano-
meter. 480 nm. is violet en 740 nm. is
rood. Als de golflengte meer of minder
is, kunnen we dit niet zien.
Dus infrarood en ultraviolet licht kun-
nen we niet zien. Maar er is natuurlijk
een overgangsgebied.

Newton ontdekte dat het zonlicht (wit
licht) met behulp van een prisma te
splitsen was in een heel spectrum van
kleuren: de regenboogkleuren.
Wit licht is dus een mengsel van alle
kleuren. De eigenschap van een voor-
werp bepaalt nu wat voor kleur het
heeft. Dus als een voorwerp er overdag
rood uitziet wil dat zeggen dat van het
witte zonlicht dat er op valt slechts het
rode licht wordt weerkaatst; alle an-
dere kleuren worden geabsorbeerd.

Het is dus heel belangrijk wat voor
licht wij gebruiken wanneer we de
kleur van een postzegel willen bepa-
len. Het moet eigenlijk altijd zuiver wit
licht zijn. De kleur van de postzegel is
de kleur die weerkaatst wordt.
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*) Noot redactie: voor dit interessante artikel dus een kleurenpagina op proef.
Lees wel de pagina hiernaast en reageer alstublieft.

Alle andere kleuren van het spectrum
worden dus door die postzegel geab-
sorbeerd.
Als we enigszins gekleurd opvallend
licht gebruiken, is de kleur van een
postzegel niet goed te bepalen.
Het blijkt dat de meeste lampen in de
kamer iets gekleurd zijn. Dat maakt het
licht iets minder kil.
Dus postzegels moeten òf met helder
daglicht òf met een ‘full-spectrum’
lamp worden bekeken.
Full-spectrum wil zeggen: wit licht
waar alle kleuren van het spectrum in
zitten. Dit is een koud, blauwachtig
licht zoals bij de z.g. Ott-lampen.

We moeten echter verder met het iden-
tificeren van de kleur van onze zegels.
Een praktische manier om dit te leren is
de volgende methode.
Verzamel een aantal beschadigde of
weinig waardevolle zegels van ver-
schillende kleur. Leg de zegels van on-
geveer dezelfde kleur bij elkaar. Plak
deze onder elkaar op een vel papier.
Zoek in één of meerdere catalogi op
wat de precieze kleur is en schrijf dat
ernaast.
Als je het helemaal goed wil doen, be-
paal dan ook nog zelf de kleur met een
kleuren identificatie gids. Belangrijk is
hierbij dat je het donkerste plekje van
de zegel ‘meet’.

Zo kan iedereen zijn of haar kleuren-
gids maken, die zo groot is als hij of zij
zelf wil; er zijn genoeg beschadigde of
weinig waardevolle zegels.

Een meest ideale situatie is nog niet
voorhanden.
Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat
voor ieder van de vele miljoenen kleu-
ren er één specifieke code is, gekop-
peld aan de golflengte of combinaties
van golflengtes. Die zouden we dan
zelf moeten kunnen meten met een
soort spectrofotometer.
Toekomstmuziek? Ach, voorlopig doen
we het maar met de natte vinger.

Voor een verhaal over kleuren is het
natuurlijk jammer dat ‘de Sleutelpost’
in zwart-wit gedrukt wordt *), maar ik
neem aan dat onze lezers voldoende
fantasie hebben om de plaatjes te be-
grijpen.

Erik Tasseron

Literatuur:
1. Wunderly, Kathleen, The confusing world of

color in Philately.
American Philatelist, 1999, p. 754/56.

2. Klug, Janet, What color is it?
American Philatelist, 2001, p. 1070/71

3. Morris, Richard M., What color is it? It de-
pends…
American Philatelist, 2003, p. 810/13.

4. Vlist, H.W.van der, Verkleuring van postze-
gels. Philatelie, 1992, p. 61/62.

5. Wikipedia, Kleur
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Kleur? Hoe meet je dat?

De laatste alinea van het artikel hier-
naast zette mij aan het denken. Van het
een kwam het ander. In samenwerking
met de drukker is het kleur-experiment
uitgevoerd. Nu ik dit schrijf, weet ik
niet hoe het er uit gaat zien. Dat is wel
spannend. U kunt het nu beoordelen.

En ik zit met een dilemma.
Als het wat lijkt, nodigt het uit om dit
vaker te doen. Als redacteur lijkt mij
dat een uitdaging.
Maar de penningmeester in mij is no-
gal 'hinderlijk aanwezig'.
'En wat kost dat nu allemaal?
En wat koop je er eigenlijk voor?
Vinden de leden het zomaar goed dat
jij hun geld over de balk smijt?'
Wat moet ik met die zeurpiet in m’n
hoofd? De uitgekookte redacteur in mij
wordt wakker! Hij fluistert:
'Vraag het toch aan de lezers! Als die
het mooi vinden om af en toe in 'de
Sleutelpost' een pagina in kleur te zien,
dan kan het toch? Het hoeft toch ook
niet in elk nummer? Alleen als het om
kleur vraagt? Nee, schreeuwt'.
De penningmeester in mij waarschuwt:
'Die redacteur heeft makkelijk praten!
Natuurlijk zit je er dan voor altijd aan
vast, alle postzegels zijn toch gekleurd!
Je zult zien, dan krijg je alleen kopij
met kleuren-illustraties. Dat gaat je
een bom duiten kosten, let maar op
mijn woorden.'

Dus als redacteur ben ik eigenwijs.
Ik vraag het gewoon! En ik heb er nog
een plannetje bij ook.
Lijkt het u wel een aantrekkelijk idee
om af en toe enkele pagina's in kleur te
zien in 'de Sleutelpost'? Heeft u er dan
iets extra's voor over? Want ik wil de
penningmeester te vriend houden, na-
tuurlijk. Contributie verhoging zegt u?
Meent u dat nou echt? We zitten met
de contributie al aan de hoge kant!

Nee, weet u waar ik aan denk?
Als u het wel ziet zitten, waarom vra-
gen we dan niet om een extra bedrag.
Een donatie aan... laten we het ‘Kleur-
Fonds’ noemen, of zo? Een potje geld,
waaruit af en toe wat kleur aan ‘de
Sleutelpost’ kan worden gegeven.
Indicatie: één A4-tje (2 pagina’s) in
kleur, zoals nu, kost ongeveer 130 euro
per aflevering. In gewoon zwart-wit
kost het 20 euro. Scheelt wel 110 euro!
Vraag: zou u eens per jaar een bedrag
in het ‘Kleur-Fonds’ willen storten?
Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Frans Hemelop
redacteur én penningmeester

In kleur nog mooier? Jacob van Ruisdael’s Haarlem
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Z oals gewoonlijk, ontving u dit
verslag al in de maand januari, zodat u
het voor de Algemene ledenvergade-
ring in februari kon bekijken.
Door invoering van incasso-giro is de
inning van de contributie 2007 ver-
traagd; 84% is voor 1 januari ontvan-
gen; in 2006 was dat 96%.
Daarom heeft iedereen die voor 23 ja-
nuari betaalde (257, incl. ereleden),
meegeloot bij de gratis verloting.
Heel hartelijk bedankt voor de mede-
werking.
De baten en lasten 2005 zijn ook ver-
meld, zodat u ze kunt vergelijken.
Het positieve resultaat (in 2005:
€ 529,61) was in 2006 iets minder
groot: € 314,28 (begroot tekort € 100),
dat is dus een daling van € 215,33
(529,61 minus 314,28).
Deze winstdaling van afgerond € 215
kwam als volgt tot stand:

De nettoprovisie rondzenddienst
daalde van € 385,05 (2004/05) naar
€ 252,17. Dit bedrag is genoemd in het
verslag 2005/06 van de rondzend-
dienst.
Door de toename van het aantal jeugd-
leden stegen de kosten, maar daar is
niets mis mee.
De opbrengst advertenties daalde licht;
desondanks dank aan adverteerders en
sponsors.
Aan de inkomstenkant daalde de con-
tributie, evenals de provisie veiling en
verkoop zegels. De opbrengst halfjes-
loterij en vooral die van de Sponsorlo-
terij stegen allebei flink.
De netto-opbrengst bar steeg - door
grotere dorst(?) van onze leden - tot
€ 646 (v.j. € 521).
De zaalhuur van € 629 wordt ermee
gedekt. Op deze plaats weer veel dank
aan de vrijwillige bar-medewerk(st)ers.

Als u vragen, opmerkingen of sugges-
ties heeft, vertel het mij!

F. Hemelop
penningmeester

meer afschrijving inventaris 15
meer kosten zaalhuur 10
meer kosten porti / telefoon / drukwerk 25
meer kosten Michel / NVPH 25
meer Bondscontributie 235
meer diverse lasten (kosten bar 657) 50
minder voorraadwinst 75
meer kosten veiling 10
minder contributie (minder leden) 360
minder nettoprovisie rondzenddienst 135
minder provisie veiling 115
minder provisie verkoop zegels TNT Post 25
minder opbrengst / meer kosten jeugd 155
minder opbrengst advertenties 30

minder opbrengsten en meer kosten 1.265
(afrondingen op € 5)

minder kosten algemeen 15
minder kosten Bondsdagen / K.v.K. 55
minder kosten Maandblad Filatelie 210
minder kosten 'de Sleutelpost' totaal 15
minder kosten jubilarissen / representatie 50
meer opbr./minder ksten loterijen en quiz 30
meer div.baten(bar 1303/Sponsorlot. 685) 655
meer opbrengst rente 20

meer opbrengsten en minder kosten 1.050
resultaat dus lager 215

Financieel
verslag

2006
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LEIDSCHE VEREENIGING v. POSTZEGELVERZAMELAARS - FINANCIEEL OVERZICHT 2006

BEZITTINGEN 31 december 2006 SCHULDEN

diverse inventaris 18,45 vooruitontvangen contributie 2007 5.100,50
laserprinter + software 289,65 te betalen aankoop zegels
rondzendstempels 382,95 te betalen aankoop zegels TNT 2.088,95
kruisposten 0,45 vooruitontvangen provisie RZD 132,88
te vorderen provisie rondzending 450,00 te betalen maandblad Filatelie 328,85
te vorderen provisie veiling/opbr. kavels 110,00 te betalen portikosten 107,34
te vorderen verkoop zegels TNT 2.882,58 kruisposten 349,53

te betalen kosten veiling 15,00
te vorderen advertenties 154,00 te betalen onkosten 365,63
te vorderen rente 45,00 Gemeente Leiden subsidie jeugd
vooruitbetaalde kosten 63,54 reserve voorraadwinst 548,32
voorschotten 100,00 reserve Rondzenddienst 750,00
deposito veiling 226,89 reserve inventaris 300,00
voorraad artikelen Jubileum 132,22 Jubileumfonds 3.957,59
voorraad bar 75,70
voorraad drukwerk 570,00 EIGEN VERMOGEN
voorraad speldjes 579,65 1 januari 2006 2.763,00
voorraad zegels 1.689,47 BIJ VOORDELIG
voorraad porti 161,69 + 1.851,16 SALDO 2006 314,28 +
kas 319,21 31 december 2006 3.077,28
bank 1.022,46
giro *) 7.847,98 + 9.189,65
*) op kapitaal/
beleggingsrek.

3.837,94 17.121,89 17.121,89

LASTEN 2006 2005 BATEN 2006 2005

afschr. rondzendstempels 0,75 contributie 7.200,10 7561,20
afschr. inventaris 205,05 189,42 contributie jeugd *** 25,00 25,00
kosten algemeen 394,29 409,70 entreegeld 6,60 6,60
kosten zaalhuur 628,68 617,18 opbrengst reglementen 3,60 3,60
kosten K. v. Koophandel 21,61 26,19
kosten bestuursvergadering 144,00 146,60 nettoprovisie rondzenddienst 252,17 385,05
kosten Bondsdagen 50,00 100,00 provisie veiling 425,69 542,17
kosten porti/telefoon 238,59 207,84 provisie verkoop zegels PTT 284,13 306,86
kosten drukwerk 152,44 159,42
kosten Yvert/Michel 101,75 76,80 donatie/opbrengst jeugdafd. *** 20,00 42,75
Maandblad Filatelie 3.649,90 3.860,86 subsidie jeugd Gem. Leiden *** 61,28 132,44
Sleutelpost drukwerk 2.141,56 2.205,76 opbrengst halfjesloterij 1.054,00 923,50
Sleutelpost porti 408,32 415,33
Sleutelpost algemeen 59,50 4,75 opbrengst advertenties 818,00
Bondcontributie 1.068,00 831,90 incl. subs. TPG 340,00
diverse lasten ** 696,23 644,78 AF: ideële doelen 52,06 765,94 798,40
afboeking voorraden -167,74 -243,69
kosten jeugdafdeling *** 236,00 175,19 opbrengst rente 113,86 94,70
kosten jubilarissen 195,55 157,64 diverse baten * 2.071,94 1.414,10
kosten veiling 38,26 28,00 * w.o. Sponsorloterij 684,75
kosten gratis verloting 116,55 129,61 in 2005 151,00

kosten halfjesloterij 690,24 576,26
kosten quiz/’doe-’ns-’n-
gooi’

24,00 30,00 * w.o. opbrengst bar 1.303,10

kosten verloting(waardebon) 45,00 40,00 ** w.o. kosten bar 656,85
kosten cadeau/representatie 151,50 237,22 winst bar 646,25
reservering Jubileumfonds 680,00 680,00 in 2005 520,79

WINST 2006 en 2005 314,28 529,61
12.284,31 12.236,37 12.284,31 12.236,37

De opbrengst van rondzendstempels tot een bedrag van € 10,80 werd rechtstreeks op de voorraad afgeboekt.
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M et dit verslag volgen wij de ont-
wikkelingen van de veiling in 2006.
Ons computerprogramma heeft in
2006 goed gewerkt en kan in steeds
meer veilingzaken inzicht geven aan
de inzenders, kopers maar nog meer
aan de veilingcommissie zelf.
Dan nu enkele kerncijfers.
In 2006 zijn er door de leden 410 ka-
vels ter verkoop aangeboden.
Dit is veel minder dan in de voor-
gaande jaren, ja wel 50% minder!
Daarom is in juni/september 2007 de
huidige voorraad opgebruikt.
Er bestaat daardoor een gezamenlijke
opdracht voor de leden om zo'n 400
tot 500 kavels in te leveren.

En dit nog in 2007!
In 2006 waren er 11 veilingen met in
totaal 1.018 kavels. Verkocht zijn 597
= 58,6% (2005: 59,7%). Dit mag ruim
voldoende genoemd worden.
De verkoop was € 3.890 exclusief
provisie. De provisie bedroeg € 434.
Deze cijfers geven een lagere resul-
taat van 23 en 22% ten opzichte van
2005. Gemiddeld was de opbrengst
per kavel € 6,50 (2005: € 7,50).
Deze cijfers zeggen wat over de kwa-
liteit van de kavels. Dat is iets waar u
als aanbieder invloed op kan hebben;
niet de veilingcommissie!
Voor de geïnteresseerde lezer staat
hieronder het maandoverzicht.

veilingjaar 2006 verkoop provisie

maand kavels retour aantal in % in € in €

januari 80 37 43 53,8% 195 22
februari 82 31 51 62,2% 225 26
maart 150 75 75 50,0% 635 70
april 80 26 54 67,5% 221 26
mei 80 45 35 43,8% 193 22
juni 80 22 58 72,5% 240 26
september 80 28 52 65,0% 244 27
oktober 80 26 54 67,5% 309 34
november 100 13 87 87,0% 288 35
december 80 30 50 62,5% 250 28
Kerst 2006 126 88 38 30,2% 1.091 *) 118
totaal 1.018 395 597 58,6%

gemiddeld
3.891 434

*) in fin. jaarverslag 2006 opgenomen voor € 110

Verslag
veiling

2006
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Dan nu de personele kant van de vei-
ling in 2006.
Begin augustus 2006 is Egbert van
Bennekom door ernstige ziekte gestopt
als financieel administrateur van de
veilingcommissie. Enkele dagen daar-
voor heeft Gerard Slakhorst aangege-
ven bij het bestuur dat hij zijn werk
wilde overdragen. De datum van over-
dracht is informeel: rond 1 april 2007.
Reden is, dat na 13 jaar er vers bloed
nodig is voor toekomende jaren!
Hierdoor is het bestuur op zoek gegaan
naar opvolgers en heeft die gevonden
in de personen van: Henk Scheer uit
Hazerswoude-Dorp en Ton Flerig uit
Leiden. Samen met mij maken zij nu al
de veilingen van begin november
2006.
Ook is er overleg om tot een goede
overdracht te komen; beheer en opslag

kosten de nodige voorbereiding.
Daarnaast is er ook de computergroep
met Ger Corba , Frans Hemelop en Jan
Ranke die op de veilingavond een
goede uitdraai mogelijk maken.
Toch is en blijft er zeker nog plaats
open voor een lid ter versterking van
de veilingcommissie!
Dus wie van onze leden voelt zich ge-
roepen? En wil helpen met het samen-
stellen van een goed veilingprodukt?
Een goed veilingprodukt is nodig om
in 2007 het succes van de veiling te
bepalen!

Namens de veilingcommissie,
Egbert van Bennekom,
Ger Corba,
Ton Flerig,
Jan Ranke,
Henk Scheer en

Oproep van de veilingmeesters
De veilingmeesters vragen aan alle leden - voor de goede

voortgang van de veiling - om kavels in te zenden.

Wij zijn op zoek naar:

Nederland en buitenland - postfris of gebruikt - geen ongebruikt.

Leuke/goede massawaar, zoals: insteekboeken met zegels,
partijtjes poststukken en andere verzamelwaardige

filatelistische produkten.

Kijkt u allemaal eens in uw kast?
Als ieder lid 10 kavels inlevert, kunnen wij 2½ jaar vooruit!

Wij wachten met spanning op uw reactie!
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Op vrijdag 12 januari 2007 her-
dachten enkele honderden inwoners
van Leiden en haar omgeving dat het
200 geleden was dat een kruitschip
‘Delft’s Welvaaren’ een ravage ver-
oorzaakte aan de Steenschuur. Het ge-
beurde ter hoogte van Het Kamerlingh
Onnes Instituut en aan de andere zijde
het Van der Werf-park, twee zichtbare
littekens in het stadsbeeld. Ik berichtte
daarover in nummer 2006-12 van ‘de
Sleutelpost’, samen met redacteur
Hemelop die de illustraties verzorgde.
Door de uitgave van een monumentaal
historisch boek over dit ‘Fatale Evene-
ment’ onder redactie van Arti Ponsen

en Ed van der Vlist is er nu meer be-
kend geworden over de gang van za-
ken rond de ontploffing van dit ‘kraak-
scheepje’ dat een dag eerder nog ge-
meerd lag bij de Kwaakbrug in de
Haarlemmertrektvaart achter kasteel
Oud-Poelgeest in Oegstgeest.
Het boek is zeer omvangrijk, tekstueel
soms wat langdradig, maar illustratief
een wellust.

Uit tot dusverre ongepubliceerde stuk-
ken uit het Nationaal Archief blijkt dat
er wel degelijk een vrij diepgaand on-
derzoek plaatsvond naar de toedracht

(Vervolg op pagina 32)

Het ‘kraak-scheepje’ van de heer H.A.C. Kamphuisen op de Postzegeltotaaldag 2007.

Herdenking na 200 jaar

van een raadselachtige

Kruitschip ramp
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Hallo jongens en meisjes

Postzegels verzamelen is leuker
dan je denkt. Het is zelfs spannend!

Spannende sporten
Je weet het misschien niet, maar er zijn
duizenden postzegels over sport. Zoals
voetbal, boksen en noem maar op. Je kan
geen sport bedenken of er is wel een post-
zegel van. Leuk om te verzamelen.

Spannende dieren
Ga naar de dierentuin en maak een lijst van alle dieren die je daar ziet.
Wedden dat je van al die dieren wel een postzegel kunt vinden?

Spannende avonturen
Postzegels over raketten die naar de maan gaan.
Postzegels met motoren of raceauto’s. Of met schepen of treinen.

Lijkt het je leuk?
Praat er eens over met je ouders om lid te worden van een jeugdclub.
De Leidsche vereeniging van Postzegelverzamelaars is in januari 2003
gestart met een jeugdclub!

Zorg dat er bij bent!

Voor wie? Kinderen van de basisschool of iets ouder.
Wat heb je nodig? Een album waar je jouw postzegels kan indoen en

een rustig plekje thuis om te kunnen postzegelen.
Wat kost het? Bijna niets, maar 5 euro per jaar.
Wanneer? Elke 4e maandag van de maand.
Hoelang? Van 18.45 - 19.45 uur in Kerkelijk verenigings-

gebouw De Werf in Voorschoten, Schoolstraat 4.
Is er nog iets leuks? Ja, een keer per jaar gaan we op zaterdag naar

de Dag van de Jeugd Filatelie. Hier komen alle
andere jeugdclubs ook en kan je lekker ruilen.

Ben je geïnteresseerd en vinden je ouders het goed?

bel dan met: Willem Hogendoorn (071) 541 87 41

of schrijf naar: Willem Hogendoorn,
Burgerhof 28, 2353 VW Leiderdorp

Wie weet, tot ziens!

(advertentie)

29
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Kanker betekent lang niet altijd het einde.

Deze advertentie wordt gesponsord door
Bep en Frans Hemelop te Leiden

Speciale actie? Geverslijn:
0900 - 20 20 041

€ 0,01 per minuut

Steun het KWF
Kankerbestrijding.

GIRO 26000

De Nederlandse
Hartstichting wil
met voorlichting
de kennis over
hartfalen ver-
groten.

Daar hebben wij
uw steun heel
hard bij nodig.

Voor al onze activiteiten.

Wilt u meer weten over de
Nederlandse Hartstichting ?

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid W. Groenewegen

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid mevr. M.J. Vos-Geurtsen

dat kan al voor € 100,- en volg de ontwikkeling
van uw “eigen” hond op www.hulphond.nl

Adopteer een hulphond!

Deze advertentie wordt gesponsord
door onze leden L. Vijlbrief en C. Ligtvoet

Behartigt de belangen van
hart- en vaatpatiënten.

Postbank 594 000
www.hartpatienten.nl
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K omt u even afluisteren?
V: Wat...? Geen traktatie vanavond?
A: Ben je nou helemaal! Wat zijn jul-

lie snel verwend, zeg.
V: Nou, ik vraag maar, er is de laatste

tijd zo vaak wat te snoepen.
A: Je hebt het gelezen. De winst van

de bar zit in de zaalhuur, er is nu
weer gewoon een koekje.

V: Ook goed. Maar verbeeld ik het
mij nu? Ik ruik rook.

A: Je kwade geweten, je weet dat er
hier nergens gerookt mag worden?
De buitenlucht zit nog in je neus.

V: Zou kunnen, nog even, dan verbie-
den ze je nog om buiten te roken.

A: Dat zou zo gek nog niet zijn. Als
ze dat zouden doen, sta je niet
meer per ongeluk buiten de deur.

V: Hoe dat zo?
A: Heb je het niet gehoord? Vorige

keer kwam iemand van Rijn en
Vliet waarschuwen: er stonden
twee agressievelingen op de glazen
deur te bonzen. Ze wilden erin.

V: In wat voor'n tijd leven we toch!
Hebben Willem en Peter, onze
vice- en voorzitter, ze niet eventjes
ingerekend?

A: Was niet nodig, het waren ónze ro-
kers die buiten stonden. De deur
wilde niet meer open.

V: Ik zou stoppen met roken, jij niet?
A: Als je nu nog rookt, kan je het echt

niet meer afleren, denk ik.
V: Ja, dat zal wel. Het is trouwens een

lange zit vanavond! Er zijn 250
kavels in de veiling. Maar wel
goed voor de bar, zeker?

A: Dat hoop ik, alhoewel je mij niet
hoort klagen.

V: Jij bent dan ook geen filatelist.
Heb je gezien hoeveel zegels er in
de komende twee maanden weer
verschijnen?

A: Daar zit ik toch niet mee! Dan
krijg ik van Frans vaak weer wat
om te frankeren. Ik vind het wel
leuk, mooie postzegels plakken.

V: Dan zit je goed, er komen bomen
en bloemetjes uit. En natuurlijk
veel Mooi Nederland. Schrijf jij
zoveel brieven?

A: Onze verjaarskalender breidt zich
nog steeds uit met al die neefje en
nichtjes. Je moet bij vorige jaren
wel steeds 5 cent bij plakken, dat
staat minder mooi.

V: O ja, vraagje. Die Frans van jou?
Hij blijft maar geldpotjes maken!
Wat moet-ie naast die Sponsor-
loterij nu weer met geld voor het
Kleur-Fonds?

A: Dat lijkt me toch duidelijk? Er is
al vaker gevraagd om 'de Sleutel-
post' in kleur. En nu verzint-ie
weer wat om het mogelijk te ma-
ken. Trek jij je portemonnee maar
eens een keer, want met de Spon-
sorloterij doe je ook al niet mee.
Wil je koffie?

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (23)
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van de ramp, maar dat het onderzoek
tenslotte zonder opgaaf van redenen
werd gestaakt. Het had achter gesloten
deuren plaatsgevonden en het blijkt
wel dat er van laag tot hoog zeer veel
direct betrokkenen waren. En dan kan
het welhaast niet anders dan dat er toch
nogal wat boter op hoofden terecht was
gekomen.

De onvoorzichtige bemanning overleed
bij de ramp. De eigenaar Adam van
Schie lag ziek te bed in zijn taveerne of
herberg ‘Het Booterhuijs’ aan de markt
te Delft en kwam dus niet om bij de
ramp, zoals bij mijn vorig schrijven
nog algemeen werd gedacht.
Het aantal doden (aanvankelijk 151
moet bijgesteld worden naar 154, mis-
schien later naar 160.

(Vervolg van pagina 28)

Het na de ramp van 1807 in 1808 herbouwde Heilige Geest Weeshuis met gedenksteen.



33

Het scheepstransport stond onder druk
van het winterse vriesweer. Er was
haast. Gladheid is er waarschijnlijk de
oorzaak van dat Salomon van Schie
door een val mank liep.

Er zijn vrij veel getuigen gehoord om
na te gaan of er overmatig drank-
gebruik had plaatsgevonden - Kopper-
tjesmaandag is daarvoor berucht - en of
er misschien in gestolen buskruit was
gehandeld, maar bewijzen daarvoor
werden niet geleverd. De reden voor
het familie bezoek door de bemanning
is gezien de haast die men had ondui-
delijk. Het schip lag illegaal aan de
Steenschuur, maar heldere transportre-
gels bestonden niet.
Het is zeker dat de meestal minutieus
geregelde begeleiding van het kruit-
schip, dit keer ver beneden de maat
was. Met het schip van Van Schie
waren namelijk nog twee andere sche-
pen in de race om buskruit te vervoe-
ren. De routes en vertrektijden van
deze schepen verschilden van elkaar
maar zij voeren alledrie onder verant-
woording van dezelfde commies die
natuurlijk onmogelijk op drie plaatsen
tegelijk kon zijn.
Adam Schouw, de commies-stapelier
van ’s Lands Stapelmagazijn te Delft
was voor de transporten verantwoorde-
lijk en daardoor verdachte, zo lezen wij
in de recente studie.
De Kraakschepen (plm. 14 meter lang
en slechts 2,90 meter breed) met wei-
nig diepgang om het varen op de on-

diepe, kronkelige wateren mogelijk te
maken en het manoevreren in de stads-
grachten met haar vele, lage bruggen
zo soepel mogelijk te laten verlopen
waren niet altijd vol belast.
Er zijn aanwijzingen dat het Leidse
kruitschip, behalve buskruit ook de be-
roemde Delftse boter smokkelde. Aan
wie deze extra verdiensten ten goede
kwamen is niet bekend, maar het is
waarschijnlijk wel de reden dat het
schip geheel ten onrecht de binnenstad
van Leiden aandeed.

Hoe het ook zij: ‘De op handen zijnde
rechtzaak tegen hem lag in handen van
de minister van Justitie’, maar ook het
ministerie van Oorlog (de legerleiding
en de Koning) was in het geheel be-
trokken.
De rechtbank seponeerde in maart 1807
de zaak per ommegaande en zonder op-
gaaf van redenen.
Wie er allemaal boter op zijn hoofd
had, zullen wij waarschijnlijk nooit
meer te weten komen

H.A.C. Kamphuisen

H.A.C. Kamphuisen
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Impressie Postzegel-

totaaldag 2007

Op 21 januari 2007 werd
in het gebouw van K&G op-
nieuw onze Postzegeltotaal-
dag gehouden.
Van de bezoekers was 56%
niet-lid. Het is verheugend
dat er buiten de vereniging
ook veel belangstelling voor
deze dag is.
Naast ‘de handel’ was er een
ruilhoek en een jeugdhoek. De jeugd was volop
aanwezig, dat is mooi voor onze toekomst.
Het ‘kruitschip’ dat beschikbaar gesteld is door de
heer H.A.C. Kamphuisen trok veel belangstelling.
Bedankt voor uw bezoek en tot 2008!
Het bestuur

W. Groenewegen De gratis postzegel-

Ook nu weer veel belangstelling voor de ruilhoek. W. Hogendoorn.

‘Het Kruitschip’, samenwerking van Kamphuisen en Hemelop.
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bezoekadres:
Driebergseweg 16 c
3708 JB Zeist
afslag Driebergen-Zeist
op A12, ca. 500 m na NS-
station Driebergen-Zeist
links van de weg

Open:
di-vr 10-17 uur
za 10-16 uur
ma gesloten

postadres:
Postbus 925
3700 AX Zeist

© www.fotonatura.com

Het is niet echt verplicht om postzegels van
vogels te verzamelen...

...om de Vogelbescherming te steunen.

Meldt u aan op: info@vogelbescherming.nl
www.vogelbescherming.nl

Wordt donateur van Stevenshage of maak een ander donateur!

De asieldieren hebben uw steun hard nodig!

Voor 15 euro per jaar bent u al donateur en ontvangt u
ons blad ‘Beestenbende’.

Kenauweg 1, 2331 BA Leiden  (0900) 20 20 898 (30 ct/min)

OPEN: MAANDAG t/m
ZATERDAG 13.00-16.00

www.dierenasielleiden.nl

Ons postbanknummer is 14650.

Streek-Dierentehuis

Leiden

Deze twee advertenties worden gesponsord door ons lid J. Nijholt te Leiden
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Als collega-redacteur (EPV-Nieuws
van de Enschedese Philatelisten Ver-
eniging) lees ik uw clubblad steeds met
veel plezier. Het probleem van niet-
reageren op een oproep is mij niet ge-
heel onbekend. Misschien helpt het
een of meer leden van uw vereniging
‘over de streep’ als een buitenstaander
wèl reageert.

Zo is het gekomen.
Ik was 14 toen ik in juli 1947 met mijn
moeder en mijn broertje uit Indië naar
Nederland kwam. In Zwolle werden
wij bij particulieren ondergebracht. In
september van datzelfde jaar mocht ik
naar de Rijks H.B.S. in die stad. Het
eerste dat mij, uit Indië, dus interes-
sant, door medeleerlingen werd ver-
teld, was: ‘Word lid van de postzegel-
club hier op school. Die wordt geleid
door meneer X, leraar plant- en dier-
kunde (zoals dat toen nog heette). Dat
kost je een dubbeltje in de week, maar
dan heb je ook altijd een voldoende op
je rapport’.

Die oude rapporten heb ik niet meer,
maar zó ben ik geïnfecteerd geraakt.
Tot 1991 had ik geen tijd voor post-
zegels.
Nu heb ik een redelijke verzameling
Nederland en Noorwegen en als the-
maverzamelingen spoorwegen, brug-
gen, vuurtorens, schepen en vliegtui-
gen. Plus de gebruikelijke bijverzame-
lingen. Ik doe met wisselend succes
mee aan tentoonstellingen.

Als u wat met dit verhaal kunt,
dan lees ik dat t.z.t. wel.
Met vriendelijke groeten,

Karel Tonn
Enschede

Naschrift redacteur:
Voelt ú als lezer(es) al enige schaamte
opkomen? Schrijft u dan eens gauw de
volgende aflevering! Alstublieft?
En Karel Tonn, hartelijk bedankt.

Zo is het

gekomen ...

SLEUTELTJE

Gezocht voor de bar:
Onze overtollige koelkast op zolder, die gebruikt werd voor de bar,
heeft de geest gegeven. Wie heeft er eentje staan als zijn opvolger?

e-mail: f.hemelop@wxs.nl of  (071) 521 29 38
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LUMC op postzegels

Medewerkers van het LUMC (Leids
Medisch Centrum) kregen in hun
kerstpakket een leuk extraatje, nl. een
kaartenset met afbeeldingen van 5
LUMC gebouwen en 5 persoonlijke
zegels van € 0.39 met de afbeeldingen
van die 5 LUMC gebouwen.
Reden van uitgifte is dat LUMC 10
jaar bestaat. Tijdens de Open Dag van
het LUMC op 3 februari werden deze
uitgiften ook te koop aangeboden.
Duidelijk is dat dit een collectors-item
wordt. Op Marktplaats en eBay wor-
den de nodige biedingen gedaan.

Een vel met 10 persoonlijke zegels
LUMC (2 series van 5 verschillende
LUMC gebouwen) kost € 3,90. Een set
met kaarten en 1 serie met 5 LUMC
zegels kost € 4,00. Verkoop bij de
gastvrouwen van het LUMC. U vindt
ze via de hoofdingang (achterzijde sta-
tion) begane grond, die u helemaal
doorloopt tot aan de centrale balie.
We hopen dat ze nog niet uitverkocht
zijn, want welke Leidenaar wil niet
frankeren met Leidse zegels?

Mocht u te laat zijn, dan kunt u ook de
uitgifte van Mooi Nederland 2006 ge-
bruiken met Leiden en Rembrandt
erop. Die worden ook een collectors-
item!

Randy Koo

SLEUTELTJE

GRATIS TE PLAATSEN

Voor ieder lid - eens per jaar.

e-mail: f.hemelop@wxs.nl of  (071) 521 29 38
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De NBFV Ledenpas
is een feit

Voor u als lid van een aangesloten ver-
eniging is het belangrijk te weten wat u
met de ledenpas kunt doen.
Voor leden die bij Michel-Online-
Katalog een abonnement hebben is er
goed nieuws. Een abonnement kost
normaal € 4.90 per maand.
Voor ledenpashouders hebben wij een
korting kunnen bedingen van € 1.90
(bijna 40%), waardoor u dus slechts
€ 3.00 per maand betaalt. Uw abonne-
ment wordt door ons gecheckt en voor
akkoord bevestigd aan Michel.
Ook de firma Present Company biedt u
belangrijke kortingen als u bij hen iets
bestelt.

Dit is pas het begin!
Wij zijn in gesprek met TNT Post om
extra voordelen te bewerkstelligen bij
de commerciële activiteiten van de
Collect Club. Ook willen wij kortingen
realiseren op de toegangsprijzen voor
ledenpashouders bij GSE-evenementen
zoals de Postex.
Ook kunnen verenigingen zelf lokale
voordelen aan de pas proberen te ver-
binden. Dat kan bij voorbeeld door
verenigingen die goede kontakten
hebben met plaatselijke handelaren,
voordelen te laten verwerven voor de
ledenpashouders van de eigen en
andere verenigingen.

Hoe ziet de pas eruit?
De pas is vergelijkbaar met een bank-
pasje zodat deze gemakkelijk in porte-
monnee of portefeuille kan worden op-
geborgen. Op de achterzijde van de pas
staan de namen van de sponsors.
De hoofdsponsor is Koninklijke TNT
Post; daarnaast zijn het Veilinghuis
Van Dieten uit Capelle aan den IJssel
en drukker Present Company uit Dam-
woude sponsoren.
De bond wil op 28 april tijdens de
Algemene Vergadering de passen uit-
reiken aan de aanwezige verenigingen.
Met enig feestelijk vertoon want een
belangrijk project is dan afgerond.
Met blijdschap ook, want de leden van
verenigingen die bij de bond zijn aan-
gesloten, krijgen nu ook op deze wijze
nog meer waar voor hun geld.

Het Bestuur van de Nederlandse Bond
van Filatelisten-Verenigingen

(bron: http://www.nbfv.nl/)

naam: F.I. Latelist
Postzegel 11a
9876 ZX STEMPEL

lidnummer: 123456

Noot redacteur: uit mijn fantasie ontsproten!
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Motto:
‘Tentoonstellen is leuk’

Ter gelegenheid 60 jarig bestaan
Postzegelvereniging Aalsmeer

Enkele internationaal bekroonde
collecties in de ‘Erehof’.
Ter opluistering is er een

Formule Renault 2000 aanwezig.

Op zaterdag 31 maart
Nederlands kampioenschap

Postzegelstapelen 2007.

Openingstijden:
Vrijdag 30 maart van 10 tot 22 uur
Zaterdag 31 maart van 10 tot 18 uur

Zondag 1 april van 10 tot 16 uur

Voor informatie kijk op:
diamantpost2007.web-log.nl

Of mail naar:
Diamantpost2007@gmail.com

of: m.mijwaart@hccnet.nl

Diamantpost 2007
tentoonstelling categorie 3

ruim 350 kaders
Zalencomplex

‘De Bloemhof’, Hornweg 187
te Aalsmeer.

Deze afbeelding hoort bij ‘Filatelistigheden’ op pagina 40.
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Deze rubriek ruimt een plaats in
voor uw misdruk. vreemd stempel,
bijzondere knoeiwerkjes, rariteit,
bizarre vondst, opmerkelijk artikel,
et cetera.
Lever uw bijdrage voor 'de Sleutel-
post’ van juni in voor 25 mei 2007.

In dit nummer:

Een verjaarskaart aan
oma in 1940
Hoe feliciteer je oma tijdens de oorlog
met haar verjaardag?
Elschen de Gaaij zond een ansicht van
de op 14 mei 1940 verwoeste Leuven-
haven te Rotterdam ter gelegenheid
van de verjaardag van haar oma in
Duitsland.

Zij schreef aan de adreszijde o.a.:
‘Dies ist wohl keine Geburtstagkarte,
aber so könnt Ihr noch was von Rot-
terdam sehen.‘

Het laatste deel van de zin is onder-
streept (door wie?).

De kaart is voorzien van een 7½ cent-
postzegel van Wilhelmina, afgestem-
peld te Rotterdam twee dagen voor in-
trekking door de Duitse bezetter op
11 oktober 1940.
In Duitsland (Köln) is een rood rond
censuurstempel en in potlood een aan-
tekening van de censor aangebracht.

R.E. Taselaar

Noot redactie:
Dit artikel mag niet door anderen worden over-
genomen zonder uitdrukkelijke toestemming van
de heer Taselaar.

De afbeelding van deze ansichtkaart treft u aan op pagina 39.

Filate-
listigheden
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Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

Vrouwensteeg 3, 2312 DX Leiden
Tel. (071) 512 32 33

Reeds meer dan 50 jaar leveren wij
landen- en motief abonnementen van

nieuwe uitgaven van alle landen
van de wereld.

Voor verenigingen en bedrijven
speciale kortingen.

Tevens vragen wij doorlopend te koop
Verzamelingen en Partijen

INKOOP VERKOOP
TAXATIES ADVIEZEN



De Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars biedt u:

 Het Nederlands Maandblad voor Filatelie

 Eigen kwartaalblad ’de Sleutelpost’

 Rondzenddienst, zowel als deelnemer en als inzender

 Verkoop van uw materiaal op onze veiling - provisie 5%

 Maandelijkse ledenbijeenkomsten met veiling en
deelname aan presentie- en halve-euro-loterij

 Adviescommissie voor leden en erfgenamen

 Jeugdafdeling vanaf 6 jaar

 Eigen homepage - http://home.planet.nl/~hemel026

 Gratis ‘Sleuteltje’ in ’de Sleutelpost’

 Gratis lenen van de fosforlamp

 Gratis lenen van de Yvert-/Michel-catalogus

 Gratis lenen van de optische watermerkzoeker

 Gratis deelname aan cursus Begeleiding bij filatelie

 Gratis lenen van literatuur uit de Bondsbibliotheek

 Kortingen bij aankoop filatelistische benodigdheden


