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Als dit nummer bij u in de bus rolt,
vertrekken Bep en ik morgen met onze
bus. We moeten de boot halen van
Cherbourg in Frankrijk naar Rosslare
in Ierland. Daar hopen we een week of
zeven rond te trekken. En op mooi
weer natuurlijk. Maar, omdat we ook in
Spanje kou leden en in Italië zijn weg
geregend, zijn we op alles voorbereid.
Het betekent nu, terwijl ik dit schrijf, er
nog veel te doen is voor we weg kun-
nen. Het betekent ook dat ‘de Sleutel-
post’ bijna klaar is; dit artikel is vaak
het sluitstuk. Morgen - maandag - naar
de drukker, zaterdag inpakken, maan-
dag daarop afleveren op het postkan-
toor en dan zit het er op.

Dank zij uw support zijn de middenpa-
gina’s weer van kleur voorzien; lees er
alles over op blz. 33.
Het verhaal van Egmond van Rijn over
zijn broer Frank verdiende toch die
kleurige poststukken? Frank heeft er
lang genoeg voor gefietst, tenslotte.

Gerrit Anker heeft niet alleen gezorgd
voor ‘Zo is het gekomen’, zijn naam
prijkt meer in deze aflevering.
Hulde Gerrit!
Ook neemt hij met zijn broer de hon-
neurs waar bij de bar in juni, als Bep
en ik al in Ierland zitten. Onze gebroe-
ders Anker maken er een traditie van.
Driewerf hulde!

En natuurlijk kan ik het ook nu weer
niet laten: “wie volgt?”
U laat toch niet weer een ‘vreemde’ in
ons blad vertellen hoe het ‘in den be-
ginne’ was met postzegel verzamelen?

Of wat dacht u van een geïllustreerde
levensloop zoals onze voorzitter ons
voorschotelt? En tenslotte heeft Eric
Kniese op de bijeenkomst in mei zijn
geboortejaar filatelistisch getoond.
Als TNT Post het wil, en zo door blijft
gaan, worden postzegelverzamelaars
nog creatiever dan TNT Post.

Over creatief gesproken!
In ‘Filatelistigheden’ moeten we het dit
keer doen met hout, in duplo zelfs.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de
metalen prentbriefkaart, Gerrit.

Kom op dus, denk er in de komende
maanden eens over na! Het is zo weer
31 augustus, dan moet uw stukje klaar
zijn en ingeleverd.

Een goede vakantie allemaal en veel
leesplezier met dit nummer.

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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juni 2007

19 ledenbijeenkomst met veiling en
alle leden prijs in de gratis verloting

juli en augustus 2007

geen bestuursvergadering en ledenbijeenkomst

augustus 2007

31 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 171

september 2007

11 bestuursvergadering

12 Leidse Postzegelmiddag bij Swift

17 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 171

24 bijeenkomst voor de Jeugd

25 ledenbijeenkomst met veiling

... en alvast voor ...

oktober 2007

19/21 Postex 2007 in Apeldoorn

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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Z o, het seizoen zit er weer bijna op.
Ik kijk er zelf met een goed gevoel op
terug. We hebben leuke verenigings-
avonden gehad en het draait verder
goed binnen de vereniging. We gaan er
na de vakantie weer fris tegenaan.

Een nieuwe ‘mijlpaal’ in de filatelie is
de ledenpas. Ik denk dat dit een goede
ontwikkeling is.
De ledenpas is gratis voor de vereni-
gingen - de adverteerders betalen - en
de leden hebben er voordeel aan. Weer
iets tastbaars waarmee je het voordeel
ervaart van het lidmaatschap van een
postzegelvereniging.
Je krijgt bijvoorbeeld 50% korting bij
een bezoek aan het Museum voor
Communicatie in Den Haag in de pe-
riode van 1 september 2007 tot en met
31 december 2008. De moeite waard,
kijk maar op blz. 7.
De mogelijkheden van de pas zijn nu
nog beperkt, maar die willen we in de
toekomst gaan uitbreiden.

Hebt u misschien een goed idee om
met de ledenpas voordeel te krijgen?
Laat het ons weten.

Zoals u merkt, ik ben nog steeds niet
somber gestemd over de toekomst van
de filatelie. Dat komt ook omdat we
een heel leuke jeugdclub hebben met
negen jeugdleden die ontzettend en-
thousiast met postzegels bezig zijn.
Dan ga je dus zonder filatelistische
zorgen op vakantie.

Ik wens U een fijne zomer,

Willem Hogendoorn
voorzitter

De ledenpas is bijgesloten
in deze aflevering.

Doe er uw voordeel mee!

mevr. F.I. Latelist - Plakkerrest

Leidsche ver. v. Postzegelverzamelaars

Allemaal te zien in MusCo!

Van de

voorzitter



7

Ringtone Machine - t/m 31 juli 2007
De unieke Ringtone Machine van The
Ringtone Society, die afgelopen zomer
op Lowlands furore maakte, staat nu in
het Museum voor Communicatie. Met
deze machine kun je je eigen -niet
banale- ringtones componeren.

de Verleiding - 400 m2 aan inspiratie
t/m 31 juli 2007
Verleiden, versieren, flirten. We doen
het allemaal. Soms bewust, soms onbe-
wust. Om de aandacht van de ander te
trekken communiceren we er op los.

Alles werkt! - Contact in de jaren
'50 en '60 - t/m december 2007
Een doe-tentoonstelling die jong en
oud terug brengt naar een tijd zonder
mobieltjes en e-mail. Hoe ging dat
dan?

ZieZo - t/m 28 oktober 2007
Speciaal voor iedereen van 5 t/m 11
jaar. Een tentoonstelling waar je ogen
proeven, je oren ruiken en je mond kan
zien. Ook heel erg geschikt voor een
kinderpartijtje.

We bellen! - t/m 31 juli 2007
Een vrolijk overzicht van 125 jaar tele-
foon in Nederland: van deftig apparaat
via gezellig gebruiksvoorwerp naar
lifestyle object.

Nieuwe leden:
geen

Ontzetting lidmaatschap:
J.W. ten Hoorn Leiden
R.H. Spanjersberg Leiderdorp

Bedankt:
Allard van Duijn Oude Ade
Marcel de Ru Leiden
Robert de Ru Leiden

(allen jeugdleden)

Ledenmutaties

‘de Sleutelpost’ is wereld-
beroemd in Nederland!

Gezien op:
http://www.nvpv-clubredactie.nl/

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.



8 Uit de

leden-

vergadering

Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur de
vergadering met hartelijk welkom, in
het bijzonder erelid de heer Vijlbrief.

Notulen
De notulen van februari worden zonder
op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Mededelingen
De postzegeltotaaldag op 21 januari is
weer een succes geworden.
De velletjes van het kruitschip zijn bij
de penningmeester verkrijgbaar voor
8,00 euro.
In de jaarvergadering stelde de heer
Schilperoort de vraag of de jaarversla-
gen niet bij acclamatie konden worden
goedgekeurd en niet allermaal voorge-
lezen. De vergadering gaat accoord dat
de verslagen bij de vergadering van ja-
nuari aanwezig zijn, zodat iedereen ze
kan meenemen en thuis lezen. De her-
denking van de overleden leden zal
blijven bestaan.

Schorsing niet betalende leden
Vier leden hebben hun contributie nog
niet voldaan en worden voorgesteld
voor schorsing. De vergadering gaat
accoord. De heren C. Bas, G. Honders,
J.W. ten Hoorn en R.H. Spanjersberg
zijn met directe ingang geschorst.

Veiling
Dit is de 11e Grote Voorjaarsveiling.
Zoals gewend van de heer Slakhorst
wordt in een vlot tempo geveild. Vele
kavels wisselden van eigenaar.

Loterijen
Er zijn weer leuke prijzen te winnen.
Bij de ½ euro loterij is de heer De Wit
winnaar en bij de gratis verloting de
heer De Ru.

Doe eens een gooi puzzel
Er is geen puzzel omdat de heer Ranke
plotseling verhinderd is.

Rondvraag
Voor de rondvraag was geen interesse.

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

Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter de
vergadering met een hartelijk welkom.
Ook heet hij het nieuwe lid de heer De
Jongh welkom.

Mededelingen
Bericht van verhindering van de heren
Vijlbrief en Voorn.
Er is een proef genomen met 52.500

Ledenvergadering
27 maart 2007 - 49 leden

Ledenvergadering
24 april 2007 - 39 leden
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gratis gefrankeerde enveloppen ter be-
schikking te stellen aan privé perso-
nen. De kosten worden betaald door
enige adverteerders.
Op de bar staat een doosje voor de bij-
dragen aan het Kleur Fonds voor de
Sleutelpost.

Ontzegging lidmaatschap
De heren J.W. ten Hoorn en R.H.

Spanjersberg hebben hun contributie
niet voldaan . Hen wordt door de ver-
gadering het lidmaatschap ontzegd.
De heren Bas en Honders hebben als-
nog betaald.

DVD presentatie Rembrandt
Interessante presentatie over het leven
en werken van Rembrandt. Heel knap
gemaakt en zeer gewaardeerd door de
aanwezige leden.

Veiling
In een geanimeerde veiling werden de
kavels vlot aan de man gebracht. Er
gingen 38 kavels retour.

Quiz
De puzzel over IJsland is verzorgd
door de voorzitter. De heer Van Biezen
is winnaar met 5 goede antwoorden

Rondvraag
Voor de rondvraag was geen interesse.

Loterijen
In de halve euro loterij is de eerste
prijs voor de heer Groenewegen en bij
de gratis verloting is mevr. B. Heme-
lop de gelukkige winnares.

Sluiting
Om 21.35 uur sluit de voorzitter de
vergadering met een bedankje aan de
barbezetting en wenst allen een wel
thuis.

Opening
Hartelijk welkom, vooral de ereleden
de heren Voorn en Vijlbrief.
Bericht van verhindering van de heren
Groenewegen en De Ru.

Notulen
De notulen van april worden zonder
opmerkingen goedgekeurd.

Ingekomen stukken/mededelingen
De voorzitter memoreert de Konink-
lijke onderscheiding voor de heer Van
der Steen.
Hij feliciteert de heer Kniese met zijn
tentoonstellingsresultaat (vermeil voor
de inzending Judo) in Sommelsdijk.
De zegels van het kruitschip zijn nog
bij de penningmeester verkrijgbaar.

Ledenvergadering
22 mei 2007 - 36 leden

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

NIET-rokers kunnen nu óók veilig komen!
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De ledenpas, uitgegeven door de Bond,
is beschikbaar en wordt met ‘de Sleu-
telpost’ meegezonden.
De eerste sponsorzegels in ons land
zijn uitgekomen: van De Zijl LGB uit
Leiden. Verkrijgbaar bij de voorzitter.
De jeugdafdeling is met vijf leden naar
de Dag van de Jeugdfilatelie in Som-
melsdijk geweest en zal op 4 juni de
afsluitende bijeenkomst hebben.

1-Kader presentatie
De heer Kniese geeft een toelichting
bij zijn een-kader opzet ‘1952’.

Doe eens een gooi puzzel
Deze gaat over Nieuw-Zeeland

Veiling
Slechts 20 kavels komen na een gezel-
lige veiling retour.

Pauze
De quiz is gewonnen door de heren
Tasseron en Spierenburg met beiden
nul fouten.

Halve euro-loterij
Gewonnen door de heer G. Corba.

Rondvraag
Geen belangstelling.

Sluiting
Dank aan de barbezetting: mevrouw
Hemelop en de heer G. Anker.
Volgende vergadering op 19 juni 2007
met voor alle aanwezigen een gratis
prijs. De heer Van Rijn zal exposeren
met een reisverslag (zie ook blz. 16).

W. Groenewegen
Th.A.E. Kniese

BOD GEVRAAGD
Prentbriefkaart van walvisvaarder

‘Willem Barentzs’, 11-2-’50 gestem-
peld aan boord in de Noordelijke IJszee.

 (071) 521 29 38

Minimum-tarief aantekenen

Nederland (binnen Europa) € 7,10

Groot-Brittannië * £ 3.94 € 5,40

België € 5,10

Frankrijk (2007) € 4,60

Portugal (2007) € 2,90

Italië (2006) € 2,80

Duitsland € 2,75

Cyprus (2005) * C£ 1,30 € 1,95

Bahrain (2007) * 910 Fils € 1,95

Zuid-Korea (2007) * 2450 W. € 1,70

Slowakije (2006) * 59 Sk. € 1,55

Egypte (2007) * 700 Pt. € 0,81

* volgens internet/omrekenen kan verschillen
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N a het stukje van uw voorzitter in
‘de Sleutelpost’ van maart 2007 over
de tarieven van TNT Post ben ik eens
gaan kijken naar de aangetekende post.
TNT post is weliswaar voor enkelvou-
dige brieven tot 20 gram niet de duur-
ste in de wereld, maar volgens mij wel
de duurste als het om een aangete-
kende brief gaat!

Ondergetekende is even in zijn aange-
tekende post gedoken van de laatste
paar jaar en ook op een paar websites
van diverse PTT’s gaan rondkijken en
wat blijkt? Voor een aangetekende
brief is de Nederlandse TNT Post de
duurste!

Voor zover ik kon nagaan. Als u een
duurdere weet, mag u het zeggen!

In het tabelletje op de vorige bladzijde
staan de tarieven vanuit het buitenland
naar Nederland (minimum tarief).

De vraag is natuurlijk: waarom zo
duur? Bij verlies van het aangetekende
stuk krijg je een compensatie van € 46,
dus aan de hoogte van de verzekering
kan het niet liggen.
Uiteraard is het niet vreemd dat Egypte
zo goedkoop is.
Misschien weet u een nog goedkoper
land?

G.A.van Albada

TNTPost de duurste?

Wel voor aangetekend!
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Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies

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

19 juli
Rode Kruis
velletje met 3 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44 + € 0,22

24 juli
Mooi Nederland (Den Helder)
velletje met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

26 juli
Europa (World Jamboree)
velletje van 10, met 2 verschillende
gegomde zegels van € 0,72 (Priority)

26 juli
Mooi Nederland (Den Haag)
velletje met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

26 juli
Mooi Nederland (Lelystad)
velletje met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

11 september
200 jaar predikaat Koninklijk
velletje met 1 gegomde zegel
van € 6,45

Zo heeft u toch nog een drukke,
filatelistische zomer.

MEDEDELING
Waardebonnen (ook in guldens)

blijven geld waard!

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

dagbeurzen
N.V.P.V.

afdeling Boskoop
De Stek, Puttelaan 48, Boskoop

16 juni 2007
van 13.30 uur - 17.00 uur

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

Grote Ruilbeurs N.V.P.V.
afdeling Alphen a/d Rijn, Boskoop,
Bodegraven en Gouda
locatie: ‘Rijngaarde’, Rijngaarde 1,
Dronenwijk te Bodegraven

25 augustus 2007
van 9.30 uur - 16.30 uur

inlichtingen:
L. Louwerse (0182) 395 103

P. J. de Koning (0182) 615 136

D. Verwoerd (06) 532 60 579

C. Schoonhoven (0182) 394 584

A.P.D.M. v.Zanten (0182) 631 858
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Deze zegels werden gebruikt door
Nederlandse militairen in het buiten-
land en zijn uitgegeven in 1984.
Als je de catalogus er op naslaat, dan
zoek je tevergeefs naar de betreffende
serie van koningin Juliana.
Opvallend is ook dat de landsnaam
Nederland niet op de zegel aanwezig
is. De zegels zijn uitgegeven in de
waarden van 40 tot 200 cent.

Wat ook afwijkend is, is dat de beelte-
nis van Juliana naar rechts kijkt, terwijl
dat op de Juliana Regina serie uit 1971
nrs. 941/51 naar links is. De kleuren
(helaas geen kleurenkopie) zijn fletser.
Omdat de serie zowel postfris als
gestempeld in mijn bezit is, vraag ik
onze leden-verzamelaars om raad.

NAPO-Utrecht, het militaire post- en
ontvangstkantoor waar alle postzendin-
gen van en naar Nederlandse militairen
verzameld en doorgezonden worden,
kon mij geen uitsluitsel geven.

Aangezien ik in de loop van jaren al
heel wat brieven en kaarten gezien heb
die door of aan militairen in het buiten-
land gelegerd verzonden waren, is mij
deze uitgave een ‘breinbrekertje’.
Dus veteranen: duik eens in de motten-
ballenkist. Wie weet wat er onder het
stof nog te wachten ligt en het ontbre-
kende stukje de veldpostpuzzel com-
pleet maakt.

Gerrit Anker

Veldpost-

zegels ?
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Noot redactie:
Op zoek naar een passende illustratie
via het internet kwam de redactie twee
(particulier uitgegeven) FDC’s tegen.

Misschien werpen deze FDC’s enig
nieuw licht op de zaak?
Er was/is overigens een Stadspost in
Zaanstad actief (geweest). Of die hier
iets mee van doen heeft, is niet duide-
lijk geworden.
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Inleiding
Al twee jaar maak ik gebruik van de
ons, leden, geboden faciliteit een ad-
vertentie te zetten voor een goed doel.
Ook nu vindt u die weer.
Het gaat om lepra, een ziekte die voor-
al arme landen teistert. Vroeger heette
die ziekte melaatsheid.
Ik hoop dat sommigen van u inmiddels
iets hebben bijgedragen om deze vrese-
lijke ziekte de wereld uit te helpen.
Het geluk, vergeleken met vele andere
besmettelijke ziektes, is immers dat dit
een strijd is, die voor weinig geld per
patiënt gewonnen kan worden.

Lepra en filatelie
Wat is de link van lepra met filatelie?
Daarover dit artikel.
Voor mij begon het met mijn broer
Frank, die het curieuze beroep van
‘wereldfietser’ uitoefent.
Hij maakt lange fietstochten over alle
continenten. Daar geniet hij van, maar
hij maakt ook aantekeningen die hij
later uitwerkt in boeken en presenteert
in lezingen, onafscheidelijk met dia’s.
Die reizen duren tussen de 3 en 12
maanden.
Hij placht zijn familie: ouders, tantes
en mij, regelmatig van post te voor-
zien. Alles wat niet is weggegooid is
nu in mijn bezit.
Dat is een bonte verzameling poststuk-
ken, met vaak zeer kleurige postzegels
en meestal lelijke, onleesbare stempels.

Mijn derde filatelistische wet luidt dan
ook dat ‘de ontwikkelingsgraad van
een land recht evenredig is met de
kwaliteit van zijn poststempels’.

Op de tentoonstelling ‘Postmerken ‘91’
in de Oude Kerk in Amsterdam, heb ik
vier kaders gewijd aan ‘De wereld rond
per fiets en boot’, waarin ik van drie
van Franks reizen poststukken liet zien.
Ik verwees daarin al naar de sponsor-
tocht die Frank, juist op dat moment,
aan het maken was voor de Leprastich-
ting. Die tocht zou gaan duren van sep-
tember 1991 tot mei 1992. Zij voerde
hem langs tal van leprakoloniën in tro-
pisch Afrika.
Zowel de sponsortocht als het boek dat
hij erover schreef dragen de titel ‘Van
Dar naar Dakar’, waarbij Dar duidt op
Dar-es-Salaam in Tanzania (afb. 1).

Frank kreeg het idee voor zo’n tocht
toen hij in 1985 bij toeval, op een tocht
door Zuid-Amerika, het plaatsje ‘Agua
de Dios’ bereikte, misschien wel de
meest bekende leprakolonie ter wereld.
Het was door zijn gesprek met de Ne-
derlandse pater Elsakkers daar, dat bij
Frank de gedachte opkwam voor zo’n
sponsortocht. Door een toeval kwam
de Leprastichting in het bezit van
Franks boek over Zuid-Amerika, kort
voor het 25-jarig bestaan, en van het
een kwam het ander.

Een wereld

zonder lepra
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De sponsortocht
Na 14.476 kilometer door het hart van
Afrika en langs tal van leprakoloniën,
vaak met Nederlandse artsen, kwam
Frank in Dakar aan, waar onze toen-
malige minister van Ontwikkelings-
samenwerking, Jan Pronk, aan de finish
stond. Frank moest de laatste kilometer
twee keer rijden, omdat de minister en
de fotografen er eerst nog niet waren.
Enige maanden later, toen het boek
klaar was, nam Pronk in Nieuwspoort
het eerste exemplaar in ontvangst en
verdubbelde hij, tot verbijstering van
zijn ambtenaren, ter plekke het door
Frank bijeen gesponsorde bedrag.
Het boek heet ‘De knipoog van het
nijlpaard’ (afb. 2) *.

Post uit Afrika
Een drietal poststukken die Frank mij
zond, waaronder (afb. 3) een brief die
door de Leprastichting vanuit Tanzania
werd gerouteerd.
De brief uit Zaïre, dat nu weer Kongo
heet, is de meest bijzondere. Zaïre was
(en naar ik vrees: is) een ‘failed state’,
waarin bijna niets meer werkt. Zo ook
de postdienst. Postkantoren bleken
sinds het vertrek van de Belgen in de
jaren zestig te zijn vervallen. Postze-
gels waren daar niet meer verkrijgbaar
en de post werd niet meer verwerkt. De
post bestond gewoonweg niet meer, al
de postzegels die u postfris bij de han-
del kunt kopen ten spijt. Frank kon bij
een van de missieposten toch nog wat

afb. 1 - Van Dar naar Dakar afb. 2 - ISBN 90-6455-141-3
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afb. 6 - brief uit Burkina Faso - Ouagadougou

afb. 5 - brief uit Centraal Afrikaanse Republiek - Bangui

afb. 4 - Door Frank zelf vervoerde brief uit Zaïreafb. 3 - brief via Leprastichting uit Tanzania
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zegels op de kop tikken, maar de zegels
vertegenwoordigen geen postale
waarde door het ontbreken van een
postdienst. Frank heeft de brief (ruim-
hartig) gefrankeerd (afb. 4), zelf in zijn
bagage - als postbode - meegenomen
om mij haar, pas na zijn reis, persoon-
lijk af te geven.
De brieven uit Bangui (Centraal-Afri-
kaanse Republiek (afb. 5) en Ouaga-
dougou (Burkina Faso (afb. 6) bewij-
zen overigens dat de Afrikanen bezeten
zijn van voetbal. Ook over dat onder-
werp moest Frank vaak spreken met de
mensen die hij ontmoette, al wist hij
daar vaak minder van dan zij.
Iedereen daar kent: ‘Kroiff’.

Thema lepra
Op het schutblad van mijn inzending
Postmerken ’91 stelde ik een expositie
van de poststukken van Dar naar Dakar
in het vooruitzicht. Die expositie moet
er echter nog komen, maar dit artikeltje
kan dienen als een voorproefje.
Het aardige is natuurlijk dat al deze
brieven echt gelopen hebben en een
filatelistisch waardevolle aanvulling
vormen op Franks boek en lezingen.

Het thema ‘lepra’ is bijzonder verza-
melwaardig. Er zijn veel zegels over
verschenen, bijvoorbeeld in ons land
de Albert Schweitzerzegel uit 1975.
In 1977 is een boekje uitgegeven door
de Leprastichting met een overzicht
van alle tot dan toe verschenen zegels
over dit thema **).

Opvallend is dat de eerste zegels ooit
gewijd aan dit thema, die van Neder-
lands Indië zijn uit 1931, ‘voor het
Witte Kruis’ (afb. 7). Velen van u heb-
ben die in hun verzameling.

Tot slot verwijs ik graag naar de adver-
tentie. Mocht u door de opleving van
de economie wat extra besteedbare
koopkracht aan een goed doel willen
schenken, denk dan ook aan de lepra
(giro 50 500). Verder even afwachten
tot ik op een tentoonstelling nog meer
stukken laat zien.

Egmond van Rijn

*) Uitgeverij Pirola 1992, daarna heruitgegeven
door Elmar en nog steeds verkrijgbaar in de
boekhandel.
**) Lepra een boeiend thema,
handboek leprapostzegels 1931-1977 (Den Haag
1977), 37 blz., veel illustraties in kleur.

afb. 7 - Ned. Indië 1931 - Witte Kruis
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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!

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

€ 7,– Paar eenvoudige sandalen
om wonden te voorkomen.

€ 12,– Speciale medicijnen om
aantasting van de zenuwen mee
te behandelen.

€ 15,– Stel handgemaakte kruk-
ken. Een simpele mogelijkheid
voor een gehandicapte lepra-
patiënt om zelf vooruit te komen.

€ 25,– Paar aangepaste schoenen
voor ernstig misvormde voeten,
met zachte binnenkant ter be-
scherming van gevoelloze voeten.

€ 50,– Gemiddelde kosten
voor het opsporen, behandelen
en zo nodig revalideren van een
leprapatiënt.

€ 225,– Een fiets voor een
lokale leprawerker.

€ 1.150,– Een microscoop om de
leprapreparaten mee te kunnen
onderzoeken .

€ 1.850,– Een lichte motor, inclu-
sief de reserveonderdelen, voor
het veldwerk van een district-
lepra-supervisor.

ZÓ KUNT U HELPEN
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Ook goedkoop
post verzenden?

Citaat van Frank van Rijn:
“In Bayara houd ik enkele dagen rust
in het huis van Rien Verhage.
De Nederlandse lepra-arts is er helaas
niet, omdat hij werkzaamheden in Jos
heeft. De vrije tijd die ik nu even heb,
maak ik mij ten nutte om een hoop
achterstallige brieven te schrijven.
Dat is gunstig in Nigeria, want een ze-
gel op een brief voor Nederland kost
1,5 Naira, wat in Nederlands geld uit-
gedrukt 15 cent is. De brieven schijnen
nog aan te komen ook.
Al zegels plakkend op ongeveer 35 en-
veloppen, krijg ik een schitterend idee.
Als ik nog eens echt veel brieven zal
moeten versturen, bij voorbeeld voor
een eventuele promotie, zou het goed-
koper kunnen zijn het vliegtuig naar
Lagos te nemen en vandaar mijn uitno-
digingen te zenden naar Nederland.
Op elke brief win ik 65 cent, dus als ik
meer dan 2.923 brieven verstuur, heb
ik mijn vliegticket er al uit.”

Uit: ’De knipoog van het nijlpaard’, Uitgeverij
Pirola 1992, daarna heruitgegeven door Elmar en
nog steeds verkrijgbaar in de boekhandel.

In ‘de Sleutelpost’ van juni wordt de ka-
vellijst van slechts één veiling meege-
zonden. Op de bijlage is dan geen
ruimte voor deze toelichting.

Zendt uw biedlijst tot vier dagen
voor de veiling in!

Verloop van de biedingen
tot € 5,– met € 0,20

van € 5,– tot € 20,– met € 0,50
van € 20,– tot € 50,– met € 1,—
van € 50,– tot € 100,– met € 2,—
vanaf €100,– met € 5,—

Kavels met ‘massawaar’ worden met
€ 0,50 opgeboden.

Voorbeeld bij schriftelijk bieden
Kavel 1 is ingezet voor € 11,–. Uw bod
is € 14,–. Bent u de enige bieder, dan
ontvangt u dit kavel voor de inzet, dus
€ 11,–. Is er een bieder, die € 12,– bood,
dan wordt het kavel aan u toegewezen
voor het volgende bod € 13,–.
Bij gelijk bod geldt de volgorde van
binnenkomst.

Snel bieden heeft dus zin!

Toezending van gekochte kavels
De (niet aanwezige) schriftelijke bieder
ontvangt bericht voor welk bedrag hij
welke kavels heeft kunnen kopen.
De kavels kunnen, in overleg met de
heer G.A.H. Slakhorst, tegen betaling
afgehaald worden.
Aan kopers, die buiten Leiden wonen,
kunnen de kavels na betaling worden
opgestuurd. Porto- en eventuele aan-

De veiling van 19 juni

Gambia - 1991
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Op 26 maart 1955 werd ik geboren
onder de rook van Schoonhoven.
Een klein stadje dat al vanuit de mid-
deleeuwen bekend staat vanwege haar
zilverindustrie
(afb. 1).

Mijn ouders
kwamen alle-

bei uit een boerengezin, wat inhield dat
ik in mijn jeugd veel tijd tussen de
koeien (afb. 2) doorbracht.
Mijn vader werd daarna controleur
van kaasproducten (afb. 3).
Op 4 jarige leeftijd ging ik naar de
kleuterschool en mijn eerste tekening
moet er ongeveer hebben uitgezien
als op deze postzegel (afb. 4).

Toen ik zes jaar was ging ik naar de
Lagere School en gezien de geloofs-
overtuiging van mijn ouders werd dit
de School met den Bijbel (afb. 5). Hier

leerde ik lezen en schrijven
(afb. 6) en in de pauze

speelden we op het schoolplein het
spelletje boter kaas
en eieren (afb. 7).

afb. 2afb. 1 afb. 3

afb. 5

afb. 4

afb. 6 afb. 7

Levensloop van

de voorzitter
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Geld om op vakantie te gaan was er
niet, dus tijdens de zomervakantie
hield ik mij bezig met voetballen
(afb. 8) en 's winters kon ik in de
polder lekker schaatsen ( afb. 9).

Als men mij in die tijd vroeg wat ik
later wilde worden, dan antwoordde ik
altijd: politieagent, want het leek me
leuk om met een politiepet op rond te
lopen (afb. 10).
Deze droom kwam uit en op
18-jarige leeftijd werd ik politie-
agent. Ik kreeg verkering met een
meisje uit Leiden (afb. 11).
Zij heeft dezelfde voornaam als
een vroegere Koningin, namelijk
Wilhelmina (afb. 12).

Mijn schoonvader werkte als technisch
opzichter op paleis Huis ten Bosch
(afb. 13). Hij zag daar o.a. onze
Kroonprins Willem Alexander
opgroeien (afb. 14).
We trouwden en de
ooievaar (afb. 15)
kwam tweemaal

langs om dochters Marleen en Annet af
te leveren. Marleen studeert momen-
teel Nederlands op
de Universiteit van
Leiden (afb. 16 ).

A

afb. 8 afb. 9 afb. 10

afb. 11 afb. 12 afb. 13 afb. 14

afb. 15 afb. 16
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nnet is meer muzikaal aangelegd en
speelt een muziekinstrument (afb. 17).
Beide kinderen zijn gek op dieren en
daardoor hebben we al drie honden en
drie katten gehad (afb. 18).

Mijn ou-
ders zijn
beiden
overleden
(afb. 19).
Mijn vader
verzamelde
postzegels

(afb. 20).

Hij interesseerde mij ook voor
deze hobby. Hij zou trots zijn
geweest als hij geweten had dat
ik later voorzitter zou worden
van de Leidsche Vereeniging
van Postzegelverzamelaars.

Deze vereniging bestond in 2005 65
jaar (afb. 21) en ik werd er ook nog
leider van de jeugdclub (afb. 22).

Willem Hogendoorn

afb. 17 afb. 18 afb. 19

afb. 20 afb. 21

afb. 22

SLEUTELTJE
GEZOCHT:
Postzegel met beeltenis van Lodewijk Napoleon!
Wie weet of deze bestaat?

Willem Hogendoorn  (071) 541 87 41
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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 postzegel 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)

25



26

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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Bent u er weer?
V: Hallo Gerrit, jij weer aan de bar?

Is het weer zover?
A: Jazeker. Jullie zullen het vanavond

met mij moeten doen, en met m’n
broer natuurlijk.

V: Dus Bep en Frans zijn weer vroeg
met vakantie? Weet je waar ze
naar toe zijn?

A: Naar Ierland. Volgens mij zitten
ze er al, om deze tijd.

V: De bofkonten. En jullie vinden dat
zomaar goed? Dat zij jou en je
broer weer voor de bar laten op-
draaien?

A: Niks mis mee, we hebben het zelf
aangeboden om in te vallen. En
trouwens, morgen ben ik ook weg.

V: Zo, en hoe moet het dan met de
filatelie? Kan je dat zomaar in een
keer loslaten?

A: Wie weet loop ik ergens wel tegen
mooie poststukken aan, je weet
maar nooit.

V: En er dan weer een stukkie over
schrijven zeker?

A: Dat zou jij ook eens moeten doen.
Frans is er altijd blij mee.

V: Hoezo dat? Staat er een stukkie
van jou in ‘de Sleutelpost’ dan?

A: Heb je’m dan nog niet gelezen?
Staat je netjes!

V: O.K., ik zal me in de zomermaan-
den ook eens uitsloven. Zou je
denken dat ik dan in het septem-
bernummer kom?

A: Zeker weten. Misschien zelfs in
kleur, als je goed je best doet.

V: Wat denk je. zou Frans het daarom
doen? Die kleurenpagina’s? Om
nog meer medewerkers te trekken?

A: Nou, als jij dat kan bedenken, dan
zou dat zomaar kunnen.

V: Andere vraag: heb jij al postzegels
geplant?

A: Ben je gek, ik heb al moeite ge-
noeg om de zegels gestempeld te
pakken te krijgen.

V: Wat denk je, zou er echt iemand
zijn die de bloemenzaadjes heeft
geplant?

A: Natuurlijk wel, ze moeten toch
weer wat te klagen hebben over
TNT Post. Dat de zaadjes niet op-
komen. Of dat de kleur niet lijkt
op de postzegel, verzin maar wat.

V: Zou je er niet wat positiever over
kunnen denken, dan?

A: Natuurlijk wel! Als Frans dit leest,
verbindt hij er weer een actie aan.

V: Maar wat zou hij nu weer over
postzegelbloemenzaadjes kunnen
verzinnen?

A: Nou, de mooiste plant die uit een
postzegel komt, komt op de kleu-
renpagina, of zoiets.

V: Je begint onze redacteur, geloof
ik, aardig door te krijgen, Gerrit!
Of geef jij Frans nu een voorzetje?

A: Dacht het wel, wil je koffie?

(met dank aan Gerrit Anker)

Aan de bar (24)
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Op zaterdag 5 mei 1945 landde een
militair vliegtuigje op een terrein aan
de Stadionkade te Amsterdam. Op dat
moment speelden veel kinderen op die
zandvlakte, maar het vliegtuig kwam
zonder ongelukken tot stilstand. Een
aantal mensen stroomde juichend toe.
De piloot kroop uit het vliegtuig, werd
op de schouders genomen en deelde
handtekeningen uit. Hem werd ge-
vraagd post mee te nemen naar het zui-
den, omdat dit een aanmerkelijk snel-
lere manier van postvervoer was. Na
enige tijd vertrok de piloot met een
paar honderd brieven. Vooraf beloofde
hij de volgende dag terug te komen en
weer post mee te zullen nemen.

Iemand, die vlakbij het landingsterrein
woonde, plakte op zijn raam een biljet
met de mededeling, dat via hem post
naar het zuiden en het buitenland kon
worden verzonden. Mensen kwamen
daarna met poststukken. Dagen met 15
tot 20 kilo waren geen zeldzaamheid.

De briefpost ging van Amsterdam naar
Gilze-Rijen.
De piloot zorgde voor aflevering bij de
PTT, die in Zuid-Nederland al geruime
tijd goed functioneerde.
De post werd door de PTT in Gilze-
Rijen, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven
afgestempeld en verder vervoerd.

Een luchtbrug

in mei 1945
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Brieven, die op deze wijze in Amster-
dam waren gepost, waren in sommige
gevallen tot verbazing van de ontvan-
gers al in tien tot veertien dagen in
Amerika!

Uit de twee afgebeelde brieven blijkt
dat de “luchtbrug” enige tijd gewerkt
heeft.
De ene - beporte - brief is van 16 mei
en de andere van 23 mei 1945. Door
militairen is het stempel No 6 SQDN
(= squadron) NETHERLANDS-AIR-
FORCES met bekroond vignet aange-
bracht. De eerste brief werd door een
filatelist, wonend aan de Stadionkade
te Amsterdam, naar Nijmegen gezon-
den. De postzegel werd afgestempeld
in Gilze (N.B.).

De niet-beporte tweede brief, afge-
stempeld te Amsterdam, was bestemd
voor Heemstede. De envelop is waar-
schijnlijk op het vliegveld Gilze-Rijen
afgegeven voor vervoer ‘per luchtpost’
naar Amsterdam. Er is geen strafport
geheven, omdat men door het militaire
(administratieve) stempel waarschijn-
lijk heeft gedacht, dat de afzender een
militair was. Dan was de brief portvrij
geweest.
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SLEUTELTJE

GRATIS TE PLAATSEN

Voor ieder lid - eens per jaar.

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

NIEUW: de eerste sponsorpostzegel

De Leidse zwem- en polovereniging
De Zijl-LGB heeft het initiatief geno-
men voor de eerste sponsorpostzegel
van Nederland. Het logo van de club is
op de zegel afgebeeld.
Een velletje van 10 zegels is te koop
voor € 12,50.

Interesse? Neem dan contact op met
Willem Hogendoorn: (071) 541 87 41
of via willem.hogendoorn@hccnet.nl
Ook een losse zegel is voor € 1,25 is
leverbaar.

Een belangrijke bijkomstigheid was,
dat in mei 1945 brieven tot 20 gram
vanuit het westen van het land niet wa-
ren toegestaan. Dat werd pas mogelijk
op 7 juni 1945. In de zuidelijke, ooste-
lijke en noordelijke provincies was dit
al wel het geval.

Omdat de ‘luchtpostbrief’ in het eerste
geval pas in Noord-Brabant op de post
werd gedaan, werd geen voorschrift
overtreden.
Brieven naar het westen van het land
werden steeds toegelaten.

De gegevens zijn ontleend aan:
‘Nederlandse Oorlogspost rondom
de Tweede Wereldoorlog’,
deel II, 1984, blz. 84 t/m 87
van Drs. W.J. van Doorn.

R.E. Taselaar

Noot redactie:
Dit artikel mag niet door anderen worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestem-
ming van de heer Taselaar.
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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

31
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N adat de vorige keer collega-
redacteur van het EPV-Nieuws van de
Enschedese Philatelisten Vereniging
als ‘buitenstaander’ deze rubriek had
verzorgd, is er nu gelukkig(!) een van
onze leden in de pen geklommen.
Laat u het er niet bij zitten? Schrijf dan
voor september úw verhaal!
Nu het woord aan Gerrit Anker.

Zo is het gekomen.
Verzamelen zit nu eenmaal in het
bloed van elk mens. Noem het een
vorm van overleven, maar dan op ver-
zamelgebied. Hoewel postzegels al
vroeg mijn belangstelling kregen, was
dat toch niet meteen de vlam die in de
pan sloeg. Postwaardestukken, dus
brieven waar postzegels - en flink wat
stempels - op zaten, dat was het waar
ik warm voor liep. Vooral de brieven
van ‘onze jongens’ in Indië die toen in
voldoende mate voorhanden waren.
Dat was het bedelen waard, om bij de
juiste adressen de enveloppen - liefst
voorzichtig geopend - te verzamelen.

Daarna - op de grote vaart - nam ik
mijn stockboek met lokale zegels mee,
die ik in zeemanstehuizen of missie-
posten ging ruilen.
De blauwe 2 cents zegel en de overige
lage waarden van de Krimpenzegels
1946-1957 werden bij tientallen door
mij geruild tegen lokale exemplaren.
Van landen en koloniën die nu niet
meer op de wereldkaart staan.
Veel correspondentie naar schip en
huis is in de diverse verhuizingen ge-
bleven. Maar toch: de postzegel op
brief of stuk, dat is voor mij het ware
verzamelen!

Gerrit Anker

Van Krimpen - een zeer gewilde serie!

Zo is het

gekomen ...
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De stand van het
Kleur Fonds?
Geïnspireerd door het artikel ‘Kleur?
Hoe meet je dat?’ van Erik Tasseron
verscheen in nummer 169 van ‘de
Sleutelpost’ voor het eerst de midden-
pagina in kleur.
Het drukken daarvan werd uitbesteed
aan het Universitair Facilitair Bedrijf
van de Leidse Universiteit en kostte de
lieve som van ongeveer 140 euro.

Maar de toon was gezet; het leidde tot
de oprichting van het Kleur Fonds.
In nummer 169 leest u het nog maar
eens rustig na.
Nu - in deze aflevering - vindt u zelfs
vier pagina’s in kleur!
En ik zal u vertellen waarom.

Door de spontane reactie van enkele
gulle gevers zat er al heel snel € 95 aan
geld en toezeggingen in het Kleur
Fonds. Geen gek begin, toch?
Vervolgens ontstond er veel vraag naar
het velletje van de buskruitramp van
1807, dat na de Postzegeltotaaldag
werd geïntroduceerd. Ook uit hande-
laarskringen was belangstelling.

Op voorstel van onze voorzitter kon de
winst op dat velletje in het Kleur
Fonds worden gestort; het is tenslotte
maar een extraatje.
De winst tot nu toe is ongeveer € 190.
En het velletje is nog steeds te koop!

Ook het spaarpotje op de bar leverde,
na een aarzelend begin van 20 cent, al
ruim 10 euro op. En dat is nog maar
het begin!
Lieve mensen: al € 295 in het Kleur
Fonds! Allemaal hartelijk bedankt.

De penningmeester zat ontussen ook
niet stil; hij sloeg aan het rekenen.
En rekende nog eens alles na.
Daarna melde hij mij - als redacteur -
verheugd dat een van onze leden (ik
zal de naam niet noemen) een kleuren-
laserprinter had aangeschaft.
Dat lid kan voor € 63 de 350 A4-tjes
(2 pagina’s in ‘de Sleutelpost’) in kleur
afdrukken. Dat is nog eens andere
koek dan 140 euro bij de eerste keer.
Ook had dat lid toegezegd om gratis
een A4-tje te drukken als bijdrage aan
het Kleur Fonds.
Vandaar dat u in deze aflevering maar
liefst vier pagina’s in kleur aantreft.

De start van het Kleur Fonds is voor-
spoedig; blijft u ons steunen?

Frans Hemelop
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Bestuur en redacteur
wensen u een goede
en gezonde vakantie

en tot ziens op
25 september

Bondsbibliotheek

De online bibliotheekcatalogus.
De catalogus van de Bondsbibliotheek
in Baarn bevat op dit moment twee
verschillende deelcatalogi:
- Boeken, cd-roms, postzegelcatalogi

en veilingcatalogi
- Artikelen
Door aanklikken van een van de deel-
catalogi geeft u de mogelijkheid om
binnen deze deelcatalogus te zoeken.

De titels in bovenstaande catalogi zijn
bij de Bondsbibliotheek aanwezig.
Deze kunnen in Baarn in de leeszaal
worden ingezien. Uitlening vindt al-
leen plaats aan leden van bij de NBFV
aangesloten verenigingen of afdelingen
en aan leden van de NVPH.
De uitleenvoorwaarden vindt u in het
Reglement van Uitlening.
Een aanvraag voor een leeskaart kunt u
indienen via het - ingevuld en onderte-
kend - verzenden van een aanvraag-
formulier.

Klik op deze link en sla vervolgens het
bestand op, daarna kunt u het docu-
ment printen en invullen.

Aanvragen voor het lenen van boeken
of kopieën van artikelen kunt u richten
aan de Bondsbibliotheek via e-mail of
per brief aan:

Bondsbibliotheek NBFV
Hoofdstraat 1
3741 AC BAARN

De kosten bedragen:
- voor boeken: porto voor heen-

en terugzenden
- voor artikelen: € 0,25 p.p. + porto

Frankering van brievenbuspost
(500 gr - 3 kg) = € 2,64
Frankering van pakketten
(0-10 kg) = € 6,20

bron: http://www.nbfv.nl/bieb.htm

Marijke van der Meer
Bondsbibliothecaris
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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!

Filatelistigheden met:

Zelfs twee houten
prentbriefkaarten!

Kijk op blz. 36
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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 september in voor 31 augus-
tus 2007.

In dit nummer:

Zelfs twee houten
prentbriefkaarten!
Onlangs kreeg ik een houten postkaart
uit Amerika in handen. Ik heb al heel
wat kaarten in allerlei uitvoeringen in
mijn bezit, zelfs metalen kaarten.

Je moet wel Amerikaan zijn om zoiets
te verzinnen. De kaart is afkomstig uit
de staat Pennsylvania met als toevoe-
ging Dutch country, vanwege de vele
Nederlanders die zich in de loop der
jaren daar gevestigd hebben. Het is dus
best mogelijk dat een Dutchy het brein
en bedenker van de kaart is.

Wat de frankering betreft, is het niet zo
voordelig: 90 dollarcent is toch een
aardig bedrag. Maar hij is toch in ons
vaderland aangekomen, zoals je ziet.
En dan speelt geld geen rol.
Het leek mij leuk om via ons clubblad
te melden dat je haast alles kan verstu-
ren, als er maar voor betaald wordt.

Gerrit Anker

Noot redactie:
Het toeval wil dat ook de heer J. Kuijpers een
houten kaart aanleverde; echter zonder verhaal.
Toch leuk om ook deze kaart aan u te laten zien.
De tweede houten kaart treft u aan op pagina 35.

Filate-
listigheden

20



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


