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Redactieve

bijdrage

Deze aflevering van 'de Sleutelpost'
loopt vooruit op de Postzegeltotaaldag
op 20 januari 2008.
Na het kruitschip van 2007, heeft de
heer H.A.C. Kamphuisen weer voor
‘het verhaal’ gezorgd. Het gaat dit keer
om Frederik Kaiser, de grondlegger
van de moderne (Oude) Leidse Sterre-
wacht. Frederik Kaiser werd 200 jaar
geleden - in 1808 - geboren, vandaar
dat hij in 2008 het middelpunt is van
onze Postzegeltotaaldag.
Verderop leest u er alles over.
Het is duidelijk aan dit nummer te zien
dat er ook weer een velletje Persoon-
lijke postzegels komt.

Over de 'Persoonlijke postzegel' is het
laatste woord nog niet geschreven; zie
pagina 32 en 33. En laat uw mening
niet onder stoelen of banken staan.

In 2008 wordt 100 jaar Nederlandse
Bond van Filatelistenverenigingen ge-
vierd met tentoonstellingen in het hele
land. Een mooie manier om kennis te
gaan maken met activiteiten van de
Bond. Nu in 'Filate-listigheden' ruimte
voor de Bonds Keurings Dienst.
Trouwens, heeft u voor het volgende
nummer iets Filate-listig's te melden?
Van harte uitgenodigd.

Ook vraag ik aandacht voor ‘Zo is het
gekomen’; afwezig in deze aflevering.

In de wandelgang hoor ik weleens, hoe
aardig iemand begon met zijn verzame-
ling. M’n reactie is dan steevast: schrijf
het eens op voor ‘de Sleutelpost’. Dan
wordt er meestal instemmend geknikt,
dus er blijft hoop. Wat dacht ú ervan:
misschien in de Kerstvakantie?
Of neem een voorbeeld aan Hans van
Waveren! Die postzegelt lekker verder.

Waarom Cees Janssen zo blij is, kunt u
nalezen op blz. 22. Heel leuk dat ‘de
Sleutelpost’ hierbij een sleutelrol heeft
kunnen vervullen.

Blijheid en droefenis liggen maar één
pagina uiteen, Gerard Slakhorst her-
denkt namens ons allen Egbert van
Bennekom.

Natuurlijk leest u over de contributie
en de incasso daarvan. Alles wordt de-
finitief op de Algemene ledenvergade-
ring in februari, dus neem er even de
tijd voor om uw standpunt te bepalen.
Kijkt u dan ook even naar het Kleur
Fonds?
Veel goede voornemens met deze
laatste aflevering in 2007.

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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december 2007

18 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling en het
inzien van kavels voor de schriftelijke Kerstveiling

januari 2008

8 bestuursvergadering

19-20 100 jaar NBFV - Filamanifestatie 2008
Heerhugowaard, Aula Scholengemeenschap

20 Postzegeltotaaldag in gebouw K&G - zie blz. 23

22 ledenbijeenkomst met veiling en
jaarlijkse gratis verloting tijdige betalers

28 bijeenkomst voor de Jeugd

februari 2008

12 bestuursvergadering

24 100 jaar NBFV - Postzegelmanifestatie
voor Jong en Oud, Oosterhout ‘De Klif’, 6679 DJ 1

26 Algemene Ledenvergadering met veiling

29 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 173

maart 2008

3 bijeenkomst voor de Jeugd (van februari)

11 bestuursvergadering

17 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 173

Zie ook de activiteitenagenda: blz. 13 en 14

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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W at vliegt de tijd.
We zitten al weer in de maand decem-
ber en de Kerst en jaarwisseling staan
voor de deur. Tijd dus om weer een
kaartje te sturen (met een december-
postzegel).
Of doet u daar niet (meer) aan mee?
Ik hoor steeds meer mensen die zeg-
gen: ‘ik stuur geen Kerstkaarten meer,
maar geef het geld dat ik hiermee uit-
spaar aan een goed doel’.
Dat is een loffelijk streven, maar voor
een filatelist natuurlijk niet prettig, om-
dat er dan minder postzegels binnen
komen. Ik twijfel dus nog.

Of moet je het geld uitsparen voor de
postzegelemissies van 2 januari 2008?
Er staan dan vijf emissies op het pro-
gramma, o.a. een zegel voor 80 jaar
NVPH (Nederlandse Vereniging van
Postzegelhandelaren) en een zegel
voor 100 jaar NBFV (Nederlandse
Bond van Filatelisten Verenigingen).

Het wordt dus
een filatelistisch
jubileum jaar.

De NBFV, waarbij onze vereniging
ook is aangesloten, viert haar eeuw-
feest. Kijk maar eens op de internetsite
www.nbfv.nl voor de ‘festiviteiten’.

In ieder geval zal in 2008 onze hobby
meer dan anders in de belangstelling
staan.
Wat voor mij het belangrijkste is dat
dit misschien weer een groei in het le-
dental kan teweegbrengen. Maar daar
moeten we dan - met z’n allen - wel
wat voor doen!

In het TNT-blad Collect zal landelijk
enkele malen aandacht worden besteed
aan het jubileum en de jubileumevene-
menten in 2008. In december komt in
Collect een artikel over postzegels ver-
zamelen. Bij wijze van uitzondering
neemt Collect op de achterpagina een
bon op, waarmee geïnteresseerden zich
als lid van een postzegelvereniging
kunnen opgeven.

Dus ook uw Leidsche Vereeniging
van Postzegelverzamelaars gaat
stunten!

Iedereen die zich op onze Postzegelto-
taaldag - 20 januari 2008 - aanmeldt
als nieuw lid, is in het jubileumjaar
2008 GRATIS lid van onze vereni-
ging. Dit geldt zowel voor de jeugd als
de senioren.

Van de

voorzitter
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Mag ik u daarom vragen allemaal naar
onze Postzegeltotaaldag te komen?
En breng dan een postzegelverzamelaar
met u mee voor een heel jaar GRATIS
lidmaatschap!

Ik wens u een gezond en filatelistisch
2008 met veel nieuwe leden.

Willem Hogendoorn
voorzitter

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.

MEDEDELING
Alle waardebonnen (ook guldens)

blijven nog steeds 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

Nieuwe leden:
geen

Bedankt per 1-1-2008:
C.H. Barning-Overduin Leiden
Rens Jochemsen Leiden (jeugd)

C. Kromhout Leiden
P.A. Mekking Schiedam
T.W. Niesthoven Leiden
C.P. Schouten Leidschendam
J.W. Schraa-Vogel Leiden
E.F. Sutorius Oegstgeest
Viëtor Dominick TibbenLeiden (jeugd)

R.B. Wijnants Leiden

Overleden:
E.G. van Bennekom Hazerswoude

Rijndijk
J. Schutte Leiderdorp

Wij wensen de nabestaanden alle
sterkte om dit verlies te dragen.

Ledenmutaties

! laatste kans 2007 !

HALFJESLOTERIJ

18 december 2007

1e prijs
Kinderzegels 1935

catalogusprijs € 150,—

20 januari 2008 ?

wordt GRATIS lid !



8 Uit de

leden-

vergadering

Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur de
vergadering met een hartelijk welkom
aan alle aanwezigen en in het bijzon-
der aan het erelid de heer Vijlbrief.

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

Mededelingen
Er is een gratis kopje koffie op vertoon
van de ledenpas.
De Postzegeltotaaldag wordt gehouden
op 20 januari 2008 en heeft als thema
Frederik Kaiser. Deze heeft zeer veel
betekend voor de Leidsche Sterren-
wacht.

Jaarverslag rondzenddienst
Het jaarverslag van de rondzenddienst
wordt zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

Dialezing
De heer Kniese houdt een dialezing
met als onderwerp ‘Circus’.

Veiling
Zoals gewend van de heer Slakhorst
wordt in een vlot tempo geveild. Veel
kavels wisselden van eigenaar en 31
gaan retour.

Doe-eens-een-gooi-puzzel
De puzzel is verzorgd door de voorzit-
ter. De heren J.H. Braakman - even
over uit Kazakstan - en F. Corba zijn
winnaar met 6 goede antwoorden.

Loterijen
In de ½-euro loterij zijn de winnaars
tevreden met de door hen gewonnen
prijzen. Ook die bij de gratis loterij.

Rondvraag
Hiervoor is geen animo.

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

Opening
De voorzitter opent met een hartelijk
welkom. In het bijzonder het erelid de
heer L. Vijlbrief.

Ledenvergadering
25 september 2007 - 40 leden

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

NIET-rokers kunnen nu óók veilig komen!

Ledenvergadering
23 oktober 2007 - 43 leden
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De heer Slakhorst spreekt een in
memoriam uit i.v.m. het overlijden
van de heer E.G. van Bennekom.

Notulen vorige vergadering
Deze worden zonder op- of aanmer-
kingen goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Een bericht van overlijden van de
heer J. Schutte.

Mededelingen
In november is er een beamerpresen-
tatie die wordt verzorgd door de heer
C. Janssen. De heer Flerig stelt dan
een deel van zijn verzameling ten-
toon.
Op woensdag 14 november is er weer
ruilmiddag bij Swift.
De uitgiften Mooi Nederland gaan in
2008 verder.

Jubilarissen
Er zijn dit jaar zeven jubilarissen. He-
laas is geen van hen aanwezig. De
heer G. Knotter is 60 jaar lid, dit is
een vermelding waard.

Veiling
In de veiling gaan 37 kavels retour;
drie kavels worden door de inzender
teruggetrokken.

Doe-eens-een-gooi-puzzel
De puzzel is gemaakt door de voorzit-
ter. De heer G. Anker had alle vragen

goed.
Loterijen
Bij de halve-euro loterij wint de heer
F. Terwiel de 1

e
prijs en bij de gratis

verloting de heer A.J. Schilperoort.
De overigen zijn ook tevreden met
hun prijs.

Rondvraag
Voor de rondvraag is geen animo.

Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun
aanwezigheid, in het bijzonder de
vrijwilligers van de bar. Hij wenst een

ieder wel thuis.
Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur de
vergadering en heet de aanwezigen
hartelijk welkom; in het bijzonder het
erelid de heer Vijlbrief.
Bericht van verhindering van de heren
P.J.J. de Poorter, H. Voorn, F.H. Ter-
wiel en J. van Rossen.

Notulen
De notulen van oktober worden zon-
der op- of aanmerking goedgekeurd.

Mededelingen
De voorzitter toont een brief met
daarop de (namaak-)zegel van Willem
Holleeder.
Op woensdag 12 december is er weer

Ledenvergadering
27 november 2007 - 49 leden

Wat is er op 20 januari 2008 ? - Uw introducé wordt GRATIS lid!
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een ruilmiddag bij Swift.
Beamer-presentatie
De heer C. Janssen houdt een interes-
sante presentatie over het ontwerp van
de scoutingzegels Nederland uit 1937.

Tentoonstelling
De heer ten Hengel toont zijn collec-
tie van de Franse Semeuse. Een mooi
overzicht van deze zegels.

Veiling
De heer Slakhorst veilt in vlot tempo
80 kavels; 52 kavels wisselen van ei-
genaar en 28 gaan retour.

Doe-eens-een-gooi-puzzel
De puzzel is verzorgd door de heer E.
Kniese. De heren F. Corba, R. van
Melle en J. Spierenburg hebben alle
vragen goed.

Loterijen
In de ½-euro loterij zijn de winnaars
tevreden met de door hen gewonnen
prijzen. Ook die bij de gratis loterij.

Rondvraag
De heer Den Boer vraagt naar de
stand van aanbevelingen door de kas-
commissie. De voorzitter: de penning-
meester heeft rekeningen opgeheven,
aan overige punten wordt gewerkt.

Sluiting
Om 21.53 uur sluit de voorzitter de
vergadering met een bedankje aan de
barbezetting en wenst allen wel thuis
en tot 18 december.

uitnodiging voor de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op 26 februari 2008

AGENDA:

• opening door de voorzitter

• vaststellen notulen 22 januari

• ingekomen stukken en mededelingen

• jaarverslag 2007 secretaris

• financieel jaarverslag 2007
(jaarverslag penningmeester ligt al op
22 januari ter inzage)

• voorstel contributie 2009 (zie pag. 29)

• verslag kascontrolecommissie

• jaarverslag veiling 2007

• jaarverslag 2007 adviescommissie
voor leden en erfgenamen

• benoeming adviescommissie
aftredend: J.J.M. Pieters
(zittende leden: W. Groenewegen - H. Gaykema)

• benoeming lid kascommissie
aftredend: E. den Boer, W.J.A. v. Dam
(zittende leden: A. Flerig - J.P.L. Ranke)

• bestuursverkiezing

aftredend:
W. Hogendoorn (herkiesbaar)
J.J.M. Pieters (herkiesbaar)
Tot een week voor de vergadering kunnen
(tegen-)kandidaten worden aangemeld bij de
secretaris; dit voorstel moet vergezeld gaan van
een bereidverklaring van de kandidaat.

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur

LAAT OOK ÚW STEM HOREN
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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

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

agenda

Nieuwe emissies

2 januari
Tien voor uw post Nederland
hangblokje met 10 verschillende
zegels van € 0,44
mailer van 50 zegels van € 0,44

2 januari
Vijf voor de wereld - priority
hangblokje met 5 dezelfde zegels
van € xxx

2 januari
Vijf voor Europa - priority
hangblokje met 5 dezelfde zegels
van € xxx
en mailer van 50 zegels van € xxx

2 januari
Persoonlijke postzegels 2008
80 jaar NVPH
vel met 10 dezelfde gegomde zegels
van € 0,44

100 jaar NVPH
vel met 10 dezelfde gegomde zegels
van € 0,44

18 maart
De keuze van Nederland
velletje van 10, met 5 verschillende
gegomde zegels van € 0,44

25 maart
Mooi Nederland (Coevorden)
velletje van 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

25 maart
Mooi Nederland (Sneek)
velletje van 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44
Onder voorbehoud van wijzigingen.

Het is de 20e keer in de reeks.
Vorig jaar bezochten ruim 5.000
bezoekers de beurs, een bewijs voor
haar populariteit.

Op vrijdag om 13.00 uur opent de
FILATELIEBEURS 2008 de deuren.
De openingstijden zijn:
vrijdag 25 januari: 13.00-18.00 uur
zaterdag 26 januari: 10.00-17.00 uur
zondag 27 januari: 10.00-16.30 uur

Voor verzamelaars van postzegels,
poststukken, postwaardestukken,
afstempelingen, automaatstroken,
maximumkaarten, postzegelboekjes
en vakliteratuur biedt de beurs drie
dagen interessante mogelijkheden.

Ruim 3000 m² FILATELIE
De grootste jaarlijkse manifestatie
in Nederland voor jong en oud
Adres: Industrieweg 10 Hilversum
Telefoon: (035) 582 44 04

Toegang, parkeren en de pendel-
bus (elk half uur) van en naar het
NS-station Hilversum zijn GRA-

25, 26 en 27 januari 2008

G
een

ruilbeurs
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dagbeurzen

N.V.P.V.

afdeling Alphen a/d Rijn
‘De Bron’, Winkelcentrum Ridderveld, Alphen a/d Rijn van 10.00 - 16.00 uur

2 februari 2008

afdeling Boskoop
‘De Stek’, Puttelaan 48, Boskoop van 13.30 uur - 17.00 uur

19 januari 2008 16 februari 2008 15 maart 2008

afdeling Gouda
‘Het Anker’, Emmastraat 49, Gouda van 10.00 - 16.30 uur

8 maart 2008

inlichtingen:

Alphen a/d Rijn L. Louwerse (0182) 395 103 J. OOsterom (0172) 493 732

Boskoop P. J. de Koning (0182) 615 136 A.P.F. Marijnissen (0172) 216 059

Gouda A.P.D.M. v.Zanten (0182) 631 858 B. Belonje (0182) 528 770

P.V. Noordwijk

De Vinkenhof
Vinkenlaan
10.00 - 16.00 uur

28 december 2007

26 januari 2008

23 februari 2008

Activiteiten in de regio

Ruilbeurs te Lisse
Van 10.00 - 16.00 uur

5 januari 2008
2 februari 2008
1 maart 2008

Gebouw 't Poelhuis
Vivaldistraat 4
2162 AA Lisse

29 december 2007
Oudejaarsbeurs
Voorschoten

Sporthal de Vliethorst,
Burg. v.d. Haarplein 9, Voorschoten

van 10.00 - 16.00 uur
Gratis vervoer van en naar station.
Informatie: (071) 561 17 19

Ruildag
P.V. Oegstgeest

Van 10.00 - 16.00 uur
27 december 2007

Wellantcollege
Lange Voort 70

Oegstgeest

Wilt u hier ook staan?
geef het even door aan:

f.hemelop@wxs.nl

Leidse Postzegel-
middagen

Van 14.00 - 16.00 uur
10 december 2007

14 januari 2008
14 februari 2008

Clubgebouw Swift
W. v.d. Madeweg, Leiden
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Op 20 januari 2008 organiseren we
weer - inmiddels voor het vierde jaar -
een Postzegel-totaal-dag .

Dat is een dag, waarop veel facetten
van het verzamelen van postzegel aan
bod komen, voor het hele gezin.

Noteer dus in uw agenda:

Datum: zondag 20 januari 2008,
vanaf 10.30 tot 16.00 uur

Plaats: Verenigingsgebouw K&G,
Leiden, J.C. de Rijpstraat 29
(industriegebied De Waard)

Wat is er te doen?

Voor ieder wat wils, zoals:
• gezellige ruilhoek
• jeugdhoek met filatelistisch spel
• gratis taxatie van uw meegenomen

materiaal
• handelarenstands
• interessante 1-kader-opstellingen
• kleine verenigingstentoonstelling:

’1808 - 2008 - 200 jaar

Frederik Kaiser’

Hij was de grondlegger van de Leidse
sterrenkunde en Sterrewacht.

U komt toch ook weer kijken?
Het bestuur

Postzegel totaaldag

20 januari 2008

De Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars stunt!

Iedereen die zich op onze Postzegeltotaaldag
van 20 januari aanmeldt als nieuw lid, is in het jubileumjaar 2008

GRATIS lid van onze vereniging.
Dit geldt zowel voor de jeugd als de senioren.
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W ij - de jeugd - vragen aandacht
voor het volgende.

Op zaterdag 29 maart 2008 willen wij,
net als in vorige jaren, naar de Dag van
de Jeugdfilatelie. Deze dag wordt in
2008 gehouden in het Spoorwegmu-
seum in Utrecht.

Wij willen, voor de tentoonstelling die
daar dan is, een groepsinzending gaan
maken.
Hiervoor hebben wij postzegels nodig.
Wij vragen de ouderen (u dus): heeft u
misschien postzegels voor ons?
Van de volgende thema’s:
 schildpadden;
haaien;
 insecten;
 leeuwen en andere katachtigen;
 judo en andere gevechtsport.

Met het materiaal (gestempeld of post-
fris) van deze thema’s maken wij dan
onze groepsinzending.

Verder kunnen we ook nog heel goed
postzegels gebruiken over:
 reptielen;
vissen;
 auto’s;
muziekinstrumenten;
honden;
 treinen en boten;
 ruimtevaart en vliegtuigen.
En ook gestempelde postzegels van
Nederland, Duitsland, Afrika, Canada
en Frankrijk.

U kunt deze zegels meegeven aan onze
jeugdleiders, Willem Hogendoorn en
Eric Kniese.
Of kom ze gezellig bij ons brengen!
Op onze jeugdbijeenkomst:
28 januari, 19.00 - 19.45 uur,

De Werf, Schoolstraat 4,
Voorschoten.

Alvast heel erg bedankt,
De jeugd

Spoorwegmuseum
Maliebaanstation, 3581 XW Utrecht,
telefoon (030) 230 62 06
e-mail: info@spoorwegmuseum.nl

Oproep van de jeugd
aan alle senioren
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F rederik Kaiser was grondlegger
van de Leidse sterrenkunde.
Hij verkreeg zijn astronomische kennis
van zijn oom, bijna naamgenoot Johan
Frederik Keyser, die 15 jaar na de ge-
boorte van zijn begaafde neef over-
leed. Oom Johan Frederik was een in
Duitsland geboren wiskundeleraar,
amateur-astronoom, die zijn uitstekend
waarnemende neef met de primitieve
middelen waarover hijzelf beschikte,
maakte tot een van de beste amateur
astronomen in de wereld.

De jonge Kaiser werd op zijn 18e jaar
(in 1826) aangesteld als observator van
de Leidse Sterrewacht. Hij had zich in
de ‘Konst- en Letterbode’ met een paar
publicaties al enige faam verworven.

Het Leidse Observatorium was in die
tijd niet meer dan een houten keet op
het dak van het Academiegebouw,
onder directie van een zekere Uylen-
broek, die waarschijnlijk zijn tranen
niet kon bedwingen omdat de benoe-
ming van de zeer jonge observator
buiten hem om plaatsvond. Deze
jaloerse directeur controleerde Kaiser
bij iedere waarneming door letterlijk
11 jaar lang over diens schouder mee
te kijken. Over deze periode sprak
Frederik Kaiser liever niet.
Zijn briljante waarnemingen deed hij
dan ook van de vliering van zijn huisje
in de Kaiserstraat. Hij verwijderde een
aantal dakpannen om zodoende met
een geleende kijker van een bevriend
amateur-astronoom de komeet Halley
te bespieden.

Academiegebouw met houten toren waarop in
1633 het kwadrant van Snellius werd geplaatst.

Willebrord Snel van Royen (1580-1626),
wetenschappelijke naam Snellius, was hoog-
leraar Leidse universiteit tussen 1613-1626.

1986 - passage van komeet Halley.
De komeet Halley heeft een omlooptijd van

ongeveer 76 jaar. 1986 was de laatste passage,
de komeet was nauwelijks met het blote oog te zien.

In 2061 wordt de komeet Halley weer verwacht.

Frederik Kaiser
(1808-1872)
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Op deze wijze lukte het hem in 1835
de doorgang van deze komeet tot op
anderhalf uur nauwkeurig te bereke-
nen. Geen enkele andere astronoom in
Europa evenaarde dit resultaat.

Hij kreeg in 1835 een eredoctoraat en
werd twee jaar later benoemd tot lector
in de praktische sterrenkunde en direc-
teur van de sterrewacht.
Wat je noemt een flitsende carrière.

Het gaf hem de gelegenheid om de
sterrenwacht drastisch te modernise-
ren. Hij vernieuwde het krakkemikkige
instrumentarium en door zijn talentvol
gebruik ervan konden de Leidse waar-
nemingen vrijwel meteen concurreren
op wereldniveau.
Hij hield lezingen door het hele land
voor alle moeilijke genootschappen en
populariseerde zodoende zijn vak
enorm in woord en geschrift.
Zijn befaamde boekwerk ‘De sterren-
hemel’ (1843-1845), in twee delen,
samen ongeveer 1.550 pagina’s, werd
in een grote oplage gedrukt.

Deze fraaie delen treft men nu voor 75
euro bij De Slegte aan in een gesloten
kast. Ik heb ze met veel genoegen
doorgebladerd.

Zijn voornaamste doelstelling was
echter de bouw van een nieuwe Sterre-
wacht. Maar universiteit en regering
waren niet zo willig. De Oegstgeester
curator van de Leidse Universiteit
(toen slechts Hogeschool), Jonkheer
Gevers van Endegeest (1793-1877)
ontvouwde het plan van een geldinza-
meling onder het Nederlandse Volk.
Er kwam veel bijval van voorname be-
stuurders uit het hele land en ook van
het Leidse Studenten Corps.

Ruimtesonde Giotto van ESA bij de komeet Halley

F. Kaiser - ‘De sterrenhemel’ (1843-1845)
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Al spoedig was er een voor die tijd
enorm bedrag van bijna 26.000 gulden
binnen, waarna de regering niet meer
durfde achterblijven.
In 1861 werd het nieuwe gebouw,
waarvoor ook de Hortus Botanicus een
stukje grond moest offeren, aan de
Witte Singel voltooid. Het staat er
thans nog, anno 2007, maar is inmid-
dels het onderkomen geworden van de
biologische faculteit, nadat in 1975 de
astronomen het pand verlieten en sa-
men met de natuurkundigen het Huy-
genslaboratorium betrokken.

De telescopen bevinden zich echter
nog op de Witte Singel waar de Ama-
teur-werkgroep Leidse Sterrewacht,
voorheen onderdeel van de Vereniging
voor Weer en Sterrenkunde het onder-
houd en dagelijks beheer voert.

Sterrenkundige waarnemingen worden
elders in de wereld gedaan in giganti-
sche en meestal hooggelegen eenzame
Observatoria.

De koepels van de Leidse Sterrewacht

Frederik Kaiser
heeft een ‘eigen’
krater op de maan.
Deze krater ligt ten
noordoosten van
de goed zichtbare
Tycho, een van de

‘jonge’ kraters op de maan.
De sporen van de inslag zijn
met een gewone verrekijker
al te zien.
Krater ‘Kaiser’ heeft een
diameter van 52 km.

Tycho
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De befaamde radiotelescoop van Wes-
terbork wordt eveneens veel gehuurd.
Maar het hersenwerk en gigantische
computer gebruik wordt vooral vanuit
Huygens gecoördineerd.

De Leidse Sterrenhemel heeft met
Kaiser, De Sitter, Hertzsprung, Oort en
nog vele anderen een eigen ‘melkweg’
gekregen in een fascinerend uitdijend
heelal.

H.A.C. Kamphuisen

Bronnen:
Leidsch Astronomisch Dispuut F. Kaiser
artikel van Arno Schoenmakers
www.strw.leidenuniv.nl/~kaiser/kaiser_zelf.html

Enkele van de verwerkte illustraties werden
ontleend aan http://www.leidenuniv.nl

F. Kaiser E. Hertzsprung

W. de Sitter J.H. OortDe synthese radiotelescoop Westerbork

De Jacobsstaf is een meetinstrument (17e eeuw) waarmee men hoeken meet.
Bijvoorbeeld: de hoek van de zon ten opzichte van de horizon.

Vanwege zijn grotere nauwkeurigheid heeft de sextant de Jacobsstaf vervangen.
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In memoriam
E.G. (Egbert) van Bennekom

7-6-1929 - 4-10-2007

Op 4 oktober 2007 is Egbert van Bennekom, veilingmeester van
onze vereniging, overleden.
Vooral de laatste 15 maanden waren voor hem niet eenvoudig.
In augustus 2006 is hij getroffen door ernstige ziekten en zelfs een
hersenbloeding. Na zo’n 6 weken kwam er veel verbetering en is een
aanvang gemaakt met revalidatie in een verpleeghuis. Hierbij zijn
veel goede stappen van vooruitgang geboekt.

In juli 2007 was hij zover hersteld dat hij naar huis kon, zij het met
wat zorg en aanpassing. Egbert genoot zichtbaar van deze tijd bij
zijn echtgenote en familie. Hij was blij en dankbaar voor alle blijken
van medeleven en bezoeken die hij al deze 15 maanden ontving; ook
die van onze vereniging.

Begin september 2007 is zijn gezondheid helaas onomkeerbaar
achteruit gegaan. Behandeling hiervoor was voor hem niet goed
mogelijk, dan alleen met hoge risico’s van terugkeer naar het
verpleeghuis. Daarop volgde zijn overlijden op 4 oktober als een
logisch gevolg.

Tijdens zijn zeer druk bezochte afscheidsdienst, op 9 oktober 2007,
bleek dat hij ook in familie-, vrienden- en dorpsverband een gewaar-
deerd mens is geweest.
Met dankbaarheid kijkt men op zijn leven terug.

Wij herdenken Egbert als een rustige, betrouwbare en harde werker
in het veilingproces. Vanaf 1992 daarmee dienstbaar aan onze ver-
eniging. Onze vereniging mag en kan met dank terugkijken op zijn
werk voor de LVvP. Wij houden daarom zijn donkere en rustige
stem nog lang in gedachten.

Gerard Slakhorst
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V ia de voormalige directeur van het
postkantoor Leiden, de heer Zweek-
horst, kwam ik in contact met de heer
Verhoeve. Een brief gericht aan hem
met het nodige voorbeeld, ontlokte on-
derstaande reactie.
Met belangstelling heb ik uw brief
gelezen waarin u vraagt waartoe de
stempels Leiden-Ressort hebben ge-
diend. Als ik de afdrukken zie, lijkt het
alsof ik de stempels zelf in mijn handen
heb gehad. De vraag is alleen waar en
wanneer. Ik heb vanaf 1961 tot 1991 in
Leiden gewerkt in diverse functies. Ik
weet haast met zekerheid te vertellen
dat één of allebei de stempels op het
dagelijkse stempelrapport stonden in de
periode dat we aan de Gerestraat in
Leiden zaten: een noodgebouw waarin
alle onderdelen behalve de bestelling
briefpost waren ondergebracht in de
periode 1967 - 1983.

Afgaande op de (expresse) envelop
moet één stempel op de afdeling Tele-
graaf hebben gestaan van waaruit de
telegrammen en expresse-stukken
werden bezorgd. Expresse-stukken
werden immers bij binnenkomst
gestempeld zodat je kon zien of de
stukken tijdig in de bezorgrit gingen.

Het andere stempel kan heel goed op
de afdeling Boekhouding hebben ge-
staan, waar in de avonduren de beta-
lingsstukken uit het ressort werden ver-
werkt. Onder andere de oude slappe
stortingsformulieren van de PCGD
werden vroeger nogmaals op het
hoofdkantoor van een stempelafdruk
voorzien. Ook andere zaken uit het res-
sort moesten worden gestempeld.
Het ressort in Leiden was ook groot,
naast een 9 tot 10 postagenten in Lei-
den ressorteerde onder Leiden in de

Het raadsel rond de

stempels Leiden Ressort

vrijwel zeker opgelost!
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periode dat ik daar begon (in 1961)
de kantoren: Hazerswoude-Dorp,
Hazerswoude-Rijndijk, Hoogmade,
Koudekerk aan de Rijn, Leiderdorp,
Leimuiden, Noordwijkerhout, Oude
Wetering, Roelofarendsveen, Rijns-
burg, Rijpwetering, Rijnsaterswoude,
Voorhout, Warmond en Zoeterwoude.
Jaren eerder was het ressort - volgens
zeggen - nog groter geweest.
Maar... zekerheid voor 100% durf ik
niet te geven; het is al weer een tijdje
geleden, nietwaar!
Het contact met de heer Verhoeve
via de heer Zweekhorst kwam tot stand
nadat ons lid de heer Hegenbarth de
oproep aan hem had laten lezen.
Rob, met dank!

Cees Janssen

De automatische incasso van de contri-
butie voor 2008 zal in de tweede helft
van december plaatsvinden.
Ongeveer de helft van u heeft mij daar
inmiddels toe gemachtigd.
Een - gelukkig - beperkt aantal leden
heeft automatische incasso geweigerd.
Dat betekent dat ik van ruim 100 leden
nog geen reactie op mijn vraag over de
incasso-machtiging heb ontvangen.
Daarom ontvangen zij nogmaals een
setje kaarten om hun keuze kenbaar te
maken.
Omdat de Postbank op 1 januari 2008
het Tarief-Vrij-Pakket opheft, krijgen

wij in 2008 te maken met extra kosten
voor het betalingsverkeer. Ook zijn er
kosten van acceptgiroformulieren,
enveloppen, papier- en portokosten.
Daarom ben ik van plan voor te stellen
om kosten door te berekenen aan leden
die geen machtiging tot automatische
incasso hebben afgegeven.
Zie mijn voorstel op pagina 29.
Bij niet-automatische incasso van de
contributie zal, vanaf de contributie
over 2009, € 1 extra in rekening wor-
den gebracht.

Frans Hemelop
penningmeester

Incasso
contributie 2008

Drukte eind 2007 ? Betaal tijdig,
anders loopt u de korting mis!

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid J. Kuijpers

Postbank 275 400
KNGF Geleidehonden, Amstelveen
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E r werden dit jaar zeven jubilaris-
sen aangeschreven.
Daarvan stelden twee leden geen prijs
op de draagspeld. Van het vijftal dat
de speld wel wilden ontvangen, kon
helaas niemand aanwezig zijn bij de
uitreiking op 23 oktober.
Van de heer Van der Heul ontvingen
wij daarover een vriendelijke brief.
Met de heer Knotter is afgesproken
dat hij wordt uitgenodigd om ‘de be-
kroonde man’ in februari 2008 tijdens
de Algemene ledenvergadering in
ontvangst te nemen.

Alle jubilarissen in het jaar 2007 zijn
vermeld in het overzicht.
Onze vereniging met zo'n ‘harde
kern’ van trouwe leden bewijst hier-
mee het belang en doel van haar be-
staan en daar zijn wij trots op.

Alle jubilarissen willen wij hierbij
(nogmaals) van harte feliciteren met
hun jubileum.
Wij hopen van harte dat zij nog vele
jaren lid van onze vereniging kunnen
en willen blijven.

het bestuur

Jubilarissen

2007 in het

zonnetje

G. Knotter Leiderdorp 60 jaar 1-7-1946

G. Bergman Noordwijk aan Zee 40 jaar 1-7-1967

M.W. van der Heul Rijnsburg 40 jaar 1-9-1967

A.C. Vooren Tilburg 40 jaar 1-9-1967

P. Bakker Koudekerk a/d Rijn 25 jaar 26-1-1982

Mw. C. Molenaar Waddinxveen 25 jaar 27-4-1982

Mw. M.T.J. Winkelmolen Zoeterwoude Dorp 25 jaar 20-12-1982

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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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 5,50 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
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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 erelid 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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Luistert u mee?
V: Dag mevrouw, hoe gaan de zaken?
A: Heel goed, zou ik moeten zeggen.
V: Dat klinkt zuinig, klopt het niet?
A: Als ik de waarheid zeg?

Dan moet ik bekennen dat het wat
minder is dan vorig jaar.

V: Dat ligt toch niet aan mij? Ik neem
er toch zeker vier per avond.

A: Aan jou ligt het zeker niet. Nee, er
waren gewoon wat minder bezoe-
kers. En dan heb je minder omzet,
dat is nou eenmaal het lot van een
vrije ondernemer.

V: Nou, vrije ondernemer?
Vrije vrijwilliger zul je bedoelen.
Volgend jaar beter, zullen maar
denken. Of geloof je er niet zo in?

A: Natuurlijk wel, we krijgen er een
hoop nieuwe leden bij.

V: Maak dat de kat wijs! Het worden
er ieder jaar minder, toch?

A: Nee, dit jaar breken we met die
traditie. Op de postzegeltotaaldag
kan iedereen gratis lid worden.

V: Dan zegt iedereen op en wordt gra-
tis lid, dacht je niet?

A: Nee joh, het is natuurlijk alleen
voor nieuwe leden!

V: Ook best, dan vraag ik m'n buur-
man wel. En neem m'n kleinzoon
mee. Daar geldt het ook voor?

A: Natuurlijk, die zijn zeker welkom.
Ik hoop dat het een beetje gaat luk-
ken, dan wordt het nog wel eens
wat met deze club.

V: Ander onderwerp, heb jij van de
week nog gestemd?

A: Gestemd, waarop? Is het kabinet
gevallen dan?

V: Nee, op het mooiste postzegel-
ontwerp. Op de site van TNT Post
kan je stemmen welke postzegel je
de mooiste vindt. Heb je ze nog
niet gezien dan?

A: Nee, dan moet ik toch eens even
gaan kijken. Het thema was toch
Liefde?

V: Ja, mooi onderwerp toch?
En je hoeft niet bang te wezen, de
zegel van Willem H. zit niet bij de
twintig waarop je kunt stemmen.
De tien winnaars komen op een
velletje dat in maart uitkomt.

A: Ook stom van TNT Post!
Een velletje over Liefde hadden ze
toch vlak voor Valentijnsdag moe-
ten laten uitkomen?
Wat een gemiste kans!

V: Ja, ze zijn een beetje dom.
Maar je moet wel opschieten met
je stem, het kan tot 13 december.
Dus, op de 12e kan het nog net.

A: Ik zal m’n best doen, hoor.
Maar weet je? Er is weer wat te
smikkelen vanavond. Wil je alvast
een wijntje? Of is het nog een
beetje te vroeg op de avond?

V: Jij met je omzet! Doe mij maar ge-
woon een bakkie leut!

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (26)
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H et is frustrerend om met postze-
gelclubs in Frankrijk of Duitsland con-
tact te krijgen. Op e-mail of gewone
post krijg je geen antwoord, of het
komt gewoon te laat. Toch ook hier is
het: de aanhouder wint!

Ik heb genoteerd wanneer diverse clubs
hun bijeenkomsten houden. In Schne-
verdingen houdt de vereniging twee
keer in de maand een vergadering; één
keer ‘s middags en één keer ‘s avonds.
Ik kampeer daar dicht in de buurt.

Op maandagavond ben ik present, de
deuren gaan om half acht open.
De zaal is misschien iets kleiner dan bij
‘Rijn en Vliet’. Dat geeft hoop op het
ontmoeten van een groot aantal Duitse
filatelisten. Om 8 uur zijn er vier en
daar blijft het ook bij; de voorzitter, de
secretaris, twee leden en ik!

We wisselen wat gegevens uit.
Natuurlijk heb ik wat dingetjes meege-
nomen. Onder andere de vis en de
bloemenmand die we in Leiden bij
Wilma Wijnstra hebben gemaakt.
Aardig om te horen is dat Wilma ook
hier, in Schneverdingen, haar werk
heeft tentoongesteld.

De jeugdafdeling blijkt een groeiend
aantal leden te hebben. Niet zo ver-
wonderlijk, want de voorzitter is direc-
teur van een basisschool.
Het thematisch verzamelen blijkt ook
door een merendeel van de leden (ca.
60) te worden beoefend.
Een clubblad wordt niet uitgegeven
omdat er niet genoeg leden voor zijn.
Het belangrijkste nieuws wordt op de
vergadering verteld. Dat haalt natuur-
lijk niet veel uit als er weinig leden
zijn. En zo zal de filatelistische dag
met het thema ‘Hansestadt Buxtehude’,
die gehouden wordt op 26 en 27 okto-
ber voor 56 leden een geheim blijven.

De club blijkt over niet al te lange tijd
haar 60-jarig bestaan te vieren. Men
wil deze dag natuurlijk niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
Omdat Duitsland ook de persoonlijke
postzegel kent, wordt er gedebatteerd
over wat er bij de postzegel moet staan.
Omdat dat mijn zaak niet is, wil ik
weggaan.Schneverdingen ligt in Niedersachsen

Postzegelen

in Duitsland
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Dat wordt mij kwalijk genomen, ik
moet blijven. Graag wil men weten hoe
ik erover denk. Het logo van de club?
Leeftijd van de club? Of een foto van
de club van weleer? Er wordt stevig
gepraat. Een oplossing schijnt ver weg.
Ik breng ook maar iets te berde.
‘Waarom niet het wapen van Schnever-
dingen? Er zijn tenslotte heel wat men-
sen die iets over het thema heraldiek
verzamelen’. Dat wordt enthousiast
ontvangen, en besloten.

Zo kan een eenvoudig Nederlands lid
van een Leidse vereniging toch een
duit in een Duits zakje doen.

Hans van Waveren

VOORSTEL
CONTRIBUTIE 2009

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 wor-
den voorgelegd aan de Algemene le-
denvergadering. Daarom zal ik tijdens
de Algemene ledenvergadering op 26
februari 2008 voorstellen de contribu-
tie voor 2009 te bepalen op:

a. € 30,75 (was € 30,–) voor 65-plus
leden en leden, die arbeidsonge-
schikt zijn en jonger dan 65 jaar;

b. € 33,25 (was € 32,50) voor de ove-
rige leden.

Als geen machtiging tot automatische
incasso is afgegeven wordt € 1,– extra
in rekening gebracht (toelichting: pag. 23).

De contributie voor huisgenoot- en
jeugdleden € 5,50 en de korting € 2,25
bij tijdige betaling blijft ongewijzigd.

De korting is dus niet verwerkt in de
bedragen hiernaast onder a. en b.
Als u tijdig betaalt, is uw contributie
voor 2009 resp. € 28,50 of € 31,–
eventueel vermeerderd met € 1,–.

Frans Hemelop - penningmeester

Wat is er aan de hand op 20 januari 2008 ?
Geef alle u bekende filatelisten op als GRATIS lid!
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Het Kleur Fonds ?
Graag geef ik u de stand van het fonds
op dit moment (1-12-2007).

Uit die € 145,67 kan de kleurpagina in
deze aflevering van ‘de Sleutelpost’
worden worden gedrukt.
Daarna blijft er nog € 41,67 over.

De redactie wacht rustig af en is heel
benieuwd welk bedrag ù voor maart
aan het Kleur Fonds bijdraagt.
Want dan wilt ù toch ook wel weer
een middenpagina in kleur?

Uw bijdrage staat in het diagram :
donker = giften van leden
wit = bijdragen ‘potje op de bar’
grijs = sponsor anoniem

Dit nummer kost € 104 extra, dat is
€ 26 per pagina.
‘t Is maar dat u het weet.

Frans Hemelop

uw bijdragen (zie diagram) 243,19
winst buskruitzegels 225,68
totaal beschikbaar 468,87
kosten kleurpagina’s 323,20
nog in het Fonds 145,67

Het bestuur en
de redact ie

wensen u al len
prett ige

feestdagen en
een gezond

en voorspoedig

2008
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bezoekadres:
Boulevard 12
3707 BM Zeist
Een uitvoerige route-
beschrijving vindt u
op onze website.

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

postadres:
Postbus 925
3700 AX Zeist
 (030) 693 77 99

(030) 693 77 00

© www.fotonatura.com

Het is niet verplicht om postzegels van vogels
te verzamelen, maar...

...wel 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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H eeft u ook de Telegraaf gelezen?
Willem H. staat op een postzegel, en
daar gaan Kamervragen over gesteld
worden. Ik had het nog niet gelezen,
maar werd erop geattendeerd omdat ik
werd gebeld door Frits Spits, van het
radioprogramma Tijd voor Twee.
Via, via was bekend dat ik het thema
Politie op Postzegels verzamelde.
De vragen waren daarom:
- wat vindt u van deze actie?
- wilt u deze zegel in uw verzameling?

Wat ik er van vind?
Veel ophef om niets. Een logisch ge-
volg van de ontwerpwedstrijd die TNT
Post heeft uitgeschreven. Een bajes-
klant die het ‘geluk’ heeft om met Wil-
lem Holleeder dezelfde nor te delen,
doet mee met de wedstrijd die tot doel
lijkt te hebben de voorraden van de
huidige persoonlijke postzegels weg te
werken. Het nieuwe jaar komt in zicht
en er is dus alle kans dat er een nieuwe
versie van de persoonlijke postzegel op
komst is. Kennelijk is het een commer-
cieel succes voor TNT Post.

Wil ik de zegel in mijn verzameling?
Toch wel tot verrassing van Frits Spits
was mijn antwoord: nee. Ik heb uitge-
legd dat deze zegel niet voldoet aan
mijn definitie van een postzegel, dus
voor mij niet verzamelwaardig.
Ja maar, je kunt met de zegel toch een
brief versturen, dan is het toch een
postzegel, was het weerwoord.
Dat klopt Frits, daarom noem ik het
ook een ‘verzendzegel’.
Mijn definitie van een postzegel is:
‘Een door het postbedrijf ontworpen en
uitgegeven zegel, die te koop is op alle
gebruikelijke verkooppunten’.
Een foto naar het postbedrijf sturen,
die vervolgens op een z.g. persoonlijke
postzegel wordt uitgeprint voor de in-
zender, valt daar m.i. niet onder.
Sommigen noemen dit een ‘achter-
deuruitgifte’.
Nee, ik had toch liever gezien dat TNT
met een mooie postzegel was gekomen
over de Leidse buskruitramp uit 1807,
die we dit jaar herdacht hebben.
Door tijdgebrek is mijn reactie niet
uitgezonden. Natuurlijk heb ik wel ge-
luisterd naar het komisch bedoelde
item van Frits Spits. ‘Komen twee
brieven met Holleeder-postzegel elkaar
tegen, zegt de één tegen de ander: ‘is
44 cent wel genoeg voor zo’n zwaarge-
wicht?’ En: ‘ben jij ook op weg naar
Bram Moszkowicz?’

Willem H.Cel-achterdeur- en/of verzend-zegel?

Willem H. over

Willem H.
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Uitgiftebeleid TNT POST
TNT Post zou in het belang van filate-
listen ervoor moeten zorgen dat verza-
melaars kunnen achterhalen wat er aan
filatelistische producten verschijnt.
Filatelisten zijn gebaat bij goede infor-
matie en TNT Post is de partij die in
staat is die informatie te verstrekken.
Op basis daarvan kan TNT Post het
rustig aan filatelisten zelf overlaten of
zij die producten al dan niet wensen
aan te schaffen.

Catalogisering
Een praktisch probleem levert het in-
ventariseren en catalogiseren van de
persoonlijke postzegels op. De NVPH-
catalogus wijdt er slechts enkele woor-
den aan en geeft geen inzicht in wat er
is verschenen. Om tot goede inventari-
satie te komen is de medewerking van
TNT Post, dan wel Cendris, onmisbaar.
Ook de oprichting van een speciale stu-
diegroep (als onderdeel van een vereni-
ging) zou nuttig kunnen zijn.
Kortom: werk aan de winkel!
Een goede catalogus van Nederlandse
postzegels kan n.m.m. niet om de per-
soonlijke postzegels heen. Er zal een
aantal basisvarianten moeten worden
opgenomen en beschreven.

Conclusie
Het verzamelgebied van persoonlijke
postzegels is nog vrijwel onontgonnen.
Er is dringend behoefte aan een syste-
matische en structurele benadering.

Van amateuristische plaatjesmakerij is
bepaald geen sprake. Wel kan de kwa-
liteit van de afbeeldingen aanzienlijk
verbeterd worden. Als we Nederlandse
zegels vergelijken met Oostenrijkse is
het kwaliteitsverschil enorm.
Verzamelaars zouden wel moeten ont-
waken uit het droombeeld dat tot nu
door TNT Post, de NVPH-catalogus en
albumfabrikanten wordt voorgespie-
geld, namelijk dat uitsluitend het bezit
van officieel door TNT Post uitgege-
ven zegels voldoende is om zich te be-
roepen op een complete verzameling
Nederland.
De persoonlijke postzegels bieden ver-
der een enorm verzamelpotentieel voor
thematische verzamelaars. Het verza-
melgebied van de persoonlijke postze-
gels is buitengewoon boeiend en inte-
ressant voor filatelisten.
In Oostenrijk, waar de bakermat van
deze zegels ligt, wordt de groep verza-
melaars steeds groter. Ook de oplagen
van zegels zijn aanzienlijk, ondanks de
hogere aanschafkosten daar. Het zorgt
voor een levendige handel, gesteund
door de Oostenrijkse post, die mee-
werkt aan het verstrekken van informa-
tie. Ook de ondersteuning van enkele
gerenommeerde postzegelhandelaren
speelt daarbij een belangrijke rol.
Wie de schoen past, trekke hem aan...

Mr J.W.M.T. Schaminée
bron: Filatelie 2007-11 blz. 728 e.v.

Tegenwicht - een rubriek die om reacties vraagt

Persoonlijke postzegels
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Op 20 september 1944 werd
Terneuzen door de Polish Armoured
Division, die tot het Britse Tweede
Leger behoorde, bevrijd.
Omdat Rotterdam en Den Helder nog
in Duitse handen waren, werd in de
stad een marinesteunpunt ingericht.
Van februari 1945 tot in juni 1945 was
daar het commando van de Koninklijke
Nederlandse Marine gevestigd met de
onderdelen de Mijnenopruimings-
dienst, de Dienst van het Loodswezen
en de Afdeling Hydrografie. De Afde-
ling Hydrografie hield zich bezig met
het vervaardigen en bijhouden van be-
trouwbare zeekaarten. Het geheel stond
onder Brits opperbevel.

In Terneuzen was ook een Brits mari-
nepostkantoor. Het daar gebruikte
stempel leek sterk op dat van de Britse
vlootpostkantoren, maar was twee- in
plaats van drie-regelig. In het drie-
regelig stempel stond ook de naam van
het schip, waar de post vandaan kwam.
De derde regel ontbrak, omdat het ma-
rinepostkantoor gebruikt werd voor het
afstempelen van post, afkomstig van
verschillende schepen.

Ik bezit een - waarschijnlijk unieke -
brief van een Nederlandse kapitein-
luitenant-ter-zee G.P. Küller. Hij was
N(aval) O(fficer) I(n) C(ommand) in
Terneuzen.

Een Engels marine-

stempel uit 1945
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De Nederlandse postzegel op deze
brief, met als bestemming Nijmegen, is
niet op een gewoon postkantoor, maar
op het Britse marinepostkantoor
afgestempeld met:

MAIL OFFICE
21 JUNI 1945

in kastje.

In een Posthistorische Studie van
Drs. W.J. van Doorn vond ik een
verklaring:
Omdat de censuur op post van gealli-
eerde militairen m.i.v. 1 oktober 1945
werd afgeschaft, moest deze brief, ge-
zien de datum van 21 juni 1945 gecen-
sureerd worden.

Wellicht was de afzender vanwege zijn
positie zelf censor en heeft daarom
geen censuurstempel aangebracht.
Vervolgens kan hij zijn brief met de
overige post van Nederlandse marine-
mensen hebben ingeleverd bij het
Britse marinepostkantoor, alwaar is af-
gestempeld.

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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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 Sleutelpost’
van maart in voor 29 februari 2008.

In dit nummer:

BondsKeuringsDienst
organiseert prijsvraag!
De BKD zal in 2008 als prominent
onderdeel van de NBFV meedoen aan
de feestelijke activiteiten die overal in
het land worden georganiseerd.
Eén van de activiteiten is een rond-
reizende tentoonstelling op 10 locaties
in Nederland waar o.a. een groot aantal
gespecialiseerde verenigingen zich met
een kader presenteren.
De BKD doet aan de tentoonstellingen
mee met een presentatie waarin diverse
aspecten van vervalsingen aan de orde
komen. Zo zult u vervalsingen kunnen
zien van echt gelopen brieven, post-
waardestukken en FDC’s, wordt er
aandacht besteed aan valse stempels en
valse opdrukken. Ook worden zegels
getoond die zijn ‘uitgegeven’ door niet
bestaande landen.
Verder zegels van beroemde verval-
sers, zoals de Gebroeders Spiro, Julius
Goldner, Louis Pasche, Jean de Sperati,
Peter Winter, Francois Fournier, Jean-
Baptiste Moens, Miguel Segui, Chaun-

cey L. Young, Engelhardt Fohl, Pierre
Vos en Erasmus Oneglia.

In de 1-kader presentatie heeft de BKD
een prijsvraag opgenomen waaraan
iedereen kan meedoen.
De prijsvraag houdt in dat uit vijf
gepresenteerde op het oog gelijke
Nederlandse zegels (wij verklappen
hier natuurlijk niet welke) de enige
gekozen moet worden die NIET vals is.
En het is niet nodig om diepgaande
kennis te hebben want raden mag ook.
De oplossing kan het hele jaar worden
ingestuurd naar het prijsvraagadres:

Postbus 2654
2002 RD Haarlem.

Eind 2008 zullen de winnaars getrok-
ken worden uit alle inzendingen en de
uitslag zal worden gepubliceerd in het
maandblad Filatelie.
Er zijn diverse aantrekkelijke prijzen
te winnen, zoals contant geld of naar
keuze een gratis keuring.
Dus doe mee, u heeft een grote kans
om wat te winnen bij de BKD!

De ‘beruchte’ 1c British Guiana van Peter Winter
(zie ook: http://www.sheryll.net/Forgeries/
Germany/Forgeries_article_Germany.htm)

Filate-
listigheden

22



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

 het 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


