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Vorstelijk wonen in Schouwenhove te Leiden

Schouwenhove biedt met haar
comfortabele huurappartementen al
30 jaar de beste woonomgeving voor
actieve senioren die zelfstandig willen
wonen. Schouwenhove is uitgegroeid
tot een van de mooiste en veiligste
Serviceflats van Nederland. Het is
vorstelijk wonen in de mooie stad
Leiden, nabij de duinen en zee.

De huurappartementen zijn ruim
gebouwd en voorzien van alle
gemakken die zelfstandig wonen
veraangenamen. Het complex heeft
een chique, stijlvolle uitstraling.
In Schouwenhove zijn 2- en 3-kamer-
appartementen te huur. Bewoners
kunnen zelf hun eten bereiden of de
warme maaltijd uit eigen keuken laten
bezorgen. Elke dag is een zieken-
verzorgende aanwezig. De receptie is 24
uur bemand. Voor de bewoners zijn er
parkeerplaatsen op eigen terrein, de bus
stopt voor de deur.
Schouwenhove heeft een kleine super-
markt, een kapsalon en schoonheids-
salon. Zo nodig bieden we een volledig
thuiszorgpakket en er is een huisartsen-
spreekuur.

Schouwenhove heeft een bibliotheek,
een bar, een biljartruimte en een
internetvoorziening. Maandelijks draait
de film in de huisbios. Vrijwel dagelijks
zijn er activiteiten, zoals bridge en
koffieochtenden en met enige regelmaat
bingo of gezamenlijke feestdagen-
maaltijden.

Schouwenhove ligt dicht bij zee.
Leiden heeft een oude historische
binnenstad. Schiphol is gemakkelijk
bereikbaar, evenals Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam.

Informatie vindt u op
www.schouwenhove.nl.
Het informatiepakket sturen wij u
graag toe. U kunt ons ook bellen
voor een bezichtiging.

telefoon (071) 531 20 21

Ruime en mooie huurappartementen
Comfortabel en zorgeloos wonen
Voor actieve senioren
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Redactieve

bijdrage

Op deze bladzijde heeft u nog niet
eerder een foto zien staan. Natuurlijk
heeft dat een speciale reden.
Dat zit namelijk zo: vanaf blz. 23 staat
een uitvoerig artikel over het bewaren
van uw (kostbare) verzameling. Spijtig
genoeg was dat niet geïllustreerd.
Dus kwam het goed uit dat de jeugd in
het afgelopen seizoen zulke mooie
werkstukken had gemaakt. Die werk-
stukken zijn in Utrecht te zien geweest
tijdens de Dag van de Jeugdfilatelie.
Én op onze bijeenkomst in april.
Omdat niet alle leden tegelijk in de
zaal van Rijn en Vliet passen, heb ik
toen veel foto’s gemaakt.
Van alle zeven jeugdleden ziet u elk
twee bladen. Gratis geïllustreerd, toch?

En op deze bladzijde dus een stukje
van de presentatie om uw aandacht
erop te vestigen.

De openbalkstempels van Cees Janssen
zijn aan de beurt als onderdeel van een
langlopende serie.

Omdat u trouw aan het ‘Kleur Fonds’
denkt, mag een fleurige bijdrage niet
ontbreken: het gaat over onze eigen
Leidse Hortus Botanicus.
Dacht u dat Willem Hogendoorn alleen
verstand heeft van politie?

Mijn ‘noodkreet’ in het vorige nummer
(op blz. 7) heeft niet geholpen.
U mag voor ‘Zo is het gekomen...’ in
de herkansing.
Andere interessante of leuke stukjes
mogen natuurlijk ook weer meedoen.
Een limerick mag ook (zie blz. 13).

Ik wens u allemaal een goede zomer en
veel leesplezier.

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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juni 2008

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

juli en augustus 2008

geen bestuursvergadering en ledenbijeenkomst

augustus 2008

29 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 175

september 2008

9 bestuursvergadering

15 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 175

22 bijeenkomst voor de Jeugd

23 ledenbijeenkomst met veiling

... en alvast voor ...

oktober 2008

17/19 Postex 2008 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 veilingka-
vels 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 lo-
pend jaar.
Opzegging geschiedt door
een schriftelijke kennis-
geving aan de secretaris.

Algemene informatie
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Ik kijk er altijd met plezier naar, hoe
enthousiast de jeugdclub bezig is met
de hobby. We hebben, samen met
Voorschoten, negen jeugdleden: vijf
jongens en vier meisjes.
Van de meisjes zijn er drie in februari
lid geworden, na een bezoek aan onze
Postzegeltotaaldag. Zij waren gelijk zo
enthousiast dat ze ook meededen aan
de groepsinzending voor de tentoon-
stelling op de Dag van de Jeugdfilatelie
in Utrecht. Op de bijeenkomst van
april heeft u hun inzending kunnen
zien.
Ze zijn enthousiast!
Cees Janssen is tijdens de jeugdbijeen-
komst in april geweest om nog wat tips
te geven. Zijn belangrijkste tip was:
‘Maak er een verhaal van’.

En dat is, denk ik, waar het om gaat bij
tentoonstellen: toon een logisch ver-
haal met postzegels en poststukken en
een stukje tekst.

Volgens mij moeten de senioren dit
ook kunnen.
Ik zou zeggen: probeer het eens.
Maak wat bladen en laat ze eens zien
tijdens één van onze bijeenkomsten.
Er zijn dan altijd medeverzamelaars
aanwezig, die wat tips kunnen geven.

Wat de jeugd kan, kunnen de senioren
ook. Ik zag dit ook op de voorlaatste
jeugdbijeenkomst.
We hielden toen een wedstrijd ‘post-
zegel stapelen’. Wie kan de hoogste
stapel postzegels maken, zonder dat
deze omvalt.
Weet u wie er won?
Vader Rob: met 7,8 cm.

Ik wens u een jeugdige vakantie.

Willem Hogendoorn
voorzitter

Van de

voorzitter

SLEUTELTJE

AANGEBODEN tegen een leuke donatie
aan het Kleur Fonds:

flatbed A4-scanner HP 4200C - incl. kabels/software.

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

Bijna 93 en nog steeds met plezier
naar de postzegelavond.

De telefoon ging bij
mij thuis.
‘Met Voorn, erelid.
Ik zou graag weer eens
naar de verenigings-
avond willen. Kan je me
ophalen voorzitter?’
Laten we eerlijk zijn, als een erelid dat
vraagt, dan weiger je niet.
Ik haalde hem dus op.
In de auto vertelde Voorn:
‘Hogendoorn, ik word volgende maand
93 jaar, maar ik heb zoveel zin om
weer eens naar die gezellige vereni-
gingsavond te gaan, ik kijk er naar uit’.

En, het werd een gezellige avond,
waarbij erelid Voorn zichtbaar genoot
met een bakkie koffie en een borreltje.
Gezellig aan zijn vertrouwde tafeltje
met onder andere Frans Corba.

Toen ik hem na afloop weer thuis
bracht, vroeg Voorn: ‘En wanneer is
de volgende avond?’
17 juni, antwoordde ik.
‘Haal je me dan weer op?’, vroeg hij.
U kunt het antwoord wel raden.
Met een tevreden gevoel ging ik naar
huis. Wat een fantastische hobby
hebben wij toch!

Willem Hogendoorn

Ook van de redacteur: alvast van harte
gefeliciteerd, een fijne dag op 19 juni.

Nieuwe leden:
geen.

Onzet uit lidmaatschap 24-4-’08:
Joh. v.d. Klaauw Leiden
F. Yarim Leiden

Overleden:
C. Holler Leiden

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

Ledenmutaties

Waarom helpt ú
mij dan nóg niet?

de redacteur

Zo is het

gekomen ...

... begrijpt ú
dit WEL ?

Komt u ook een keer?



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 bijzonder
het erelid de heer Vijlbrief.

Notulen
De notulen van november worden zon-
der op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Mededelingen
De jeugd zal hun inzending voor de
Dag van de jeugdfilatelie in mei tonen.
Het stuk in Filatelie over de ledenver-
gadering in januari is niet objectief.

Ontzegging lidmaatschap
Met toestemming van de aanwezigen
wordt twee leden het lidmaatschap ont-
zegd, de heren V.d. Klaauw en Yarim.

Veiling
Vanavond is de Grote voorjaarsveiling,
240 kavels komen onder de hamer. De
heer Slakhorst veilt ze op zijn bekende
wijze. Er gaan 92 kavels retour.

Doe-eens-een-gooi-puzzel
Die is dit keer niet zo makkelijk. Er is
geen deelnemer met alle vragen goed.

Loterijen
In de loterijen zijn vele gelukkige prijs-
winnaars.

Rondvraag
Geen vragen.

Sluiting
De voorzitter dankt de veilingcommis-
sie voor het vele werk.
Ook de barcommissie wordt weer be-
dankt voor het verzorgen van ons natje
en droogje.
Hij wenst vervolgens iedereen wel
thuis.

Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter de
vergadering met een hartelijk welkom.
Een bijzonder woord van welkom aan
het erelid de heer L. Vijlbrief en onze
gast de heer Plomp.
Er is bericht van verhindering van de
heren C. Ligtvoet en H. Voorn.

Notulen vorige vergadering
Deze worden zonder op- of aanmerkin-
gen goedgekeurd.

Ingekomen stukken
Geen.

Mededelingen
In de Telegraaf heeft een stuk gestaan
over jeugd en filatelie.
In het Financieel Dagblad stond een
stukje over het beleggen in postzegels.
Conclusie: dat is niet erg winstgevend.

Ledenvergadering
26 maart 2008 - 46 leden

Ledenvergadering
22 april 2008 - 39 leden
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Expositie jeugd
De inzending van de gezamenlijke
jeugd voor de Dag van de jeugdfilate-
lie staat op de kaders.
Het is een leuke collage van verschil-
lende motiefverzamelingen (red.: zie
elders in dit nummer).

Pauze
In een korte pauze wordt de ‘doe-
eens-een-gooi-puzzel’ uitgedeeld, met
als onderwerp Alaska.

Veiling
In een vlotte veiling worden de kavels
aan de man gebracht. Er gaan slechts
27 kavels retour.

Puzzel
Blijkt (weer) niet zo moeilijk te zijn.
Er zijn 10 deelnemers met alle vragen
goed. Zij mogen allen een prijs uitzoe-
ken.

½ euro loterij
Er zijn 10 prijzen; de heer W. de Wit
is de winnaar van de 1

e
prijs. De ove-

rige winnaars zijn ook tevreden met
hun prijs.

Rondvraag
Geen vragen.

Gratis loterij
De eerste keus is aan de gelukkige
mevr. B. Hemelop. De overige prijzen
vinden ook hun weg, diverse worden
aan de jeugd geschonken.

Sluiting
De voorzitter dankt de barbezetting
voor hun werk deze avond. Hij wenst
een ieder wel thuis en tot 27 mei a.s.
Dan zal de heer C. Jansen een beamer-
lezing presenteren.

Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur de
vergadering en heet alle aanwezigen
hartelijk welkom. In het bijzonder de
ereleden de heren Vijlbrief en Voorn.
De laatste is door de voorzitter per-
soonlijk thuis opgehaald.

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

Mededelingen
Alle jeugdleden gaan volgend seizoen
door. Zij willen gaan deelnemen aan
een wedstrijdtentoonstelling.

Expositie en beamerpresentatie
De heer G. Anker stelt zijn verzame-
ling 2e wereldoorlog tentoon.
De heer C. Janssen geeft een interes-
sante presentatie over de Prinsessen-
zegels van 1946.

Veiling
In de vlotte veiling gaan weer diverse
kavels over in andere handen. Er gaan
25 kavels retour.

Ledenvergadering
27 mei 2008 - 39 leden



10

Doe-eens-een-gooi-puzzel
De puzzel gaat over Zuid Amerika.
Er zijn drie deelnemers die voor een
prijs in aanmerking komen.

Loterijen
In de loterijen zijn de heer Lina en
mevr. An van Daalen de gelukkige
winnaars van de 1e prijzen.

Rondvraag
Geen vragen.

Sluiting
De voorzitter dankt de barcommissie
voor hun werk. Hij wenst allen wel
thuis en tot 17 juni a.s.
Dan is er voor allen een prijs in de
gratis verloting.

W. Groenewegen

Oproep van de veilingmeesters:
Wij zijn op zoek naar uw kavels:

Nederland en buitenland - postfris of gebruikt - geen ongebruikt.

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

andere verzamelwaardige, filatelistische zaken.

Kijkt ú allemaal eens in uw kast?

Als Ú 10 kavels inlevert, kunnen wij 2½ jaar vooruit!

Wij wachten met spanning op uw reactie!

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

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

€ 15,- Stel handgemaakte krukken.
Een simpele mogelijkheid voor een
gehandicapte leprapatiënt om zelf
vooruit te komen.

€ 25,- Paar aangepaste schoenen
voor ernstig misvormde voeten,
met zachte binnenkant ter bescher-
ming 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 on-
derzoeken .

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

ZÓ KUNT U HELPEN

www.leprastichting.nl
U kunt ook online doneren!

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

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

N.V.P.V.

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

21 juni 2008

inlichtingen:

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

Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies

12 juni
Prestigeboekje Mooi Nederland
prijs € 9,95

12 juni
Vereniging Rembrandt

velletje met één gegomde zegel
van € 6,65

De uitgiftekalender van het tweede halfjaar
is op dit moment nog niet bekendgemaakt.

Medewerkers/vrijwilligers (m/v) gezocht
 voor één of twee keer per seizoen assisteren bij de bar.

 voor onderhoud, vernieuwing en/of uitbreiding van onze website.

Graag geef ik u de nodige informatie - Frans Hemelop  (071) 521 29 38



Een fervent postzegelverzamelaar uit Leiden
sprak: ik ga m’n verzameling flink uitbreiden.
Al die mooie plaatjes
zijn gewoon mijn maatjes.
Liever van m’n vrouw, dan van m’n postzegels scheiden.

Hans van Waveren

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

f.hemelop@wxs.nl

Ruilbeurs te Katwijk
Van 10.00 - 16.00 uur

28 juni 2008

Gebouw 'De Wiek’
Freesiastraat 19

Katwijk
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In het Nederlandsch Maandblad voor
Philatelie van 1951 werd het volgende
artikel opgenomen:

‘Zoals al eerder in dit blad werd
vermeld, streven de Posterijen nog
steeds naar een verbetering van ge-
bruikte poststempels, waartoe men
de laatste tijd geëxperimenteerd
heeft met stempels van Tsjechische,
Zwitserse en Zweedse herkomst.
Het Zwitserse type, waarvan in
's-Gravenhage de nummers 61 en
62 gebruikt zijn, heeft nu als voor-
beeld gediend voor een nieuw type,
vervaardigd - net als alle poststem-
pels in metalen uitvoering - door
's Rijks Munt te Utrecht.

Als eerste verschenen de nummers
68 en 69 voor 's-Gravenhage.
In tegenstelling tot de bestaande
stempels is nu de middenbalk aan
weerszijden open en doordat het
cijfertype van datum en uur veel
slanker geworden is, kan nu weer,
net als in de van 1905 tot 1915 ge-
bruikte typen, het jaartal in deze
middenbalk opgenomen worden.
Het stempelnummer, dat vroeger in
het onderste segment geplaatst was,
neemt nu de plaats van het jaartal
in. Ook de letters van de plaats-
naam zijn veel smaller.

Dit model zal voor alle nieuw te
vervaardigen stempels toegepast
worden, waarmee het nu gebruikte,
na een 36-jarige periode (van 1915-
1927 mét 12-uursaanduiding en van
1927-1951 met 24-uursaanduiding)
tot het verleden zal gaan behoren.
De stempelfabriek van De Munt le-
verde vanaf 1951 de openbalkstem-
pels, maar vanaf 1959 werd de pro-
ductie van dagtekeningstempels
meer en meer overgenomen door de
firma Numerofa te Amsterdam.
De stempelfabriek Numerofa NV
was gevestigd te Amsterdam.
De fabriek stond aan de Jacob van
Lennepkade 66-68 in Amsterdam-
West.’

De openbalkstempels

van Leiden
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Ook het postkantoor in Leiden had te
maken met het versleten raken van de
langebalk en kortebalkstempels en
daarom werd een aantal stempels ver-
vangen door de openbalkstempels.
Hierna volgen de openbalkstempels zo-
als ze zijn opgeleverd door de stempel-
fabriek van De Munt en door de fa.
Numerofa.
Omdat de administratie van stempels
bij de Centrale Directie der PTT te ’s-
Gravenhage eind 1979 werd overge-
dragen aan de postdistricten, zijn geen
gegevens bewaard gebleven over de
periode daarna. De stempelboeken en
-kaarten eindigen met leveringen van
stempels rond september/oktober 1979.

LEIDEN Postkantoor
LEIDEN 3
Opgeleverd door
De Munt: 29-12-
'55, verzonden op
3-1-'56.
Gebruiksperiode:
4-1-'56 tot 6-7-'70.

LEIDEN 5
Vervaardigd door
De Munt: novem-
ber 1962.
Het stempel werd
na 10-12-'62 ver-
mist en 17-12-'64

teruggevonden. Het werd op 11-1-'65
weer in gebruik gesteld.
a. Eerste gebruiksperiode:

8-12-'62 tot 10-12-'62.

b. Tweede gebruiksperiode: 11-1-'65
en was eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN 6
Vervaardigd door
fa. Numerofa in sep-
tember 1966.
Het hamerstempel
werd verzonden op
16-9-'66.

Gebruiksperiode: 17-9-'66 en was eind
1979 nog in gebruik.

LEIDEN 7
Opgeleverd door De
Munt op 25-1-'56.
Het stempel verzon-
den op 4-2-'56.
Gebruiksperiode:
5-2-'56 en was eind

1979 nog in gebruik.

LEIDEN 12
Opgeleverd door De
Munt op 5 februari
1955.
Het stempel werd
verstrekt op 23 fe-
bruari 1955.

Gebruiksperiode: 24-2-’55 en was eind
1979 nog in gebruik.

Wilt u reageren? - Cees Janssen,
Timmermanshove 29,
2726 DX Zoetermeer,

 (079) 351 27 56 of per e-mail:
cees.j.e.janssen@hccnet.nl
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LEIDEN 14
Vervaardigd door
fa. Numerofa in ok-
tober 1961, verzon-
den op 26-10-’61.
Gebruiksperiode:
vanaf 27-10-’61 en

was eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN 15
Opgeleverd door
De Munt: 23-5-’53.
Het stempel ver-
zonden: 30-5-’53.
Gebruiksperiode:
van 31-5-’53 tot

12-12-’69.

LEIDEN 16
Vervaardigd door
fa. Numerofa in juli
1964.
Het hamerstempel
werd verzonden op
19-8-’64.

Gebruiksperiode: van 20-8-’64 en was
eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN 17
Vervaardigd door
fa. Numerofa in
april 1963.
Het stempel goed-
gekeurd en ver-
strekt op 13-5-’63.

Gebruiksperiode: vanaf 14-5-’63 en
was eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN 18
Vervaardigd door
fa. Numerofa in ok-
tober 1963, verzon-
den op 8-11-’63.
Gebruiksperiode:
vanaf 9-11-’63 en

was eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN 19
Vervaardigd door
fa. Numerofa in ok-
tober 1963, verzon-
den op 8-11-’63.
Gebruiksperiode:
vanaf 9-11-’63 en

was eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN Girodienst
LEIDEN-GIRO 1
Vervaardigd door
fa. Numerofa in juni
1961.
Het stempel werd
goedgekeurd en ver-
strekt op 11-7-’61.

Gebruiksperiode: vanaf 12-7-’61 en
was eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN Oegstgeest
De stempels OEGSTGEEST met de
volgnummers 1, 2 en 4 zijn opgenomen
onder de plaatsnaam Oegstgeest.
De stempels bleven in gebruik bij de
omzetting van het hulppostkantoor in
bijkantoor.

(Vervolg op pagina 21)
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De Hortus

Botanicus Leiden

De Hortus Botanicus Leiden is de
oudste, nog bestaande botanische tuin
van Nederland en werd in 1590 opge-
richt aan het Rapenburg 73 te Leiden.
Hoe is dit zo gekomen?
Na de stichting van de Universiteit
Leiden (afb. 1) in 1575 bleek het ge-
wenst om een ‘Hortus Medicus’ aan te
leggen. Een tuin waarin studenten ge-
neeskunde geneeskrachtige planten
konden bestuderen.
Op 15 maart 1587 verzochten enkele
bewindvoerders van de universiteit het
gemeentebestuur om de onbebouwde
grond achter de universiteit beschik-
baar te stellen voor de aanleg van de
tuin. Het antwoord van het gemeente-
bestuur liet lang op zich wachten, maar
op 9 februari 1590 werd de grond
(circa 1250 m²) aan de universiteit
overgedragen.

Deze datum wordt algemeen gezien als
de stichtingsdatum van onze Leidse
Hortus botanicus.
Hierna werd een zoektocht gestart naar
een directeur. Carolus Clusius (afb. 2)
werd in 1592 gevraagd om hoogleraar
aan de universiteit en directeur van de
tuin (praefectus horti) te worden.

afb. 2

afb. 1
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In 1593 aanvaarde hij het hoogleraar-
schap en het directoraat van de tuin.
In 1594 werd vervolgens met de eerste
beplanting van de tuin begonnen. Clu-
sius nam tulpenbollen mee naar Leiden
waar hij veel onderzoek heeft gedaan
naar het voorkomen van vlammen en
strepen in tulpenbloemen (afb. 3).

Aan het eind van de 19e eeuw werd
ontdekt dat dit een gevolg was van een
virusinfectie. Hij heeft door zijn onder-
zoek de basis gelegd voor de Neder-
landse bollenteelt en tulpenveredeling.
Ook introduceerde hij in Nederland
o.a. de paardenkastanje (afb. 4),
snijboon, schorseneer en jasmijn.
Postaal werd de Hortus Botanicus in
1990 herdacht met een zegel voor het
400 jarig jubileum (afb. 5).

afb. 4

afb. 3

afb. 5
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Op de zegel zien we een tulp met de
naam ‘Wapen van Leyden’; op de
maximumkaart is een deel van de
plattegrond van de Hortus afgebeeld.
In 1860 moest de Hortus een stuk
grond opofferen aan de Leidse Sterre-
wacht. Vooral door toedoen van de
sterrenkundige Frederik Kaiser (afb. 6)
werd toen op dit stuk grond een nieuwe
Sterrewacht gebouwd
Naast Clusius hebben er nog twee per-
sonen belangrijke bijdragen geleverd
aan de Leidse Hortus

Herman Boerhaave
Van 1709 tot 1730 was Boerhaave
(afb. 7) de directeur van de botanische
tuin. Onder zijn leiding werd het aantal
plantensoorten uitgebreid tot 5.846.
Boerhaave studeerde eerst filosofie,
theologie en wiskunde aan de Universi-
teit in Leiden, waarna hij in 1689 pro-
moveerde. Hierna ging hij medicijnen
studeren.
In 1701 werd Boerhaave benoemd tot
lector geneeskunde en in 1714 werd hij
benoemd tot Rector Magnificus van de
Leidse Universiteit. Na een langdurig
ziekbed overleed hij op 23 september
1738 en werd hij in de Pieterskerk in
Leiden begraven.
Voor zijn grote verdienste voor Leiden
werd er voor Boerhaave niet alleen een
museum naar hem vernoemd, maar er
werd ook een standbeeld (afb. 8) opge-
richt, dat te zien is tegenover de ingang
van het Leids Universitair Medisch
Centrum in Leiden.

afb. 7

afb. 6

Paardenkastanje
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Von Siebold
Naast Boerhaave was er nog iemand
die veel voor de Hortus betekend heeft,
namelijk Philipp Franz Balthasar von
Siebold (afb. 9).
Hij was de eerste westerling die in
Japan medicijnen doceerde. Hij was
arts in Nagasaki van 1823 tot 1829 en
werd beroemd door zijn onderzoek
naar de Japanse flora en fauna.
In 1829 werd hij door Japan uitgewe-
zen op verdenking van spionage; hij
had namelijk van een Japanse vriend
een zeer gedetailleerde kaart van Japan
gekregen.
Hij keerde, via Batavia, terug naar
Nederland, waar hij zich uiteindelijk in
Leiden zou vestigen.

Enkele Nederlandse medewerkers op
Deshima bleven hem Japanse planten,
dieren en voorwerpen opsturen.
Op zijn landgoed ‘Deshima’ bij Leider-
dorp bouwde hij hiervoor een kas.
Bekende tuinplanten zijn door Siebold
naar Europa gebracht.
Vanuit de Hortus Botanicus Leiden
begonnen vele van deze planten de
verovering van de Europese tuinen,
zoals de Hosta, de Hortensia en diverse
Azalea’s.

Willem Hogendoorn

afb. 9

afb. 8

Hortensia
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LEIDEN-
OEGSTGEEST 3
Het stempel werd
opgeleverd door De
Munt op 17-12-’55.
Toegezonden op:
23-12-’55 en ver-

nietigd op: 13-4-’78.
Gebruiksperiode: vanaf 24-12-’55 tot
9-3-’77.

LEIDEN Postagentschappen

LEIDEN Bevrij-
dingsplein
LEIDEN-
BEVRIJDINGS-
PLEIN 1
Vervaardigd door
fa. Numerofa in ja-

nuari 1958, verzonden op 15-1-’58.
Gebruiksperiode: vanaf 16-1-’58 en
was eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN Haven
LEIDEN-
HAVEN 1
Stempel opgeleverd
door De Munt op
16-12-’55, verzon-
den op 24-12-’55.

Gebruiksperiode: vanaf 27-12-’55 en
was eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN Herenstraat
LEIDEN-
HERENSTRAAT 1
Opgeleverd door De
Munt op 15-7-’55.
Het stempel werd
verzonden 24-7-’55.
Gebruiksperiode:

vanaf 25-7-’55 en was eind 1979 nog
in gebruik.

LEIDEN-
HERENSTRAAT 2
Vervaardigd door
fa. Numerofa in
maart 1963.
Het stempel werd
goedgekeurd en ver-

strekt op 3-4-’63.
Gebruiksperiode: vanaf 4-4-’63 en was
eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN Maresingel
LEIDEN-
MARESINGEL 2
Vervaardigd door
fa. Numerofa in mei
1963. Het stempel
werd verstrekt in de
plaats van het ver-

miste kortebalkstempel met volgnum-
mer 1. Het stempel werd goedgekeurd
en verzonden op 13-5-’63.
Gebruiksperiode: vanaf 14-5-’63 en
was eind 1979 nog in gebruik. 

(Vervolg van pagina 16)

Wilt u reageren? - Cees Janssen, Timmermanshove 29, 2726 DX Zoetermeer,
 (079) 351 27 56 of per e-mail: cees.j.e.janssen@hccnet.nl
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LEIDERDORP

LEIDERDORP 1
Vervaardigd door
fa. Numerofa in ok-
tober 1961. Het
stempel werd goed-
gekeurd en ver-
strekt op 26-10-’61.

Gebruiksperiode: vanaf 27-10-’61 en
was eind 1979 nog in gebruik.

De typenrader-(kortebalk-)stempels
met verwisselbare jaarkarakters werden
in 1969 vervangen door cilinderbalk-
stempels, geleverd door de fa. Braun-
gardt in Duitsland. De openbalkstem-
pels bleven in gebruik.

Cees Janssen

Mr. X, een reactie
Aad Knikman, hoofdredacteur van het
blad ‘Filatelie’ mailt onze voorzitter:

Beste Willem,
‘De Sleutelpost’ lees ik altijd met heel
veel plezier en het was met het nummer
van maart al niet anders. Dat ik je daar-
over apart mail, houdt verband met het
feit dat ik de rubriek ‘Aan de bar’, die
inhaakt op het bezoek van onze Mr. X,
bijzonder geslaagd vind.
De toon van onze rapportage was hier
en daar nogal badinerend en dat gedoe
met die fles werd inderdaad nogal ge-
chargeerd. Sportief dus, dat de LVvP
op deze ludieke en beschaafde manier
‘terugmept’. Klasse!
Overigens heb ik gemerkt, door een
toeval, dat de kritische opmerkingen
over het niet-verwelkomen van nieuwe
leden enigszins onterecht waren.
Dat zit zo: een van mijn bekenden was
toevallig op de avond dat Mr. X zijn
bezoekje bracht, voor het eerst bij een
verenigingsavond aanwezig. En hij
werd, zo heeft hij mij verzekerd, wel
degelijk (‘al na een halve minuut!’)
hartelijk verwelkomd.
Mijn excuses dat het verslag van Mr. X
op dit punt onvolledig en dus gedeelte-
lijk onterecht was!

Hartelijke groeten,
Aad Knikman

Filatelie - blad voor
postzegelverzamelaars

Jan Pieters: Goud

Met vertraging: de foto van Jan Pieters.
Bonds-afgevaardigde Sjoerd Bangma
feliciteert Jan met zijn gouden speld.
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In de Bodepost van de NVPV afd.
Bodegraven van 15-1-2007 stond het
interessante artikel, geschreven door
David R. Beech, curator en het hoofd
van de filatelistische collecties van de
‘British Library’, vertaling: Rob van
Bruggen.

Inleiding
Veel filatelisten begrijpen, dat zij al
het materiaal in hun verzameling niet
alleen voor zichzelf bewaren, maar ook
voor toekomstige eigenaars. Jammer
genoeg zijn er nog steeds verzame-
laars, die deze taak niet zien en opmer-
kingen daarover wegwuiven met de
woorden ‘Tijdens mijn leven blijven ze

wel goed’.
Om te laten zien, dat goed voor je ver-
zameling zorgen niet al te ingewikkeld
is, heb ik dit artikel geschreven. Daar-
bij moet ik meteen opmerken, dat dit
slechts een korte inleiding is en dat ie-
dereen, die er meer informatie over wil
hebben, een professioneel papiercon-
servator zal moeten raadplegen.
De British Library is bewaarder van
nationale collecties van internationaal
belang. Enkele verzamelingen zijn al
250 jaar aan haar zorg toevertrouwd.
In die tijd heeft de Library, samen met
andere bibliotheken en archieven, me-
thoden en technieken ontwikkeld om
de collecties te beschermen.

1

Hoe kan je

je verzameling

het beste bewaren?
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Omgeving
Filatelistische verzamelingen moeten
bewaard worden bij een temperatuur
onder 18 graden Celsius met een rela-
tieve vochtigheid tussen 55 en 60 %.
Recent onderzoek heeft uitgewezen,
dat materiaal met gom en perforaties
onder minder spanning staat bij deze
ietwat meer vochtige omstandigheden
dan voorheen werd geadviseerd.
In andere omstandigheden lopen verza-
melaars het risico, dat in te warme en
te vochtige situatie schimmels zich
kunnen ontwikkelen.
Roest wordt onder andere veroorzaakt
door aanwas van dode schimmels, dus
door slechte omstandigheden te vermij-
den, voorkom je die lelijke vlekken.

In te droge omstandigheden lijdt het
papier aan overspanning en bij een
postfrisse zegel komt er spanning te
staan tussen papier en gom. Die span-
ning kan voldoende zijn om perforaties
te scheiden.
Vocht is een van de grootste gevaren
voor papier en vooral voor gom. Een
goede ventilatie van de kamer of op-
slag verlaagt het vochtigheidsniveau;
rustige en geleidelijke verwarming van
de ruimte kan helpen bij het verlagen
van het vochtigheidsniveau.
Maar verwarm nooit een vochtige
ruimte zonder adequate ventilatie, want
daardoor bevorder je juist de groei van
schimmels.

(Vervolg op pagina 28)

2
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Van Vollenhovenkade 5,
2313 GG Leiden

telefoon (071) 514 90 92

Verzorgt en adviseert:

Boekhoudingen, Belasting-
zaken & Verzekeringen

Voor particulieren,
midden- en kleinbedrijf.

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL

HOLLANDS GLORIE

Camplaan 8, 2103 GW Heemstede
Tel.: (023) 547 74 44, fax (023) 529 16 05

Speciaal voor:

Verenigd Europa, D.D.R., Indonesië, Verenigde Naties,

West- en Oost-Europese landen.

Grote keus voor de motiefverzamelaar.

Omroep
MAX

heeft 40.000
nieuwe leden

nodig!

We hebben er nu 110.000,
maar op 31 december 2008
moeten het er 150.000 zijn.

Dus als u wilt dat MAX
blijft... wordt dan nu lid!

Voor maar € 5,72 per jaar.

bel: 0900 5555 000 (€ 0,10 pm)
of ga naar

www.ikwordlidvanmax.nl

Deze advertentie wordt gesponsord
door ons lid J. Kuijpers



26

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

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 Koningin
Wilhelmina Fonds.

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

De grootste schade bij een
verkeersongeval of misdrijf
is vaak onzichtbaar.
Slachtoffers rekenen op hulp.
Fonds Slachtofferhulp helpt
helpen door organisaties te
steunen die hulp verlenen aan
slachtoffers van een misdrijf,
verkeersongeval of een ramp.
Wetenschappelijk onderzoek en
innovatie stimuleren we ook.

 (070) 392 52 00
www.fondsslachtofferhulp.nl

email: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl

Giro 6700 te Den Haag

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

De natuur in
Nederland
staat onder

druk!

Steun ook
Vereniging

Natuurmonumenten

Noordereinde 60
1243 JJ ‘s Graveland

 (035) 655 99 33

giro 9933
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K omt u meeluisteren?
V: Dag mevrouw achter de bar, staat

u er alleen voor vanavond?
A: Nee, ik sta er alleen achter.
V: En niemand die je eventjes komt

helpen? Waar zijn al die trouwe
vrijwilligers gebleven?

A: Geen paniek, m’n assistent is een
beetje aan de late kant. Maar nu je
het zo zegt, we zitten niet meer zo
dik in ons personeel.

V: Een stuk of vijf, zes, schat ik?
A: Even tellen: Gerrit en Cees Anker,

Willem de Wit, Aat Schilperoort
en Kees Ligtvoet, dus vijf. Maar
Kees zit even in de lappenmand.
We hopen dat-ie er na de vakantie
weer bij is. Beterschap Kees!

V: Dus op ’t ogenblik maar vier, dan
zit je wel snel knijp, toch?

A: Ben je gek, joh! Als ik alleen ben,
zijn er genoeg die even kunnen
bijspringen. Iedereen weet onder-
hand wel hoe het hier werkt.

V: Je zegt het: kúnnen bijspringen.
Maar willen is twee, of dacht jij
van niet?

A: Ik vertrouw op de goede wil van
onze mensen.

V: Trouwens, waar is de spaarpot
voor het Kleur Fonds? Ik wil m’n
wisselgeld even kwijt.

A: Goed, dat je het vraagt, die zit nog
bij Frans in z’n koffer. Oh, daar
komt-ie net aan, net op tijd dus.
Gooi maar vol, Rockefeller.

V: Nee, ik laat ook een plaatsje voor
andere gulle gevers. Anders kan ik
beter gireren, dan is het nog aftrek-
baar van de belasting ook.

A: Zou je willen, hè. Maar evengoed
bedankt, je ziet het vast terug in de
komende Sleutelpost.

V: Vraagje, heb jij de kaders van de
jeugd nog gezien? In april.

A: ‘Tuurlijk, Frans heeft de bladen op
de foto gezet; kijk maar verderop
in ‘de Sleutelpost’.

V: Toch leuk hè, zo’n enthousiast
stelletje jongeren in onze club?

A: Jazeker! En ik heb vernomen dat
ze volgend jaar zelfs voor de wed-
strijdklasse willen gaan.

V: We zullen voor ze duimen.
Zeker als ze de komende winter er
hun best op gaan doen.
Schrijft er wel eens eentje iets in
‘de Sleutelpost’?

A: Daar zit Frans wel op te hopen, dat
deed-ie vroeger zelf ook, maar dan
voor de krant.

V: Kinderen van tegenwoordig zijn
niet meer zulke schrijvers, dacht
je ook niet?

A: Nou, mailen kan toch ook.
V: Zeg, wanneer is er weer eens een

extraatje bij de koffie?
A: Wees blij dat de prijs nog niet is

verhoogd; wij rijden ook diesel!
Neem maar een gratis koekje.

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (27)
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Schone lucht is ook van groot belang,
omdat verontreinigde lucht ook schade
kan aanrichten. Daarom is roken vol-
strekt onverenigbaar met de filatelie,
omdat de as schade kan aanrichten en
vlekken kan geven. De rook kan geur
afgeven aan ons materiaal.

Licht
De beste lichtomstandigheden voor ie-
dere verzameling is volkomen duister-
nis. Nu moeten we natuurlijk onze
postzegels kunnen bestuderen of aan
geïnteresseerden laten zien en daar
hebben we licht voor nodig.
Maar hoeveel? Eenvoudig gezegd zou
filatelistisch materiaal tentoon gesteld
moeten worden bij niet meer dan 50
Lux, dat is 50 candela op een meter

afstand. Bovendien moet ook de hoe-
veelheid ultraviolet licht beperkt wor-
den. Voor een leek is dat alles moeilijk
te meten, maar in de praktijk blijken de
normen vaak overschreden te worden.
Het maken van een fotokopie van ma-
teriaal heeft ook zijn nadelen, niet al-
leen door het licht, maar ook door de
warmte, die spanning veroorzaakt in
het papier. De moderne machines zijn
wat minder schadelijk; hiernaar moet
nog meer onderzoek gedaan worden.

Papier
Papiersoorten zijn gecompliceerd in
vorm en structuur. Hier volstaat om te
zeggen, dat het beste papier een pH
heeft tussen 6,0 en 8,5 (pH = waarde
van zuur of basisch).

(Vervolg van pagina 24)

3
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Zuur papier wordt bruin, zoals de hui-
dige kranten en pocketboekjes.
Filatelistisch materiaal kan ook aan de
zure kant zijn, zoals de postwaarde-
stukken. Velen zijn zo slecht, dat ze
maar een levensspanne hebben van en-
kele jaren, misschien zelfs in sommige
gevallen maar tien tot twintig jaar.
Het probleem kan aangepakt worden
door het stuk te ontzuren, maar dat
moet wel gedaan worden door een pro-
fessionele conservator.
Getypte kaarten of etiketten of waarbij
plakband is gebruikt, zullen met nog
meer zorg moeten worden behandeld,
omdat hier het papier ook nog eens nat
is geweest. Het ontzuren zal de zuur-
aanval op het moment van behandeling
stoppen, maar kan de verkleuring van
het papier niet terugdringen.

Het is duidelijk, dat albumbladen geen
schade moeten toebrengen aan het ma-
teriaal, dat erop is aangebracht.
Het papier moet dus zuurvrij zijn.

Gom
Er bestaat spanning tussen de gom en
het papier, waarop die is aangebracht.
Die spanning kan je verminderen door
de juiste opbergmethode.
Wanneer gom te droog wordt, zeker als
het dik is aangebracht, kan die breken.
En zelfs breukjes veroorzaken in het
papier van de postzegel. Verwijderen
van de gom is waarschijnlijk in het be-
lang van de postzegel op lange duur.
Dit is een controversieel standpunt; er
zal meer onderzoek gedaan moeten
worden naar de juiste manier voor het
beste resultaat.

4
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De drukgevoelige kleefmiddelen bij de
huidige zelfklevende zegels veroorza-
ken een steeds groter conserverings-
probleem.
Doorzichtig plakband is drukgevoelig
en, zoals je weet, kleurt het bruin. Het
laat in vrij korte tijd vlekken achter op
alles, waarop het is aangebracht.
Tussen haakjes: herstel nooit en te nim-
mer een filtelistisch stuk door plakband
te gebruiken; daarvoor is plakband niet
gemaakt.

Plastic
Binnen de filatelie is door anderen al
vrij veel geschreven over het gebruik
van plasticsoorten in klemstroken en
beschermhoezen.

Ik volsta hier met de opmerking, dat
musea, bibliotheken en archieven uit-
sluitend polyester (merknamen: Mylar
of Melinex) zonder enige antistatische
laag gebruiken bij papier en gelijke
materialen. Zij gebruiken nooit PVC,
waaruit plasticide lekt dat een zuur
vormt, wanneer het uiteen valt.

Fysieke schade
Het is duidelijk, dat we voorzichtig
moeten zijn met het materiaal.
Een universiteitsbibliotheek had een
bordje op de uitleenbalie staan met de
tekst: ‘De boeken moeten zorgvuldig
opgeborgen worden, ver uit de buurt
van knaagdieren, zilvervisjes, insecten,
kinderen en ander ongedierte’.

5
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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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Ik heb fotohoekjes gezien, die onvoor-
stelbare schade hadden aangebracht
aan voornamelijk covers.
Natuurlijk moet je jouw materiaal met
schone handen beethouden, maar zelfs
dan zal er vocht overgaan van de hand
naar de postzegel of cover. Daarom
wordt in bibliotheken en archieven
zeldzaam materiaal alleen met speciale
handschoenen aangeraakt.
Indien goed gebruikt, zijn postzegel-
plakkers veilig. Je moet in ieder geval
zo min mogelijk vocht gebruiken.
Ook moet je de plakker alleen aan de
uiterste bovenkant van de postzegel
bevestigen.
Klemstroken zijn een beter alternatief;
uitsluitend als ze van polyester zijn.

Schrijven met potlood op covers of
achter op postzegels moet verbannen
worden. Als iemand probeert het pot-
lood weg te gummen, beschadigt het
papier. Het kan zelfs uiteindelijk leiden
tot een gaatje in het papier.

de ‘Misionary’-zegels van Hawaï
uit 1851/52

6
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Behandelmethoden
Onthoudt dat reparatie, schoonmaken,
etc. in sommige verzamelingen van pa-
pieren objecten heel gewoon kan zijn,
maar niet in de filatelie!
Omdat dit in sommige gevallen kan uit-
draaien op fraude bij de verkoop of de
tentoonstelling. Alleen in uitzonder-
lijke en zeldzame gevallen is reparatie
toegestaan. Een goed voorbeeld daar-
van zijn de eerste zegels van Hawaï, de
Missionariszegels van 1851 en 1852,
die op zeer dun en fragiel
papier gedrukt zijn.
Veel van de 199 zegels, die
bekend zijn hebben repara-
ties. Wanneer dat niet zo
was, dan hadden de zegels
nu waarschijnlijk niet meer
bestaan.
Zoals ik in het begin al aan-
gaf, ben je de bewaarder
van jouw materiaal voor je
gehele leven of totdat je
jouw verzameling verkoopt.
Wees er dan óók zuinig op
voor ‘de toekomstige gene-
raties’, anders zal er uitein-
delijk niets meer zijn om te
verzamelen, te bestuderen,
te onderzoeken en van te
genieten.

Bron:
Maandblad Postzegelvereniging

Aalsmeer
oorspr.: Bodepost van NVPV

afd. Bodegraven.

Wij (de jeugd)

verzamelen allemaal

wat anders...

...en zorgden zó voor ïllustraties.

1 In en om het water Rosalie v.d. Does
2 In en op de zee Bennie Pieterse
3 Vissen Aron Pieterse
4 Ruimtevaart Alfie Pieterse
5 De Leeuw Mireille Kniese
6 Vlinders Linda van As
7 Apen Paula Neijenhuis

7
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Op 28 mei 1940 capituleerde het
Belgische leger, waardoor de verbin-
ding tussen Nederland en Frankrijk
verbroken werd.

Op dat moment was een voorraad post-
stukken, die in mei 1940 vanuit Zuid-
Amerika verzonden was, via Marseille
en Spanje/Portugal onderweg naar
Nederland. Veel daarvan is tijdens het
oorlogsgeweld in de loop van juni
1940 in Noord-Frankrijk blijven steken
en niet veel verder dan Parijs gekomen.

Omdat men daar met de omvangrijke
zending geen raad wist, heeft men die
‘voorlopig’ opgeborgen, totdat de
postverbinding met Nederland hersteld
zou zijn.
Tijdens de oorlog en de jaren daarna
zijn de poststukken onopgemerkt in
de opslagplaats (volgens De Tijd van
8 maart 1948 in een kasteel) blijven
liggen.
In februari 1948 werden de postzakken
ontdekt en begin maart per trein naar
Nederland gezonden.

Met vertraging

bezorgde post
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De brieven, die op 3 maart in Amster-
dam aankwamen, werden door de PTT
voorzien van het strookje

en werden voor zover mogelijk, alsnog
bezorgd.
Afgebeeld worden de voor en achter-
zijde van zo’n brief, afgestempeld op
17 en 18 mei 1940 te Montevideo,
Uruguay.
Het is opmerkelijk, dat deze brief,
evenals andere bewaarde, geen Franse
censuurstrook en/of -stempel vertoont.

In Frankrijk werd gecensureerd tot de
wapenstilstand op 22 juni 1940.
Dat was ook van toepassing voor tran-
sitopost. Waarom censurering niet
heeft plaatsgevonden, is mij niet be-
kend.

R.E. Taselaar
Bron:

W.J. van Doorn,
‘De Postzak’, nr. 160,

blz. 46 t/m 51.

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

Amsterdam Maart 1948
Door oorlogsomstandigheden
met vertraging ontvangen.
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijdrage voor 'de Sleutel-
post’ van september inleveren tot en
met 29 augustus 2008.

In dit nummer:

Dead letter?
Een van de filatelistische elementen is
het ‘postale bericht’. Dat is een aan-
tekening op een poststuk, dat er niet
door de verzender, maar door de Post
is opgezet. Voorbeeld hiervan is tegen-
woordig de sticker ‘geen gehoor’.
Ook bij retourzendingen kan er een
postaanduiding op een poststuk worden
gezet. De Post stempelt bijvoorbeeld:
‘adres onbekend’, ‘onvolledig adres’,

‘straatnaam en/of huisnummer bestaat
niet’, etc.
Dat gebeurt ook in de USA.
Een ansichtkaart uit Nederland naar
St. Petersburg in Florida is kennelijk
verkeerd geadresseerd. De post heeft
een stempel geplaatst en op de afge-
beelde hand staat te lezen: ‘Return to
sender’. Is daar geen liedje van?
Onder de hand: ‘Insufficient Address’
en ‘This Envelop not Remailable’.
En daarnaast staat, in het ronde datum-
stempel JAN 23 1959, te lezen:
‘DEAD LETTER BR.’.

Dat is wel een heel drastische maat-
regel. Een kaart met een onvolledig
adres gelijk ‘dood verklaren’.

Willem Hogendoorn

Filate-
listigheden

24



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


