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Redactieve

bijdrage

Sluitstuk van mijn werk voor een
nieuwe aflevering is bijna altijd de
‘Redactieve bijdrage’. Dat geeft mij
elke keer weer een prettig gevoel.
Vooral het besef, dat veel mensen in
onze club weer hebben meegewerkt om
er iets moois van te maken, stemt mij
heel tevreden.
Ook de gedachte: ‘het zit er bijna op,
het blad kan naar de drukker’, geeft
een bevrijdend gevoel: het ei is nu
weer gelegd, ik ben klaar!
En als de drukker, een paar dagen later,
de dozen met 325 bladen aflevert, sla
ik er gauw eentje open. En kijk er naar,
alsof ik het nog niet eerder heb gezien.
Gek toch, dat ons blad er dan op papier
veel aardiger uitziet, dan op mijn
beeldscherm.

Dus om dat fijne gevoel zeg ik - ook
namens u - tegen de medewerkers: alle-
maal heel hartelijk bedankt!
En fijn dat jullie weer hebben willen
meedoen!

Er is weer een gevarieerd aanbod.
De openbalkstempels van Cees Janssen
worden opgevolgd door de cylinder-
balkstempels van Leiden.
Dat gebeurt in enkele afleveringen.
Toen ik ermee bezig was, dacht ik:
toch een aardig verzamelgebied.
Dan snuffel je weer jaren lekker verder
voor je alles bij elkaar hebt.

Dat Cees nog steeds lekker snuffelt,
lees je in zijn ‘kleurige’ bijdrage over
een ‘simpele brief’.
Er staan trouwens meer brieven in dit
nummer: luchtige, bijzondere, kleurige,
treurige en laatste brieven.
Dat laat goed zien dat er in de filatelie
meer bestaat dan alleen postzegels.
Goed om inspiratie uit op te doen.

Even serieus: volgens mij zit ik op
deze plaats al een jaar te hengelen om
úw bijdrage aan ‘Zo is het gekomen...’.
Langzamerhand heb ik de indruk dat u
niet meer weet waar het op slaat.
Dus nog één keertje dan: in ‘Zo is het
gekomen’ kunt u aan de lezers van dit
blad vertellen hoe u aan uw hobby bent
begonnen of hoe u er bij toeval inrolde.
Heel vaak roept dat een herkenbaar
beeld op, maar soms is zo’n verhaal
heel verrassend.
Na dit gezegd te hebben, houd ik
(voorlopig) op met zeuren.
Ik wens u een vruchtbare pen.

En... veel plezier met nummer 175.

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

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

22 bijeenkomst voor de Jeugd

23 ledenbijeenkomst met veiling,
en beamerpresentatie ‘Abel Tasman’

26/28 Bofilex 2008 - Oosterhout, ‘de Bussel’ Torenstraat 26

oktober 2008

14 bestuursvergadering

17/19 Postex 2008 in Apeldoorn - zie blz. 13

27 bijeenkomst voor de Jeugd

28 ledenbijeenkomst met veiling en
aandacht voor de jubilarissen in 2008

november 2008

11 bestuursvergadering

15/16 Heemstede 2008 - Heemstede, Sportparklaan 16

21 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 176

24 bijeenkomst voor de Jeugd

25 ledenbijeenkomst met veiling en dialezing
‘Interpol’ door Willem Hogendoorn

december 2008

8 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 176

9 bestuursvergadering

16 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling

Zie ook: Activiteitenagenda op blz. 13

en Acitiviteiten in de regio blz. 33

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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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

Vakantie: Ik neem me ieder jaar voor
om tijdens de zomervakantie niet met
postzegels bezig te zijn, maar ook dit
jaar is dit (weer) niet gelukt.

De eerste dag in Macedonië was warm;
ik ging lekker in de schaduw zitten en
een boek lezen van Frank Westerman,
genaamd ‘Ararat’.
Volgens de Bijbelse overlevering is dit
de berg waarop de ark van Noach vast
kwam te zitten, na de zondvloed.
Ik dacht: ‘zouden erover ook post-
zegels bestaan?’ Een uur later zat ik in
het internetcafé achter de computer te
speuren naar postzegels van de ark van
Noach en de berg Ararat. En er zijn
(natuurlijk) postzegels over!

Een paar dagen later kwam mijn Mace-
donische postzegelvriend Goran op
bezoek. Hij verzamelt ‘appels op post-
zegels’ en na een half uurtje zaten we
zijn nieuwe aanwinsten te bekijken.

De voorlaatste dag van de vakantie ben
ik samen met Goran naar de filatelie-
winkel van de Macedonische PTT
geweest (die heb je daar nog). Daar
hebben we alle nieuw uitgekomen
zegels bekeken. Dan kom je prachtige
zegels tegen van de Olympische Spelen
en over Europa, en dan denk je: ‘Frans
Terwiel spaart Olympische Spelen en
Z. van Duijn spaart Europa’.
Dan vraag je je af of je ze al of niet
voor hen gaat aanschaffen. Ik besloot
het te doen; als zij ze niet willen heb-
ben, kan ik ze altijd nog aan de jeugd
geven.

Bij mij is het dus niet gelukt om een
‘postzegelloze vakantie’ te houden.
Hoe zit dat bij u?

Ik wens u veel filatelie in het nieuwe
seizoen.

Willem Hogendoorn
voorzitter

Van de

voorzitter
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Een verzamelaar uit Leiden
kon zich niet méér verblijden.
Door het lezen van ‘de Sleutelpost’,
gaf hij zijn ogen goed de kost.
Met de kennis daarin opgedaan,
vulde hij zijn verzameling aan.

Gerrit Anker

Nieuwe leden:
geen.

Overleden:
H.L. Voorn Leiden

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

Ledenmutaties
VERZOEK ‘FILATELIE’

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

maandblad Filatelie?

De secretaris verzorgt voor u
de verdere afhandeling.

TOEGANG
VRIJ!

LEIDSE POSTZEGELVERENIGING

“DE POSTZEGELVRIENDEN”

18 oktober 2008

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

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

U hoeft niet bang te zijn,

lees maar op blz. 21.



8 Uit de

leden-

vergadering

Opening
De voorzitter opent om 20.15 uur met
een hartelijk welkom aan allen; in het
bijzonder aan de ereleden de heren
Vijlbrief en Voorn.

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

Mededelingen
NBFV is Koninklijk geworden, dus er
is een overdruk van postzegel NBFV.
Volgens ‘de Telegraaf’ zijn postzegels
waardeloos.
Er is een druk uitgifte programma in
het 2e halfjaar 2008

Expositie W. Hogendoorn
Het tentoongestelde betreft de Pilgrim-
fathers. Een leuk voorproefje van wat
er op de postzegeltotaaldag wordt
tentoongesteld.

Veiling
In een vlotte veiling gaan weer diverse
kavels over in andere handen. Er gaan
43 kavels retour.

Doe eens een gooipuzzel
De puzzel gaat over Belgisch Congo.
Er zijn twee deelnemers die voor een
prijs in aanmerking komen, de heren
Van Biezen en Flerig.

Loterijen
In de loterijen is de heer G. Anker de
gelukkige winnaar. De nog aanwezige
leden ontvangen aan het einde van de
vergadering een F.D.C.

Rondvraag
Geen vragen.

Sluiting
De voorzitter dankt de barcommissie
voor hun werk. Hij wenst allen wel
thuis, een goede zomer .
Tot 23 september.

W. Groenewegen

Ledenvergadering
17 juni 2008 - 29 leden

GEZOCHT

Medewerkers/
vrijwilligers (m/v)

 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







9

In memoriam
H.L. (Harry) Voorn

19-6-1915 - 31-7-2008

Eind juli is ons erelid Harry Voorn op 93-jarige leeftijd overleden,
een tumor velde hem. De begrafenis is door twee bestuursleden
bijgewoond.
Als ik terugdenk aan Harry Voorn, dan komen er beelden naar voren
uit de tijd dat ik pas lid was geworden van de vereniging. Ik ging
toen voor het eerst naar de ledenbijeenkomst. Bij de veiling stak ik af
en toe wat aarzelend mijn biedbordje omhoog, als de veilingmeester
het bod voor een insteekboek weer met 50 cent verhoogde. Lang-
zaam steeg de prijs van het kavel, maar dat ging kennelijk niet snel
genoeg naar de zin van één van de leden. ‘Tientje’, schalde het luid
door de zaal. Geschrokken durfde ik mijn bordje niet meer omhoog
te steken. ‘Wie is die man van dat tientje’, vroeg ik aan mijn buur-
man. ‘Dat is Harry Voorn’, antwoordde hij, ‘een oud-politieman’.
O, dus nog een collega van me ook, dacht ik.
Ik ging een praatje met hem maken en vroeg hem of hij het kavel zo
graag wilde hebben dat hij direct een tientje bood. ‘Welnee joh’,
antwoordde hij, ‘ik heb de zegels in het boek allemaal al, maar ik wil
wat reuring in de tent, anders wordt het zo’n saaie boel hier’.
‘En…het insteekboek”, vroeg ik verder, ‘wat doe je daar dan mee?’
‘O, dat geef ik aan de jeugd’, was het luchtige antwoord.
Dat was Harry Voorn ten voeten uit. Altijd in voor een geintje, maar
op en top een clubmens, die voor zijn werkzaamheden bij de veiling
en de rondzenddienst in 1990 tot erelid was benoemd.
In mei en juni haalde ik deze ‘op en top clubmens’ thuis op en nam
hem mee naar de ledenbijeenkomst, waar hij zo graag tussen zijn
medeverzamelaars vertoefde. Dat is nu voorbij.
Ik zal zijn anekdotes, die hij in de auto vertelde, zeker gaan missen.

Willem Hogendoorn
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Verslag rondzend-
dienst 2007/2008

Door de enthousiaste medewerking van
onderadministrateurs en sectiehoofden,
zijn wij weer in staat geweest om u een
heel seizoen van rondzendingen te
voorzien.
De verkopen zijn rond de € 4200.
De dalende lijn van vorige jaren wordt
ook nu weer doorgetrokken.
Er is geen structurele verbetering op
komst. De bestaande secties worden
kleiner en wij ontkomen er niet aan om
secties samen te voegen.

Er hebben 270 rondzendingen gelopen
in 20 secties.
Alle boekjes met registratienummer
9.201 t/m 9.750 zijn retour inzenders.
Er zijn 350 nieuwe boekjes ingeleverd
al dan niet voorzien van een omslag.

De heren J. Nijholt en A. Roozendaal
zijn gestopt als sectiehoofd. Beiden
worden hartelijk bedankt voor hun
inzet en werk, dat zij hebben verricht.

De heer R. Hegenbarth komt terug als
sectiehoofd en neemt de secties van
J. Nijholt over. Hartelijk welkom Rob.
De sectie van de heer Roozendaal
wordt opgeheven en ondergebracht
bij de heer F. Hemelop.

Er zijn nog steeds leden, die rondzen-
dingen te lang vasthouden of wegens
verblijf elders de zending thuis laten
liggen. Probeer dit te voorkomen!
Dit voorkomt irritatie bij de andere
deelnemers en sectiehoofden.
De kleine bedragen in een zakje bij de
rondzendlijst loopt goed. Hartelijk
dank voor uw medewerking.

Tot slot wil ik het team van mede-
werkers/sters hartelijk bedanken voor
het vele werk, dat zij iedere keer weer
verrichten.

Jan Pieters
Administrateur
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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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Bofilex 2008

26-9 van 15-21 uur
27-9 van 10-20 uur
28-9 van 10-16 uur
tentoonstelling cat. 3
handelaren - jeugd
activiteiten

Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies

1 oktober
100 jaar Mycologische Vereniging

velletje van 10 verschillende gegomde
zegels van € 0,44 (paddenstoelen)

1 oktober
Prestigeboekje 100 jaar
Mycologische Vereniging
prijs € 9,95

1 oktober
Nederlandse Kabouters
velletje van 10, met 5 verschillende
gegomde zegels van € 0,75

4 november
Kinderzegels 2008 ‘Onderwijs’
velletje met 6 verschillende gegomde
zegels van € 0,44 + € 0,22 cent.

18 november
Decemberzegels 2008
velletje van 20, met 10 verschillende
zelfklevende zegels van € 0,29

18 november
Persoonlijke decemberzegels 2008
velletje van 10 verschillende
gegomde zegels van € 0,29

Programma
vrijdag 17 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
11.00 uur Officiële opening van de

tentoonstelling.
12.00 uur Taxaties op podium
17.00 uur Sluiting

zaterdag 18 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
14.30 uur Uitreiking Verenigingsblad-

prijzen
15.30 uur Veiling jeugd op podium
17.00 uur Sluiting

zondag 19 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
10.30 uur Workshop Begeleiding

Beginnende Exposanten
vooraf brochure aanvragen!

15.00 uur Prijsuitreiking tentoon-
stelling

16.00 uur Sluiting

De Americahal ligt op het adres:
Laan van Erica 50 te Apeldoorn.

Toegangsprijs : € 5 per persoon
korting met NBFV-ledenpas : € 1

Jeugd t/m 17 jaar : gratis
Parkeren : gratis
De bus brengt u gratis naar de
Americahal en terug naar het station.

4.200 meter en goed verlicht
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De heer Cees Janssen schreef:
‘Ik weet niet of het nog 'leuk' is om een
paar keer een deel te laten zien in ons
clubblad over de cilinderbalkstempels
van Leiden.’

Omdat de redactie van mening is dat
onze hobby: filatelie uit meer dan
postzegels bestaat en het ook nog
eens over onze eigen stad Leiden
gaat, volgt hier het eerste deel.

Cees Janssen vervolgt met:
‘In elk geval hierbij de inventarisatie
vanaf de eerste verstrekking tot eind
1979. Toen hielden de stempelboeken
op te bestaan, omdat in september
1979 de stempeladministratie werd ge-
decentraliseerd naar de postdistricten.

Een paar dingen vallen op:
1. Leiden gebruikte twee pakketpost-

stempels. Waarvoor?
2. Het stadspostagentschap IJsselkade

werd gevestigd op 14-12-’70.
Echter, het stempel werd pas ver-
strekt op 10-2-’71! Welk stempel
(van Leiden??) werd daar gebruikt
in de tussenliggende periode?

Graag ontvang ik uw reactie op deze
twee vragen.

Dat is duidelijk, daar gaat-ie dus:
LEIDEN 1
CBPK 1496

Het stempel was op-
geleverd op 1-12-’69
en werd verstrekt op
12-12-’69 ter ver-
vanging van het
kortebalkstempel.

LEIDEN 2
CBPK 1497

De gegevens
van dit stempel
zijn gelijk aan
LEIDEN 1.

LEIDEN 3
CBPK 1498

Het stempel was op
6-7-’70 verstrekt ter
vervanging van het
openbalkstempel
dat was afgekeurd.
Volgens de aanteke-
ning bij de afdruk
van het stempel op
de stempelkaart was
het op 16-4-’70

ontvangen op de eerste afdeling Post
Exploitatie (PE 1) van de Centrale
Directie der PTT te ’s-Gravenhage.

De cylinder-

balkstempels

van Leiden
1
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LEIDEN 4
CBPK 1499

De gegevens
van dit stem-
pel zijn ook
gelijk aan
LEIDEN 1.

LEIDEN 5
Het openbalkstempel werd sedert
10-12-’62 vermist maar op 17-12-’64
teruggevonden. Het stempel werd op
11-1-’65 weer in gebruik gesteld. Het
stempel was eind 1979 nog in gebruik.

LEIDEN 6
Het openbalk hamerstempel werd
verzonden op 16-9-’66 en was eind
1979 nog in gebruik.

LEIDEN 7
Het openbalkstempel werd verzonden
op 4-2-’56 en was eind 1979 nog in
gebruik.

LEIDEN 8
Het langebalkstempel, met Romeinse
maandcijfers, werd toegezonden op
20-6-’13 en afgekeurd op 23-11-’69.
Het stempel werd niet vervangen.
Waarschijnlijk is hier een vergissing
gemaakt. Op 31-3-’69 werd stempel
nummer 9 vermist. Het was gebruike-
lijk, dat bij vermissing het vermiste
stempel werd vervangen door een
nieuw stempel met een nog niet
bestaand volgnummer. Een stempel
met nr 9 werd echter wel aangemaakt.

LEIDEN 9
CBPK 1500

Het hamer-
stempel werd
opgeleverd op
21-8-’70 en
toegezonden
op 15-9-’70.
Waarschijnlijk
had in dit stem-

pel vnr 8 moeten staan, omdat het
voorafgaande stempel was vermist.

LEIDEN 10
CBPK 1501

Ook deze
gegevens
zijn gelijk
aan die van
LEIDEN 1.

LEIDEN 11
CBPK 1502

Ook deze
gegevens
zijn gelijk
aan die van
LEIDEN 1.

LEIDEN 12
Het openbalkstempel werd verstrekt
op 23-2-’55 en was eind 1979 nog in
gebruik.
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LEIDEN 13
CBPK 1503

Ook deze gegevens
zijn gelijk aan die
van LEIDEN 1.

LEIDEN 14
Het openbalkstempel werd verzonden
op 26-10-’61 en was eind 1979 nog in
gebruik.

LEIDEN 15
CBPK 1504

Het stempel
was opgeleverd
op 1-12-’69 en
werd verstrekt
op 12-12-’69.
Het verving het
afgekeurde

openbalkstempel uit mei 1953.

LEIDEN 16
Het openbalk hamerstempel werd
verzonden op 19-8-’64 en was eind
1979 nog in gebruik.

LEIDEN 17
Het openbalkstempel werd verstrekt
op 13-5-’63 en was eind 1979 nog in
gebruik.

LEIDEN 18
Het stempel werd verzonden op
8-11-’63 en was eind 1979 nog in
gebruik.

LEIDEN 19
Het stempel werd verzonden op
8-11-’63 en was eind 1979 nog in
gebruik.

LEIDEN RESSORT
Twee kortebalkstempels werden ver-
zonden op 16-5-’35, met twee dubbele
naamstempels LEIDEN RESSORT.
Op 12-12-’69 werden de twee stempels
vervangen door twee nieuwe stempels
van het type cilinderbalk, vervaardigd
door de fa. Braungardt.

LEIDEN-RESSORT 1
CBPK 1505

Het stempel was
opgeleverd op
1-12-’69 en
werd verstrekt
op 12-12-’69 ter
vervanging van
het kortebalk-
stempel.

LEIDEN-RESSORT 2
CBPK 1506

De gegevens
van dit stempel
zijn gelijk aan
LEIDEN RES-
SORT 1.

(Vervolg op pagina 22)
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Wandelend langs de kramen op
de antiekmarkt in Delft kom ik langs
een standje waar enkele dozen met
poststukken staan. Ze zijn te koop voor
twee euro per stuk. Nieuwsgierig begin
ik de eerste doos door te spitten.
Mijn oog valt op een envelop met een
zegel van 6 cent van de uitgifte ‘300
jarig bestaan van de Universiteit
Utrecht’ (afb. 1). De zegels hadden een
verkoopperiode van 15 mei t/m 30 juni
1936, dus vrij kort.
De zegel is gestempeld met een zeer
groot bijzonder poststempel in de kleur
violet. Dat stempel werd gebruikt in
Ommen in het tijdelijke bijkantoor in

het 10e ‘Sterkamp’ van de Indiase
wijsgeer Krishnamurti, van 24 juli t/m
5 augustus 1936. Het langwerpig stem-
pel heeft de maten 33 bij 79 mm., links
de afbeelding van een kampvuur,
rechts een 5-regelige tekst TENTH /
INTERNATIONAL / STAR CAMP /
de datum / OMMEN (afb. 2).

afb. 1

Paul Citroen

postzegelontwerper

afb. 2



18

De datum in het stempel op de brief is
30 juni 1936.
Maar wat nog meer opvalt, is de naam
van de geadresseerde: de kunstenaar en
leraar Paul Citroen.
Hij was in 1933 de oprichter van de
Nieuwe Kunstschool in Amsterdam,
samen met Charles Roelofsz.
De school moest in 1937 wegens geld-
gebrek sluiten. Roelof (of Rudolf) Paul
Citroen, zoals zijn volledige naam
luidde, werd geboren op 15 december
1896 te Berlijn. Zijn opleiding volgde
hij bij het Bauhaus in Weimar.

Zijn wellicht meest bekende werk als
kunstenaar is: Metropolis, vervaardigd
in 1923, een fotomontage van een grote
stad. Dit was in 1927 de inspiratiebron
van de Duitse regisseur Fritz Lang
voor de filmklassieker ‘Metropolis’.
Maar Paul Citroen is ook bekend
als postzegelontwerper met zijn serie
Zomerpostzegels van 1949 (afb. 3).

Terug naar de envelop.
Paul Citroen wordt in het adres aan-
geduid als directeur der ‘Nieuwe
Kunstschool’, gevestigd aan de
Weteringdwarsstraat nummer 73 in
Amsterdam-Zuid. Maar de brief werd
(om onbekende reden) doorgezonden
naar Leiden. De geadresseerde daar is:
Ehrenfest, Witte Rozenstraat 57, in de
Leidse wijk Vreewijk.

Wie was Ehrenfest?
Paul Ehrenfest was 16 jaar ouder dan
Paul Citroen. Ehrenfest is geboren op
18 januari 1880 in Wenen en is evenals
Citroen naar Nederland gekomen.
In 1912 volgde hij Hendrik Lorentz op
aan de Universiteit Leiden. Hij vormde
een grote school, waar o.a. de natuur-
kundige en econoom Jan Tinbergen
studeerde.
In 1919 werd Paul Ehrenfest lid van de
Koninklijke Nederlandse Academie
van Wetenschappen.

afb. 3
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Op 25 september 1933 overleed hij
door een einde aan zijn leven te maken.
Nee, bij zijn vriend Paul Ehrenfest zelf
is Paul Citroen in 1936 niet geweest.
Maar dus wel in het, in 1914 in de Rus-
sische stijl gebouwde, huis van de
familie Ehrenfest aan de Witte Rozen-
straat. Dat is dus een beroemd adres,
want ook Albert Einstein heeft hier
gelogeerd.
Paul Citroen overleed op 13 maart
1983 in Wassenaar.

Hoe is deze envelop in handen van
derden gekomen?
Was het zijn echtgenote Lien Bendien,
waarmee hij in 1929 was getrouwd, die
de envelop heeft weggedaan? Of zijn
in 1930 geboren dochter Paulien?
In elk geval is de envelop nu veilig in
verzamelhanden. Een envelop dus met
een rijke historische achtergrond.

Cees Janssen

Paul EhrenfestPaul Citroen (zelfportret 1932) Paul Citroen

Witte Rozenstraat 57
in Leiden vandaag.

Uit de redactie-mailbox:
Al jaren bestond er een Studiegroep
VELDPOST. Deze groep is een aan-
tal jaren geleden ‘omgedoopt’ tot:

Contactgroep Nederlandse
Militaire Post

Sinds kort timmeren wij aan de
digitale snelweg: www.veldpost.info

Heel interessant voor liefhebbers.
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Na een goede vakantie, weer met ver-
eende krachten werken aan ons aller
verenigingsblad "de Sleutelpost".
Met en voor elkaar, want wat bij de één
een vraag is, is mogelijk bij de andere
een weet.

Deze briefkaart werd uitgegeven ter
gelegenheid van de Internationale
Luchtvaartrally op 26 september 1937.
De rally werd gehouden bij de opening
van het vliegveld D'Esch-S.-Alzette in
Luxemburg. De vlucht zou de route
volgen: Esch - Brussel - Stockholm.

Op de kaart zijn luchtpostzegels aan-
gebracht en ter plaatse afgestempeld:
 Luxemburg: 1931 luchtpost 1Fr.

rood, vliegtuig boven de Alzette,
afstempeling 26-9-37;

 België: 1930 luchtpost 1 Fr. op
0,50 Fr. bruin, vliegtuig boven
St. Hubert, afstempeling 27-9-37;

 Zweden, 1930 luchtpost 2x 10 öre
blauw, nachtvlucht over Stockholm,
afstempeling 30-9-37.

Tot zover vloog het voorspoedig, maar
nu komt de moeilijkheid en mijn vraag.

Een vlucht

met vragen.
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Op de extra Zweedse zegels is een
afstempeling aangebracht 9-10-37 en
vervolgens bovenaan een afstempeling
Brussel - Luchthaven 15-11-37 met een
aangebrachte sticker ‘Transported bij
Sabena’.
Dus er was of een hiaat in de rally of
-door mij onbekende omstandigheden-
de vlucht werd afgebroken in Stock-
holm. De kaart werd ruim 37 dagen(!)
later teruggezonden naar Brussel.
Was het vliegveld van Esch te klein om
daar met een groot vliegtuig te landen,
of zijn de kaarten die voor het buiten-
land (in dit geval Nederland) er uit ge-
haald en vanuit Brussel doorgezonden?
Van de Nederlandse posterijen is op de
kaart niets aanwezig, dus de kaart is
mogelijk per brief verzonden.
Al met al een kaart met vragen.
Misschien kan ‘dit geheim’ via ons
blad ‘de Sleutelpost’ worden opgelost.

Gerrit Anker

Sinds 2006 kunt u de contributie via
automatische incasso betalen. Een
ruime meerderheid heeft de machtiging
daarvoor verleend. Daar ben ik heel
blij mee, want het bespaart mij veel
werk en de vereniging veel geld.

Op dit moment hebben 17 leden uit-
drukkelijk géén toestemming gegeven.
U hebt mogelijk gedacht: ‘machtigen
doe ik nog wel een keer.’ En is het er
tot nu toe bij ingeschoten.

Het betekent dat nog steeds extra werk
moet worden gedaan en extra kosten
worden gemaakt. Nu is dat extra werk
voor mij geen breekpunt. Zoals u weet
doe ik – vrijwillig en met plezier – al
meer dan 20 jaar mijn best om onze
vereniging vooruit te helpen.

Over die EXTRA kosten ben ik wél
bezorgd; ik pas tenslotte op Úw geld.
Ook omdat deze EXTRA kosten uit-
eindelijk door àlle leden gezamenlijk-
worden gedragen.

Daarom zal bij de contributie voor
2009 € 1,– kosten worden berekend.
Dat geldt - uiteraard - ALLEEN als er
geen machtiging tot automatische in-
casso is afgegeven.

Mag ik u nog een keertje vragen de
incassomachtiging te verzenden?

Frans Hemelop
penningmeester

Kosten betaalt u zelf
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LEIDEN Afdeling PAKKETPOST
Twee kortebalkstempels werden toe-
gezonden op 3-3-’47.
Op 12-12-’69 werden de twee stem-
pels vervangen door twee nieuwe
cylinderbalkstempels, vervaardigd
door de fa. Braungardt.

LEIDEN-PAKKETPOST 1
CBPP 0004

Het stempel
is opgeleverd
op 1-12-’69
en werd ver-
strekt op
12-12-’69 ter
vervanging

van het kortebalkstempel.

LEIDEN-PAKKETPOST 2
CBPP 0005

De gegevens
van dit stempel
zijn gelijk aan
LEIDEN PAK-
KETPOST 1.

Het is de bedoeling om aan de hand
van verzamelingen te trachten de
verstrekkingen vanaf eind 1979 te
inventariseren. Ook aan de hand van
mededelingen van de vestiging en
opheffing van kantoren en postagent-
schappen.
In het overzicht heb ik de openbalk-
stempels, die in de genoemde periode
NIET werden vervangen, genoemd
maar niet afgebeeld. Dat is al eerder
gedaan bij de zogenoemde typen-
raderstempels. Maar ik heb ze voor
de volledigheid wel genoemd.

Cees Janssen

(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  wordt vervolgd

Bent Ú jubilaris
in 2008?

De bronzen, zilveren en gouden draag-
spelden worden jaarlijks uitgereikt.
Dit jaar is dat op 28 oktober.
Omadat onze gegevens bijna compleet
zijn, zullen wij in de loop van deze
maand alle jubilarissen zelf benaderen.

Mocht u - ondanks al onze goede
bedoelingen - niets van óns horen,
meldt u zich dan vóór 14 oktober a.s.
even aan bij:
Frans Hemelop - (071) 521 29 38.

het bestuur
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In het hoofdpostkantoor van Zagreb
aan de Jurišiæeva is een filatelieloket
waar de filatelisten hun hart kunnen
ophalen.
Omdat ik auto’s op postzegels verza-
mel, ging ik hier op onderzoek uit.
In een folder zag ik dat er een commer-
ciële postzegel van de volkswagen
‘Kever’ was uitgegeven op 8 mei 2008.
Alleen als een auto inbreuk op de ge-
schiedenis maakt dan is het een echte
auto: dé auto.

Dankzij de ‘Volkswagen’ hebben
miljoenen mensen van hun mobiliteit
kunnen genieten. Door zijn speciale
vorm en geavanceerde techniek was de
‘kever’ bedoeld voor alle leeftijds-
groepen. Er zijn er wereldwijd meer
dan 20 miljoen verkocht. Geen wonder
dat een auto dan geschiedenis maakt.
In 2003 is de laatste ‘kever’ van de
lopende band gekomen en betekende
het einde van de productie van de
Volkswagen-’kever’.

Postzegelen

in Kroatië



24

Niet alleen zal de herinnering blijven
bij de ‘Keverclub Nederland’ te Budel,
maar ook in de postzegelalbums van de
liefhebber.
In de ‘Filatelie’ van juni is de postzegel
vermeld. Niet vermeld is dat de zegels
alleen in velletjes van tien worden ge-
leverd. Ook niet dat er een aanhangsel
aan zit met het logo van Volkswagen.
Dat is natuurlijk het belangrijkste voor
de Kroatische Post.
Ook is er een eerstedag-envelop uitge-
geven, ontwerp van de P.R van Volks-
wagen, oplage van 100.000 stuks.
De frankeerwaarde van de postzegel is
2.30 kunar.

Een andere commerciële zegel is van
de Adris-groep, een leidende tabaks-
en regionale toeristenindustrie.
De opening van het eerste, wereldwijd
vermaard, tabaksmuseum is door Adris
opgezet. Evenals een modern concert-
gebouw en een galerie met werken van
moderne Kroatische schilders.
Ook deze zegels zijn alleen in velletjes
van 10 te koop. Het aanhangsel is weer
hetgeen waar het om draait.

Wat te doen als het roken in openbare
ruimten wordt verboden?

Hans van Waveren

Ter EERVOLLE
VERMELDING!
Wie kan vertellen hoeveel
verschillende combinaties
met één ‘Kever’-zegel uit
het velletje kunnen wor-
den ‘gehaald’?
En hoeveel velletjes moet
je daarvoor aanschaffen?

Stuur uw oplossing
voor 21 november
naar de redactie.



25

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

25
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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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Daar zijn we weer!
V: Goedenavond, mevrouw!

Mag ik u van harte feliciteren met
deze heugelijke gebeurtenis?

A: Daar ben je wel een beetje laat
mee; ík ben in maart jarig.

V: Met alle respect, maar ik heb het
niet over uw verjaardag.
Jullie Bond bestaat toch 100 jaar?
Dat bedoel-ik.

A: Oh, zit-et zo. Ik dacht al: hoe
weet-ie dat nou weer?

V: Via Google, natuurlijk!
Daar weten ze - zeker en vast - ook
wel wanneer je jarig bent.
Op Google kan je, zo onderhand,
alles opzoeken.

A: Nou, bedankt dan namens de
KNBF! Maar ook dan ben je te
laat, dat kon veel eerder.

V: ‘t Is toch het hele jaar feest?
Iedere maand wordt het wel ergens
gevierd, kijk maar in de agenda.

A: O ja, daar heb je gelijk in.
Wil je koffie?

V: Ja graag. Maar weet-je...?
Toen ik op Google zocht naar die
Koninklijke overdrukzegel? En
KNFB intoetste? Zat ik ineens bij
die Noorse botenliefhebbers!

A: Botenliefhebbers?
V: Ja, KNBF betekent: Kongelig

Norsk Båtforbund! Konkinklijke
Noorse Boten Ferbond of Bond.

A: Zeg dat nog-is?
Daar breek je toch je tong op!

V: Ich spregge alle spraage.
Kongelig Norsk Båtforbund,
for et bedre båtliv: voor het betere
bootleven. Vast net zoiets als het
Zwitserlevengevoel.

A: Nou, nou, je slaat weer lekker op
hol, zeg! Hier is je koffie.

V: Heb ik een andere vraag.
Verzamelt er iemand kabouters en
paddenstoelen? Dan kan je je slag
slaan op 1 oktober.

A: Heb ik gezien. Maar die persoon is
al Weken van de kaart, dat heeft
hem al klauwen geld gekost.
Hij heeft z’n hele familie een kaart
gestuurd! Om toch maar aan ge-
stempeld Nederland te komen!

V: Leuk hè, die acties van onze TNT
Post? Wel jammer dat ze zeker 10
procent niet afstempelen!

A: Ja, zo blijf je lekker bezig; moeten
ze nog een keer in de brievenbus!

V: En dàn moet je nog maar afwach-
ten of-t-ie een beetje behoorlijk
gestempeld is ook.

A: Hè, wat zitten we weer lekker te
klagen, zeg. We lijken het post-
zegelblog wel!

V: Nou? Heb jij dan al een postzegel
met een dalmatiër erop gezien in je
brievenbus?

A: Hou nou maar op! Die liggen in de
bus bij Wibi Soerjadi, die heeft de
eerste zegels toch ook aangepakt?!

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (28)

27
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Tijdens de zomervakantie las ik het
boek van Frank Westerman: ‘Ararat’.
De naam trof me.
Enerzijds door het begin van het boek,
waar de schrijver begint met:

Stapel de lettergrepen van Ararat op
en je krijgt een berg:’

Anderzijds was er de jeugdherinnering
van de zondagsschool. Waar het ver-
haal van Noach werd verteld.
Hoe Noach met zijn ark op de berg
Ararat vast kwam te zitten na de zond-
vloed.

Hoe zat dat ook alweer precies?

De ark van Noach
Volgens de Bijbel (Genesis 6) bouwde
Noach in opdracht van God een ark
van goferhout, van 300 el lang, 50 el
breed en 30 el hoog.
Deze opdracht zien we terug op de tab
van een Israelische postzegel (afb. 1).
Er van uitgaande dat een el 45 cm is,
komt dit neer op een vaartuig van 135
meter lang, bij 22 breed en 13 meter
hoog.

Nadat de ark klaar was, kreeg Noach
de opdracht om van alle reine dieren
zeven paren en van de onreine dieren
één paar (mannetje en wijfje) in de ark
onder te brengen (afb. 2).
Daarna ging Noach en zijn gezin zelf
in de ark en werd deze gesloten door
God. Toen ging het onafgebroken 40
dagen regenen.

De ark

van Noach

en de Ararat

A

R A

R A T

afb. 2afb. 1
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Er viel zoveel water dat zelfs de bergen
onder water kwamen te staan en alles
en iedereen (mens en dier) verdronken.
Alleen Noach en zijn gezin en de die-
ren in de ark bleven in leven, omdat de
ark bleef drijven (afb. 3).

Na 150 dagen gedreven te hebben,
bleef de ark vastzitten op het gebergte
van Ararat (Genesis 8). Noach en de
dieren kwamen eruit en als teken liet
God de eerste regenboog aan de hemel
verschijnen (afb. 4).

Noach werd hovenier en plantte een
wijngaard. Of deze wijngaard op de
berg Ararat was gelegen, vertelt het
verhaal niet.
Op de Ararat is in ieder geval wel een
abrikozenboomgaard gesignaleerd
volgens deze fraaie postzegel (afb. 5).

Hoe heeft de ark van Noach er precies
uit gezien? Dat is helaas niet bekend.
Kinderen hebben er op deze postzegel
hun fantasie over laten gaan (afb. 6).

afb. 3 afb. 4

afb. 5 afb. 6
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Ook kunstschilders beschouwden
Noach en zijn ark als een dankbaar
onderwerp, zoals te zien is op een
schilderij van de Italiaanse schilder
Raphaël (afb.7).

In Nederland bouwde een aannemer,
Johan Huibers, een replica van de ark
van 70 meter (afb. 8). Dit schip wordt
de ‘Ark van Johan’ genoemd.
De Ark ligt nu in Urk en is open voor
bezoekers. Hij blijft daar te zien t/m
27 september en ligt aan de Klifkade.

De Ararat
De Ararat is met ruim 5100 meter de
hoogste berg van Turkije en is bedekt
met eeuwige sneeuw. De berg is daar-
door moeilijk begaanbaar (afb. 9).
De berg ligt in het grensgebied van
Turkije met Armenië en Iran.
Naast de hoogste top heeft de berg ook
een lagere top van bijna 3900 meter.
Vanuit Armenië zijn deze twee toppen
prachtig te zien (afb. 10).

(Vervolg op pagina 32)

afb. 7

afb. 10afb. 9

Johan Huibers
bouwer/eigenaar

afb. 8
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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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Toen Armenië nog onderdeel vormde
van de Sovjet-Unie beschouwden de
Sovjets deze berg als een ideale uit-
kijkpost van de NAVO. Zij hielden de
Ararat daarom nauwlettend in de gaten
(afb. 11).
Het Armeense volk ziet al sinds vroe-
ger tijden met eerbied op naar de Ara-
rat als een heilige berg.

De berg is een nationaal symbool van
Armenië en staat ook in het wapen-
schild van dit land (afb. 12).
Aan vakantiegangers verkoopt men
graag een mooie ansichtkaart van deze
historische berg (afb. 13).

Willem Hogendoorn

afb. 12afb. 11

afb. 13
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Activiteiten in de regio

P.V. Noordwijk

De Vinkenhof
Achterzeeweg
10.00 - 16.00 uur

27 september 2008

25 oktober 2008

22 november 2008

Ruilbeurs te Katwijk
Van 10.00 - 16.00 uur

18 oktober 2008

Gebouw 'De Wiek’
Freesiastraat 19

Katwijk

dagbeurzen

N.V.P.V.

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

25 oktober 2008

afdeling Bodegraven
‘Rijngaarde’, Rijngaarde 1, Dronenwijk te Bodegraven van 9.30 - 16.30 uur

29 november 2008

afdeling Boskoop
‘De Stek’, Puttelaan 48, Boskoop van 13.00 - 17.00 uur

11 oktober 2008 15 november 2008

Ver. van Postzegelverzamelaars Gouda
‘Het Anker’, Emmastraat 49, Gouda van 10.00 - 16.30 uur

4 oktober 2008

Alle samenwerkende afdelingen
‘Anne Frankhuis’, J. van Bijnenpad 1, Waddinxveen van 9.30 - 16.00 uur

27 september 2008

inlichtingen:

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

Bodegraven D. Verwoerd (06) 532 60 579 C. Schoonhoven (0182) 394 584

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

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

f.hemelop@wxs.nl

http://www.iconenvandepost.nl/
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Hier ziet u de voor- en achterzijde
van een aangetekende brief van de
Rijks-Inspectie van de Bevolkings-
registers te ‘s-Gravenhage.
De brief werd zonder vertrekstempel
verzonden naar J. da Costa Senior,
Laplacestraat 61 te Amsterdam.
De geadresseerde was echter al op 31
januari 1943 in Auschwitz overleden.

Aan de achterzijde staat het stempel

24 maart 1943 en

WOONT NIET OP
Laplacestraat 61 (geschreven)

NADER ADRES IN DE WIJK
ONBEKEND

Met een paraaf van de postbode en de

datum 24-3-1943.
Verder geschreven:

Joden weggehaald.

De brief is retourgezonden naar de af-
zender in ‘s-Gravenhage op 27-3-1943.
Een poststuk met een huivering-
wekkende achtergrond.

R.E. Taselaar

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

Onbestelbaar

retour in 1943
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Kleur Fonds
bijna uitgeput!

U weet intussen allemaal wel dat er een
Kleur Fonds bestaat. Zo niet, leest u
dan aflevering 169 en 170 er nog maar
eens op na.

In ‘het potje’ van het Kleur Fonds zit,
nu ik dit schrijf, nog ruim € 170.

Na dit nummer is dat nog maar € 55.
Van dat bedrag kan de aflevering in
december (4 pagina’s) niet ‘in kleur’
worden afgedrukt.

U voelt’em al aankomen?

Dat heeft u dus goed gevoeld!

De redacteur in mij wil in december
weer kleurig voor de dag komen.
Vooral omdat in december een artikel
verschijnt over ‘De Pilgrim Fathers en
Leiden’. U weet wel: het door ons ge-
kozen onderwerp voor de ‘Postzegel-
totaaldag’ op 18 januari 2009.

Leuk van die redacteur!
Dat betekent dat de penningmeester in
mij weer moet ‘bedelen’! Het liefst om
een ‘substantiële bijdrage’, zoals dat zo
plechtig heet. Ik ben benieuwd of het
weer gaat lukken.

Frans Hemelop
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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 december inleveren tot en
met 21 november 2008.

In dit nummer:

Laatste brief
‘Beste ouders, lieve Ine’, zong Rijk
de Gooyer in 1964. ‘Brief uit La Cour-
tine’, geschreven door Eli Asser werd
een hit. Nog steeds wordt La Courtine
geassocieerd met het liedje.
Weinigen weten nog dat La Courtine
tussen 1959 en 1964 voor vier maan-
den per jaar ‘bezet’ werd door tien-
duizenden Nederlandse militairen op
het Plateau de Millevaches, een arme
streek in Frankrijk.
La Courtine blijft tot 1964
dienst doen. Defensie stopt
er dan mee; de Fransen ver-
hogen de huur. Doorslag-
gevend is de afstand van
La Courtine naar de Noord-

duitse laagvlakte, de plaats van verde-
diging tegen de Russsen. Het duurt te
lang voor de troepen hun stellingen in-
nemen: daarmee wordt de paraatheids-
oefening in La Courtine bedreigend
voor de feitelijke paraatheid in Duits-
land. In 1970 en 1987 zijn er nog wel
oefeningen, maar al in 1964 wordt in
feite een periode afgesloten.
In de reportage van Andere Tijden
blijkt, dat in La Courtine de weemoed
resteert. Bij de middenstand die moet
vaststellen dat de gouden dagen van
1959-1964 nooit meer terugkomen en
bij de meisjes van La Courtine die
nooit meer zullen meemaken dat er
elke vier weken duizenden verse
Nederlandse jongemannen worden
aangevoerd.

Tekst: Gerard Leenders (Andere tijden)

De brief werd beschikbaar
gesteld door J. Kuijpers

Filate-
listigheden
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Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

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

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

nieuwe uitgaven van alle landen
van de wereld.

Voor verenigingen en bedrijven
speciale kortingen.

Tevens vragen wij doorlopend te koop
Verzamelingen en Partijen

INKOOP VERKOOP
TAXATIES ADVIEZEN



De Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars biedt u:

 het Nederlands Maandblad voor Filatelie

 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


