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Redactieve

bijdrage

Als u dit leest, dan leun ik alweer
lekker achterover in de septemberzon.
‘De kop is eraf’ in het nieuwe seizoen.
Kan ik op mijn gemak zitten nadenken
over wat er nog komen gaat.
Het ontwerp van de Persoonlijke post-
zegel voor 2010.
De inning contributie ook voor 2010.
Misschien komen er nog machtigingen
binnen, je weet maar nooit.
En natuurlijk weer een aflevering van
‘de Sleutelpost’ in december.
U ziet het, als medebestuurder van
onze vereniging ben je altijd toekomst-
gericht bezig. En hoef je je nooit te
vervelen.
Alleen daarom al zou ik tegen u willen
zeggen: kom er ook gezellig bij!
Dan hoeft u zich vandewinter ook niet
te gaan zitten vervelen.
En dat is heel gezond.

In dit nummer staat een reactie op de
Persoonlijke postzegels in de vorige
aflevering.
Of er een catalogus Persoonlijke post-
zegels komt, is nog steeds de vraag.
Maar er komt wel een vereniging, lees
maar op blz. 31.

Dat een somber onderwerp als ‘De
doodstraf’ zelfs mooi gepresenteerd
kan worden, ziet u weer in het hart van
ons blad. Over inspiratie gesproken!

In ‘De doodstraf’ komt - met ‘Van der
Lubbe’ - de aanloop naar de Tweede
wereldoorlog voor.
Die laatste(?) oorlog speelt weer een
rol in het artikel van de heer Taselaar.
En in de bijdrage van Erik den Boer.
Is dat niet een uitdaging voor u om
eens een stukje over een vrolijker
onderwerp te schrijven?
Mijn plank is al aardig leeg, dus er kan
zeker een stapeltje(!) bij.

We beginnen, althans Cees Janssen be-
gint, een reeks over de 100 bestellers
van Leiden. Dat komt uit een tijd dat
nog niet iedereen in vakantiekleding op
verschillende momenten post bij u naar
binnen frommelden.
Klink ik nu toch ietwat ouderwets
vanachter mijn computer met super-
scherm?
Of denkt u ook - net als ik - dat je met
een mobieltje in ieder geval moet kun-
nen telefoneren?

Veel leesplezier met deze ‘modern’
geproduceerde aflevering

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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september 2009

21 bijeenkomst voor de Jeugd

22 ledenbijeenkomst met veiling,
en dia-lezing ‘Schaken’

oktober 2009

13 bestuursvergadering

16/18 Postex 2009 in Apeldoorn - zie blz. 11

26 bijeenkomst voor de Jeugd

27 ledenbijeenkomst met veiling en
aandacht voor de jubilarissen in 2009

november 2009

10 bestuursvergadering

20 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 180

23 bijeenkomst voor de Jeugd

24 ledenbijeenkomst met veiling
en beamerpresentatie ‘Verrassing bij UV-licht’

december 2009

7 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 180

8 bestuursvergadering

15 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling

Zie ook: Activiteitenagenda op blz. 11

en Acitiviteiten in de regio op blz. 19

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 Willem de Wit
catalogi: (071) 531 06 86

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



6

Volgend jaar op 17 januari hebben
we een jubileum.
Onze vereniging bestaat dan 70 jaar.
Dat houdt in dat onze vereniging in
1940 is opgericht.

1940… in dat jaar begon de Tweede
Wereldoorlog.
Als ik daar dan zo over nadenk, vind
ik het moedig dat men in 1940 een
postzegelvereniging oprichtte.
Economisch moeilijke tijden, oorlogs-
dreiging en wat werd er in Leiden
gedaan: de Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars werd opgericht.

‘Maar waarom deed men dit?’, vraag
ik me dan af?
Had men door de werkloosheid zoveel
tijd dat men een hobby zocht?
Of zocht men iets om ‘samen te zijn’
en bijvoorbeeld de oorlogsdreiging te
bespreken met vrienden?
Of wilde men - met het oog op deze
oorlogsdreiging - de liggende gelden
beleggen in iets waardevast?
Postzegels waren dat toen nog.
Als u het weet, dan hoor ik dit graag.

Wat voor ‘moedigs’ gebeurde er nog
meer in 1940 in Leiden?

Op 26 november 1940 hield de Leidse
hoogleraar (decaan) R.P. Cleveringa
een moedige rede.
Daarbij sprak hij openlijk zijn veront-
waardiging uit over het feit dat profes-
sor E.M. Meijers, hoogleraar Burger-
lijk Recht in Leiden, als ‘niet-arisch’
door de Duitse bezetter uit zijn ambt
was gezet.
Met als gevolg: gevangenneming van
Cleveringa, een algemene studenten-
staking bij de Leidse Universiteit en
uiteindelijk de sluiting van de Leidse
Universiteit.

Het lijkt me een goed plan om de twee
hierboven genoemde feiten in januari
te herdenken op onze inmiddels tradi-
tionele Postzegeltotaaldag.

Ik wens U veel gezondheid en filatelie
in het nieuwe seizoen.

Willem Hogendoorn

Van de

voorzitter

?
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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.

Nieuwe leden:
G.A.A. Kuyper

*) huisgenootlid

Leiden

Overleden:
Th.J.C van Daalen Leiden
E.P.G. Wiewel Delft

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

Ledenmutaties

Het bestuur
zoekt

twee medebestuursleden

Aangeboden:
gezellige werkomstandigheiden,

gratis consumptie tijdens
vergaderingen en

prima vooruitzichten.

Gevraagd:
Meedoen en meedenken!

Laat ú iets van zich horen?

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

Aanschaf benodigdheden

Zoals u wellicht weet kunt u een abon-
nement ‘nieuwtjes’ afsluiten via onze
vereniging. Veel leden maken hiervan
al gebruik.
Een minder bekend feit is dat ook aller-
lei toebehoren zoals catalogi, insteek-
boeken, albums, supplementen via de
vereniging kunnen worden aangeschaft.
Op al deze zaken krijgt u korting.

Interesse?
Neem dan contact op met
de heer W. Groenewegen
 (071) 589 13 34
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leden-

vergadering

U weet het vast nog wel? We zitten
nog steeds met (te) weinig bestuurs-
leden, dus dat is - en blijft - behelpen.
Maar er van uitgaande dat u ons niet in
de steek zult laten, maak ik ook deze
samenvatting maar weer zelf.
Naar ik hoop, doet de nieuwe secretaris
het de volgende keer.

Frans Hemelop

Ja, u leest het goed: 45 aanwezigen!
En enkele jaren terug werd voorgesteld
om juni maar te laten vervallen.
Goed dat we dat niet hebben gedaan!

Willem Hogendoorn, onze voorzitter,
deelt mee dat de heer Van de Kasteele
vanavond zou worden voorgedragen
als secretaris, maar tot zijn spijt is deze
met hartklachten opgenomen in het zie-
kenhuis. Van harte beterschap gewenst.

Verdere mededelingen zijn:
- Overleden zijn de leden Theo van

Daalen en E.P.G. Wiewel uit Delft.
- De heer Kuyper uit Leiden is van-

avond met zijn vrouw meegekomen
en heeft zich aangemeld als huis-
genootlid. Hij wordt met applaus
aangenomen.

- De postzegel van de Pilgrim fathers
is nu ook ontdekt in de USA; er zijn
een aantal bestellingen geplaatst.

- Het is vanavond de 100ste keer dat
we in deze locatie vergaderen. In sep-
tember zal hier aandacht aan worden
besteed.

Op de veiling gaan slechts 29 kavels
van de 80 retour, ook al geen slecht re-
sultaat.

De Doe-eens-een-gooi-puzzel gaat
over China. Zeven leden met alle vra-
gen goed krijgen een prijsje.

De hoofdprijs in de Halve euroloterij is
de mooie kinderserie - NVPH 318/22 -
met een cataloguswaarde van € 45.

Niemand heeft prangende vragen bij
de rondvraag.

Bij de Gratis verloting gaan diverse
prijsjes naar gelukkige winnaars.

Om 21.30 uur bedankt de voorzitter
Cees en Gerrit Anker dat zij, bij afwe-
zigheid van Bep Hemelop, de bar voor-
treffelijk hebben gedraaid.
Hij wenst alle aanwezigen een goede
vakantie en hoopt ze allen weer gezond
terug te mogen zien op 22 september.

Ledenbijeenkomst
19 juni 2009 - 45 aanwezigen
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Verslag rondzend-
dienst 2008/2009

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 6.400 euro.
De dalende lijn van vorige jaren is
doorbroken. De stijging is ondermeer
te danken aan een aantal nieuwe leden,
die ook aan de rondzenddienst mee-
doen en aan een uitkering van de
verzekering wegens diefstal van twee
rondzendingen.

Er hebben 232 rondzendingen gelopen
in 17 secties.
Alle boekjes met registratienummer
9751 t/m 250 zijn retour inzender.
Er zijn 250 nieuwe boekjes ingeleverd
al dan niet voorzien van een omslag.

De heer W. Hogendoorn stopt als
sectiehoofd m.i.v. het nieuwe seizoen.
Willem bedankt voor je inzet en werk
voor de rondzenddienst.

De heer W. Groenewegen neemt beide
secties over.
De heer R. Hegenbarth stopt als sectie-
hoofd van de sectie Morskwartier.
Voor deze sectie zijn wij nog op zoek
naar iemand, die het werk over wil
nemen. Tijdelijk zal ik het zelf waar-
nemen.

Er zijn een aantal deelnemers die hun
aankopen betalen door overmaking op
de bankrekening van de rondzend-
dienst. Om op bankkosten te besparen,
wil ik u dringend verzoeken om uw be-
talingen op girorekening 510485 over
te maken.
Ook in contanten bij de rondzendingen
is natuurlijk mogelijk, dat bespaart nog
meer.

Tot slot wil ik de medewerkers/sters
hartelijk bedanken voor het vele werk,
dat zij iedere keer verrichten.

Jan Pieters
Administrateur
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Activiteiten

agenda

Programma
vrijdag 16 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 17 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
14.30 uur Uitreiking Verenigingsblad-

prijzen
15.30 uur Veiling jeugd op podium
17.00 uur Sluiting

zondag 18 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 KNBF-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

Nieuwe emissies

22 september
Verjaardagspostzegels
vel met 5 verschillende gegomde
zegels van € 0,44

vel met 5 verschillende zelfklevende
zegels van € 0,44

1 oktober
Persoonlijke postzegel ‘Dag van
de Postzegel’
velletje van 10 indentieke zelfklevende
zegels van € 0,44

100 jaar gemotoriseerde luchtvaart
in Nederland
velletje van 10 verschillende gegomde
zegels van € 0,44

3 november
Kinderpostzegels 2009
velletje van 6 verschillende gegomde
zegels van € 0,44 + € 0,22

17 november
Decemberzegels 2009
velletje van 20, met 10 verschillende
zelfklevende zegels van € 0,34

17 januari 2010
1940, een moedig jaar - (1940-2010)

velletje van 10 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44.
Ter gelegenheid van:
- de rede op 26 november 1940 van

professor R.P. Cleveringa
- het 70-jarig jubileum op 17 januari

2010 van de Leidsche vereeniging
van postzegelverzamelaars
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Watt = Volt x Ampère

Deze drie beroemde natuurkundigen
vormen samen één van de eenvoudig-
ste formules: vermogen is spanning
maal stroom.

Wie maakt er ook eens zo’n
originele formule?

Vermogen = Spanning x Stroom

Watt = Volt x Ampère

= x

= x

= x

door: J.G. van der Horst (Vereniging van
Postzegelverzamelaars ‘Gouda’)
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In de reisverslagen van de beroemde
Italiaanse ontdekkingsreiziger Marco
Polo (afb. 1), over zijn avonturen aan
het hof van Koeblai Chan, komen we
enkele keren het woord 'positas' tegen.
Dit woord betekent, vrij vertaald,
zoiets als 'reis tussen twee plaatsen
met verscheidene stopplaatsen'.

Marco Polo (afb. 2) gaf o.a. een uit-
voerig verslag over de opzet van de
keizerlijke postdiensten. Die opzet was
in Europese ogen volkomen nieuw.

De aanzet tot een geregelde postdienst
werd gegeven door de grootvader van
Koeblai Chan, de vermaarde Djengis
Chan. Deze was indertijd de machtigste
heerser in Azië.
Koeblai Chan breidde de postdienst en
het postwegennet uit met 10.000 post-
kantoren. Ieder postkantoor (afb. 3)
had minstens 50 paarden ter beschik-
king. Grote kantoren hadden er vaak
meer dan 400.

In China stonden de postkoeriers in
hoog aanzien. Ze waren niet alleen
afgezanten van de keizer, maar ze
brachten ook nieuws uit alle wind-
streken.
In bergachtige streken werd, zoals ook
in de Oude en Nieuwe Wereld, gebruik
gemaakt van hardlopers.
Deze ijlboden kondigden hun komst
aan met luid belgerinkel, wat al van ver
gehoord kon worden.

Opmerkelijk is ook, dat er nauwkeurig
werd bijgehouden wanneer koeriers
aankwamen en vertrokken.

afb. 3afb. 2

afb. 1

Vermoedelijke herkomst

van het internationale

woord ‘Post’
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Tegenwoordig zijn de oude logboeken
nog steeds te bewonderen in de Chi-
nese museums.

Om terug te komen op het woord 'posi-
tas', dat Marco Polo gebruikte.
Het is bekend, dat in het Romeinse
Rijk, tijdens Julius Caesar (afb. 4), in
de eerste eeuw v. Chr. er al een uit-
muntende koeriersdienst bestond.
Deze dienst werd gebruikt voor het
overbrengen van militaire en politieke
berichten. Ook deze haltes noemde
men toen 'positas'.
Vermoedelijk stamt ons woord 'post'
dus van dit Latijnse woord. In Italië
hanteert men nog steeds 'poste'.

En mocht het niet zo zijn, wat dan?
DvB

afb. 4

J.W. Frisolaan 15 - 2252 HC - Voorschoten - tel.: 071-5619264

Thema’s: o.a. motoren, schepen, vliegtuigen, vogels en vuurtorens

Wereldnieuwtjesdienst
Wij kunnen u alle nieuwe uitgiften van alle
landen leveren: o.a. Nederland, Nederlandse
Antillen, Aruba, Indonesië, België, Italië,
Luxemburg, Duitsland, Kanaaleilanden,
Zwitserland, Engeland, Ierland, Estland,
Letland, Litouwen, Israël, Australië en
Nieuw Zeeland.
Ook veel gebruikte zegels van Nederland,
Nederlands-Indië en Curaçao.
U kunt uiteraard ook op thema geleverd
krijgen: motoren, vliegtuigen, vogels, sche-
pen en vuurtorens.

Albums
Wij kunnen u alle bekende merken leveren
en hebben bijna alle artikelen van Davo en
Importa in voorraad.

Voor muntenverzamelaars verkopen wij
alleen accessoires.
Verzendkosten komen voor uw rekening.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag
zijn wij geopend van 10 t/m 17 uur.

Onze website: http://www.vph-wph.nl/
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De doodstraf is een controversieel
onderwerp. De mening over de dood-
straf varieert sterk.
Voorstanders van de doodstraf zijn van
mening dat het afschrikwekkend werkt,
dat het in elk geval herhaling voor-
komt, en dat mensen die een zeer
slechte daad begaan daarvoor ook de
ultieme consequentie moeten dragen.
Ook zeggen ze dat de doodstraf goed-
koper is voor de samenleving dan mis-
dadigers, zoals moordenaars langdurig
in de gevangenis (afb. 1) te laten zitten.

Tegenstanders van de doodstraf zijn
van mening dat de doodstraf te zwaar
is. Ook zou de staat zich op die wijze
tot hetzelfde morele niveau verlagen
als degene die een moord (afb. 2)
pleegt.
Verder menen zij dat de doodstraf een
schending is van de mensenrechten
(afb. 3) en dat iemand doden altijd
slecht is, ook al is dat een misdadiger.

Daarnaast is de doodstraf onherroepe-
lijk: als later blijkt dat er een gerechte-
lijke fout is gemaakt, en de verkeerde
persoon is veroordeeld, is er geen
correctie meer mogelijk.
Ook betwisten zij het argument dat de
doodstraf zoveel goedkoper is dan
levenslange gevangenisstraf: veel van
de doodstrafveroordelingsprocessen
duren lang en kosten zeer veel geld.

De doodstraf

afb. 3afb. 2

afb. 1
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Amnesty International
Eén van de meest felle tegenstanders
van de doodstraf is de organisatie
Amnesty International (afb. 4)
Zij zegt hierover: ‘Mensenrechten,
zoals vastgelegd in de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Mens
(afb. 5) zijn er voor iedereen, voor de
besten en de slechtsten onder ons.
Elk mensenleven is kostbaar’.

Een vrij recente executie is die van de
Iraakse president Saddam Hoessein
(afb. 6). Hij werd schuldig bevonden

aan misdaden tegen de menselijkheid.
Zijn executie vond plaats op 30 decem-
ber 2006.
Toch wordt de doodstraf in steeds meer
landen afgeschaft. In Portugal werd in
1967 herdacht dat daar 100 jaar gele-
den de doodstraf is afgeschaft (afb. 7).
Ook wordt op postzegels opgeroepen
tot afschaffing van de doodstraf, zoals
te zien op een zegel uit Chili (afb. 8) en
uit Angola (afb. 9).

afb. 4

afb. 6afb. 5
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Nederland
In Nederland werd de doodstraf voor
het laatst in Maastricht op 31 oktober
1860 voltrokken op Johannes Nathan.
In 1870 werd de doodstraf in Neder-
land uit het Wetboek van Strafrecht
(afb. 10) gehaald.
Daarop werd in 1878 de levenslange
gevangenisstraf ingevoerd. In het mili-
taire strafrecht en het oorlogsstrafrecht
bleef de doodstraf mogelijk totdat in
1983 in de Grondwet (afb. 11) bepaald
werd dat de doodstraf niet mag worden
opgelegd.

Rembrandt
Uit bovenstaande blijkt dat in Neder-
land in het verleden ook de doodstraf
werd uitgevoerd.
Dit is onder andere terug te zien op het
schilderij van Rembrandt, genaamd
‘De anatomische les’ (afb. 12).
Hierop zien we dat Dr. Tulp anatomi-
sche les geeft aan medische studenten.
Op de snijtafel ligt de Leidse A. Kintz,
een ‘crimineel’ die ter dood was
veroordeeld door ophanging, omdat
hij in 1632 een mantel had gestolen.

afb. 9

afb. 7

afb. 10

afb. 8
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Marinus van der Lubbe
Een andere Leidenaar die ter dood
werd veroordeeld, was Marinus van
der Lubbe. Zijn gedenksteen vinden we
bij de Morspoort in Leiden (afb. 13).
Hij ging in 1933 naar Duitsland om in
Berlijn het Duitse regeringsgebouw De
Rijksdag (afb. 14) in brand te steken.
Hij deed dit omdat hij een daad wilde
stellen tegen het opkomende regiem
van Hitler (afb. 15).
Voor Hitler kwam de brand wel goed
uit; hij gebruikte het als propaganda

middel om het
grote gevaar
van het com-
munisme aan
te geven.

De communist Van der Lubbe werd
schuldig bevonden, veroordeeld tot de
doodstraf en op 10 januari 1934 ont-
hoofd in Leipzig.
In de zaak Van der Lubbe is tot lang na
zijn dood doorgeprocedeerd. Onlangs
is zijn doodstraf door een Duitse recht-
bank definitief opgeheven.
Op brandstichting staat maximaal acht
jaar, hoe kan je daarvoor dan ter dood
worden veroordeeld?

En u: vóór- of tegen de doodstraf?
Ik denk tegen; filatelisten houden van
mensen!

Willem Hogendoorn

afb. 11 afb. 12

afb. 14afb. 13 afb. 15
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We zoeken ook ‘echte’

adverteerders,
weet u er eentje

te vinden?

P.V. Noordwijk

nog steeds met
vakantie?

dagbeurzen

N.V.P.V.

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

24 oktober 2009

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

31 oktober 2009 28 november 2009

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

Wilt u hier ook staan?
f.hemelop@wxs.nl

Activiteiten in de regio

http://www.iconenvandepost.nl/

Nog
steeds

te koop!

50 cent (leden) - 60 cent (niet-leden)

Mooie frankeerzegel: 6 ct voor de club!

TOEGANG
VRIJ!

LEIDSE POSTZEGELVERENIGING

“DE POSTZEGELVRIENDEN”

24 oktober 2009

NAJAARSBEURS
in ’Het Vijfhovenhuis’
Hoflaan 169 te Leiden
van 10.00 uur - 16.00 uur.

Ruilmogelijkheid aanwezig.
informatie:  (071) 531 25 97
de heer L.H. Janssen
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In mijn verzameling bevindt zich
een prentbriefkaart met een afbeel-
ding uit Zwolle.
De dochter van een Nederlandse
krijgsgevangene schreef op 3 juni
1940 aan haar vader:

‘Lieve vader,
Ik vind het erg fijn dat je terecht
bent. Hebben ze in Duitsland ook an-
zichtkaarten?
Schrijf je dan eens een anzichtkaart
terug? Je zult wel veel te vertellen
hebben als je thuis bent. Wij hebben
telkens een ekster in de tuin, hij zegt
allerlei woorden. Ewout is er vrese-
lijk bang voor. Heb je het er wel
fijn? We hebben vreselijk in angst
gezeten. Nog vele kusjes van je

Anneke’

De kaart is ‘gebührenfrei’ verzonden
naar Gefangennummer 639, Lager
Bezeignung Oflag V A, Deutschland.
Het Offizierslager V A lag sinds
15-12-1939 in Weinsberg (wapen
hierboven), ten oosten van Heilbronri
in Duitsland.
Na censurering (rood stempel en
aantekeningen) is de ansicht om een
onbekende reden ‘Uit het buitenland
terug ontvangen. Terug afzender’.
Vermoedelijk is via de naam van
de geadresseerde het adres van de
afzender teruggevonden.

R.E. Taselaar

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

Een Nederlandse

krijgsgevangene in

1940
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SLEUTELTJE

GRATIS TE PLAATSEN

Voor ieder lid - eens per jaar.

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

Geïnteresseerd?

Bent u ook zo geïnteresseerd in de bij-
dragen die enkele - soms zeer trouwe -
auteurs u regelmatig voorschotelen?

Grijp dan úw kans om mede-leden te
laten meegenieten van uw hobby.
Schrijf ook eens een (kort) artikel voor
‘de Sleutelpost’.

Natuurlijk met een filatelistisch raak-
vlak, we houden tenslotte van filatelie!
Maar een zij-weggetje kan en mag ook:
kijk maar naar ‘Filatelistigheden’.
Help mij ons blad nog leuker en nog
interessanter te maken.
Mail : f.hemelop@wxs.nl
of bel : (071) 521 29 38.

Frans Hemelop - redacteur
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Issoria
wordt donateur!
Info:
Postadres en secretariaat
Plantage 4, 2311 JC Leiden
telefoon : (071) 514 22 75
fax : (071) 513 76 50

e-mail : info@issoria.nl

www.issoria.nl

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

HOSPICE ISSORIA

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 KWF
Kankerbestrijding.

GIRO 26000

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
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Daar zitten we dan.
V: Dag mevrouw aan de bar, blij dat

we elkaar weer zien.
Mooi weer gehad in Engeland?

A: Spaans warm, de Engelsen liepen
te puffen, wij vonden het lekker!

V: En alles heel gehouden?
A: Onze bus wel, maar Frans en ik

lopen nog wat te kreupelen met
een pijnlijke knie en hiel. Gelukkig
hebben we tijd om te herstellen.

V: Toch niets ernstigs?
A: Nee hoor, we gaan er vanuit dat

we volgend jaar weer met de klein-
zoons kunnen gaan kamperen.

V: Daar houden we het op!
Is het vanavond feest?

A: Een beetje, in juni zaten we voor
de 100

e
keer in deze zaal. Toen

waren we met vakantie, dus van-
avond is er iets lekkers.

V: Oh, vandaar dat het in juni zo druk
was, die verwachtten toen al wat
bij de koffie. 45 man, in juni, dat
is niet eerder vertoond, toch?

A: Nee, dat is een record, zeker ver-
geleken met vorig jaar. Dat was
een dieptepunt met 29, meestal zit
er toch wel 40 man in de zaal.

V: Juni afschaffen is er niet meer bij?
A: Denk het niet, maar daar ga ik ge-

lukkig niet over.
V: Dus je staat ook voor de 100-ste

keer achter de bar?
A: Nee, een paar juni’s met vakantie,

en af en toe zwak, ziek of misselijk
gaat eraf. 90 keer is ook mooi.

V: Dat kan je wel zeggen.
Maar je kijkt wat bedrukt?

A: Oh..., Ja, het is verdrietig dat Theo
er niet meer is. Van An en Theo
van Daalen heb ik dit vak tenslotte
geleerd.

V: Dat was in 1999?
A: Ja, in september stonden we hier

voor het eerst. An en Theo deden
de bar, en ik kon afkijken.

V: Kwamen die uit de horeca?
A: Nee, maar An en Theo hadden ja-

renlange ervaring bij Docos. We
waren reuze blij dat ze samen bij-
sprongen en het zo geroutineerd
deden. Ik doe het nu nog op hun
manier: alles klaarzetten, tafeltjes
afnemen.

V: Van zulke mensen moet een club
het hebben. Mensen die de boel
draaiende houden, toch?

A: Zeker weten. En het mooie was,
als je Theo had, dan had je ook
An. Of andersom, want als An
hielp, dan ging Theo toch de
tafeltjes afnemen.

V: Fijn stel voor een vereniging.
A: Maar buiten de vereniging was het

net zo hoor! Als je Theo zag, was
An in de buurt. En als je An zag,
was Theo vlak bij.

V: Op die tijd kan je met plezier terug
kijken, daar put je troost uit op
droevige momenten.

A: Ik zal An eens bellen.
(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (32)
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Ik oordeel niet.
Mei 1940.
Paniek in Rotterdam, op de ochtend
van 10 mei.
De Duitsers staan op deze eerste dag
van de oorlog al voor de bruggen van
Rotterdam.
Op de Boompjes van Rotterdam ligt
vijfduizend ton goud in de kluis van de
Nederlandsche Bank.
Wat te doen?

De Duitse contraspionagedienst is de
Mariniers Kazerne aan het Oostplein
vergeten. Een deel van de Mariniers
gaat naar de Maasbruggen, een ander
deel gaat naar de bank.
De mariniers laden alles in de loods-
boot nummer 19. Op naar Engeland.
Tot Hoek van Holland gaat alles goed.
De boot loopt op een zeemijn en zinkt
met vijfduizend ton goud aan boord.
Vervolgens hebben de Duitsers hem
gelicht. Het goud is nu nog steeds
spoorloos.

Nu is mijn grootste hobby: Zwitsers
pesten. Ik erger me al decennia lang
aan het Zwitserse bankgeheim.
Het goud ligt nog altijd in de kluizen in
Zurich, bij een van die mooie banken.
Hoe ik dit weet? Een van mijn oud-
ooms Jan den Boer werkte bij de
gemeentepolitie van Rotterdam.
Ook ben ik 41 jaar lid van de Zwitserse
Alpenclub sectie UTO van Zurich.
En betere bronnen kun je niet hebben.

Rotterdam
loodsboot 19

Leuvehaven - monument Zadkine

De rechthoe-
kige gevel van
De Nederland-
sche Bank
voor en na de
strijd in mei
1940.

Het ‘goudschip’ - loodsboot 19.
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Op de plaats van de Nederlandsche
Bank in Rotterdam staat nu het Adriaan
Volkerhuis.
En vijfduizend ton goud 69 jaar in de
kluizen van Zwitserland.
Volgens mij nu een enorm kapitaal.

Erik den Boer

Noot redactie:
Hoewel de Zwitserse banken zeer bekend
zijn, is er op postzegels van Zwitserland
geen enkele aandacht aan besteed.
Het enige raakvlak vindt je in 1964 bij één
serie munten.

Gouden munt uit Rotterdam?Rotterdam - ‘Adriaan Volkerhuis’

Adverteerder(s)
gezocht

We missen dit jaar helaas nog steeds
2½ advertentie-pagina’s, dus vraag ik
opnieuw uw medewerking om de open-
gevallen plaatsen te helpen vullen.
Kent u iemand (met een onderneming)
die zou willen adverteren?
Of wilt u misschien zelf adverteren?

Graag geef ik u de nodige informatie
over tarief, grootte van de advertentie
en andere belangrijke zaken.

Mail mij : f.hemelop@wxs.nl
of bel : (071) 521 29 38.

Frans Hemelop - redacteur

Herhaling
In ‘de Sleutelpost’ van juni was mijn oproep ook al opgenomen.

Nu zelfs in bijgaande kavellijst; die heeft u iedere maand in handen.

Om het belang te onderstrepen, herhaal ik mijn bericht hier ook.
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Bestellerstempels werden voor het
eerst toegepast vanaf 1855 als contro-
lemiddel bij de bestelling van corres-
pondentie.

Het postkantoor Amsterdam was het
eerste kantoor waar de bestellers dit
controlestempel moesten afdrukken op
de achterkant van de te bestellen brie-
ven. De afdruk moest met zwarte inkt
worden aangebracht.
Achterliggende gedachte was, dat bij
klachten over de bestelling van een
poststuk soms gepaard gaande met een
financiële claim, de betreffende post-
besteller die het poststuk had besteld,
gemakkelijk kon worden aangewezen
en ter verantwoording geroepen.
Het stempel bestond uit een cijfer of
getal, zonder omranding.

Enkele jaren later werden de cijfers en
getallen in de nieuwe stempels voor-
zien van een cirkelvormige omranding.

Het postkantoor Haarlem nam in 1859
bestellerstempels in gebruik waarbij
het cijfer of getal voorafgegaan werd
door de hoofdletter H.
In de periode van 1861 tot eind 1867
werden op het postkantoor ’s-Graven-
hage bestellerstempels gebruikt met
een ovale omranding.

Standaard bestellerstempels
In december 1867 werden de standaard
nummerstempels voor bestellers inge-
voerd. Het nummer in het stempel cor-
respondeerde met de nummerplaat van
de besteller. Deze plaat was bevestigd
aan de uniformkraag van de besteller.

100 postbestellers
in Leiden:
bestellerstempels

1

Briefkaart met af-
stempeling Leiden,
aankomststempel
Breda en besteller-
stempel A5.
Plus een speciaal
stempel van VVV
op de ‘cinderella’.
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Daarom worden deze stempels dan ook
bestellerstempels genoemd.
In het stempel met vast nummer, was
een opening uitgespaard waarin een
letter kon worden gemonteerd.
Deze letter verwees naar de bestelling.
De eerste ochtendbestelling had letter
A en zo kon voor elke bestelling een
opvolgende letter worden gebruikt.
Amsterdam had negen bestellingen per
dag en de letterkarakters A tot en met I.
De kantoren ’s-Gravenhage, Rotterdam
en Utrecht hadden zeven bestellingen
per dag en de letters A tot en met G.

Daarna werd het postkantoor Leiden
op 7 november 1868 voorzien van be-
stellerstempels. Schiedam volgde op
13 april 1872 en Dordrecht op 29 april
1872.
Het duurde tot 3 september 1872 voor-
dat in Circulaire nr 863 werd bekend-
gemaakt, dat alle postkantoren bestel-
lerstempels zouden ontvangen.
Het was een vrij omvangrijke operatie
en het duurde lang voordat alle post-
kantoren waren voorzien.

In 1906 werd besloten om voortaan
maar één model bestellerstempels te
verstrekken en wel type I, het achthoe-
kige model.
Alle stempels die vanaf die datum
moesten worden vervangen vanwege
slijtage of waren zoekgeraakt, werden
in het achthoekige model verstrekt.
Ook alle nieuwe reeksen werden in dit
type uitgevoerd.

De volgende vier typen bestellerstem-
pels werden vervaardigd:
Type I : achthoekig
Type II : liggend ovaal
Type III: rechthoekig
Type IV: rechthoekig met

gebogen lijnen

Type I : achthoekig
Het eerste postkantoor waarnaar de be-
stellerstempels werden gezonden was
’s-Gravenhage. Dit kantoor ontving
stempeltype I met de achthoekige om-
randing op 7 december 1867.
Het postkantoor ‘s-Gravenhage
gebruikte de letters A tot en met H
voor acht postbestellingen per dag.

In het stempel komt bij alle nummers
van 1 tot en met 99 een punt voor,
voorafgaand aan het getal.
Deze punt is ook aangebracht bij num-
mers boven nummer 99 waar sprake is
van ‘smalle’ cijfers.
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Type II : liggend ovaal
Het stempeltype II, liggend ovaal, werd
voor het eerst toegezonden aan het
postkantoor Amsterdam op 10 decem-
ber 1867.
Het postkantoor Amsterdam gebruikte
de letters A tot en met H en de letter J,
voor negen bestellingen per dag.

In het stempel komt bij alle nummers
van 1 tot en met 99 een punt voor,
voorafgaand aan het getal. Deze punt is
ook aangebracht bij nummers boven
nummer 99 waar sprake is van ‘smalle’
cijfers.

Type III : liggende rechthoek
Het stempeltype III, rechthoekig
model, werd toegezonden aan het post-
kantoor Rotterdam op 11 december
1867. Het postkantoor Rotterdam
gebruikte de letters A tot en met H
voor acht bestellingen per dag.

In het stempel komt bij alle nummers
van 1 tot en met 99 een punt voor,
voorafgaand aan het getal. Deze punt is
ook aangebracht bij nummers boven
nummer 99 waar sprake is van ‘smalle’
cijfers.

Besteller nummer 10 wist zonder adres of postcode -
deze groothandelaar in steunzolen in Leiden te vinden.
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Bent Ú jubilaris
in 2009?

De bronzen, zilveren en gouden draag-
spelden worden jaarlijks uitgereikt.
Dit jaar is dat op 27 oktober.
Omdat 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 13 oktober a.s.
even aan bij:
Frans Hemelop - (071) 521 29 38.

het bestuur

Type IV : liggende rechthoek
met gebogen lijnen
Tenslotte werd stempeltype IV, het
rechthoekige model met gebogen lij-
nen, op 13 december 1867 toegezon-
den aan het postkantoor te Utrecht.
De letterkarakters werden echter pas
op 19 december 1867 verzonden.
Het postkantoor Utrecht gebruikte de
letters A tot en met H voor acht bestel-
lingen per dag.

Postkantoor Leiden
Het postkantoor Leiden ontving de
bestellerstempels in model type III
(rechthoekig). De volgende besteller-
stempels (of vervolgnummers) werden
verstrekt:

nummer(s): verstrekt op:

.1 tot en met .10 7 november 1868

.11 tot en met .13 4 maart 1874

.14 tot en met .16 6 februari 1878

.17 tot en met .19 9 maart 1880

.20 5 juni 1880

.21 en .22 6 april 1883

.23 tot en met .25 25 februari 1884

.26 en .27 2 januari 1886

.28 tot en met .35 7 februari 1890

.36 tot en met .39 1 april 1893

.40 tot en met .43 18 augustus 1897

.44 en .45 12 januari 1903

.46 6 juni 1905

.47 2 juni 1904

.48 tot en met .53 6 juni 1905

.54 tot en met .63 zijn niet afgedrukt
of vermeld in het

stempelboek

 wordt vervolgd

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

 (079) 351 27 56 of e-mail:
cees.j.e.janssen@hccnet.nl
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Op het stukje in ‘de Sleutelpost’ van
juni, over de Persoonlijke postzegels,
wil ik graag reageren.
Persoonlijk heb ik ook niets tegen Per-
soonlijke postzegels, ikzelf heb er ook
een paar geproduceerd toen het nog
tabs waren (afb.1), zoals nog steeds
met de bedrijfspostzegels (afb.2).
De nieuwe versies zijn een stuk attrac-
tiever (afb.3).

Maar persoonlijke postzegels moeten
ook ‘persoonlijk’ blijven; dat betekent
dat een particulier deze zegels bestelt
en gebruikt.
Een ander verhaal wordt het natuurlijk
als TNT Post zich met de uitgifte van
persoonlijke postzegels bemoeit en ook
verkoopt!
De verzamelaar (en zeker de jongere
verzamelaar, als die er überhaupt nog
zijn) weet dan niet meer het verschil
tussen de ‘officiële’ uitgiften en de
‘semi-officiële’ uitgiften van TNT per-
soonlijke postzegels.
De ‘gewone’ emissie van de postzegels
loopt tegenwoordig al de spuigaten uit.

Uitgiften voor het tweede halfjaar 2009
kosten al € 51 (zonder FDC’s, boekjes
e.d. erbij).

Maar wat dacht u van de velletjes
‘semi-officiële’ persoonlijke series?
‘De jaren 50, 60 en 70’ (75 velletjes,
elke maand twee, totaal € 562), de
Bloemen van Janneke Brinkman (25
velletjes, € 187), Vlinders in Nederland
(60 velletjes, € 450).
En dan nog de prestige boekjes (Andre
Rieu, Afscheid Aad Knikman en ga zo
maar door).
Ook zag ik in de laatste TNT-folder
‘De postbox’: drie kaarten en een vel-
letje van drie semi-persoonlijke zegels
met Dikkie Dik en de tweede met
Donald Duck!

Voor motiefverzamelaars is het natuur-
lijk heel leuk (zie ook op Ebay) wat er
zoal als persoonlijke postzegel door
particulieren wordt geproduceerd en
ook verhandeld.
Voor nog meer commentaar zie het juli
nummer van ‘Filatelie’.

afb. 1 (familie Van Albada)

Persoonlijke

postzegels
een reactie
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Zelf heb ik er gelukkig geen last meer
van: ik verzamel geen modern Neder-
land) meer.
De meeste verzamelaars houden de
voordrukalbums aan en die zullen,
neem ik aan, deze semi-officiële
producten niet opnemen.

Anderzijds is het ook de vraag of je
complete vellen moet verzamelen.
Persoonlijke postzegels worden
gedrukt in vellen van 10, zoals bijv.
de Vlinderserie. Een verzamelaar van
vlinders heeft aan één zegel genoeg
(drukt de kosten), de complete serie
kost dan € 45 in plaats van € 450).
Dat hebben een aantal mensen goed
opgepakt, want op Ebay worden deze
losse zegels aangeboden en ook gretig
gekocht.

Al met al zijn er
dus voordelen
(keus aan leuke
zegels, speciaal voor de motief-
verzamelaar) en nadelen (wat is nu
een ‘echte’ zegel en wat is nu een
‘persoonlijke’ zegel).

Ik denk toch dat de meeste ‘gewone’
Nederland-verzamelaars gewoon de
voordrukalbums zullen volgen en al-
leen die zegels opnemen die daarin
staan.
Denk maar even vele jaren terug toen
de ‘dubbele koe’ in de DAVO supple-
menten werd opgenomen.
Ineens was daarnaar een enorme vraag,
terwijl de eerder uitgegeven schakel-
zegel (ook een doorloper) niet omhoog
schoot, alleen omdat die niet als paar in
de albums was opgenomen.

Gé van Albada

afb. 2

afb. 3

Verzamelt u Persoonlijke Postzegels?
Dan is POSTEX 2009 een bezoek meer dan waard. Er worden enkele promotie-
kaders ingericht en er vindt op vrijdag 16 oktober een bijeenkomst plaats voor
verzamelaars en belangstellenden met het doel een gespecialiseerde vereniging
op te richten van Persoonlijke Postzegels.
Voor meer informatie: kijk op blz. 13 - of surf naar: http://www.postex.nl/
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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 bijzondere bijdrage voor 'de
Sleutelpost’ van december inleveren
tot en met 20 november 2009.

In dit nummer:

Eigen schuld...?
Eigen schuld, dikke bult!’, riep je als
kind meestal als er iets mis ging.
Aan dat gezegde moest ik denken toen
er onlangs een envelop bij mij op de
mat viel. Ja, die met de blauwe pijlgif-
kikker (2006 - NVPH 2441e).
Door ons - filatelisten - wordt zo vaak
geklaagd over het foutief ‘vernietigen’
van postzegels door ontoerekeningsvat-
bare bestellers. Zij, die zo attent zijn
om te zien dat de stempelmachine iets
te gehaast zijn werk heeft gedaan.
En het dan nodig vinden om er enige
driftige krassen op te moeten zetten.

Zoals op de de zegel met de Noorse es-
doorn uit de prachtige serie ‘Bomen’
(2007 - NVPH 2520).
Allebei: eeuwig zonde!
Vooral omdat je tegenwoordig toch al
blij moet zijn als je echt gelopen zegels
in je brievenbus aantreft.

En het zou zo simpel kunnen zijn!
Besteller, gooi de envelop maar onbe-
krast door de brievenbus!
Een niet-filatelist gooit hem toch bij
het oude papier. Voor 44 cent pleeg je
geen misdrijf.
Maar een filatelist gooit de envelop
nog een keer in de brievenbus, in de
hoop dat de machine nu beter oplet.
Soms, tot drie keer toe!

En wat te doen in het geval van de
blauwe pijlgifkikker?
Iets meer spuug graag!

Frans Hemelop

Zorgvuldigheid moet van twee kanten komen!

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 website: http://home.planet.nl/~hemel026/lvpv.htm

 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


