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Redactieve

bijdrage

Zo, het zit er weer op.
Het is 1 december, ‘de Sleutelpost’ is
klaar om bij de drukker af te leveren.
Het was weer een hele klus.
Door familieomstandigheden kwam ik
ook wat in tijdnood.
Gelukkig heeft onze drukker mij twee
dagen respijt gegeven en valt het blad
toch op tijd op uw mat.

Ook het jaar zit er bijna op, december
is zo voorbij. We zijn ons nu al aan het
warm lopen voor de Postzegeltotaaldag
op 17 januari. In deze aflevering vindt
u er alles over
Uw familie en kennissen kunnen in
2010 weer gratis lid worden, dus wat
let u? Neem ze in december vast een
keertje mee. Om de Kerstlucht in Rijn
en Vliet op te snuiven.

We hebben nu - gelukkig - weer een
secretaris. Jan van de Kasteele stelt
zich voor in deze aflevering en draagt
ook al een steentje bij.
Nu nog twee bestuursleden zonder
drukke functie, maar voor de ideeën en
als praatpaal voor de ‘vastroestende’
zittende bestuursleden.
Want onze vice-voorzitter, Peter de
Poorter, en ik stellen ons weer verkies-
baar. Kijk maar op blz. 14.
Dat scheelt in ieder geval twee mensen,
want anders bleven alleen Willem en
de twee Jannen over.

Kom op mensen, laat onze voorzitter
niet elke verenigingsavond om verster-
king moeten vragen.

Zowel het artikel ‘Een moedig jaar -
1940’ over R.P. Cleveringa van de heer
Kamphuisen als de tweede aflevering
van de bestellerstempels van Cees
Janssen nemen veel ruimte in beslag.
Bijna de helft van dit nummer.
Maar de kleinere stukken zijn zeker uw
aandacht waard. Ze bevatten veel infor-
matie over activiteiten binnen onze
vereniging.

U vond het zeker nog geen uitdaging
om een stukje over een vrolijk en/of
filatelistisch onderwerp te schrijven?
Mijn plank zakt nog niet echt door na
mijn verzoek drie maanden terug.
Neem er de dagen tussen Kerst en
Nieuwjaar voor, die tijd geeft rust
en inspiratie.

Veel plezier met deze laatste aflevering
in 2009. Alvast goede feestdagen en
jaarwisseling van uw redacteur,

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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Agenda

december 2009

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

januari 2010

12 bestuursvergadering

17 Postzegeltotaaldag in gebouw K&G - zie blz. 15

25 bijeenkomst voor de Jeugd

26 feestelijk aangeklede ledenbijeenkomst (70 jaar!)
met veiling en de gratis verloting tijdige betalers

29/31 Filatelie Beurs Loosdrecht (zie blz. 13)

februari 2010

12 bestuursvergadering

22 bijeenkomst voor de Jeugd

23 Algemene Ledenvergadering met veiling

26 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 181

maart 2010

9 bestuursvergadering

15 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 181

22 bijeenkomst voor de Jeugd

23 ledenbijeenkomst met Voorjaarsveiling

Zie ook de activiteitenagenda: blz. 13 en 17
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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
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Het bruist weer van de filatelie bin-
nen onze vereniging, en dat geeft het
bestuur nieuwe energie. Wat hebben
we allemaal gehad de afgelopen tijd?

 Op 17 oktober was er in Apeldoorn
de Dag van de Jeugdfilatelie. Drie
jeugdleden deden mee aan de ten-
toonstelling.
Mireille Kniese haalde 67 punten en
dat is heel hoog voor een eerste
keer.
Paula Nijenhuis kreeg een aanmoe-
digingsprijs en Linda van As had
ook een heel leuke inzending.

 Op de Postex in Apeldoorn deed ons
lid Eric Kniese mee met twee inzen-
dingen.
Voor ‘judo’ behaalde hij 79 punten
(dat is bijna goud) en voor zijn één-
kader over ‘boekbinden’ kreeg hij
robijn.
De laatste inzending is tijdens onze
vergadering op 15 december te be-
wonderen.

 Zelf ben ik op 14 november in
Delfshaven geweest, waar tijdens de
Dutch American Heritage Day werd
stil gestaan bij ‘400 jaar Pilgrims’.
Mijn Mayflower- postzegelexpositie
hing daar in de Pelgrimkerk en daar
kreeg ik veel leuke reacties over.

 Op 17 januari bestaat onze vereni-
ging 70 jaar en dat laten we niet on-
gemerkt voorbijgaan.

We maken de link met het feit dat
het ook 70 jaar geleden is dat de
Leidse hoogleraar R.P. Cleveringa
zijn moedige protestrede uitsprak
tegen het ontslag van zijn Joodse
collega E.M. Meijers.
Onze ‘vaste ontwerper’ Frans
Hemelop heeft hiervoor weer een
mooie postzegel ontworpen.

 Tijdens de vergaderingen is er ook
altijd wat bijzonders: In september
hadden we een dialezing over het
thema ‘Schaken op postzegels’; in
oktober hebben we onze jubilarissen
in het zonnetje gezet en in november
werden onze leden meegenomen in
een presentatie over ‘UV-licht en
postzegels’.

Kortom, zoals u ziet, het bruist van de
filatelie binnen onze vereniging.
Ik hoop dat we daar nog jaren mee
door kunnen gaan.

Ik wens u veel gezondheid en filatelie
in het nieuwe jaar 2010.

Willem Hogendoorn

Van de

voorzitter



7

Uw nieuwe
secretaris
Hoewel ik nog maar kort lid ben, heb
ik toch gehoor gegeven aan de oproep
voor een nieuwe secretaris.
Wij kunnen onze hobby alleen in
verenigingsverband bedrijven als er
ook leden zijn die willen helpen bestu-
ren. De plezierige sfeer die ik op de
ledenbijeenkomsten aantrof, was ook
uitnodigend om wat te gaan doen.

Ik heb jaren lang in de buurt van Rot-
terdam gewoond en was daar lid van de
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeni-
ging. Ik ben daar ook een aantal jaren
secretaris geweest. Na verhuizing naar
Leiden heeft de hobby een tijdje op een
laag pitje gestaan. In het zicht van de
pensionering heb ik de albums weer te
voorschijn getrokken. En nu dan ook
maar in uw bestuur.

Mijn aandacht gaat uit naar postzegels
met voorafstempeling van de Verenig-
de Staten. U heeft ze ongetwijfeld wel
eens gezien. Die postzegels met twee
zwarte lijntjes met daar tussen de na-
men van een plaats en een staat.

Een erg boeiend terrein waar je niet
bang hoeft te zijn ooit kompleet te ra-
ken. Je hebt wel 900.000 verschillen-
den. Dus veel mogelijkheden voor spe-
cialisatie. Maar ook bij andere landen
kan ik mij niet altijd inhouden. Zo heb
ik op veel gebieden een beetje.

Ik hoop naast de bestuurstaken nu ook
meer tijd aan mijn hobby te kunnen be-
steden. En dat hoop ik nog lang in het
kader van onze vereniging te kunnen
blijven doen.

Jan van de Kasteele

Nieuwe leden:
W. de Vogel Zoeterwoude
A.G.M. Winkel Groenendijk

Katwijk

Bedankt per 1-1-2010:
C. de Bruin Leiden
H.A. Koet Leiderdorp
J.P.L. Ranke Koudekerk
J.G. Velthuyzen Leiden
Rosalie v.d. Does * Valkenburg

*jeugd

Overleden:
A. Bolk Leiden
H.G. Philipsen Voorhout

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

Ledenmutaties

Wie volgt?
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leden-

vergadering

Fijn, we hebben een nieuwe secretaris.
Dit keer doen we nog samen, volgende
keer neemt Jan van de Kasteele deze
rubriek voor zijn rekening.

Frans Hemelop

Omdat we in juni voor de 100
e

keer in
‘Rijn en Vliet’ waren, is er een tractatie
bij de koffie.
Als bestuurslid heeft zich aangemeld
de heer. Jan van de Kasteele. Hoewel
hij zich zelf - door vakantie - niet kan
presenteren, wordt hij met applaus aan-
genomen. Hij zal het secretariaat gaan
verzorgen.

Over het verslag van de rondzenddienst
zijn geen vragen. Na het verslag van de
kascommissie door de heer Van Biezen
wordt het verslag rondzenddienst onder
applaus goedgekeurd.

Er is een nieuw lid aangenomen, name-
lijk dhr W. de Vogel uit Zoeterwoude.
De voorzitter toont een aangetekende
brief voorzien van een sticker met uit-
reikinstructie voor de postbode. Dat
krijg je met uitzendkrachten.

De dialezing over ‘Schaken’ wordt
voorgelezen door de heer Pieters.
De veiling loopt vlot en met een goed
resultaat, slechts 20 retouren.

De ‘doe-eens-een-gooi-quiz’ gaat over
Macau. Drie leden hebben alles goed
en mogen een prijsje uitkiezen.
In de halve euroloterij is de hoofdprijs
NVPH 641/45, cat. € 40.
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt
In de gratis verloting zijn gelukkige
winnaars.
De barbezetting wordt bedankt, ieder-
een is welkom op 27 oktober.

De voorzitter heet allen welkom, in het
bijzonder de ereleden Vijlbrief en
Groenewegen.
De notulen van september geven geen
op- of aanmerkingen.

De nieuwe secretaris, de heer Van de
Kasteele, stelt zich voor.
Er zijn weer 5 cent boeken aanwezig.

De voorzitter wijst er op dat er nog
twee plaatsen in het bestuur onbezet
zijn. Hij roept op zich beschikbaar te
stellen.

Op de Postex van 16/18 oktober was
veel te zien. Er is een speciale vereni-
ging opgericht voor verzamelaars van
de persoonlijke postzegels. Ons lid, de
heer Bakhuizen van den Brink, was een
van de initiatiefnemers.

Ledenbijeenkomst
22 september 2009 - 44 aanwezigen

Ledenbijeenkomst
27 oktober 2009 - 52 aanwezigen
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De heer Kniese toonde twee collecties,
Judo waarvoor hij 79 punten (bijna
goud) kreeg en een éénkader over
boekbinden, die robijn scoorde.
Drie jeugdleden waren ook met een
collectie aanwezig (verslag blz. 30).
Voor geïnteresseerden zijn er souvenir-
velletjes van Jersey en ook het uitgifte-
programma voor het le halfjaar 2010.
Over de jubilarissen van deze avond
vindt u meer op blz. 18.
De veiling heeft een vlot verloop, er
gaan 29 van de 80 kavels retour.
De ‘Doe eens een gooi’-quiz gaat over
Nederlands-Indië. Twee leden, mevr.
Kuyper en de heer Van der Steen, heb-
ben alle vragen goed.
Mevr. Kuyper wint ook de eerste prijs
in de ‘halve-euro’-verloting, de Zomer-
zegels NVPH 296/99.
In de rondvraag vraagt de heer Flerig
om de telefoonnummers te vermelden
op de rondzendlijsten. De voorzitter
antwoordt: dit wordt opgenomen met
de sectiehoofden. De leden zullen toe-
stemming moeten geven.
De heer Van Melle wint de eerste prijs
in de gratis verloting.
De voorzitter bedankt de barbezetting
en sluit de vergadering om 21.35 uur.

Er zijn weer veel leden aanwezig.
De belangstelling voor de verenigings-
avonden is duidelijk stijgende, dat is
een verheugende ontwikkeling.

De voorzitter heeft een aantal medede-
lingen:
- de KNBF heeft laten weten dat de le-

denpas nog een jaar langer geldig zal
zijn dan eerst aangekondigd (tot eind
2010 i.p.v. eind 2009);

- de Specialistenvereniging Persoon-
lijke Postzegels, die tijdens de Postex
is opgericht, zoek leden. Geïnteres-
seerden kunnen een inschrijf formu-
lier krijgen bij de voorzitter.

- bij de KNBF zijn nog velletjes ver-
krijgbaar van de persoonlijke zegels
die zijn uitgegeven toen de Bond
‘Koninklijk’ werd.

- op 19 december wordt in de Sporthal
De Vliethorst de 4

e
Voorschotense

Oudejaarsbeurs gehouden.

De veiling heeft een vlot verloop.
Er gaan 18 van de 80 kavels retour.

De voorzitter houdt een presentatie
over UV-licht. Hij schetst de ontwik-
keling in Nederland van postzegels met
fluorescerende en fosforescerende
kenmerken en hoe je die met UV-licht
kan herkennen. Er blijken nogal wat
afwijkende drukken te zijn verschenen
die je met het blote oog moeilijk, maar
met de UV-lamp makkelijk kan onder-
kennen. De presentatie wordt erg inte-
ressant gevonden.

De ‘Doe eens een gooi’ quiz gaat nog-
maals over Nederlands-Indië. Dertien
aanwezigen hebben alle vragen goed
en krijgen een prijsje.

Ledenbijeenkomst
24 november 2009 - 52 aanwezigen
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De hoofdprijs in de Halve Euroloterij
is een mooie serie kinderpostzegels en
gaat naar Alice Besseling.
Omdat er veel loten zijn verkocht,
worden er ook 13 verdere prijzen ter
beschikking gesteld.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.

De heer Van Gelderen wint de eerste
prijs bij de gratis verloting.

De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij hoopt iedereen weer te zien op de
volgende bijeenkomst
op 15 december (wegens kerst één
week eerder dan gebruikelijk).

Jan van de Kasteele

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

! laatste kans 2009 !

HALFJESLOTERIJ

15 december 2009

1e prijs
Kinderzegels 1939

catalogusprijs € 45,—

Heeft u interesse in
‘losse postzegels’
uit velletjes, e.d.?

Er is gevraagd of het mogelijk is dat er
via de vereniging ‘losse postzegels’
kunnen worden gekocht.
Gedacht wordt aan zegels uit ‘de vlin-
ders’, ‘de kastelen’ en dergelijke die
niet op het postkantoor te koop zijn.

Natuurlijk willen wij eraan meewerken
als er serieuze behoefte bestaat. Voor
een of twee zegels is het niet te doen.
Maar als er meer interesse is,
dan gaan we dat zeker doen.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met
de heer W. Groenewegen
 (071) 589 13 34
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De automatische incasso van de contri-
butie voor 2010 zal in de tweede helft
van december plaatsvinden.
Ruim twee/derde van alle leden heeft
mij daar inmiddels toe gemachtigd.
Een - gelukkig - beperkt aantal leden
heeft automatische incasso geweigerd.
Dat betekent dat ik van ruim 70 leden
nog geen reactie op mijn vraag over de
incasso-machtiging heb ontvangen.
Daarom vraag ik die nogmaals om hun
keuze kenbaar te maken.

Omdat door de Postbank (nu ING) op
1 januari 2008 het Tarief-Vrij-Pakket
is opgeheven, kregen wij ingaande
2008 te maken met extra kosten voor
het betalingsverkeer. Ook zijn er kos-
ten van acceptgiroformulieren, enve-
loppen, papier- en portokosten.
Bij niet-automatische incasso van de
contributie wordt daarom € 1 extra in
rekening gebracht.

Frans Hemelop
penningmeester

Incasso
contributie 2010

Drukte eind 2009 ? Betaal tijdig,
anders loopt u de korting mis!

VOORSTEL
CONTRIBUTIE 2011

Op de bijzondere Algemene ledenver-
gadering van 26-9-2000 werd besloten
de contributie met ingang van 2002
jaarlijks te verhogen.
Het voorstel daarvoor moet elk jaar
door de leden worden goedgekeurd.
Daarom zal ik op de Algemene leden-
vergadering van 23 februari 2010 het
voorstel doen om de contributie voor
2011 te bepalen op:

a. € 32,25 (was € 31,50) voor 65-plus
leden en leden, die arbeidsonge-
schikt zijn en jonger dan 65 jaar;

b. € 34,75 (was € 34,–) voor de ove-
rige leden.

Als geen machtiging tot automatische
incasso is afgegeven wordt € 1,– extra
in rekening gebracht (zie hierboven).

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

De korting is dus niet verwerkt in de
bedragen hiernaast onder a. en b.
Als u tijdig betaalt, is uw contributie
voor 2011 resp. € 30,– of € 32,50
eventueel vermeerderd met € 1,–.

Frans Hemelop - penningmeester
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Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies

12 januari
Mooi Nederland - Haarlem
vel met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

Mooi Nederland - Middelburg
vel met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

Persoonlijke postzegel
‘Waddenvereniging’
velletje van 10 indentieke zelfklevende
zegels van € 0,44

9 februari
100 jaar Rijksoctrooiwet
velletje van 10 verschillende gegomde
zegels van € 0,44

9 maart
75e Boekenweek
velletje van 1 gegomde zegel
van € 7,– (?)

Op dit moment is nog niet bekend of
het tarief aangetekend wordt verhoogd.

Het is de 22e keer in de reeks.
Vorig jaar bezochten ruim 5.000
bezoekers de beurs, een bewijs voor
haar populariteit.

Op vrijdag om 13.00 uur opent de
FILATELIEBEURS 2010 de deuren.
De openingstijden zijn:
vrijdag 29 januari: 13.00-18.00 uur
zaterdag 30 januari: 10.00-17.00 uur
zondag 31 januari: 10.00-16.30 uur

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

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

Toegang, parkeren en de pendelbus
(elk half uur) van en naar het NS-
station Hilversum zijn GRATIS.

29, 30 en 31 januari 2010

G
een

ruilbeurs

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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Opheffing
bankrekening

In verband met kostenbesparing
heeft het bestuur besloten de
ING bankrekening nr. 67.89.62.251
van de rondzenddienst op te heffen.

Zodra deze rekening is opgeheven en
u doet nog een betaling, dan wordt
deze teruggestort.

Wij verzoeken u vriendelijk om alle
betalingen voor de rondzenddienst
te doen op de ING betaalrekening
51 04 85 t.n.v. Adm. Rondzenddienst
L.V.v.P.V. Leiden.

Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw medewerking.

Jan Pieters
Administrateur

uitnodiging voor de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op 23 februari 2010

AGENDA:

• opening door de voorzitter

• vaststellen notulen 26 januari

• ingekomen stukken en mededelingen

• jaarverslag 2009 secretaris

• financieel jaarverslag 2009 (jaarverslag
penningmeester ligt al op 26 januari ter
inzage)

• voorstel contributie 2011 (zie pag. 11)

• verslag kascontrolecommissie

• jaarverslag veiling 2009

• jaarverslag 2009 adviescommissie
voor leden en erfgenamen

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

• benoeming lid kascommissie
aftredend: A.J. Flerig
(zittend: R.K.J. Hegenbarth - J.A.A. van Biezen)

• bestuursverkiezing

aftredend:
P.J.J. de Poorter (herkiesbaar)
F. Hemelop (herkiesbaar)
Tot een week voor de vergadering kunnen
(tegen-)kandidaten worden aangemeld bij de
secretaris; dit voorstel moet vergezeld gaan van
een bereidverklaring van de kandidaat.

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur

LAAT OOK ÚW STEM HOREN

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.
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Op 17 januari 2010 - precies op
onze 70e verjaardag - organiseren we
de zesde Postzegel-totaal-dag .

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

Noteer dus in uw agenda:

Datum: zondag 17 januari 2010,
vanaf 10.30 tot 16.00 uur

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

Wat is er te doen?

Voor ieder wat wils, zoals:
• gezellige ruilhoek
• jeugdhoek met postzegelberg
• Leids Kampioenschap postzegel

stapelen voor de jeugd (6 - 12 jaar)
• gratis taxatie van uw meegenomen

materiaal
• handelarenstands
• interessante 1-kader-opstellingen

• kleine verenigingstentoonstelling:

’Een moedig jaar - 1940’
In 1940 - ook op 17 januari, net voor
de Tweede Wereldoorlog - hadden
enkelen de moed om te beginnen en
richtten onze ‘vereeniging’ op.
Ook in 1940 - op 26 november - hield
hoogleraar en decaan R.P. Cleveringa
zijn beroemd geworden protestrede.

U komt toch ook kijken?
Het bestuur

Postzegel totaaldag

17 januari 2010

De prijs van een velletje van 10 zegels is € 5,– voor leden en € 6,– voor niet-leden.
De verzendkosten voor een of meer velletjes bedragen € 1,50. Natuurlijk is het mo-
gelijk om losse zegels te kopen voor € 0,50 (leden) of € 0,60 (niet-leden) per zegel,
eventueel ook als retour-frankering.

Wilt u nu alvast één of meer velletjes reserveren?
Mail (ook via de site) naar: f.hemelop@wxs.nl, u ontvangt z.s.m. bericht terug.
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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 en september was mijn oproep
ook al opgenomen. Ik herhaal mijn bericht hier nog een keer.

Úw hulp is hard nodig!

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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Kerstpostzegels
in de Meerburgkerk
in Zoeterwoude

In de Adventstijd zal er in de Meer-
burgkerk in Zoeterwoude een bijzon-
dere tentoonstelling te zien zijn.
In veel landen worden met Kerstmis
speciale postzegels uitgegeven. In al
die landen wordt in verschillende talen
en soms met inkleuring vanuit de eigen
cultuur, invulling gegeven aan de we-
reldwijde kerstgedachte.
Bijna 7.000 postzegels, FDC’s, velle-
tjes en maximumkaarten, die allemaal
ter gelegenheid van Kerstmis zijn uit-
geven, zullen er te zien zijn.

De officiële opening is verricht
door Kardinaal Simonis op zondag
29 november.

De tentoonstelling is te bezichtigen:
Zaterdagen 28 november, 5, 12 en 19
december van 10.00 - 16.00 uur.
Zondagen 29 november, 6, 13 en 20
december na de viering van 11.00 uur.

De eigenaar zal toelichting geven.
Speciaal voor kinderen (en hun ouders)
is er een speurtocht met tien vragen,
die door de collectie voert. Natuurlijk
is iedereen van harte uitgenodigd voor
deze bijzondere tentoonstelling!
De toegang is gratis; een vrijwillige
bijdrage voor de restauratie van
de kerk is wel gewenst.

Adres: Meerburgkerk
Hoge Rijndijk 18
Zoeterwoude-Rijndijk

We zoeken ook ‘echte’
adverteerders,

weet u er een te vinden?

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

http://www.iconenvandepost.nl/

dagbeurzen

N.V.P.V.
afdeling

Bodegraven

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

30 januari 2010
inlichtingen:

D. Verwoerd - (06) 53 26 05 79

Activiteiten in de regio
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Er werden dit jaar tien jubilarissen
aangeschreven. Spijtig genoeg heeft
één lid niet gereageerd.
Van de negen die aangaven de speld
wel te willen ontvangen, waren er
vier bij de uitreiking op 27 oktober.
Uit handen van de voorzitter ontvin-
gen zij hun bronzen of zilveren draag-
speld, vergezeld van een fles wijn.

De andere vijf jubilarissen hebben per
post inmiddels hun speld ontvangen.
Alle jubilarissen in het jaar 2009 zijn
vermeld in het overzicht.

Deze ‘harde kern’ van trouwe leden
geeft het bestuur moed voor onze
toekomst en die van de filatelie.
Op naar onze 80e verjaardag!

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

het bestuur

Jubilarissen

2009 in het

zonnetje

G.A. van Albada Leiderdorp 40 jaar 16-12-1969

A. Roozendaal Leiden 40 jaar 7-1-1969

L. Vijlbrief Leiden 40 jaar 10-1-1969

A.A. Vriezen Zoetermeer 40 jaar 6-1-1969

P. Eradus Leiderdorp 25 jaar 12-1-1984

H.J.W.P. Fase Alphen a/d Rijn 25 jaar 9-10-1984

T.L.M. van der Kooij Oegstgeest 25 jaar 9-1-1984

P.J.J. de Poorter Delft 25 jaar 9-1-1984

H.G. Porreij Hoogmade 25 jaar 2-1-1984

W.J.E. van Rijn Oegstgeest 25 jaar 10-1-1984
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Een moedig

jaar - 1940

Sinds 2006 organiseert de vereniging
een speciale dag voor de postzegel in
het gebouw van K&G. Het thema van
zo’n dag wordt gekozen op grond van
een voor Leiden bijzondere historische
gebeurtenis of persoon.
De penningmeester en redacteur, Frans
Hemelop, ontwerpt sinds 2007 ter gele-
genheid hiervan een postzegelvelletje.

In 2010 wordt het moedige optreden
van Prof. Mr. R.P. Cleveringa (afb. 1)
centraal gesteld omdat deze op 26 no-
vember 1940 in het openbaar protes-
teerde tegen het ontslag van Joodse
ambtenaren. Voor hem was vooral het
ontslag van zijn (joodse) leermeester,
collega E.M. Meijers (afb. 2) en col-
lega David de Vonk dat zijn geweten
tot ontbranding bracht.

Op 17 januari 2010 is het ook 70 jaar
geleden dat enkele moedige mannen
- net voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog - onze vereeniging heb-
ben opgericht.

Wie was deze Cleveringa?
Rudolph Pabus Cleveringa werd op
2 april 1894 geboren in Appingedam.
In 1913 begon hij zijn rechtenstudie in
Leiden. Daar haalde hij in 1917 zijn
doctoraal examen en promoveerde in
1919 onder leiding van zijn leermees-
ter en promotor E.M. Meijers op een
onderwerp met een sterk rechtshistori-
sche inslag.
Hij werd juridisch adviseur bij het Bu-
reau voor IJzer- en Staaldistributie en
daarna tot 1926 bij de Koninklijke Ne-
derlandse Stoombootmaatschappij (de
KNSM) waar hij vooral werkte aan een
handboek over zeerecht dat in 1927
werd gepubliceerd.

afb. 1

afb. 2 De ‘Ondine’ - eerste schip KNSM in 1856
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Hij verliet de KNSM omdat hij in Alk-
maar tot rechter werd benoemd.

Reeds in 1927 aanvaarde hij de benoe-
ming tot hoogleraar in het handelsrecht
en het burgerlijk procesrecht aan de
Juridische Faculteit van de Rijks
Universiteit (afb. 3) te Leiden.
Dit professoraat bekleedde hij, met een
door de Duitse bezetters afgedwongen
onderbreking, tot 1958.
Cleveringa was jarenlang Decaan van
de Juridische Faculteit.
Van 1946 tot 1947 was hij Rector
Magnificus van de Leidse Alma Mater
en in die periode - op 10 mei 1946 -
mocht hij Winston Churchill (afb. 4)
het eredoctoraat aanbieden.

Van 1958 tot 1963 was hij lid van de
Raad van State, het hoogste rechts-
college in ons land. Een benoeming
tot lid van de Hoge Raad wees hij af
omdat hij de houding van dit college
tijdens de Duitse bezetting principieel
afkeurde.

Na een geleidelijk proces van achter-
uitgang van zijn gezondheid overleed
hij op 15 december 1980 te Oegstgeest.

Het zal uit dit korte levensbericht dui-
delijk zijn dat Cleveringa een eminent
geleerde was. Scherpzinnig en bedacht-
zaam, rechtlijnig en principieel.
Hij was ook een goede leermeester en
mocht 33 promovendi het doctoraat
verlenen.
Aan het slot van dit overzicht zal ik
vermelden met welke tekenen van
waardering de Leidse Universiteit de
alumnus Cleveringa heeft bekleed.

De oorlogsjaren
De Duitse inval in Nederland maakte
diepe indruk op hem. Hij maakte tij-
dens de mei-oorlog verschillende dag-
boekaantekeningen maar verscheurde
deze helaas op 14 mei, iets wat hij ach-
teraf betreurde. Op 14 juni hervatte hij
de notities met uitvoerige beschrijving
(vier schriften) van de gebeurtenissen
tot en met 23 november 1940.

afb. 4afb. 3
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Prof. dr. L. de Jong heeft bij zijn
schrijven van het vierde deel over
‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog’ gebruik mogen
maken van Cleveringa’s dagboek.

In 1983 verschijnt een eerste deel
‘Gedenkschriften’ (afb. 5) in de serie
‘Studies over de geschiedenis van de
Leidse Universiteit’ uitgegeven door
E.J. Brill / Universitaire Pers Leiden.
Uit dit werk heb ik uitvoerig geput
voor dit artikel.
In dit boekwerk worden de gedenk-
schriften van Cleveringa betreffende
zijn gevangenschap in 1940-1941 en
1944 uitvoerig belicht.
Cleveringa beschrijft hierin minutieus
in dagboekvorm hoe hij als Decaan
worstelde met de geruchten over een
komend ontslag na 17 november 1940
van Joodse ambtenaren. De in oktober
verlangde ‘ariërverklaring’ (afb. 6) was
al een voorbode.
Zwijgen achtte hij ‘halve medeplichtig-
heid’ en dat kon en wilde hij niet op
zijn geweten hebben.
Als Decaan van de Juridische Faculteit
van de Leidse universiteit die als
lijfspreuk ‘Praesidium Libertatis’
- ‘Bolwerk van de vrijheid’ - voerde,
wilde hij dat bolwerk verdedigen.
Het ging om vrijheid van geweten, om
het staan voor zuiver, onbelemmerd
wetenschappelijk onderzoek.
Hij wilde vooral ook de studenten de
weg wijzen: hoe het hoofd en het hart
zuiver te houden.

Cleveringa beschrijft na 17 november
van dag tot dag hoe hij zich voorbe-
reide op het komend onrecht van de
bezetters.

afb. 5

afb. 6
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Hij sprak uitvoerig met zijn vrouw en
was blij met haar onvoorwaardelijke
steun, want de consequenties van zijn
protest als de Duitsers hun teerling
zouden werpen was te voorspellen.

Op dinsdag 26 november 1940 begaf
Cleveringa zich ’s morgens omstreeks
9 uur naar Meijers om te horen of hij
zijn ontslag had gekregen en dus geen
college meer zou mogen geven.
Een onooglijk gestencild invulbriefje
van het departement bleek zijn ontslag
te hebben aangekondigd. De secretaris
van curatoren, Idenburg, had moedig
geweigerd dit vonnis namens het de-
partement over te brengen.

In Delft waren de ontslagen een dag
eerder aangekomen, meldde de student
Kam aan Cleveringa op zijn route naar
het Groot Auditorium aan het Rapen-
burg. De Delftse studenten waren
daarop niet naar de colleges gegaan en
de hogeschool was gesloten.
De Delftse Senaat - niet de Duitsers -
zou dit zelf hebben gedaan(?) om relle-
tjes te voorkomen. De studenten spron-
gen uit de band, geen der hoogleraren
deed iets; onrust en verwarring alom.

Cleveringa stelde en passant de rector
magnificus Bijvanck op de hoogte van
zijn voornemen om het openingscol-
lege van Meijers voor zijn protestrede

Toch bloemen voor 70 jaar geschiedenis De donkere dagen 1940 - 45

Fundamentele vrijheden werden herwonnen na vele beproevingen.



23

te gebruiken en bood hem de gelegen-
heid aanwezig te zijn. Dat hij meende
dat Bijvanck zelf zou moeten spreken,
zei hij maar niet. Een ieder moest zelf
maar bepalen wat hem te doen stond.
Bijvanck verscheen niet.

De protestrede
Om 10 uur begaf Cleveringa zich naar
het Groot Auditorium aan het Rapen-
burg want het gewone collegelokaal
was te klein en bovendien bleek ook de
nieuwe grote zaal nog stampvol studen-
ten van allerlei faculteiten te zitten.
De custos Smit had inmiddels een
geluidsverbinding tussen deze zaal en
het Groot Auditorium gerealiseerd.

De indrukwekkende rede van
Cleveringa kunt u in zijn geheel
op internet te lezen.

Zijn leermeester, promotor en collega
Meijers staat in deze rede centraal.

“Het is deze Nederlander, een nobele
en ware zoon van ons volk, deze mens,
deze studentenvader, deze geleerde,
dien de vreemdeling, welke ons thans
vijandelijk overheerst, ontheft van zijn
functie!
Ik zeide U niet over mijn gevoelens
te zullen spreken; ik zal mij hieraan
houden, al dreigen zij als kokende lava
te barsten door al de spleten, welke ik
bij momenten den indruk heb, dat zich
onder de aandrang daarvan in mijn
hoofd en hart zouden kunnen openen’.

Aldus de ingehouden emotie van
Cleveringa. Hij wijst op de ongrond-
wettelijkheid en dus het onrecht wat
Joodse medeburgers wordt aangedaan
zonder een onvertogen uitdrukking te
bezigen.
Hij ontraadt met klem dwaasheden en
stelt vast ‘dat wij niet anders kunnen
dan buigen voor de overmacht’.
Vervolgens deelt hij zakelijk mede hoe
en wie de ontstane onderwijsleemten
zullen invullen.

De reactie
Na een dodelijke stilte kwam er een
davereend applaus, ook tussendoor was
er herhaaldelijk geapplaudisseerd.

Studenten bij het Academiegebouw
Beeldbank WO2 - Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
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Cleveringa pakte zijn aantekeningen
bijeen, opende het deurtje van het
spreekgestoelte en op het tweede
treedje van het trapje, zo lezen wij in
zijn dagboeknotities, werd het eerste
couplet van het Wilhelmus massaal
aangeheven en vervolgens het zesde
vers met de smeekbede de tyrannie te
mogen verdrijven ‘die mij mijn hert
doorwondt’. ’Een vol klinkende, hoog
verheven, ernstige, plechtige psalm,
als in mijn oren zelden eerder.’
De studenten van Delft en Leiden
gingen in staking en beide universitei-
ten werden op woensdag 27 november
1940 gesloten.

Op diezelfde woensdag 27 november
1940 omstreeks 11.30 uur werd Cleve-
ringa ‘im Namen der Sicherheitspolizei
festgenommen’. In juli 1941 - na ruim
acht maanden ‘Haft’ - werd hij uit het
‘Oranjehotel’ ontslagen.

Een tweede arrestatie en een verblijf in
Concentratiekamp Vught van 4 januari
tot 22 juli 1944 had niet rechtstreeks
met zijn protestrede te maken maar
betrof een gijzeling na een aanslag
op de directeur van het ‘gewestelijk
arbeidsbureau’ in Leiden.

In gevangenschap
In de 175 pagina’s tellende ‘Gedenk-
schriften’ beschrijft Cleveringa op fas-
cinerende wijze zijn ervaringen.

Brief verzonden uit het ‘Oranjehotel’
op 5 november 1943

Het ‘Oranjehotel’
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De behandeling was niet eens zo slecht
en de voeding meestal wel voldoende.
Ook ’s nachts sliep hij goed. Hij was
een gezonde man van 46 jaar en niet
somber van aard.
Zelf sliep hij op de grond en liet de
krib aan zijn celgenoot.
Nuchter en afgewogen doet hij mede-

delingen over de talloze personen die
hij tijdens zijn maandenlange opslui-
ting ‘ontmoet’. Meestal kortstondig en
vluchtig want het leggen van contacten
was een zware overtreding.
Spreken verboden.
Betrappen was voor de meeste bewa-
kers een verzetje, al waren er ook wel
bijna vriendelijke lieden onder.
Er werd veel geschreeuwd en in het
Duits klinkt dat heftiger dan in de
meeste andere talen, maar geslagen
werd er niet noemenswaard.
Hij kwam veel bekenden tegen en de
corveeërs onder hen probeerden de cel-
genoten te bemoedigen, soms iets toe
te stoppen of monosyllabisch wat in te
fluisteren. Een stukje worst extra, een
korstje brood, een stompje potlood of
het deurluikje iets langer te openen dan
geoorloofd was, maakte een hele dag
goed.
Cleveringa beschrijft die menselijke
tekenen van zorg en vriendschap als
zonnige momenten in de duistere
wereld van de Duitse onderdrukking en
pesterijen.
Tijdens zijn verhoren bleef hij kalm
maar strijdvaardig overeind; liet zich
niet op het verkeerde been zetten.

Veel vernederingen nam hij kennelijk
niet al te persoonlijk, maar de een-
zaamheid en ongewisheid was heel
zwaar, vooral als hij vernam dat er
weer een lotgenoot was terechtgesteld
of naar Duitsland was getransporteerd.

Kleine tekenen van menselijkheid die
hij ontving en ook zelf uitdeelde vul-
den de lange dagen.
Een stiekeme spijker georganiseerd
door zijn celgenoot om een klein fami-
lie portretje van vrouw en kinderen aan
de muur te hangen was een museale
vreugde en een lapje stof op het houten
krukje gaf hem een bijna een vorstelijk
gevoel.

Herdenkingsmonument aan de buitenmuur van
de Scheveningse Gevangenis, het ‘Oranjehotel’
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Familieleden die thans deze gedenk-
schriften lezen, kunnen hierin ‘levende’
getuigenissen treffen over het wel en
wee van hun vader, broers, ooms of
vrienden. Hij was een uitstekend waar-
nemer en zeer wel in staat hun lijden te
beschrijven. En hun moed, zorg en
rechtheid te peilen.

Op 30 december 1940 mocht zijn
vrouw hem voor het eerst bezoeken.
Nu en dan werd een gecensureerde
brief doorgelaten, maar soms lagen
die dagenlang op een achtergehouden
stapeltje.

Boeken of enig schrijfgerei werden
aanvankelijk niet toegestaan.
Het was, om kort te gaan, heel zwaar
voor Hollands glorie, potverdorie!

Bronnen die ik raadpleegde - en teke-
nen van dank die ik tegenkwam:
- Op internet kan men onder Cleve-

ringa heel veel gegevens vinden.
- De Gedenkschriften uitgegeven in

1983 door E.J. Brill en de Universi-
taire Pers Leiden.

- Het innemende, kloeke borstbeeld
vervaardigd door Eja Siepman van
den Berg op 26 november 1981 aan
de Universiteit aangeboden (lokatie:
binnenplaats Receptiekamer Acade-
miegebouw R.U. Leiden)

- De instelling van de Cleveringa
Leerstoel in 1970.

- De straatnaamgeving ‘Cleveringa-
plaats’.

- De door de lezers van het Universi-
teitsblad Mare op 18 november 2004
gehouden verkiezing tot grootste
Universitaire Leidenaar aller tijden
met Christiaan Huygens op de 2

e

plaats en Johan Thorbecke als 3
e
.

- Het graveren in de rand van de
Waalsdorper herdenkingsklok
van zijn tekst:
‘Ik luid tot roem en volging van
die hun leven gaven tot wering van
onrecht, tot winning der vrijheid
en tot waring en verheffing van al
Neerlands geestelijk goed.’

- Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw, 29 april 1949.Waalsdorpervlakte - Bourdonklok

Familie én slachtoffers
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- Grootofficier in de Orde van Oranje-
Nassau, 30 maart 1963.

- Lid Koninklijke Akademie van
Wetenschappen (KNAW).

- op de website Nationaal Archief
over het Oranjehotel: ‘In deze bajes
zit geen gajes, maar Hollandsch
glorie, potverdorie’.

- beeldrecht voor afbeelding op de
persoonlijke postzegel: Beeldbank
WO2 - Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie.

Mevrouw Mr. L.A.Cleveringa, dochter,
ben ik zeer erkentelijk voor de keren
dat zij mij wilde ontvangen om over
haar vader te praten.
En foto’s te lenen, dit script kritisch
te lezen en mede namens haar zuster
toestemming te geven om een post-
zegelvelletje in 2010 uit te geven bij
de viering van het 70 jarig bestaan
van onze Leidsche vereeniging van
postzegelverzamelaars.

H.A.C. Kamphuisen

De Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars biedt aan!

Iedereen die zich op onze Postzegeltotaaldag
van 17 januari aanmeldt als nieuw lid, is in het jaar 2010

GRATIS lid van onze vereniging.
Dit geldt zowel voor de jeugd als voor de senioren (excl. entreegeld en reglement).

Het bestuur
zoekt nog steeds

twee medebestuursleden

Aangeboden:
gezellige werkomstandigheiden,

gratis consumptie tijdens
vergaderingen en

prima vooruitzichten.

Gevraagd:
Meedoen en meedenken!

Laat ú iets van zich horen?



28

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

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
Bep en Frans Hemelop te Leiden

Speciale actie? Geverslijn:
0900 - 20 20 041

€ 0,01 per minuut

Steun het KWF
Kankerbestrijding.

GIRO 26000
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Fijn dat u we u zien.
V: Dag mevrouw, daar zijn we weer.
A: Volgens mij ben je alleen.
V: Oh, je staat op scherp, is dat van-

avond nodig?
A: Jazeker, als je je klanten te vriend

wil houden, moet je scherp zijn.
V: Ik snap het wel. Daarom is Gerrit

Anker er weer bij, die zit er ook zo
bovenop.

A: Dat is de aard van het beestje:
eens brandweerman, altijd brand-
weerman.

V: Nou, voor een stukje in 'de Sleutel-
post' is hij ook altijd te porren, dat
heb je zeker wel gezien?

A: Natuurlijk heb ik dat gezien, ik
lees hem als eerste. Maar Gerrit
stuurt ons ook vaak een kaartje.

V: Dat zouden er meer moeten doen,
veel kaartjes ontvang je niet meer
met al die mail, toch?

A: Valt wel mee. En weet je, Gerrit
schrijft er ook altijd hele verhalen
op. Tot de kaart vol is, dat vinden
Frans en ik zo leuk.

V: Zijn er geen kaneelkussentjes
meer?

A: Jawel hoor, achter de Kleurfonds-
pot. Wim eet ze echt niet allemaal
alleen op!

V: Volgens mij was je de snoeppot de
vorige keer vergeten?

A: Ja, dat klopt, vandaar dat er toen
zo weinig geld in de ballenbus zat.
Nog geen tweeënhalve euro en dat
met meer dan 50 man in de zaal.

V: Misschien zijn ze aan het sparen
voor de schriftelijke Kerstveiling?

A: Oh..., Ja, dat zou kunnen.
Laten we het hopen voor onze
‘veilingjongens’. Tenslotte is het
hun eerste keer, dan zou een goed
resultaat wel van pas komen.

V: Eventjes terug, 'de Sleutelpost'
blijft toch wel in kleur?

A: Ja weet je, daar ga ik niet over, dat
is Frans z'n pakkie an. Wat ik wel
weet is, dat vier middenpagina's
zo'n kleine 100 euro extra kost.
En dat vier keer per jaar. Tel uit je
winst. Met tweevijftig in de pot
red je dat niet.

V: Bijdehandje, dat snap ik ook wel.
Maar er kan toch worden over
gestapt naar een ander? Ik zie wel
eens bladen van een andere vereni-
ging, helemaal in kleur. En dat is
misschien goedkoper ook.

A: Nou praat ik voor m'n beurt, maar
Frans blijft z'n drukker trouw tot
die er over een paar jaar mee stopt.
Die doet het prima en samen kun-
nen ze het heel goed vinden.

V: Dus?
A: Niks dus, ik ga er niet over, zei ik

toch.
V: Doe maar niet zo aangebrand, een

mens mag toch wel wat vragen?
A: Nou, je weet nu hoe de vlag erbij

staat? Vertel het nu maar gauw
verder. Wil je koffie?

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (33)
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Op 17 oktober was er op de Postex
in Apeldoorn ook de jaarlijkse Dag van
de Jeugdfilatelie.
Drie jeugdleden van onze vereniging
deden daaraan mee door albumbladen
te maken en daarmee te exposeren.
Ja, ja, de jeugd durft dat wel, maar
waar blijven de ouderen?

De juryresultaten waren bijzonder
mooi.
Als eerste werd Linda van As beoor-
deeld met haar inzending over ‘Roof-
vogels en Uilen’. Zij had dit heel leuk
gedaan en het advies voor haar was om
zich te gaan specialiseren in valken of
uilen. Ga door Linda!

Daarna kwam Paula Nijenhuis aan de
beurt. Haar inzending over ‘Apen’
vond de jury bijzonder mooi. Paula had
zes bladen hierover gemaakt. Omdat de
jury volgend jaar graag 12 bladen van
haar wil beoordelen, kreeg zij de aan-
moedigingprijs. Bravo Paula!

Tenslotte Mireille Kniese.
Zij had al 12 bladen over ‘De Leeuw’
gemaakt en kreeg daarom een punten-
beoordeling. Zij scoorde 67 punten en
dat is heel hoog voor een eerste inzen-
ding. Prima gedaan Mireille!
De jeugdleiders zijn trots op deze
kanjers van jeugdleden.
Ga zo door meiden!

de jeugdleiders,
Willem Hogendoorn - Eric Kniese

Paula Nijenhuis - ApenLinda van As - Roofvogels en Uilen

Mireille Kniese - Leeuwen

Dag van de

Jeugdfilatelie
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Kleur Fonds
bijna uitgeput!

Vorig jaar stond dit opschrift erboven
met een vraagteken. Waarom dan nu
met een uitroepteken?
Omdat uw reactie - om het zacht uit te
drukken - wat tegenvalt.
Het lijkt alsof u het ‘normaal’ begint te
vinden dat ‘de Sleutelpost’ voor een
deel in kleur wordt afgedrukt.
Maar mensen, dat kost wel extra.

Als redacteur doe ik graag mijn best,
maar de liefde kan niet van één kant
komen. Anders krijg ik last met de
penningmeester.
Die gaat anders gewoon de contributie
extra verhogen en dat wilt ú toch ook
liever niet?
Of weer helemaal zonder kleur?

In het potje (met de kleurige ballen)
op de bar zat:
in september 3,40 euro;
in oktober 5,75 euro;
in november 2,40 euro,
dat is samen 11,55 euro.

Daar kan ‘de pijp niet van roken’, dat
snapt u toch ook wel.
Vorig jaar in dezelfde tijd was dat nog
€ 28 en dat hield ook al niet over.
Dus, laat zien dat u van kleur houdt.

Frans Hemelop

Cinderella?

Een vraag aan lezers van 'de Sleutel-
post' die België als verzamelland heb-
ben.
De getoonde postzegel(?) met knuffel-
beren kreeg ik in handen op een brief-
stukje, jammer genoeg niet compleet.
Met als afstempeling Gent X en wat
lichte golflijnen, dus wel gelopen.
Geen lands- noch waardeaanduiding
is er op te vinden.

Maar nu mijn vraag:
Is dit wel een uitgave van de Belgische
Posterijen?

Of een 'cinderella' die er terloops is
doorgeglipt en aan controle ontgaan is.
Mogelijk dat een medelid de oplossing
weet van deze zegel.
Bij voorbaat mijn dank.

Gerrit Anker - (071) 541 00 04

Wie help Gerrit uit de brand?
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Bestellerstempels werden voor het
eerst toegepast vanaf 1855 als contro-
lemiddel bij de bestelling van corres-
pondentie.
Cees Janssen eindigde deel 1 met de
introductie van bestellerstempels in
Leiden. Vanaf dat punt gaan wij hier
verder.
Maar eerst geef ik u de alinea’s die
Cees aan het eind van zijn reeks plaatst
en die u pas veel later te zien krijgt.
Naar mening van de redactie geven die
alinea’s echter uitstekend weer wat
Cees bedoelt, leest u maar verder.

Cees Janssen:
De meeste verzamelaars van afdrukken
van poststempels zijn meer geïnteres-
seerd in dagtekeningstempels, zoals de
tweeletterstempels, de kleinrondstem-
pels, de grootrondstempels, de lange-
balk- en de kortebalkstempels.

Het bestellerstempel heeft bijna nooit
de aandacht gekregen die het verdient.
Het is uiteindelijk veel ‘persoonlijker’
dan het dagtekeningstempel. Het is het
kenmerk van een persoon, die als post-
besteller de brief of prentkaart in een
brievenbus in Leiden of waar dan ook
heeft bezorgd. Dat geeft zeker een ex-
tra dimensie aan het poststuk.
En kijk eens bij uw eigen poststukken
die een adres dragen van Leiden.
Wie heeft een poststuk met een zeer
laat gebruik van het bestellerstempel
met volgnummer 1?
Uit de stempelboeken is het niet op te
maken, maar is dat stempel uit 1868
nooit vervangen door een nieuw
exemplaar?

Tot zover de overpeinzingen van Cees.
Laten we verder gaan met deel 2.

100 postbestellers
in Leiden:
bestellerstempels

2

Belgische briefkaart, met
onleesbare afstempeling in
België, verzonden naar Den
Haag - zie aankomststempel.
Daarna is hij door heel veel
postbestellers afgestempeld.
Op zoek naar die (aardige)
Jongejuffrouw?

De poststukken bij dit
artikel zijn - met dank -
ontleend aan de website
van de heer G. Radstaat:
www.gradstaat.nl/index.htm
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In november 1868 waren op het post-
kantoor te Leiden tien postbestellers in
dienst. Leiden was het vijfde postkan-
toor, na Amsterdam, ’s-Gravenhage,
Rotterdam en Utrecht, dat besteller-
stempels ontving.
De tien postbestellers van Leiden ver-
zorgden elke dag zes postbestellingen.

1868-11-07
Nummers .1 tot en met .10

De bestellerstempels met de nummers
.1 tot en met .10 werden verstrekt op
7 november 1868. Tevens werden de
letterkarakters A tot en met F toege-
zonden voor zes postbestellingen per
dag.

De bestellerstempels werden door de
bestellers bij zich gehouden tijdens hun
bestelronde. Daarom komt het voor dat
complete stempels, inclusief de letter-
karakters, wel eens werden verloren.
Ook de losse letter raakten wel eens
zoek. Ze waren met een veertje in het
stempel geklemd en schoten wel eens
los. Vandaar dat regelmatig nieuwe let-
terkarakters werden verstrekt.

1872-09-23
Letters A, B, D, E en F

Ter vervanging van door de postbestel-
lers verloren letterkarakters werden op
23 september 1872 van de letters A, B,
D en F één nieuw exemplaar toegezon-
den en van de letter E twee exempla-
ren.

In 1874 werd het bestellerkorps van
Leiden met drie collega’s uitgebreid.
Ook zij ontvingen een bestellerstempel.
Deze bestellers kregen de beschikking
over de letters A tot en met E voor vijf
postbestellingen per dag.

1874-03-04
Nummers .11, .12 en .13

Vervolgnummers .11, .12 en .13 wer-
den verstrekt op 4 maart 1874. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met
E toegezonden voor vijf postbestellin-
gen per dag.
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Vier jaar later, in 1878, werden weer
drie nieuwe postbestellers door de
directeur van het postkantoor Leiden
aangenomen. Ook deze drie bestellers
ontvingen de letterkarakters voor vijf
postbestellingen per dag.

1878-02-06
Nummers .14, .15 en .16

Vervolgnummers .14, .15 en .16 wer-
den verstrekt op 6 februari 1878.
Tevens werden de letterkarakters A tot
en met E toegezonden voor vijf post-
bestellingen per dag.

Door allerlei oorzaken konden bestel-
lerstempels beschadigd of defect raken.
Dit onder andere door het stempel te
laten vallen waardoor het brak of on-
bruikbaar werd.

1879-07-02
Nummer .14

Op 2 juli 1879 werd een nieuw bestel-
lerstempel met volgnummer .14 toege-
zonden ter vervanging van het exem-
plaar verstrekt op 6 februari 1878 dat
defect was geraakt.

Deze briefkaart naar de Witte Singel in Leiden werd (gemakshalve?) ontwaard met
het bestellerstempel B .35. Dat is veel galanter dan een streep met een balpen.
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In 1880 werden nog drie postbestellers
in Leiden aangenomen.

1880-03-09
Nummers .4, .17, .18 en .19

Vervolgnummers .17, .18 en .19 wer-
den verstrekt op 9 maart 1880. Verder
werd een nieuw bestellerstempel met
nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het exemplaar verstrekt op 7 no-
vember 1868 dat defect was geraakt.

1880-04-01
Nummer .6

Op 1 april 1880 werd een nieuw bestel-
lerstempel met volgnummer .6 toege-
zonden ter vervanging van het exem-
plaar verstrekt op 7 november 1868 dat
defect was geraakt.

In 1880 kwam de twintigste postbestel-
ler in dienst. Daarmee was het aantal
bestellers in 12 jaar tijd in Leiden ver-
dubbeld.

1880-06-05
Nummers .5 en .20

Vervolgnummer .20 werd verstrekt op
5 juni 1880. Verder werd een nieuw
bestellerstempel met volgnummer .5
toegezonden ter vervanging van het
exemplaar verstrekt op 7 november
1868 dat defect was geraakt.
In 1883 werden twee postbestellers in
dienst genomen, waardoor het aantal
op 22 kwam.

SLEUTELTJE

GRATIS TE PLAATSEN

Voor ieder lid - eens per jaar.

e-mail: f.hemelop@wxs.nl of  (071) 521 29 38
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1883-04-06
Nummers .21 en .22

Vervolgnummers .21 en .22 werden
verstrekt op 6 april 1883. Ook werden
de letterkarakters A tot en met F toe-
gezonden voor zes postbestellingen
per dag.

Een jaar later volgde opnieuw uitbrei-
ding, nu met drie postbestellers.

1884-02-25
Nummers .23, .24 en .25

Vervolgnummers .23, .24 en .25 wer-
den verstrekt op 25 februari 1884.

1885-05-30
Nummers .8, .10, .11 en .13

Op 30 mei 1885 werden nieuwe bestel-
lerstempels met de volgnummers .8,
.10, .11 en .13 toegezonden ter vervan-
ging van de exemplaren verstrekt op
7 november 1868 (nummers .8 en .10)
en 4 maart 1874 (nummers .11 en .13).

Weer twee nieuwe postbestellers wer-
den aangenomen in 1886. Zij moesten
weer zes postbestellingen per dag ver-
zorgen.

1886-01-02
Nummers .26 en .27

Vervolgnummers .26 en .27 werden
verstrekt op 2 januari 1886. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met
F toegezonden voor zes postbestellin-
gen per dag.
Ook de uitbreiding met maar liefst acht
postbestellers in 1890 betekende, dat
deze zes postbestellingen per dag
moesten verzorgen.

Klein model ‘rijdend postkantoor’ uit 1971.
In 1939 was het eerste een lange oplegger.
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1890-02-07
Nummers .28 tot en met .35

Vervolgnummers .28 tot en met .35
werden verstrekt op 7 februari 1890.
Tevens werden de letterkarakters A tot
en met F toegezonden voor zes postbe-
stellingen per dag.

1890-04-26
Nummers .8, .10 en .13

Op 26 april 1890 werden drie nieuwe
bestellerstempels met de volgnummers
.8, .10 en .13 toegezonden ter vervan-
ging van de stempels verstrekt op 30
mei 1885.

 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

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

Deze plaats
is nog vrij!

Wie wil hier een
sponsor-advertentie

plaatsen?

Slechts € 20,– per jaar,

waarvan € 5,– à € 6,–
naar uw zelf gekozen

goede doel gaat.

(zie ook blz. 28)
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Op 14 november was ik aanwezig bij
de Dutch American Heritage Day die
gehouden werd in Delfshaven en in
het teken stond van ‘400 jaar Pilgrim-
fathers’.

De bijeenkomst werd gehouden in de
sfeervolle Pelgrimvaderskerk (afb. 1).
Ik was daar met mijn postzegeltentoon-
stelling over de Pilgrims, en ik moet
zeggen dat het een aparte ervaring is
om in zo’n sfeervolle en mooie kerk te
mogen exposeren.
Er werd o.a. een inleidend woord ge-
sproken door USA Consul Generaal
Mrs Julie Ruterbories.
Ook de Leidse historicus Jeremy Bangs
van het ‘Leiden American Pilgrim Mu-
seum’ hield een presentatie.

Wat mij het meeste bij bleef was de
presentatie van H.J. Trap over het
thema ‘Waarom uit Delfshaven’, waar-
bij ingegaan werd op de reden waarom
de Pilgrimfathers in 1620 nu juist uit
Delfshaven (tegenwoordig gemeente
Rotterdam) vertrokken.
De conclusie uit het ingestelde onder-
zoek was simpel, namelijk ‘toeval’.
Het had ook Amsterdam of Vlissingen
kunnen zijn.

Waar ik de deelnemers van deze
bijeenkomst mee kon verrassen was
het feit dat de Pilgrims uit Delfshaven
vertrokken ook op postzegels is terug
te vinden.
In 1992 gaf het Eiland Man twee post-
zegels (doorloper) uit, waarop de in-
scheping van de Pilgrims in Delfshaven
is te zien. (afb. 2). Met kleine bootjes
varen ze vanaf de kade van Delfshaven
naar het schip de ‘Speedwell’.
In Engeland stapten ze over op het
schip de ‘Mayflower’, waarmee ze uit-
eindelijk naar de USA gingen.

afb. 2 - vertrek uit Delfshaven

Delfshaven

afb. 1 - Pelgrimvaderskerk Delfshaven
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Men vond het zeer bijzonder dat zo’n
historisch feit ook op postzegels is te-
rug te zien.
Zo zie je maar weer: ‘de hele wereld-
geschiedenis is op postzegels terug
te vinden’.

Willem Hogendoorn

Het bestuur en
de redact ie

wensen u al len
pret t ige

feestdagen en
een gezond

en voorspoedig

2010

Nog
steeds

te koop!

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

Mooie frankeerzegel: 6 ct voor de club!

Verzamelt u Persoonlijke Postzegels?
Tijdens POSTEX 2009 is op 16 oktober de Specialistenvereniging Persoonlijke
Postzegels opgericht.
De vereniging is van plan om onder meer de volgende zaken te gaan doen:

U kunt lid worden door door een e-mail te sturen naar PPZ2009@live.nl.
Contributie voor seniorleden is € 20 en juniorleden kunnen gratis lid worden.

- publicaties van artikelen - uitgifte van persoonlijke postzegels
- promotieactiviteiten - opzetten van eigen website met faciliteiten
- opzetten van een databank van

persoonlijke postzegels
- organisatie van exposities van persoonlijke

postzegels
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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 maart inleveren tot en
met 26 februari 2010.

In dit nummer:

De fopzegel van Jaap
In 1966 - op de trouwdag van prinses
Beatrix - barstte een bom boven het
hoofd van de graficus Jaap Wapenaar
(33), die iets had gepresteerd waartoe
de minister niet bij machte bleek. Hij
fabriceerde op eigen houtje een her-
denkingszegel ter gelegenheid van
HET huwelijk.
Wat heeft hem tot zijn stunt gedreven?
Het idee rijpt als het huwelijk een paar
maanden voor hem ligt. Minister Suur-
hoff torpedeert het plan om een huwe-
lijkszegel uit te geven omdat de tijd
van voorbereiding te kort is. Er zou 4
maanden nodig zijn om zo’n zegel te
ontwerpen, drukken, distribueren, enz.

Jaap Wapenaar werkt bij een grafisch
bedrijf, verstaat iets van het vak, en
denkt er het zijne van. In het bedrijf
werkt hij in de lunchpauzes aan zijn
project. Niemand valt iets op, Jaap
experimenteert wel vaker.

Onder zijn kundige vingers en scherpe
oog ontwikkelt de postzegel zich voor-
spoedig. Kleur voor kleur, de cijfers
worden ontworpen, 18 cent + 12 cent
‘voor het geschenk’, in het veld komen
sierlijk de letters B C. Een geloofwaar-
dige zegel met kleur, tanding en gom.
Alles bij elkaar heeft Jaap er nog geen
4 uur aan gewerkt, ontwerpen, tekenen,
monteren en drukken inbegrepen. Hij
heeft de zegels, in blokken van 4, afge-
drukt; in totaal 16 zegels.
Een vriend krijgt ‘speciaal gefran-
keerd’ het volgende briefje: ‘Zoals je
ziet heb ik geen 4 maanden nodig om
een postzegel te maken. Een zeldzaam-
heid, de eerste van enkele, die in om-
loop komen. Ik krijg een borrel van je.’

Wim Groenewegen

Filate-
listigheden

30



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


