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Redactieve

bijdrage

Was dat een dikke envelop of niet?
Zelfs zonder veilinglijst voor juni, want
die heeft u in maart al ontvangen.
Het bestuur vond - na 12 jaar - het wel
weer tijd om een enquête te houden.
Dan kunt u ons op ideeën brengen en
voorzien van nuttige informatie.
In 1998 reageerde 40% van u positief
door mee te doen.
Ik hoop (en verwacht) dat het nu 50%
zal worden.
Werkt u daaraan mee? Alvast bedankt.

Het tweede nummer in het 50-jarig
jubileumjaar van ‘de Sleutelpost’ heeft
zes kleurenpagina's. Dat was nodig om
de bijdrage van onze voorzitter Willem
Hogendoorn kleurig te illustreren.
Zijn inspiratie heeft hij nu geput uit
‘Corruptie’. Niet schrikken, hij schrijft
er alleen maar over.

Ook duik ik voor u in de geschiedenis;
over het ontstaan van de naam van ons
lijfblad. We hebben 'de Sleutelring' van
de belastingdienst overleefd; dat blad
bestaat al jaren niet meer.
En met uw medewerking gaat ons blad
‘de Sleutelpost’ een lange toekomst
tegemoet, daar ben ik van overtuigd.

Omdat uw bijdragen voor ‘Zo is het
gekomen’ spijtig genoeg uitblijven
(kom op nieuwe leden!) introduceer ik
een nieuwe reeks.

In 'Dit is mijn postzegel' kunt u kort
blijven, dat is wel zo makkelijk.

Er is ook weer een aflevering van de
heer Taselaar, zoon van mijn voor-
ganger die van 1947 tot 1968 ook al
zo'n trouwe penningmeester was.
Hij toont een ansichtkaart uit Rijsoord.
Ook al 70 jaar oud, net als onze club.

En de voorlaatste aflevering van Cees
Janssen over de 100 Leidse postbestel-
lers. In september nog een stukje en
dan zijn we even uitgestempeld.
Dus in of na september heeft u weer
volop ruimte om ook iets aan uw mede-
leden te tonen.
Ik nodig u daar graag voor uit.

Op de laatste bladzijden komen de per-
soonlijke postzegels weer aan bod.
Die ‘zwerven’ trouwens in het hele
blad rond als u er goed op let.
Er zijn er ook al miljoenen van; daar-
over de volgende keer meer. Ik wacht
nog op een reactie van TNT Post.

Veel genoegen met deze aflevering.
Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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juni 2010

15 ledenbijeenkomst met veiling

juli en augustus 2010

geen bestuursvergadering en ledenbijeenkomst

september 2010

3 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 183

14 bestuursvergadering

20 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 183

27 bijeenkomst voor de Jeugd

28 ledenbijeenkomst met veiling

... en alvast voor ...

oktober 2010

15/17 Postex 2010 in Apeldoorn

Zie ook de activiteitenagenda: blz.13

Agenda
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Onze maandelijkse bijeenkomsten
hebben altijd een veiling, soms een
dialezing of een andere attractie.
Plaats: recreatiezaal Verzorgingshuis
’Rijn en Vliet’, Aaltje Noordewier-
laan 1 te Leiden.
We beginnen om 20.15 u., maar de
zaal is al om 19.45 u. open, zodat u
de gelegenheid heeft om de veilingka-
vels te bekijken of iets te ruilen.

Bijeenkomsten

Bij overtreding van de voorschriften
gelden de volgende boeten:

bij te laat betalen van de aankoop
€ 0,25 per dag;

de rondzending te lang vasthouden
€ 0,15 per dag en

bij verzenden van een aanmaning
€ 0,50 voor porti- &
administratiekosten.

Rondzenddienst

fosforlamp en 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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Vacatures.
Om een vereniging goed te laten
draaien, heb je leden nodig, die willen
helpen. Anders lukt dat echt niet.
Binnen de vereniging hebben we een
aantal vacatures en in de toekomst
komen er nog een paar bij.

Laat ik ze even met u doornemen:
 barcommissie

de leden van deze commissie zorgt
er voor dat tien keer per jaar tijdens
onze bijeenkomsten iedereen een
drankje kan nuttigen. We zoeken
een of twee leden die twee keer per
jaar tijdens de vergaderingen mee
willen helpen bij de bar.

 bestuur
we missen in het bestuur nog een 2e
penningmeester en 2e secretaris.

 voorzitter
ik ben in februari 2011 aftredend,
en na inmiddels 6 jaar als secretaris
en 9 jaar als voorzitter ‘dienst ge-
daan’ te hebben, wordt het tijd dat
ik mijn functie ga overdragen.
Hoewel het een hele leuke functie
is, stel ik mij dus niet herkiesbaar,
maar wil ik de vereniging nu een
tijdje vanuit de zaal verder gaan
volgen.

 hoofd rondzenddienst
ook het hoofd rondzenddienst is in
februari 2011 aftredend. Hij stelt
zich gelukkig wel herkiesbaar.
Hoewel u het misschien niet zou
zeggen, is hij al boven de 70.
Het zou dus fijn zijn als een van
onze leden met hem zou willen
‘meelopen’ om in geval van nood in
te kunnen springen. Als hij om één
of andere reden zou uitvallen, ligt
de rondzenddienst namelijk plat.

Ik weet het, iedereen is druk.
Maar onze vereniging moet wel vol-
doende vrijwilligers hebben om te
blijven functioneren.
Ik doe daarom een dringend beroep op
u om eens na te denken over boven-
staande vacatures.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij
altijd benaderen.

Ik wens u een goede vakantie.
Willem Hogendoorn

Van de

voorzitter

Weet u dat ons aanbod nog steeds geldig is?

Voor de vakantie lid worden? Dat is GRATIS! Zegt dat voort.
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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:
A. de Bruijn Ter Aar
W. de Jong Leiden
H. van Loef Leiden
K.G. Wolthuis Oegstgeest

Onzet uit lidmaatschap:
J.J. de Graaff Leiden
B.A. Slui Leiden

Overleden:
J.C. van Steijn Leiderdorp

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

Ledenmutaties

Ledenpas KNBF
ook geldig in 2010

Het bondsbestuur werkt aan een
vernieuwde ledenpas.
De waarde van de ledenpas ligt in de
faciliteiten voor de houder. Het bonds-
bestuur beraadt zich thans op waarde-
volle faciliteiten.
Als u ideeën heeft over faciliteiten
of over bedrijven en/of organisaties
die faciliteiten willen bieden, horen wij
graag van u(*).

De geldigheidsduur van de huidige
pas loopt nog tot eind 2010.

bron: Bondsbrief nr 88 - februari 2010

(* graag uw reactie naar de secretaris
Jan van de Kasteele - zie blz. 1)

Van de veiling-
commissie

De veilingmeesters willen graag af
van de retourkavels, die aan het eind
van de looptijd zijn.
Meer dan één keer aageboden en
nog niet verkocht!
U wordt verzocht uw retourkavels af
te halen in september tijdens de leden-
bijeenkomst.
Alvast hartelijk bedankt voor
uw medewerking.

de veilingcommissie

MEDEDELING
Waardebonnen (ook in guldens)

blijven geld waard!

waardebon van ƒ 5,– = € 2,27
waardebon van ƒ 10,– = € 4,54
waardebon van ƒ 15,– = € 6,81
waardebon van ƒ 25,– = € 11,34

Alle bonnen kunt u inleveren bij:
betaling contributie - veiling

rondzenddienst - postzegelhandel
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leden-

vergadering

De voorzitter heet ieder welkom, in
het bijzonder de ereleden Vijlbrief en
Groenewegen.
De heer Van Waveren heeft een deel
van zijn verzameling tentoongesteld en
geeft daarop een toelichting.
De notulen van 23 februari 2010 wor-
den ongewijzigd vastgesteld.
De secretaris heeft een bericht van
LIMPHILEX XL 2010, die in oktober
zal worden gehouden.
De voorzitter deelt mee dat na het wat
kritische stuk van Mr X in het Maand-
blad, waarin de ‘rebellen’ werden ge-
prezen, er nu ook een zeer positief stuk
over de LVvP in het Maandblad staat.
Daarin wordt de vereniging geprezen
als een zeer actieve vereniging.
Helaas hebben vier leden hun contribu-
tie nog niet betaald. De voorzitter stelt
voor hen te schorsen. De vergadering
gaat akkoord.
De tentoonstelling HertogPost wordt
op 28/30 mei gehouden in de Brabant-
hallen in Den Bosch. Twee van onze
jeugdleden zullen daar op de Dag van
de Jeugdfilatelie exposeren.
De heer W. de Jong heeft zich aange-
meld als lid. Tom Hoogeboom als
jeugdlid. Zij worden toegelaten als lid.
De voorzitter deelt mee dat de heer
E. den Boer adviseur van het bestuur
wordt. Hij zal in eerste instantie op

zich nemen om de ‘Doe eens een gooi’
puzzels te gaan verzorgen.
De veiling heeft, zoals gebruikelijk in
maart, weer een groot aantal kavels.
Dit keer zijn het er 120. De veiling
heeft een vlot verloop en er wordt veel
verkocht. Er gaan slechts 15 kavels
retour.
De heer J. Immerzeel krijgt de eerste
prijs bij de verloting.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
De voorzitter wint de eerste prijs in de
gratis verloting en schenkt deze aan de
jeugd.
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept iedereen op om bij de leden-
vergadering aanwezig te zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

De voorzitter heet ieder welkom, in
het bijzonder de ereleden Vijlbrief en
Groenewegen.
De notulen van 23 maart 2010 worden
ongewijzigd vastgesteld.
De secretaris heeft een brief met prijs-
lijsten van Smits Philately uit Utrecht
binnen gekregen. Belangstellenden
kunnen een exemplaar meenemen.
Twee leden, de heren J.J. de Graaff en
B.A. Slui, hebben hun contributie nog
steeds niet betaald.

Ledenbijeenkomst
23 maart 2010 - 66 aanwezigen

Ledenbijeenkomst
27 april 2010 - 53 aanwezigen
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De voorzitter stelt voor hen op grond
van artikel 3, lid 5, van het Huishoude-
lijk reglement hem uit het lidmaatschap
te ontzetten. De vergadering gaat ak-
koord.
De vorige maand is helaas een lid als
wanbetaler aangemerkt. Deze is echter
al vorig jaar overleden. De vereniging
heeft tegenover de nabestaanden excu-
ses aangeboden.
De voorzitter heeft voor belangstellen-
den weer enige velletjes met de postze-
gel van ‘Het LAKTHEATER moet
blijven’ bij zich.
Naast de stuiverboeken zijn er nu ook
enveloppen te koop voor 10 cent.
Om het postzegelgehalte van de bijeen-
komst te verhogen heeft de heer R. van
Melle enkele dozen met enveloppen
meegenomen.
De voorzitter heeft voor geïnteresseer-
den de uitvergrote tekst van de boeken-
postzegel bij zich.
De heren J. de Bruijn en H. van Loef
worden toegelaten als lid.
De heer Pieters presenteert een dia-
lezing over de veelzijdigheid van het
verzamelgebied Zwitserland.
De veiling heeft een vlot verloop. Wel
gaan er veel kavels retour (38).
De heer en mevrouw van Melle hebben
ieder 205 punten en krijgen de eerste
prijs in de Doe-eens-een-gooi-puzzel.
De heer J. Bosmans krijgt de eerste
prijs bij de verloting. Dit is een serie
Europazegels.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.

De heer J. Pieters wint de eerste prijs
in de presentieverloting en schenkt die
aan de jeugd.
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept iedereen op om op 25 mei
aanwezig te zijn. Daarna sluit hij de
vergadering.

De voorzitter heet ieder welkom, in het
bijzonder het erelid de heer Vijlbrief.
De notulen van 27 april 2010 worden
ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter wijst er op dat er naast de
vijf cent boeken ook enveloppen voor
10 cent per stuk liggen.
Komende februari zijn weer twee be-
stuursleden aftredend. De heer Pieters
stelt zich beschikbaar voor een nieuwe
termijn. Maar het is wenselijk dat hij
een plaatsvervanger krijgt die al mee-
draait.
De voorzitter is ook aftredend en zal
niet herkiesbaar zijn.
Verder mist het bestuur nog een tweede
secretaris en een tweede penningmees-
ter. Hij roept de aanwezigen op zich
aan te melden voor al deze functies.

Wegens het WK voetbal worden er
weer veel zegels uitgegeven. De voor-
zitter wijst op het verschijnen van Ne-
derlandse, persoonlijke postzegels.
De heer K.G. Wolthuis uit Oegstgeest
wordt toegelaten als lid.

Algemene ledenvergadering
25 mei 2010 - 54 aanwezigen
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De heer Cees
Jansen toont op
zijn luchtige
manier een zeer
interessante
Powerpoint-
lezing over
Lundy.

De veiling heeft
een vlot ver-
loop; er gaan 26
kavels retour.

De doe-eens-
een-gooi-puzzel is dit keer gemaakt
door Marijke Vos en gaat over bad-
minton. De heer Van Melle heeft acht
vragen goed en krijgt de eerste prijs.

De heer Wortman krijgt de eerste prijs
bij de halve-euro-verloting. Dit is een
serie kinderzegels.
De voorzitter deelt mee dat op de
ledenpas van de Bond wordt vermeld
dat deze tot 31 december 2009 geldig
is. Door de Bond is echter gemeld dat
dit verlengd is tot 31 december 2010.
Mevrouw M. Vos wint de eerste prijs
in de gratis verloting.
De voorzitter bedankt de barbezetting
en noemt daarbij speciaal mevrouw
Van Melle die bereid was in te vallen.
Hij roept iedereen op om op 15 juni
(derde dinsdag!) aanwezig te zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

J. van de Kasteele
secretaris

De ‘Puffin’
(papegaaiduiker)

staat niet alleen óp de
postzegel van Lundy,
maar is daar ook de

munteenheid

...begin van een nieuwe reeks?

Dit is aflevering 0, als voorbeeld.

De volgende met uw postzegel?

Stuur uw bijdrage dan gauw in
voor aflevering 1 in september.
Bij voorkeur met uw ‘eigen post-
zegel’, dus zegel én gezicht.
Zonder ‘postzegel’ is de ‘D’ zo kaal.

Land Nederland

Datum 17 januari 2010

Waarom kies
je deze zegel?

Het ontwerp én het uit-
eindelijke effect van de
zegel heeft emotie bij

mij losgemaakt. En ik had niet verwacht
dat dat ook bij veel anderen het geval zou
zijn, vooral buiten onze club.
Wat vind je er
mooi aan?

Het evenwicht tussen
tekst en beeld.

0

it is mijn postzegel

... en weet u waarom?
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‘Mijn’ zegel is bedoeld als voorbeeld
hoe de reeks eruit gaat zien en heeft
een vrij zwaar onderwerp.

Natuurlijk mag het onderwerp ook
vrolijk zijn: een circus, een vakantie
of een feest.
Of als de postzegel opvalt of
op een bijzondere manier in bezit
is gekomen.
Of zomaar een postzegel.

Als het maar uw postzegel is.

Geef in ieder geval:
Land? Datum? en: Waarom kies je
deze zegel?
De andere vragen mogen ook, maar
kunt u zelf aanpassen.

Veel succes! Ik ben benieuwd.
Frans Hemelop

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/

Hoe komt je
er aan?

Zelf ontworpen als
persoonlijke postzegel
voor het jubileum van
onze club.

Waar gaat de
zegel over?

Cleveringa heeft laten
zien dat je moet doen
waarin je gelooft en

wat je geweten je ingeeft.
Hij is daarmee het symbool geworden
van het motto van de Universiteit Leiden
‘Praesidium libertatis’ (Bolwerk van de
vrijheid).
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17 januari 2010
1940, een moedig jaar - (1940-2010)

velletje van 10 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44.

leden
€ 5,–

niet-leden
€ 6,–

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

Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies

22 juni
Mooi Nederland - Leeuwarden
velletje met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,44

Mooi Nederland - Verzamelvelletje
met 5 verschillende gegomde
zegels van € 0,44

Nog
steeds

te koop!

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

Mooi frankeren én 6 ct voor de club!

Bestuur en redacteur

wensen u een goede

en gezonde vakantie

en tot ziens op

28 september

Weinig Activiteiten



14

Geacht verenigingslid,

Het bestuur wil u, door middel van
deze enquête, vragen hoe u over ver-
schillende activiteiten van de vereni-
ging denkt. Ook vragen wij over uw
persoonlijke interesse in de filatelie.
In 1998 werd ook een uitgebreide en-
quête gehouden, maar dat is alweer
twaalf jaar geleden.
In die tien jaar werden ruim 70 leden
lid van onze vereniging; daarvan zijn er
nog zo’n 50 over.
Wij hebben nu ongeveer 250 leden.
Aan 50 leden wordt dus voor het eerst
gevraagd om aan een enquête mee te
doen. Maar ook van de 200 leden, die
al langer dan twaalf jaar lid zijn, willen
wij graag weer eens horen, hoe zij nu
over het reilen en zeilen binnen de ver-
eniging denken.

Doelstelling enquête
Als je vragen stelt, zeker als het er zo-
veel zijn als in deze enquête, ontkom je
niet aan een zekere vorm van nieuws-
gierigheid.
Vragen moeten echter een doel hebben.
Met de antwoorden moet het bestuur
'iets kunnen doen'; voor toekomstig be-
leid of verbetering ervan.
Er is daarom zoveel mogelijk op gelet
of de vragen niet alleen uit nieuwsgie-
righeid zijn gesteld. Als dat gevoel u
toch bekruipt, wilt u dan zo vriendelijk
zijn ons er bij die vraag op te wijzen.

Mag ik anoniem blijven?
In de enquête zitten negen vragen, die
om een zodanige reactie vragen, dat u
niet anoniem kunt blijven. Als u die
vragen beantwoordt, moet het bestuur
met u in contact kunnen treden, van-
daar.
Het zijn de vragen: 2.3., 2.17., 2.18.,
3.25., 3.30., 4.13., 6.5., 6.15 en
(eventueel) 7.2.
Als u geen antwoord hebt of wilt geven
op deze vragen, dan mag u de enquête
volledig anoniem laten. U hoeft dan
geen naam, (eventueel e-mail-)adres en
lidnummer in te vullen.
Lees in ieder geval punt F. nog even,
voordat u beslist of u anoniem wilt blij-
ven.
Het bestuur ontvangt liever een ano-
niem ingevuld formulier, dan geen for-
mulier terug!
Als het u niet uitmaakt, wilt u dan de
gegevens bij 1.1. en 1.2. wel invullen?

Een enquête?
Inwinnen informatie of
nieuwsgierigheid?
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Hoe zit het met de privacy?
U behoeft zich, na het beantwoorden
van de vragen in deze enquête, niet on-
gerust te maken.
Het bestuur verkoopt geen (e-mail-)
adressen, geen belangstellingsregistra-
tie en geen cijfers aan andere verenigin-
gen, instellingen of commercieel geïn-
teresseerden. Niet aan TNT Post, niet
aan de Koninklijke Nederlandse Bond
van Filatelistenverenigingen of wie dan
ook. Daar kunt u van verzekerd zijn.
Met uw gegevens wordt secuur omge-
gaan.
De enige die er iets van zult zien, bent
u! En het enige dat u ervan zult zien,
via de Sleutelpost, zijn overzichten en
vergelijkende cijfers. Zonder namen of
persoonlijke gegevens, natuurlijk.
En meer of verbeterde activiteiten
van UW vereniging.
De enquête is zodanig in elkaar gezet
dat de persoonlijke gegevens op het
eerste blad staan. Dat blad wordt tij-
dens en na de verwerking van de gege-
vens afzonderlijk bewaard, zodat de
privacy optimaal wordt beschermd.

Wat kost dat niet allemaal?
Het bestuur wil graag zoveel mogelijk
ingevulde enquêteformulieren terug
ontvangen. Om dat te stimuleren is
overwogen om een gefrankeerde enve-
lop voor antwoord bij te voegen.

Dat kost echter 250 x € 1 = € 250 en
dat geld kunnen wij beter besteden.
Ook een, voor leden gratis, antwoord-
nummer van TNT Post loopt in de pa-
pieren.
We hebben een voor u èn voor de ver-
eniging voordelige oplossing gevon-
den:
- vul het enquêteformulier zo snel mo-

gelijk in;
- frankeer zelf de bijgesloten envelop

(bij voorkeur filatelistisch).
Voor het enquêteformulier alleen is
€ 0,88 voldoende; voegt u zelf nog
een toelichting toe, dan is de porto
mogelijk € 1,32.

- doe het ingevulde enquêteformulier in
de envelop en stuur het zo mogelijk
direct terug.

- de portokosten krijgt u terug; als kor-
ting op de contributie voor 2011.

Zo kost het meedoen aan de enquête ù
niets. En de vereniging betaalt alleen
porto voor de werkelijk ontvangen en-
quêteformulieren. U begrijpt dat u in
dit geval niet anoniem kunt blijven.

Nog slimmer?
U gooit de gesloten envelop met het
formulier in de brievenbus van een be-
stuurslid of sectiehoofd.
U blijft anoniem en heeft geen kosten
en wij ook niet.

Aarzel dus niet en vul de enquête
a.u.b. voor 30 september in !!!

Dank voor uw medewerking.
Het bestuur
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Wat is uw eerste gedachte bij het
woord ‘corruptie’?
Een rondje bij vier van mijn vrienden
leverde het volgende resultaat op: om-
koping, zakkenvullen, prins Bernard en
hebzucht.
Ik reken het allemaal goed.
Is er in de filatelie iets over corruptie te
vinden en komt in de filatelie corruptie
voor? Laten we op onderzoek uitgaan!

Definitie
Corruptie is het aannemen van geld of
geschenken in ruil voor een bepaalde
gunst.
Dit kan zowel bij overheid (ambtenaar
of politicus) als in de private sector
(ondernemingen) voorkomen.
De postzegel uit Nigeria (afb. 1) beeldt
dit mooi uit. De zegel is uitgegeven in
het kader van ‘war against indiscipline’
en toont dat er een bundeltje geld van
de ene hand naar de andere hand gaat,
met een kruis erdoorheen.

Niet doen dus wil men hier mee zeg-
gen. Na het geven van geld of geschen-
ken, heeft men macht over de ontvan-
ger, en kan deze gemanipuleerd wor-
den wat we zien uitgebeeld op een
postzegel uit Tanzania (afb. 2)

Anti-corruptie-dag
Wist u overigens dat 9 december 2007
de internationale anti-corruptie dag
was? De postadministraties van Pakis-
tan en Sri Lanka wisten dit in ieder ge-
val wel, want zij gaven hier een postze-
gel over uit (afb. 3 en 4).

Corruptie

afb. 2

afb. 1

afb. 3 afb. 4
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Als u het geweten had, dan was u waar-
schijnlijk op die dag stipt op tijd op uw
werk verschenen en was u niet te vroeg
naar huis gegaan (afb. 5).
Punctualiteit = eerlijkheid = integriteit
en dat is het tegengestelde van corrup-
tie. Mexico heeft over deze woorden,
in het kader van corruptie bestrijding in
2002 een postzegel uitgegeven (afb. 6).
Men noemt dit een ethische code.
In een land dat transparant en recht-
schapen is, komt geen tot weinig cor-
ruptie voor (zegt men).

Meting
Kan gemeten worden hoe corrupt een
land is, vroeg ik me af.
Jawel, er bestaat een corruptie-index.
Deze index (beter bekend onder de in-
ternationale naam Corruption Percepti-
ons Index (CPI) bestaat sinds 1995 en
wordt uitgevoerd door Transparency
Internationaal (TI). Met de CPI wilde
TI corruptie op de internationale poli-
tieke agenda zetten. De CPI classifi-
ceert staten op basis van het waargeno-
men corruptie-niveau.
Daarbij kijkt TI naar de mate waarin
men corruptie ervaart van publieke or-
ganisatie en politici.

TI definieert corruptie als 'het misbruik
van toevertrouwde macht voor per-
soonlijk gewin'. Landen kunnen 10
punten scoren. Hoe hoger de score, hoe
minder corruptie. In 2000 omvatte het
onderzoek 90 staten. In 2007 was dit
aantal opgelopen tot 180.
Uit de resultaten blijkt dat 70% van de
onderzochte staten minder dan vijf
punten scoort. Voor ontwikkelingslan-
den ligt dit percentage zelfs op 90%.
Finland, Denemarken en Nieuw Zee-
land bevinden zich al jaren aan de top
van niet-corrupte landen. Een land dat
al jaren heel laag staat is Nigeria.

Nigeria
Als je kenners moet geloven, is corrup-
tie in Nigeria aan de orde van de dag.
Dat men daar wat aan wil doen, blijkt
wel uit de postzegeluitgifte van 2007,
waarop staat: Support the fight against
Corruption (afb. 7).
Ook fraude is een bekend verschijnsel
in Nigeria, waarbij in het bijzonder de
zogenaamde 419-fraude (afb. 8), ook
in Nederland voorkomt.

afb. 5 afb. 6 afb. 7



18

419 fraude is de voorschot-fraude.
(stort wat geld en je krijgt miljoenen
terug), waarbij het nummer 419 ver-
wijst naar het betreffende wetsartikel.
Hoe het werkt? Simpel.
Met grote regelmaat vallen ze wellicht
ook in uw mailbox. Zakelijke voorstel-
len van complete vreemden. En alle-
maal beloven ze miljoenen voor uw
hulp. Maar helaas .... het zijn (meestal
Nigeriaanse) oplichters! Tot in de
hoogste kringen van de samenleving
trapt men erin: hebzucht is een slechte
raadgever. Corruptie en fraude, het ligt
dicht bij elkaar.

Lockheed-affaire
Maar we hoeven niet alleen naar an-
dere landen te kijken als we het over
corruptie hebben. Hebben we een Ne-
derland niet te maken gehad met de
Lockheed-affaire?
De Lockheed-affaire kwam aan het
licht in 1976. Prins Bernhard (afb. 9)
zou 1,1 miljoen dollar steekpenningen
hebben ontvangen van de Amerikaanse
vliegtuigbouwer Lockheed (afb. 10).

De affaire kwam aan het licht door
hoorzittingen in de Amerikaanse Se-
naat, die onderzoek deed naar smeer-
geldaffaires waarbij de vliegtuigbou-
wer betrokken zou zijn. Tijdens die
verhoren kwam opeens een ‘very high
Dutch official’ naar voren, die - naar
men later begon te vermoeden - prins
Bernhard zou zijn.
Het kabinet-Den Uyl besloot op grond
van de ernstige geruchten een commis-
sie in te stellen van wijze mannen.
De commissie-Donner heeft vastge-
steld dat om en nabij 1959 binnen de
top van Lockheed de gedachte ont-
stond om aan prins Bernhard een Jet-
Star vliegtuig aan te bieden. Dit ener-
zijds om het klimaat in Nederland ten
opzichte van Lockheed te verbeteren,
anderzijds omdat men ervan uitging dat
het feit dat een Nederlandse prins zou
rondvliegen in een Lockheed gunstige
effecten zou hebben op de verkoop.
Uiteindelijk zag men ervan af en be-
sloot men prins Bernhard 1 miljoen
dollar aan te bieden.
In 1968 deed zich iets soortgelijks voor
waarbij besloten werd om 100.000 dol-
lar uit te trekken voor de prins.
De Commissie vond ook twee brieven

afb. 9afb. 8 afb. 10
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van Prins Bernhard uit 1974, waarin hij
aandrong op spoedige betaling omdat
hij zich ‘with a lot of pushing and pul-
ling’ voor Lockheed had ingezet. Prins
Bernhard heeft niet ontkend dat hij die
brieven geschreven had, maar volge-
houden dat hij ervan uitging dat de be-
talingen ten goede zouden komen aan
het Wereld Natuur Fonds. De commis-
sie vond geen onomstotelijk bewijs dat
de genoemde 1,1 miljoen dollar daad-
werkelijk bij prins Bernhard terecht ge-
komen was. Wel werden allerlei bedra-
gen gevonden die in handen zouden
zijn gekomen van een niet te traceren
figuur onder de naam Victor Baarn en
van de langdurige levensgezel van de
moeder van prins Bernhard, A. E.
Pantchoulidzew. Het oordeel was
desalniettemin hard: ... ‘dat de prins
zich aanvankelijk veel te lichtvaardig
had begeven in transacties, die de in-
druk moesten wekken dat hij gevoelig
was voor gunsten’.
Deze bevindingen leidden bijna tot een
constitutionele crisis. Het staat haast
wel vast dat Koningin Juliana gedreigd
heeft met aftreden indien de prins straf-
rechtelijk vervolgd zou zijn.

Het Kabinet-Den Uyl besloot daarop
Bernhard te vrijwaren van strafvervol-
ging. Wel moest hij erkennen dat hij
fouten had gemaakt, moest hij zijn
functies in het bedrijfsleven en die van
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
neerleggen en werd het de echtgenoot
van de koningin verboden ooit nog in
het openbaar in uniform te verschijnen.

Handel
Niet alleen in de politiek, ook in de
handel komt corruptie voor. De we-
reldwijde kredietcrisis is, denk ik, een
sprekend voorbeeld hiervan. Hebzucht
is de oorzaak van deze crisis geweest.
Ik kwam een drietal zegels tegen, die
pleiten voor ‘eerlijke handel’, namelijk
Macau in 2002 (afb. 11); Rusland in
2003 (afb. 12) en Guatemala in 2006
(afb. 13).

afb. 11

afb. 12 afb. 13
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Opsporing
In de meeste landen zijn geen aparte
corruptieopsporingsteams, maar ge-
beurt dit door de reguliere opsporings-
instanties. Brunei is hierop een uitzon-
dering, dat heeft een Anti-corruptie-
bureau dat in 2002 haar 20

e
verjaardag

vierde (afb. 14).
In Tanzania is ook een opsporingseen-
heid voor corruptie: Prevention of Cor-
ruption Bureau (PCB). In 2008 ver-
scheen een uitgave waarop onder an-
dere een arrestatie te zien is (afb. 15).

Ervaringen met betrekking tot corrup-
tie en corruptiebestrijding wordt uitge-
wisseld tijdens internationale anticor-
ruptie conferenties, o.a. in 1997 in Peru
(afb. 16)

Corruptie in de filatelie
Tenslotte, komt er corruptie in de fila-
telie voor? Fraude in ieder geval wel
b.v. met vervalsingen.
Maar ik kwam ook corruptie tegen,
tenminste als ik Donald Ion uit Tara-
jara moet geloven.

afb. 14

Corruptie-index - Corruption Perceptions Index (CPI)
door Transparency Internationaal (TI).
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Hij is, zoals hij op een postzegelvelle-
tje zet (afb. 17), een vechter tegen cor-
ruptie in de filatelie. Hij heeft in het
verleden geprotesteerd tegen het terug-
draaien van datumstempels om op die
manier mooie eerstedagenveloppen te
creëren. Maar waarom staat Donald
Ion op een velletje van een land met
een onduidelijke status? Tarajara is een
republiek(?) in de Stille Zuidzee.

In 2006 deed de politie een inval bij de
postzegelbeleggingsfirma Afinsa in
Spanje, die honderdduizenden Europa-
zegels had opgekocht en mensen
(filatelisten?) daarin liet beleggen.
Velen raakten hun geld kwijt. Fraude?
Corruptie? Pech of eigen schuld dikke
bult voor de hebzuchtige beleggers?
Wie het weet mag het zeggen.

Willem Hogendoorn
(al ruim 50 jaar onomkoopbaar)

afb. 16

afb. 15

afb. 17
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Op 17 april 1940 kreeg militair
J. de Koning(!) van een eskadron
Pantserwagens (Veldpost 11) in
Apeldoorn een ansichtkaart van zijn
kameraad uit Rijsoord.

Aan de fotozijde was Koningin
Wilhelmina afgebeeld op de kaart
van Nederland, omringd door onder-
delen van het Nederlandse leger.
Daarboven stond het opschrift:

Wat ook vall’ Oranje en
Weermacht staan pal.

Aan de adreszijde een geschreven
aanmoediging:

Doe je best Jo, het
is voor je Vaderland!!!

hou moed!!!

Het is curieus, dat op 14mei1940 in
datzelfde Rijsoord de capitulatie van
het Nederlandse leger werd getekend
door generaal H.G. Winkelman en de
Duitse generaal G. von Küchler.

R.E. Taselaar

Noot redactie:
Dit artikel mag niet door

anderen worden over-
genomen zonder uitdruk-
kelijke toestemming van

de heer Taselaar

Standbeeld van Generaal
H.G. Winkelman bij het
huidige Johannes Post
Capitulatiemuseum
in Rijsoord.

Een ansichtkaart

uit Rijsoord
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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, om ons blad nog leuker en
nog interessanter te maken.
Mail : f.hemelop@wxs.nl
of bel : (071) 521 29 38.

Frans Hemelop - redacteur

SLEUTELTJE
GRATIS TE PLAATSEN
Voor ieder lid - eens per jaar.

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

Generaal Winkelman
verlaat de school waar

de capitutatie werd
ondertekend.
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Na de lancering van het
eerste ‘Mededelingen’-blad
in 1961 werd in maart 1963
in No. 5 voor het eerst een
naam genoemd:
‘De Postkoets’ en nog beter
‘De Sleutelring’.

Van ‘Mededelingen’

tot ‘De Sleutelpost’
Frans Hemelop

‘de Sleutel-
post’ is
50 jaar !
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De naam ‘De Sleutelring’ was bezet,
zoals blijkt in aflevering No. 6:

“Dan ten slotte nog iets over
de nieuwe naam van ons lijf-
blad, die U voor de eerste
maal in het hoofd op blz. 1
hebt zien staan.
In het maart-nummer hebt U
kunnen lezen, dat die naam
zou worden: “De Sleutelring”.
Helaas blijkt deze naam reeds
te bestaan voor een ander
verenigingsblad, n.l. dat der
personeelsvereniging van de
Belastingdienst in Leiden.
Een van onze leden is lid van
die vereniging en maakte de
redactie attent op dit onge-
wilde, maar tevens ongewenste
plagiaat. Er zat dus niets
anders op dan de naam, zij
het dan met behoud van de
tekening, te wijzigen in “De
Sleutelpost”. Het is alleen
jammer dat het symbool van de
sleutelring die de gesloten
band in onze vereniging moet
weerspiegelen, thans niet in
de naam tot uit drukking
komt.

En nu maar hopen en duimen,
dat niet ergens in Leiden en
omgeving reeds een orgaan on-
der de huidige naam bestaat
en dat onze plannen voor een
advertentie-omslag alsnog
zullen slagen.
Want eerst dan kan het gete-
kende ontwerp zijn eigen
stempel op ons mededelingen-
blad drukken. En zo wensen we
elkaar weer een in alle op-
zichten genoeglijk en vrucht-
baar postzegeljaar toe. Uw
redacteur voegt dan daarbij
nog de wens, dat hij vele
bijdragen voor “De Sleutel-
post” zal mogen ontvangen.
DE REDACTIE”

Dus stond in september 1963 op
No. 6 met trotse letters:

In ‘de Sleutelpost’ nr 181 - blz. 7 - zag
u, dat de eerste omslag pas in januari
1965 het jubileum-No.10 verfraaide.
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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

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 weer mee leest.
V: Wat is het weer druk, zeg.

Is er iets bijzonders te doen?
A: Nee, niks bijzonders. Het is

gewoon een gezellige club, dan
komen de mensen vanzelf.

V: Volgens mij gaat dat niet vanzelf,
daar moet je wel wat voor doen?

A: Zeker weten! Er staat ook steeds
wat op de rol. En weet je, onze
leden doen het ook zelf, hoor.

V: Ja, je hebt gelijk. Ik heb daarnet
een paar mooie poststukken bij
Ron van Melle gekocht, en dat
is nieuw.

A: Ja, dat doet hij nu al een paar keer.
Zelf is hij er content mee, dus laten
we hopen dat de animo blijft.

V: Beetje lastig plannen met het
groeiende publiek, zeker.

A: Valt wel mee hoor, alleen in maart
waren we door alle koffie en bier
heen.

V: Beter een keertje 'nee' verkopen,
dan een kan koffie weggooien.
Zo is het toch?

A: Dat klinkt lekker, maar ik vind
'nee' verkopen niet fijn.

V: Maar onze leden snappen toch wel
dat we ook op de kleintjes moeten
letten?

A: Heb je er verstand van? Dan kan je
je melden als assistentie bij de bar.
Jammer genoeg, vooral voor hem-
zelf, moet Kees Ligtvoet er na al
die jaren mee stoppen, dus we heb-
ben een plekkie vrij.

V: Ik zal er eens over denken.
A: Je moet er niet over denken, maar

doen! Trouwens, in februari kan je
ook voorzitter worden, dat heb je
kunnen lezen op blz. 6.

V: Nou, nou, ze kunnen jou de PR
wel laten doen, want die functie
komt dan toch ook vrij?

A: Nou, ik vind - in bijna elf jaar -
honderd keer achter de bar staan
ook wel genoeg. Voor de PR
zoeken ze maar een ander.

V: Daar mogen ze jou wel een keertje
een vetleren medaille voor geven.

A: Ach, ik sta al op de 'Jan Spijker'-
bokaal, maar dat is jaren geleden.

V: Maar dat was toch in 1995, als
hardst werkend lid? Toen draaiden
we zelf nog geen bar. En dat was
de 'Van Kampenhout'-bokaal, een
uitvinding van Jan Spijker.

A: Zie je nu wel, dat jij in het bestuur
kan, je weet er alles van.

V: Laten we het nou maar weer over
postzegels hebben.

A: Daar hebben we dan niet veel
ruimte meer voor, we zijn al bijna
aan het eind van het stukje.

V: Dat heb je ervan als je teveel in
het verleden van de club grasduint,
dan vergeet je waarom het in feite
gaat: postzegelen!

A: Ach, dit blad staat vol postzegels,
daar moeten ze het dan maar even
mee doen. Voilà, je koffie.

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (35)
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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 3 in 1907
met de bestellerstempels .54 t/m .64,
de eerste achthoekige stempels.

Maar waarom zou je bestellerstempels
verzamelen?
Cees: ‘Het is veel ‘persoonlijker’ dan
het dagtekeningstempel. Het is het
kenmerk van een persoon, die de brief
of prentkaart in een brievenbus heeft
bezorgd. Dat geeft zeker een extra
dimensie aan het poststuk.’
Cees gaat verder met deel 4.

Het postkantoor Leiden ontving acht-
hoekige bestellerstempels in model
type I.
De volgende bestellerstempels
(vervolgnummers) werden verstrekt:
Nrs .64 t/m .70 op 30 juni 1909.
Nrs .71 t/m .80 op 12 maart 1915.
Nrs .81 t/m .90 op 6 februari 1918.
Nrs .91 t/m 100 op 16 maart 1920.

In 1909 werden 7 nieuwe bestellers
aangenomen. Zij ontvingen als eerst
het nieuwe model bestellerstempel.

1909-06-30
Nummers .64 t/m .70

Vervolgnummers .64 t/m .70 werden
verstrekt op 30 juni 1909. Tevens wer-
den tien letterkarakters A toegezonden
voor de eerste dagelijkse bestelling.

1909-08-17
Nummer .21

Op 17 augustus 1909
werd een nieuw be-
stellerstempel met
nummer .21 toege-
zonden ter vervanging
van het oude model

stempel verstrekt op 6 april 1883.
Zes jaar later in 1915, werden tien
nieuwe postbestellers aangenomen
waardoor het totaal op 80 kwam.

100 postbestellers
in Leiden:
bestellerstempels

4

Postrijtuig E
uit 1903
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1915-03-12
Nummers .71 t/m .80

Vervolg-
nummers
.71 t/m
.80 wer-
den ver-
strekt op
12 maart
1915.

1916-01-28
Nummer .18

Op 28 januari
1916 werd een
nieuw besteller-
stempel met num-
mer .18 toegezon-
den ter vervanging

van het oude model stempel verstrekt
op 9 maart 1880.
In 1918 werden nog tien postbestellers
in dienst genomen, totaal 90 postbe-
stellers in Leiden.

1918-02-06
Nummer .19, .22 en .81 t/m .90

Vervolgnummers .81 t/
m .90 werden verstrekt
op 6 februari 1918.

Op dezelfde
datum wer-
den twee
nieuwe be-
stellerstem-
pels met
volgnum-
mers .19 en
.22 toe-

gezonden ter vervanging van de oude
model stempels verstrekt op 9 maart
1880 (nummer .19) en 7 juni 1906
(nummer .22).

1918-04-05
Nummer .2

Op 5 april 1918 werd
een nieuw besteller-
stempel met nummer
.2 toegezonden ter ver-
vanging van het oude
model stempel ver-
strekt op 7 november

1868. Het oude stempel heeft bijna 50
jaar dienst gedaan.

1919-08-00
Nummer .25

In augustus
1919 werd
een nieuw
besteller-
stempel

met nummer .25 toegezonden ter ver-
vanging van het oude model stempel
verstrekt op 15 september 1896.

Postzegelautomaat
W. Eggink uit 1908
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In 1920, iets meer dan vijftig jaar nadat
de eerste bestellerstempels voor tien
bestellers werden uitgereikt, kwam het
aantal op honderd postbestellers.

1920-03-16
Nummers .91 t/m 100

Vervolgnum-
mers .91 t/m
100 werden ver-
strekt op 16
maart 1920.

1920-03-29
Nummer .3

Op 29 maart 1920 werd
een nieuw besteller-
stempel met nummer .3
toegezonden ter ver-
vanging van het oude
model stempel ver-

strekt op 7 november 1868.
Het oude stempel is meer dan 50 jaar
in gebruik geweest.

1920-05-06
Nummer .63

Op 6 mei 1920 werd
een nieuw besteller-
stempel met nummer
.63 toegezonden ter
vervanging van het
oude model stempel

verstrekt tussen juni 1906 en de eerste
helft van 1907.

1920-11-26
Nummer .30

Op 26 no-
vember
1920 werd
een nieuw
besteller-

stempel met nummer .30 toegezonden
ter vervanging van het oude model
stempel verstrekt op 7 februari 1890.

1921-02-21
Nummer .16

Op 21 februari
1921 werd een
nieuw besteller-
stempel met
nummer .16 toe-

gezonden ter vervanging van het oude
model stempel verstrekt op 1 april
1893.

1921-09-23
Nummer .33

Op 23 septem-
ber 1921 werd
een nieuw be-
stellerstempel
met nummer

.33 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 7 februari 1890.

Handstempel-
machine

J.F.C. Roelants
uit 1892
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1922-07-17
Nummer .6

Op 17 juli
1922 werd
een nieuw be-
stellerstempel
met nummer
.6 toegezon-

den ter vervanging van het oude model
stempel verstrekt op 1 april 1880.

1923-09-20
Nummer .62

Op 20
september
1923 werd
een nieuw
besteller-
stempel

met nummer .62 toegezonden ter ver-
vanging van het oude model stempel
verstrekt tussen juni 1906 en de eerste
helft van 1907.

1926-03-26
Nummer .43

Op 26 maart 1926
werd een nieuw bestel-
lerstempel met num-
mer .43 toegezonden
ter vervanging van het
oude model stempel

verstrekt op 18 augustus 1897.

 wordt vervolgd

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 het door u gekozen

(goede) doel gaat.

(Voorbeelden? Zie blz. 30)

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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Udenkt waarschijnlijk: ’waar heeft
hij het over?’, maar ondergetekende
bedoelt: waar moet het heen met de
‘persoonlijke postzegel’.
Ik maakte al eerder melding van de
ondoorzichtige persoonlijke postzegel
uitgaven (de semi-officiële door TNT
uitgegeven, uitgiften voor een tentoon-
stelling en van de particulieren, u kunt
het verschil echt niet zien). Dat maakt
het voor de gewone verzamelaar heel
moeilijk, nog maar niet te spreken over
de buitenlandse verzamelaar en de
beginnende (zo die er al is, tenminste)
verzamelaar.

Echter, in het laatste jaar of anderhalf
is er een enorme sprong gekomen in
het aanbod van nieuwe persoonlijke
postzegels.
De (semi-)handelaar heeft het namelijk
ontdekt als winstgevend object.
Kijkt u eens op de sites van
www.ebay.nl, www.delcampe.nl,
www.marktplaats.nl en
www.postman600.eu.

Gewoon bij postzegels Nederland
‘persoonlijke’ intikken en schrik dan
maar even.
Er zijn een paar ‘grootzegelmakers’
(handelaren die in het grote gat sprin-
gen), zoals bijv. ene ‘sophietje100’ (op
Ebay en delcampe) en ‘1comicworld’,
die er hun (semi-)beroep van hebben
gemaakt om van alle denkbare onder-
werpen, niet alleen een los zegeltje,
nee allerlei series uit te geven.
Zoals voor o.a. Tour de France, treinen
(series), schaatsers (series), tennissers,
hoeden van Beatrix (ja, echt!), Olym-
piade, tennis, WK voetbal 2010, ‘ons
oude geld’ (serie van 19), kaartspel
Suske & Wiske (serie van 22!), Elfste-
dentocht (is die er geweest?), carnaval
(serie 8 stuks), bevrijdingsfeest, en ga
zo maar door.
Die handelaren laten niet een paar vel-
letjes maken, maar heel veel, want de
zegel wordt los aangeboden, per strip,
blok, geheel vel (én op diverse sites).

Quo vadis,

PPZ?

afb. 1 afb. 2

?
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Een behoorlijke investering,
maar….het schijnt te worden verkocht.
Ook het maken van ‘zeldzaamheden’
spreekt tot de verbeelding, zoals om-
gekeerde plaatjes (afb. 1 en 2). Expres
of luiheid van de maker?
Ook maakt men zich er wel gemakke-
lijk van af; de vogelverzamelaar zou
blij zijn met de naam van het beest op
de zegel (afb. 3)!

Maar iets anders, allemaal leuk natuur-
lijk, maar hoe zit het met het copyright.
Bijvoorbeeld van deze pin-up dame?
(afb. 4). Heeft zij toestemming gege-
ven om haar af te beelden? Of de zegel
van de Falkland eilanden (afb. 5)?

In de voorwaarden van TNT voor het
maken van persoonlijke zegels staat
o.a. duidelijk:

4.4 De Klant is vrij om de foto’s te
kiezen die hij op de Persoonlijke
Postzegel wenst, zolang het gekozen
beeld de rechten van derden niet

schaadt. Als de foto een persoon niet
uitsluitend zijnde de Klant zelf af-
beeldt, dan dient de Klant vooraf-
gaande toestemming te hebben ver-
kregen van degene(n) die op de foto
staa(t)(n) voordat Klant de Opdracht
aan TNT Post heeft verstrekt.
4.5 Klant verplicht zich ertoe geen
afbeeldingen aan te leveren over on-
derwerpen die hieronder vermeld
staan:
- onderwerpen die onwettig zijn, in-
gaan tegen de goede zeden, kwet-
send, beledigend, aanstootgevend of
nadelig kunnen zijn voor derden of
immoreel zijn.

afb. 4afb. 3

afb. 5
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Heel bont maakt een serie zegels het
(op www.postman600.eu) (afb. 6),
waar de originele zegels (met waarde
en al!) van de laatste serie ‘100 jaar
octrooiwet’ op een persoonlijke kerst-
zegel zijn gezet.
Ik dacht dat TNTPost het beeldrecht
van zijn postzegels had?
U ziet, nu de eerste originele uitgiften
(complete velletjes) uit 2003 € 50 tot
€ 100 opbrengen: hup, iedereen duikt
op de persoonlijke postzegel!
Maakt soms goed doordachte en mooie
zegels, denk aan eigen verenigings-
zegels, maar sommigen maken het wel
erg bont.
Helaas degradeert de persoonlijke
postzegel op deze manier, en zijn nog
alleen interessant voor enkele themati-
sche verzamelaars.

G.A. van Albada

‘Postzegelen’
linkse hobby?

De Nederlandse Bond ter Bevordering
van de Filatelie (NBBF) heeft onlangs
tot diep in de nacht vergaderd over de
kwestie die de vereniging de afgelopen
weken bijna uiteenscheurde: postzegels
verzamelen, is dat een linkse of een
rechtse hobby? Voorzitter Andries
Schuringa sprak om twee uur 's nachts
de verlossende woorden: ‘Het heeft
lang geduurd, maar de beslissing is er.
We beoefenen een linkse hobby.’
Schuringa lichtte de beslissing toe:
‘Een postzegelverzamelaar is per defi-
nitie een internationalist. Al die albums
met postzegels zijn boekjes met kleine
venstertjes op de wereld. Als ik in mijn
hobbykamer aan mijn bureau ga zitten
en een album opensla, zie ik de Niaga-
rawatervallen, de Egyptische pirami-
des, de schildpadden van de Gala-
pagos, of de Mona Lisa - ja, in mijn
postzegelkamer reis ik de hele wereld
over. Je kunt de filatelie dus moeilijk
bij die rechts-nationalistische onder-
buik indelen.’
Het besluit heeft tot heftige reacties ge-
leid. Karel van Berkel, die al vanaf zijn
vijfde bij de bond is aangesloten,
spreekt over een linkse staatsgreep en
vergelijkt de situatie met de Oktober-
revolutie in het Rusland van 1917.

afb. 6

Weet u dat ons aanbod nog steeds geldig is?

Voor de vakantie lid worden? Dat is GRATIS! Zegt dat voort.
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‘Die grachtengordelfilatelisten met hun
vreedzame postzegels van zielige dier-
tjes en goede doelen hebben de boel
overgenomen! En wie is weer de klos?
De gewone verzamelaar, die het liefst
een staatshoofd of een historische ge-
beurtenis op de postzegel ziet.’
Van Berkel zegt dat de filatelie onmo-
gelijk een linkse hobby kan zijn, omdat
de NBBF nog nooit één cent subsidie
heeft gekregen.
‘De plek van een postzegel op een
briefkaart spreekt boekdelen: rechts-
boven! Als het een linkse hobby was
geweest, hadden we onze postzegels
wel linksboven geplakt.’
De aangeslagen verzamelaar overweegt
nu om zijn verzameling ‘Deutschöster-
reich 1918-1922, compleet, postfris’
van de hand te doen.
De vergadering is met interesse ge-
volgd door andere hobbyverenigingen.
Voorzitter Joop Brood van de Neder-
landse Modeltreinenbond vertelt dat op
hun internetforum een felle discussie
aan de gang is.

‘Moet je minimoskees of zelfs minia-
tuurminaretten aanleggen naast je
Märklin-baan? Sommige van onze
leden vinden van wel. Die zeggen dat
de modeltreinerij de werkelijkheid zo
dicht mogelijk moet benaderen.
Anderen beweren dat je dan zwicht
voor de oprukkende Islam.
We zijn er nog niet uit.’

bron: http://www.defilatelie.nl

Toen ik dit bericht - dat postzegelen
een linkse hobby is - las, schoten er als
eerste twee gedachten door mijn hoofd:
1. Nu het een linkse hobby is, hoe-

ven we geen angst te hebben dat
Geert Wilders op een postzegel
komt te staan. Daar moet ik toch
echt niet aan denken;

2. Beter een linkse hobby dan een
linke hobby.

Willem Hogendoorn

Gezien op internet - alhier voordeliger.
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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 september inleveren
tot en met 3 september 2010.

In dit nummer:

Fila-(te) listig gemaakt!

Men neme een koolmees
in 2007.
Voor het eerst verschijnt
de mees op de zaken-
postzegel. Helaas is het
beeld kopstaand, maar dat mag de pret
niet drukken. Het is immers maar een
begin.
Ook op de ‘gewone’ persoonlijke post-
zegel duikt onze koolmees op.

Gezien gras
en takjes gaat
het steeds om
dezelfde af-
beelding.

Maar er is meer!

Voor onze
thematische
verzamelaar
wordt de
naam van het
vogeltje erop
gezet.
Dat is nog eens makkelijk!

Dan komen de
Kerstdagen,
dus een nieuw
kader voor
onze kool-
mees.

En - voor de
afwisseling -
ook met ver-
melding van
de naam in het
zwart.

Als er bij TNT
weer een ander
kader beschik-
baar is, komt
de mees zelfs
op z’n kop te
staan. Jammer genoeg (nog) zonder
naam.

En dat met nog minstens zeven andere
vogeltjes! Kassa!

Frans Hemelop

Filate-
listigheden
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Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

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

Reeds meer dan 60 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://www.lvpv.nl

 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


