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Redactieve

bijdrage

Weer terug aan het begin van een
nieuw seizoen.
Voor u ligt een overvolle aflevering
van 'de Sleutelpost'. Zeker acht leden
hebben bijgedragen aan de inhoud.
Ik ben blij met die medewerking, want
het geeft aan dat ons 50-jarige blad
volop in de belangstelling staat.
In ieder geval bij de medewerkers.
Of dat bij de lezers (m/v) ook zo is?
Daar ben ik erg benieuwd naar.
Alleen: de enveloppen met enquêtes
zijn nog niet geopend; dat moest even
wachten tot na het produceren van dit
blad. Dus ik hoop daarover in decem-
ber meer te kunnen vertellen.
Het is nu al een hele stapel, maar u
heeft nog even de tijd om ook úw
enquêteformulier in te zenden.
Hoe meer, hoe beter!

Het derde nummer van ons 50-jarige
blad heeft weer zes kleurenpagina's.
Nu staat 'onze reizende reporter' Hans
van Waveren op 'het kleurenpodium'.
Hij postzegelde dit jaar in Frankrijk;
zijn ervaringen in Zwitserland houdt u
tegoed. Ook toont Hans u zijn kleurige
'A op postzegels'. Er bleef net genoeg
ruimte om ook de bijdrage van de heer
Taselaar - in kleur - op te nemen.

Ik duik weer in de geschiedenis. Alle
redacteuren in de afgelopen 50 jaar zet
ik op een rij: het zijn er tien.

Vier van hen spelen nu nog hun 'rol'
in onze vereniging. Onze erevoorzitter,
Jan Spijker, speelde drie keer de rol
van 'Ad Interim' zoals hij dat zelf om-
schreef als redacteur.
Twee keer een jaar, de derde keer iets
langer. Van maart 1988 tot maart 1992.
Toen ging ik Jan assisteren en kwam
het produceren 'in eigen beheer'.
In juli viel het doek voor ‘Ad Interim’

Alle redacteuren hebben in 50 jaar hun
uiterste best gedaan om de vereniging
een 'eigen gezicht' te geven. Dat ging
altijd met de beschikbare middelen; zo-
wel naar financiële als in technische
mogelijkheden.
U kunt er van overtuigd zijn dat het
gevoel bij alle redacteuren hetzelfde
was (en is): 'Zo, dat ei is weer gelegd.'
En ook de gedachte: 'Ik hoop dat er
voldoende medewerking blijft, want
alleen kan ik het niet.'

Genoeg mooie woorden.
Ik laat de inhoud over aan uw oordeel.
Daar wens ik u veel genoegen bij.

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

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

27 bijeenkomst voor de Jeugd

28 ledenbijeenkomst met veiling

30 einddatum inlevering enquêteformulier

oktober 2010

12 bestuursvergadering

15/17 Postex 2010 in Apeldoorn - zie blz. 13

25 bijeenkomst voor de Jeugd

26 ledenbijeenkomst met veiling en
aandacht voor de jubilarissen in 2010

november 2010

9 bestuursvergadering

19 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 184

22 bijeenkomst voor de Jeugd

23 ledenbijeenkomst met veiling
en beamerpresentatie ‘The making of...
de Cleveringa postzegel’

december 2010

6 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 184

7 bestuursvergadering

14 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling
LET OP: de TWEEDE dinsdag in december!

Zie ook: Activiteitenagenda op 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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SLEUTELTJE
GRATIS TE PLAATSEN
Voor ieder lid - eens per jaar.

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

Tijdens de vakantieperiode heb ik
onder andere een bezoek gebracht aan
Berlijn. En hoewel ik me (weer) had
voorgenomen om tijdens de vakantie
niets aan ‘postzegelen’ te doen, kon ik
het toch weer niet laten.
Ik ben begonnen met het aanleggen van
een thematisch verzameling over deze
prachtige stad: Ich liebe Berlin.
Om alvast wat gevoel erbij te krijgen,
heb ik inmiddels ook een artikel hier-
over geschreven voor de Sleutelpost.

Ja, en dan kom je terug van vakantie
en word je geconfronteerd met de tijde-
lijkheid van ons leven.
In de vakantieperiode is onze erevoor-
zitter Jan Spijker overleden.
Met een aantal andere bestuurs-, ere-
en meelevende leden heb ik zijn begra-
fenis bijgewoond.

Ik heb nog een krantenknipsel uit 2000,
waarin Jan Spijker werd geïnterviewd
door een regionale krant.
Journalist Eric Went typeerde de toen
70 jarige Spijker met de woorden: ‘een
eigenwijze hobbyist met gom in zijn
aderen’.

Ik houd me nog steeds vast aan de
(wijze en/of voorspellende) woorden
van onze overleden erevoorzitter in dit
interview: ‘Filatelie is zeker geen uit-
stervende hobby’.
Daar sluit ik me graag bij aan.
In deze aflevering vindt u namens het
bestuur een In Memoriam.

Ik wens u veel gezondheid en
filatelie toe in dit nieuwe seizoen.

Willem Hogendoorn

Van de

voorzitter

Eens filatelist, altijd filatelist.
(frankering rouwkaart Jan Spijker)
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Vacatures
Om de vereniging goed te laten draaien
heb je leden nodig, die willen helpen,
anders lukt het echt niet.
Binnen onze vereniging hebben we een
aantal vacatures:
- barcommissie

de commissie zorgt dat tien keer per
jaar iedereen een drankje kan gebrui-
ken. We zoeken een of twee leden die
twee keer per jaar mee willen helpen
bij de bar.

- bestuur
we missen nog een 2e penningmees-
ter en 2e secretaris.

- voorzitter
is in februari 2011 aftredend en het is
van groot belang dat de functie wordt
overgenomen.

- hoofd rondzenddienst
ook in februari 2011 aftredend, maar
stelt zich wel herkiesbaar.
Het zou fijn zijn als iemand met hem
zou willen ‘meelopen’ om - in geval
van nood - in te kunnen springen.
Als hij zou uitvallen, ligt de rond-
zenddienst plat.

Onze vereniging moet wel voldoende
mensen hebben. Daarom doen we een
dringend beroep op u.

het bestuur

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:
geen

Overleden:
H.G. Porreij Hoogmade
J. Spijker Leiden

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

LedenmutatiesMEDEDELING
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

Van de veiling-
commissie

U wordt verzocht uw retourkavels
af te halen tijdens de ledenbijeen-
komst op 28 september.

Bedankt voor uw medewerking.
de veilingcommissie
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leden-

vergadering

Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter de
vergadering en heet ieder welkom, in
het bijzonder de ereleden Vijlbrief en
Groenewegen. De heren Van de Kas-
teele, Hemelop, en Terwiel hebben
zich afgemeld.

Notulen vorige vergadering
Deze hebben ter inzage gelegen, er zijn
geen aan- of opmerkingen.

Ingekomen stukken en mededelingen
- oud-lid Koos Velthuyzen is overle-

den;
- Eric Kniese heeft met zijn 3-kader

over judo 78 punten gehaald op Her-
togpost;

- zijn dochter Mireille haalde bij de
jeugd 67 punten met haar Leeuwen
inzending;

- de Bondskeuringsdienst kan uw
(duurdere) zegel op echtheid keuren;

- bij de Sleutelpost zit een enquête:
gaarne tijdig inleveren;

- tijdens de Algemene ledenvergade-
ring van de Bond op 29 mei heeft ons
lid de heer R.E. Taselaar de Van der
Willigen medaille (voor literatuur)
ontvangen.

Veiling
Er gaan 24 van de 80 kavels retour.

De Doe eens een gooi-quiz
De quiz is van Erik den Boer en gaat
over Leiden en omstreken.
De heer Laterveer wint de eerste prijs.

Halve euroloterij
De hoofdprijs deze keer is de serie
Europazegels uit 1956 met een cat.
waarde van € 65. De heer Groenewe-
gen is de gelukkige.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Gratis verloting
Er gaan 15 aanwezigen met een prijs
naar huis.

Sluiting
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de
vergadering. Hij bedankt de barbezet-
ting, wenst iedereen een fijne vakantie
en nodigt een ieder uit voor de vol-
gende vergadering van 28 september.

W. Hogendoorn

Ledenbijeenkomst
15 juni 2010 - 43 aanwezigen
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Verslag rondzend-
dienst 2009/2010

Door de enthousiaste medewerking van
onderadministrateurs en sectiehoofden,
zijn wij weer in staat geweest om u een
heel seizoen van rondzendingen te
voorzien.
De verkopen zijn met ± 14% gestegen
tot ± € 7.300. De kosten zijn gedaald
o.a. door het opzeggen van de bank-
rekening.
Er hebben 240 rondzendingen gelopen
in 17 secties.
Alle boekjes met registratienummer
251 t/m 500 zijn retour inzenders.
Er zijn 440 nieuwe boekjes ingeleverd
al dan niet voorzien van een omslag.

Vanwege gezondheidsproblemen en
binnenkort verhuizing naar Voorburg
heeft de heer Hans Gaykema met pijn
in het hart moeten besluiten zijn functie
als sectiehoofd voor Hazerswoude en
omgeving m.i.v. het nieuwe seizoen te
moeten neerleggen.

Hans heeft dit werk meer dan 25 jaar
met veel inzet gedaan en wij zijn hem
daar veel dank voor verschuldigd.
Wij zoeken nog naar iemand in deze
omgeving, die het over wil nemen.

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

Jan Pieters
administrateur
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Door vakantie geen tijd gehad? Hier is uw herkansing.

‘Mijn’ zegel is bedoeld als voorbeeld
hoe de reeks eruit gaat zien en de ze-
gel 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.
Beantwoord in ieder geval:
Land? Datum? en: Waarom kies je
deze zegel?
De andere vragen/antwoorden mogen
ook, maar die kunt u zelf aanpassen.
Ik ben nog steeds benieuwd.

Frans Hemelop

...begin van een nieuwe reeks?

Nog eens aflevering 0, als voorbeeld.
De volgende met uw postzegel?
Stuur uw bijdrage dan gauw in
voor aflevering 1 in december.

Bij voorkeur met uw ‘eigen post-
zegel’, dus én zegel én gezicht.
Zonder ‘uw postzegel’ is de letter
‘D’ zo’n kaal gezicht.

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?

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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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/

Bent ú
jubilaris
in 2010?

De bronzen, zilveren en gouden draag-
spelden worden jaarlijks uitgereikt.
Dit jaar is dat op 26 oktober.
Omdat onze gegevens bijna compleet
zijn, zullen wij in de loop van deze
maand alle jubilarissen zelf benaderen.
Mocht u - ondanks al onze goede
bedoelingen - niets van óns horen,
meldt u zich dan vóór 12 oktober a.s.
even aan bij:
Frans Hemelop - (071) 521 29 38.

het bestuur

LEIDSE POSTZEGELVERENIGING

“DE POSTZEGELVRIENDEN”

TOEGANG
VRIJ!

30 oktober 2010

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

Ruilmogelijkheid aanwezig.
informatie:  (071) 531 25 97
de heer L.H. Janssen
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Programma
vrijdag 15 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
11.00 uur Officiële opening van de

tentoonstelling.
12.00 uur Taxaties op podium
17.00 uur Sluiting

zaterdag 16 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
14.30 uur Uitreiking Verenigingsblad-

prijzen
15.30 uur Veiling jeugd op podium
17.00 uur Sluiting

zondag 17 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
10.30 uur Workshop Begeleiding

Beginnende Exposanten
vooraf brochure aanvragen!

15.00 uur Prijsuitreiking tentoon-
stelling

16.00 uur Sluiting

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

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

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

4.200 meter en goed verlicht

Activiteiten

agenda

Nog
steeds

te koop!

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

Mooi frankeren én 6 ct voor de club!

Nieuwe emissies

12 oktober
Stop Aids Now
velletje van 10 met 6 verschillende
gegomde zegels van € 0,44

Persoonlijke postzegels 2010:
Dagobert Duck
velletje met 10 gelijke gegomde
zegels van € 0,44

9 november
Kinderpostzegels 2010
velletje met 6 verschillende gegomde
zegels van € 0,44 + € 0,22

23 november
Persoonlijke Decemberzegels 2010:
velletje met 10 gelijke gegomde
zegels van € 0,39
Decemberzegels 2010:
velletje van 20 met 10 verschillende
zelfklevende zegels van € 0,39
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Jazeker. u wordt nu al bedankt.
Vooral de leden die binnen twee weken
hebben gereageerd; dat was wel heel
erg snel.
Maar ook tijdens onze vakantieperiode
in Engeland heeft onze dochter de en-
veloppen steeds hoger gestapeld.
Er zijn op dit moment - 10 september -
al behoorlijk veel enquêteformulieren
ontvangen. Maar het mogen er natuur-
lijk nog héél véél méér worden.
Denk nou niet: dat geeft weer zoveel
werk extra. Laat dat maar aan ons over.

U heeft nog de tijd t/m 30 september.
Bent u het formulier kwijt of heeft de
hond het opgegeten?

Vraag rustig om een nieuw exemplaar.
e-mail: f.hemelop@wxs.nl

of
telefoon: (071) 521 29 38

Via onze website: http://www.lvpv.nl
is het formulier ook te downloaden

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

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het bestuur

Alvast bedankt...
u heeft nog tijd
t/m 30 september

Zaterdag
30 oktober 2010

organiseert de Postzegelvereniging
N.V.P.V. afd. Bodegraven weer een

Ruilbeurs voor postzegels,
munten en ansichtkaarten.

Locatie: Rijngaarde, Rijngaarde 1
te Bodegraven-Dronenwijk.
Aanvang: 9.30 – 16.30 uur.
Semi-handelaren, ruiltafels

en jeugdhoek aanwezig.
Voor de jeugd gratis postzegels.
Toegang: € 2 (tot 18 jaar gratis).

Er is deze dag weer gelegenheid om
verzamelmateriaal in te leveren voor

de Stichting De Postzegelvriend.

Zij verspreiden dit materiaal in heel
Nederland bij gehandicapte verzame-

laars die er zelf niet op uit kunnen.
Inlichtingen over deze Stichting:

(0172) 61 50 43
Nog tafels (120/80) te huur à € 5.

Inlichtingen Ruilbeurs:
06-532 60 579 of (0182) 39 45 84
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De erevoorzitter van onze vereniging, Jan Spijker,
is op 1 juli op 80 jarige leeftijd overleden.
Vier bestuursleden, alle ereleden en enkele andere leden hebben
de begrafenisplechtigheid op 5 juli te Leiden bijgewoond.
Tijdens deze plechtigheid kwamen twee eigenschappen van
Jan Spijker sterk naar voren: Jan was een zorgzame huisvader
en daarnaast was hij een bevlogen filatelist.

Ook wij kenden hem zo. Jan Spijker heeft diverse functies binnen
onze vereniging gehad, en ook in moeilijke tijden zette hij zijn
schouders eronder. Hij heeft veel voor onze vereniging betekend,
en werd daardoor eerst erelid en later erevoorzitter.

Ook nationaal was hij “een begrip” in de filatelistische wereld.
Hij kreeg van de (inmiddels Koninklijke) Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen de Gouden Bondsspeld uitgereikt en later
werd hij door deze Bond benoemd tot Lid van Verdienste.
Zoon Sander vroeg zich in zijn toespraak af:
“Filatelist Jan Spijker overleed op 1 juli, de dag dat TNT invoerde
dat er op de postzegels voortaan geen geldbedragen meer zouden
staan, maar aanduidingen zoals 1 of 2. Is dit toeval?”

Wij realiseren ons dat er een groot filatelist is heengegaan.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur Leidsche Vereeniging
van Postzegelverzamelaars

In memoriam
J. (Jan) Spijker

15-11-1929 - 1-7-2010
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Ik heb onlangs op de postzegelclub
iets van mijn verzameling laten zien.
De letter A was daar onderdeel van.

De letter A op postzegels wordt in
landen als Zwitserland, Noorwegen,
Luxemburg en nu ook Tsjechië ge-
bruikt voor binnenlandse bestemmin-
gen. Er staat geen waardeaanduiding
op de postzegels.

Zwitserland was het eerste land met
een A, maar ook met een waardeaan-
duiding. De eerste zegel was te koop
voor 90 rappen.
Op 1 januari 2004 werd het tarief
verhoogd. Er werd een zegel met een
kleine A ingevoerd voor 100 rappen.

Deze zegel toont de wereldberoemde
stoel ‘Le fauteuil grand comfort’ van
Le Corbusier. De Zwitserse post heeft
aan die verandering filatelistische aan-
dacht besteed (afb. 1).

Noorwegen heeft nog een postzegel
met een A Die is uitgegeven ter gele-
genheid van het 100 jarig bestaan van
de Noorse bond voor Grafici (afb. 2).
Grafici gebruiken wel een rechthoek
om hun letters te ontwerpen om een
juiste verhouding te krijgen.

België kent een postzegel met twee A’s
uitgegeven ter gelegenheid van het
August Vermeylenfonds dat 50 jaar
bestond in 1995 (afb. 3). Het fonds
heeft als doel: sociaal-culturele activi-
teiten organiseren voor volwassenen
om hun tijd zinvol te besteden.
Een andere zegel met een A is die van
Koning Albert (afb. 4).
De betekenis van de A laat zich dan
ook makkelijk raden.

De letter A
op postzegels

afb. 1 afb. 2
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Ook Nieuw Zeeland heeft een zegel
met twee A’s. Die is uitgegeven ter
gelegenheid van 75 jaar ‘Automobile
Association’ (afb. 5). Een organisatie
als de ANWB

In Duitsland staat in 2002 ook een A
op een postzegel (afb. 6). Die A heeft
te maken met ‘Arbeit’. De ‘Bundes-
anstalt’ is vergelijkbaar met ons
arbeidsbureau.

Indonesië gaf ook een postzegel uit
met twee A’s (afb. 7). Dit ter gelegen-
heid van de Azië-Afrika conferentie
die in 1963 in Bandung gehouden
werd. De conferentie was een protest
tegen het kolonialisme en had ook ten
doel de economie en de cultuur te ver-
beteren.

In Oostenrijk staat ook een A op de
postzegel die staat voor de kwaliteit
van de Oostenrijkse producten.
De A staat voor Austria (afb. 8).

Ten slotte: de A op een postzegel van
Colombia (afb. 9) staat voor ‘Aero’ en
is bedoeld voor frankering van lucht-
post .

In 1969 werd in Hongarije een postze-
gel met een A uitgegeven (afb. 10).
De A staat voor ‘Athenaeum’ van de
Athenaeum uitgeverscorporatie.
De voorvader van deze uitgeverij was
Gustaaf Emich Sr.

afb. 5afb. 4afb. 3

afb. 6 afb. 7 afb. 8
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Gustaaf Emich begon een boekwinkel
die zich ook bezig hield met het druk-
ken en uitgeven ervan. Op de afbeel-
ding de originele gevel van de boek-
winkel.
De naam heeft niets te maken met on-
derwijs. Waarschijnlijk is die afgeleid
van het Griekse Athènation; Athèné is
de Griekse godin der wijsheid.

Misschien hebt u nog meer wetens-
waardigheden over de letter A op post-
zegels die ik niet heb kunnen vinden.

Hans van Waveren

afb. 10

Achterkant van de ansichtkaart op pagina 19

afb. 9
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Voor de Tweede Wereldoorlog
genoten de Nederlandse militairen
beperkt portvrijdom.

De portvrijdom bleef na de capitula-
tie op 15 mei 1945 gehandhaafd voor
militairen, die door verwondingen,
enz., opgelopen in de oorlogsdagen,
verpleegd werden in hospitalen, re-
validatiecentra, sanatoria e.d.

Bij circulaire van 7 september 1940,
P. 1.063, werd de portvrijdom alleen
gehandhaafd voor militairen beneden
de rang van officier, die in hospitalen
of burgerziekenhuizen verbleven ten-
gevolge van oorlogsverwondingen.
Bij circulaire van 14 oktober 1940,
P 1.098, werd dit aangevuld voor
militairen in sanatoria en herstel-
lingsoorden.

In mijn verzameling bevindt zich een
door een hofleverancier gedrukte
ansicht van de Koninklijke Militaire
Academie (te Breda) met twee mili-
tairen. Het woord ‘Koninklijke’ is
(vermoedelijk opzettelijk) uitgewist.
Naast de postale afstempeling
Utrecht Station, 5 VII 1942, is de
kaart afgestempeld met het ovale
stempel Chef Militair Hospitaal
Utrecht (afb. op pagina 18)

Ook staat op de - wegens portvrij-
dom - ongefrankeerde kaart rechts
boven de met inkt geschreven aan-
tekening: Militair plus handtekening.

R.E. Taselaar

Noot redactie:
Dit artikel mag niet door

anderen worden overgenomen
zonder uitdrukkelijke toestemming

van de heer Taselaar

Portvrijdom voor gewonde

Nederlandse militairen

na mei 1940

Voorkant van de ansichtkaart KMA Breda
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Het is zondagmorgen. 2 mei en erg
koud voor de tijd van het jaar. Limoges
- een stad in Frankrijk en ongeveer zo
groot als Leiden - is nog in diepe rust
als de postzegelclub zijn activiteiten
wil beginnen. De aanvangstijd is, vol-
gens de informatie die ik had ontvan-
gen, om 10 uur. Omdat Nederlanders
gewend zijn op tijd te komen, ben ik er
om 10 uur. Het verenigingsleven vindt
plaats in een lokaal van het plaatselijk
gymnasium. Een lokaal op de tweede
verdieping. Dat wordt dus klimmen.
Achter een soort handwerklokaal en
een lange gang bereik ik het lokaal van
de postzegelvereniging UPL. Het was
zelfs aangekondigd op de deur.

Ik ben de eerste. Langzaam druppelen
er nog enige postzegelfanaten binnen.
De man met de sleutel, de voorzitter,
komt pas om 10.35 uur.

De voorzitter, Alain Escaillas, opent
de vergadering. Er wordt druk gepraat
over het pas uitgegeven postzegel-
velletje van tien postzegels over de
streek: Le Limousin.
Een van de leden vertelt over zijn
hobby: hij probeert de postzegels na te
schilderen. Hij doet dit op het formaat
van een ansichtkaart en let daarbij
vooral op de kleuren.

Gymnasium in Limoges

Het beroemde porcelein uit Limoges

voorzitter Alain Escaillas

Postzegelen

in Frankrijk
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Hij schildert een combinatie van de
werkelijkheid en het plaatje op de
postzegel.

De club is iets jonger dan de onze.
Ze is in 1947 opgericht en bestond in
2007 dus 60 jaar. Op dat moment had
de club nog een respectabel aantal
leden. Nu is dat gedaald tot 21.
Ter gelegenheid van het jubileum heeft
de vereniging een eigen filatelistisch
aandenken uitgegeven.

Een eigen postzegel was niet denkbaar.
Wel mogelijk was een enveloppe met
opgedrukte postzegel van Limoges die
alleen voor bestemming Frankrijk is
bedoeld. De afbeelding laat het station
zien in het oude gedeelte van Limoges.
Het is ook het meest bezochte gedeelte;
zeker voor toeristen van de stad.

Tijdens de vergadering, die tot 12 uur
duurt, worden diverse activiteiten ge-
noemd.

Het speciale velletje ‘Le Limousin’ en de daarop geïnspireerde tekeningen
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Zo is er - als dat uitkomt - een veiling.
Gezien het aantal leden is dat niet zo
veelvuldig als bij ons.
Wel is er een rondzenddienst.
De boekjes worden hier getoond en
er kunnen postzegels tegen betaling
worden uitgenomen. De prijs van de
zegels ligt vrij hoog. De boekjes zijn
voor meerdere rondzendingen geschikt.
Ze kunnen herbruikt worden.
Er kan tijdens de bijeenkomst geruild
worden en er kan gekocht worden.

Ik ben blij dat ik een album met Neder-
landse postzegels heb meegenomen.
Want ook hier is men een beetje uitge-
keken op ieders verzameling.
Door een aantal leden wordt gecor-
respondeerd met Franse of buiten-
landse verzamelaars.
Al met al zijn er een achttal leden van
de vereniging aanwezig. Dat is een be-
hoorlijke opkomst van zeg maar 28%.

Hans van Waveren

De heer R.E.
Taselaar krijgt de
Van der Willigen
Medaille

Op voordracht van het Costerus
Kapittel heeft het bestuur van de
KNBF de heer R.E. Taselaar tijdens
de Algemene Vergadering van
29 mei onderscheiden met de eer-
volle Van der Willigen Medaille.
Met name voor: Padvinderspost.
(2009, Posthistorische Studies 24)

De Van der Willigen Medaille wordt
uitgereikt aan een auteur, die blijk
heeft gegeven van studiezin, filatelis-
tische kennis en publicistische vaar-
digheid.

bron: Bondsbrief 91, juni 2010.

Namens onze leden, het bestuur en
de redactie van ‘de Sleutelpost’
feliciteer ik - ‘onze’ auteur - de heer
Taselaar van harte met zijn onder-
scheiding..

Frans Hemelop

De ‘Van der Willigen Medaille’.
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Redacteuren

onder elkaar

Redacteuren onder elkaar kunnen
het altijd goed met elkaar vinden.
Ook als je een redacteur spreekt van
een ander blad van een heel andere
vereniging aan de andere kant van het
land, heb je direct raakvlakken.
Wat is jouw oplage? Hoe maken jullie
het blad? Krijg je genoeg kopij?
Haal jij je deadlines? Werken de leden
een beetje mee? En niet te vergeten: is
het bestuur op en bij de tijd.
Dezelfde vragen zie je ook terug bij
de drukker. Wat kan beter? Wat is de
kwaliteit en tegen welke prijs?
Waar ligt dat aan? Waardoor die band?

Toen ik het rijtje ‘redacteuren onder
elkaar’ zette, vroeg ik me dat ook af.
Slechts vier mensen op de lijst ken ik
niet, alleen van horen zeggen.
Sommigen een beetje, omdat je nog
steeds - in oude afleveringen - kunt
lezen hoe en wat ze schreven.
Een ding weet ik zeker.
De meesten vroegen vaak aan de leden
voor wie ze hun best deden:
Help mij want ik kan het niet alleen.

Frans Hemelop

‘de Sleutelpost’
is 50 jaar !

nummer begonnen redacteur(s)

1 oktober 1960 D. Meiboom

2 - 20 maart 1962 J.W. Segaar

21 - 24 oktober 1969 J. Spijker

25 - 33 januari 1971 A.G.C. Blonk

34 september 1973 L. Vijlbrief

35 - 67 december 1973 W.F. Briel / L. Vijlbrief

68 - 71 maart 1982 W.F. Briel / D. van Bemmelen-Minnée

72 maart 1983 W.F. Briel

73 - 75 juni 1983 W.F. Briel / H.A.J. Verhoef

76 - 79 maart 1984 J. Spijker

80 - 91 maart 1985 G.A. van Albada

92 - 107 maart 1988 J. Spijker

108 - 115 maart 1992 J. Spijker / F. Hemelop

116 - 183 maart 1994 F. Hemelop
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Misschien is dát wel het antwoord op
de vragen. Redacteuren zijn uit het
zelfde hout gesneden, daarom klikt het
zo makkelijk, zelfs met een ‘vreemde’
redacteur.

Als redacteur wil je het je lezers naar
de zin maken. En daarbij heb je andere
mensen (hard) nodig. Dus vraag je ge-
regeld: Wie helpt mij!?
En weet u wát er dan écht helpt?
In je eentje een verhaaltje voor jezelf
schrijven is niet leuk. Meestal wil je
graag dat een ander het leest.
Je bent dan blij dat redacteuren altijd
weer op auteurs zitten te wachten.
Zo is iedereen tevreden.

Vooral Wim Briel kende ik goed.
Maar meer als medewerker (vanaf
1996) dan als redacteur, want dat is
van voor mijn tijd. In de periode Briel
- 1973-1984 samen met Leo Vijlbrief -
verwerkten zij de stukjes waar ik na
1996 zo dol op was. Ik heb veel van
Briel geleerd over filatelie en me door
zijn benadering laten inspireren.

De redacteuren Spijker en Van Albada
waren mijn voorgangers.
Na de woelige jaren - vanaf begin ‘80 -
nam Jan Spijker - als ‘Ad Interim’ - de
honneurs waar als redacteur in 1984.
Daarna deed Gé van Albada zijn uiter-
ste best van de ‘Sleutelpost’ een aan-
trekkelijk blad te maken, niet in het
minst door eigen inspanning. Dat lukte
hem drie jaar: 1985 t/m 1987.

Ik prijs me gelukkig dat hij nog met
een zekere regelmaat zijn bijdrage aan
ons blad levert.

Vanaf maart 1988 combineerde Jan
Spijker zijn voorzitterschap met de
functie van redacteur.
Ook veel van eigen hand. Maar vooral
veel kritiek op het uitgiftebeleid en de
verkrijgbaarheid van postzegels op het
postkantoor. Zoals we - ook in 2010 -
weten: daar schiet je niet veel mee op.

Tijdens een ledenvergadering hield Jan
Spijker eens een quiz over het hebben
gelezen van de ‘Sleutelpost’.
Dat heb ik hem nooit durven nadoen,
gewaarschuwd door dochter Esther.
Toen ik al lang en breed redacteur was,
kwam er iemand aan de deur om iets te
vragen. Mijn dochter deed open.
Haar antwoord: ‘dat staat toch in de
Sleutelpost?’
Antwoord terug: ‘Oh, die heb ik al
weggegooid.’
Verontwaardigd komt Esther terug:
‘Pa, daar maak je je altijd zo druk
voor! Hij heeft hem al weggegooid!’

Ik sprak Jan op de postzegeltotaaldag
en de feestavond in januari. Hij was
trots op de vereniging en ‘de Sleutel-
post’. Blij de 80 gehaald te hebben.
Ondanks alles lag zijn hart bij zijn
‘Leidsche’.
Redacteuren onder elkaar:
‘Je kunt niet meer doen dan je best.’

Frans Hemelop
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Iedereen kent de streepjes code.
Je komt de barcodes tegen op bijna
alles in de supermarkt, het warenhuis
of de boekwinkel. De meest gebruikte
is de EAN 13 code, zie boven.
Zo’n streepjescode - alleen cijfers - is
leuk, maar voor onze hobby?
Anders wordt het echter met de twee-
dimensionale code. Aan een 2D code
hebben wij filatelisten wel iets!
Er kan namelijk veel informatie in wor-
den opgeslagen en niet alleen cijfers.
Alfanumeriek kunnen er ruim 4.000
karakters worden opgeslagen in een
plaatje, dat niet groter hoeft te zijn dan
een klein formaat postzegel!
Er zijn verschillende soorten 2D codes.
De meest bekende zijn:
- de Data Matrix (links)
- de QR (Quick Response) (midden)
- de AZTEC (rechts)

De twee eerste zijn de meest universele
en voor ons filatelisten het meest bruik-
baar. De AZTEC code kunt u tegenko-
men als u vliegt. Het vervangt de boar-
ding pass.Bovenstaand plaatje op uw
smartphone is voldoende!
De 2D codes komt u - hoewel ze al 15
jaar bestaan - nog amper tegen. De re-
den hiervan is dat het scannen van de

code nog geen gemeengoed was. Met
de komst van de smartphone is daar
verandering in gekomen. Deze kleine
computers kunnen niet alleen bellen,
maar ook een foto maken en een snelle
internetverbinding leggen.
René Hillesum uit Zwijndrecht, lid van
de ‘s-Hertogenbossche Filatelisten
Vereniging, heeft met zijn bedrijfson-
derdeel ‘Philaguide Codes’ het gebruik
van codes bij onze hobby uitgedacht,
geïmplementeerd en gerealiseerd.

WERELD primeur op
HERTOGPOST 2010
Op 28 mei werd - voor zover bekend -
de eerste postzegel ter wereld uitgege-
ven met daarop (behalve HERTOG-
POST 2010 en de verplichte tekst van
landsnaam en de waarde aanduiding)
uitsluitend een 2D code.
Er werden op één postzegel zelfs twee
verschillende codes gedrukt: een Data
Matrix Code en een QR Code!
Deze unieke postzegel (oplage slechts
1.000 ex) is - volgens recente informa-
tie - helaas uitverkocht.

De Filatelie gaat

tweedimensionaal
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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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Zo hoor je nog eens wat:
V: Dag mevrouw aan de bar.

En, hoe was de vakantie?
A: Tekort.
V: Meen je dat nou? Jullie gaan toch

altijd wééééken weg?
A: Geintje! Goed hoor, we hebben er

weer volop van genoten. En alwéér
goed weer in Engeland.

V: Bofkonten zijn jullie. Dus je kunt
er weer fris tegenaan?

A: Ja, hoor, wat wil je drinken?
V: Koffie om te beginnen, want ik

heb al maanden geen speculaas
geproefd. Die is er toch nog wel?

A: Natuurlijk, speculaas lust iedereen.
Zeker omdat Sinterklaas weer in
aantocht is.

V: Je bent nog sneller dan de speel-
goedfolders, dat is toch niet leuk
meer?

A: Je hebt groot gelijk, we hebben
eerst nog 3 oktober.

V: Je zult 4 oktober bedoelen, want
de 3e valt op zondag.

A: Wat ben je weer scherp, zo kort na
de vakantie.

V: Moet ook wel, want zelfs in je
vakantie krijg je als filatelist geen
rust meer. Dat heb je toch zeker
wel gemerkt?

A: Ik niet, dan ben ik met vakantie.
V: Maar dat TNT Post op 1 juli zich-

zelf weer een dikke winst heeft
bezorgd, dat heb je toch wel ge-
merkt?

A: Oh, je bedoelt die 1 en die 2 op
postzegels? Dat is toch niet nieuw,
half Europa was ze al voorgegaan.

V: Dat kan wel zo zijn, maar ze heb-
ben het hele, lopende assortiment
voorzien van een 1 of een 2.
Dat is toch de boel neppen?

A: Dat is commercieel!
V: Ja, zo lust ik er nog wel een.

We worden weer getild.
A: Ach je moet er gewoon 20 duizend

van kopen, dan heb je volgend jaar
400 euro verdiend.

V: Ja ja. Je moet beleggingsadviseur
worden. Geef mij een tientje, dan
zal ik je vertellen hoe je rijk wordt.

A: Of zoiets. Maar eind september
komt TNT Post toch wel met iets
heel nieuws.

V: Oh, je bedoelt het filmpje op een
postzegel?

A: Ja, dat is toch leuk?
V: Ja, en misschien kunnen we over

een tijdje de diaprojector wel bij
het oud vuil zetten. Dan laten de
postzegels zichzelf zien.
Ik wordt te oud voor die rotzooi.

A: Dat heet met je tijd meegaan.
V: Ja leuk, hoor.
A: Kom, laten we dit blad nou niet

verpesten met teveel gezeur.
V: Je hebt gelijk, je moet blijven doen

waar je wel plezier in hebt.
A: Wat dacht je van postzegels

verzamelen?
(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (36)
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Bestellerstempels werden voor het
eerst toegepast vanaf 1855 als contro-
lemiddel bij de bestelling van corres-
pondentie.
In juni eindigde Cees Janssen in deel 4
met bestellerstempel .43 van 1926.
In dit deel 5 wordt de reeks afgesloten.

1926-12-01
Nummer .29

Op 1 december
1926 werd een
nieuw besteller-
stempel met
nummer .29

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

1926-12-18
Nummer .50

Op 18 december 1926
werd een nieuw
bestellerstempel met
nummer .50 toege-
zonden ter vervanging
van het oude model

stempel verstrekt op 6 juni 1905.

1927-01-06
Nummer .79

Op 6 januari 1927 werd
een nieuw besteller-
stempel met nummer
.79 toegezonden ter
vervanging van het
nieuwe model stempel

verstrekt op 12 maart 1915.

1927-12-21
Nummer .12

Op 21 december 1927
werd een nieuw
bestellerstempel met
nummer .12 toegezon-
den ter vervanging

van het oude model stempel verstrekt
op 4 maart 1874. Het oude stempel is
meer dan 52 jaar in gebruik geweest.

1928-01-23
Nummer .44
Op 23 januari 1928
werd een nieuw
bestellerstempel met
nummer .44 toege-
zonden ter vervanging

van het oude model stempel verstrekt
op 12 januari 1903.

100 postbestellers
in Leiden:
bestellerstempels

5

Dit embleem wordt van 1881 tot 1936
gedragen op de voorkant van de uniformpet.

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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1928-02-06
Nummer .49

Op 6 februari 1928
werd een nieuw be-
stellerstempel met
nummer .49 toegezon-

den ter vervanging van het oude model
stempel verstrekt op 6 juni 1905.

1928-02-29
Nummer .35

Op 29 februari 1928
werd een nieuw be-
stellerstempel met
nummer .35 toegezon-
den ter vervanging van
het oude model

stempel verstrekt op 7 februari 1890.

1929-06-24
Nummer .95

Op 24 juni 1929
werd een nieuw be-
stellerstempel met
nummer .95 toege-
zonden ter vervan-

ging van het stempel verstrekt op 16
maart 1920. Dit was het laatste bestel-
lerstempel dat aan het postkantoor Lei-
den werd verstrekt.

Na medio 1930 zijn helemaal geen
bestellerstempels meer vervaardigd en
uitgereikt. Het systeem van het stempe-
len van de aangekomen en te bestellen
poststukken werd vereenvoudigd.
Het vervallen van de ‘plicht’ om de
poststukken te voorzien van een afdruk
van het bestellerstempel, leverde een
grote tijdwinst op, dus minder kost-
baar. Ook het aantal postbestellingen
per dag werd verlaagd, maar dat was
niet te volgen in de stempelboeken.
Of ook het aantal bestellers is vermin-
derd, is eveneens niet te volgen via de
stempelboeken.
Bij andere kantoren is vaak te zien,
dat het aantal besteldiensten werd in-
gekrompen, doordat bestellerstempels
‘wegens overcompleet’ werden terug-
gezonden naar Den Haag. Dat was in
Leiden niet het geval.

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.
Maar het bestellerstempel heeft bijna
nooit de aandacht gekregen die het ver-
dient. Het is uiteindelijk veel ‘persoon-
lijker’ dan het dagtekeningstempel.
Het is het kenmerk van een persoon,
die als postbesteller de brief of prent-
kaart in een brievenbus in Leiden of
waar dan ook heeft bezorgd.
Dat geeft zeker een extra dimensie aan
het poststuk.

1939 - Autopostkantoor 1, een Chevrolet -
naar ontwerp van Nicolaas de Koo.
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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?

Cees Janssen

Aanschaf benodigdheden

Zoals u wellicht weet kunt u een
abonnement ‘nieuwtjes’ afsluiten via
onze vereniging. Veel leden maken
hiervan al gebruik.
Een minder bekend feit is dat ook
allerlei toebehoren zoals catalogi, in-
steekboeken, 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

Leuke bijdrage
hiernaast?

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 of
andere interesses.
Schrijf ook eens een (kort) artikel voor
‘de Sleutelpost’.

Natuurlijk met een filatelistisch raak-
vlak, we houden tenslotte van filatelie!
Kijk, hoe Erik den Boer dit oplost.
Zijn bijdrage is van december 2009.
Dat kunt ú toch ook wel?

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

U weet toch dat ons aanbod nog steeds geldig is?

Na de vakantie lid worden? Dat is GRATIS! Zegt dat voort.

De (zwartleren schoudertas uit 1968)
van de Leidse besteller is nu leeg!

Wie weet... wat er hierna nog volgt.



31

Het is altijd makkelijk om achteraf te
analyseren of in historisch perspectief
te zien. In ons geval moet het een raak
vlak hebben met postzegels (zegt de
hoofdredacteur).

De lichte kruiser De Ruyter werd in
1936 gebouwd op de scheepswerf
Wilton-Feyenoord te Schiedam.
‘Mooi schip’, zei mijn opa altijd.
Opaatjes hebben altijd gelijk in kinder-
ogen. Beter schip was er niet.
Braaf, op de lagere school, leerden wij
de term: ‘Ik val aan volg mij.’
Een mythe werd geboren.

Het vlaggensein en seinlamp gaven
aan: ‘Alle schepen, volg mij’ (‘All
ships, follow me’). We weten nu, hoe
het afliep. Dus slecht.
Van de overlevenden kwamen na de
oorlog de wildste verhalen. Schout bij
Nacht Karel Doorman, de kapitein, de
bootsman en nog een ander zaten ge-
woon te klaverjassen toen het schip
naar de kelder ging.

Dit lijkt mij sterk. Maar ben daar niet
bij geweest. Ik schrijf dit om gewoon
al die anonieme zeelieden te gedenken,
die verdronken zijn of gesneuveld.

Ik heb grote bewondering voor die
mensen. Prof. Dr. Cleveringa van de
universiteit Leiden was er ook zo
eentje. Gewoon doen en dat zeggen in
het openbaar. Ik ben daar voor.
Je moet maar lef hebben.

Ik hoop van harte dat veel mensen een
of meer velletjes postzegels Cleveringa
kopen. En wijs op de postzegel nr. 631
van de lichte kruiser De Ruyter.

Erik den Boer

Bronnen: Maritiem Museum Rotterdam,
Gemeente archief Schiedam, Zeevaartschool
IJmuiden, etc.

P.S.: Gewoon doorgaan met
postzegels plakken.

buste Karel Doorman
(Karel Doormanstraat in Rotterdam)

(door Willem Verbon - 1959)

De slag in

de Javazee
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Samen met mijn vrouw ben ik een
weekje in Berlijn (afb. 1) geweest.
Wat een prachtige, historische stad.
We hebben de hotspots en nog veel
meer bezocht. Tijdens de 2e wereld-
oorlog heeft Berlijn heel wat schade
opgelopen door bombardementen.
Wat mij opviel is dat er heel veel
nieuw gebouwd is. Thuis was ik
nieuwsgierig of van deze bezienswaar-
digheden ook wat op postzegels was
terug te vinden. Hierbij het resultaat.

Rijksdag
Als eerste gingen we natuurlijk naar
de Rijksdag (afb. 2), het Duitse parle-
mentsgebouw. Daar moest je vroeg
zijn, want anders staat er een lange rij
voor de deur. De Rijksdag heeft een
lange, roemruchte historie. Zo werd de
Rijksdag in 1933, een maand na de
machtsovername van Hitler, in brand
gestoken. De Nederlander Marinus van
der Lubbe (uit Leiden) werd hiervoor
opgepakt.

Of hij de brand ook echt stichtte, is
nooit helemaal duidelijk geworden.
Hitler gebruikte de brand in ieder geval
om de noodtoestand uit te roepen. Alle
oppositiepartijen werden verboden en
Hitler greep de absolute macht.
Niet alleen op de postzegel zien we de
Rijksdag terug, maar ook op een fran-
keermachinestempel (afb. 3)

Brandenburger Tor
Vlakbij de Rijksdag is de Brandenbur-
ger Tor. Dit is de belangrijkste poort
van Berlijn, gebouwd in 1788.
De poort staat aan de Pariser Platz en
vormt de afsluiting van de boulevard
Unter den Linden. De Brandenburger
Tor is niet alleen op postzegel (afb. 4)
terug te zien, maar ook op een auto-
maatstrook (afb. 5).
Een stukje verder staat het Adlon Hotel
(5-sterren, dus prijzig). Dit hotel kwam
in het nieuws, toen Michael Jackson
(afb. 6) ten aanschouwen van een grote
menigte, zijn kind hier even buiten het
raam van zijn hotelkamer hield.

Ich liebe

Berlin

afb. 1 afb. 2
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Musea
Musea zijn er in Berlijn ook volop.
De meeste staan op een museumeiland
(Museumsinsel afb. 7). Hier heb ik on-
der andere het Pergamon-museum be-
zocht. Het heeft drie afdelingen met
Assyrische, Babylonische en Perzische
kunstwerken evenals een Islamitische
kunstafdeling.

Kerken
Op de musea-postzegel kunt u zien dat
vlakbij het museumeiland een kerk
staat. Dit is de Berlijnse Dom, die ook
apart op een postzegel te bewonderen
is (afb. 8). Het is de belangrijkste kerk
van Berlijn, die rond 1900 is gebouwd.
Het is echt een pracht kerk, en toen ik
op balustrade rond de koepel liep, had
ik een prachtig uitzicht over de stad.
Andere mooie kerken staan op de
Gendarmenmarkt (afb. 9), het mooiste
plein van Berlijn.
Hier staan twee bijna identieke kerken,
De Französischer Dom, gebouwd tus-
sen 1701 en 1705 voor de Hugenoten
die Frankrijk ontvlucht waren, en De
Deutscher Dom die in 1708 gebouwd
is voor de protestanten.

afb. 6

afb. 3

afb. 4

afb. 5
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Luchtbrug
Na de 2e wereldoorlog lag Berlijn in
de Sovjet-bezettingszone van Duits-
land. Na de overwinning van de gealli-
eerden op nazi-Duitsland was het opge-
deeld in een Amerikaanse, een Britse,
een Franse en een Sovjet-sector.

Toen in de westelijke bezettingszones
de D-mark werd ingevoerd, verklaarde
Stalin dat dat in strijd was met de geza-
menlijke afspraken. Als reactie hierop
sloot hij de toegangswegen af en startte
daarmee de blokkade van Berlijn.
De Amerikanen stelden toen een lucht-
brug in (afb. 10), waarbij alle goederen
per vliegtuig naar Berlijn werden aan-
gevoerd.

Checkpoint Charlie
Checkpoint Charlie was tijdens de ver-
deling van Berlijn een controlepost op

afb. 7

afb. 8

afb. 9

afb. 10

afb. 11
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de grens van de Amerikaanse en Rus-
sische sector, bij een doorgang in de
Berlijnse Muur in de Friedrichstraße.
Zeker een bezoek waard, temeer omdat
hier het Museum Haus am Checkpoint
Charlie staat. Dit is een museum met
afbeeldingen en voorwerpen die de ge-
schiedenis vertellen over vluchtpogin-
gen van Oost naar West.
Ook in de filatelie vinden we deze
grensovergang terug (afb. 11).

Stasi
Minder bekend maar heel interessant
vond ik het Stasimuseum, gevestigd in
de voormalige werkplek van de Stasi,
namelijk het Ministerie van Staats
Sicherheit in het oude Oost-Berlijn.
Interessant was het om te zien hoe de
Stasi vorm gaf aan hun heimelijke acti-
viteiten (afb. 12). De Stasi werd opge-
leid door het Hoofd van de Russische
KGB, genaamd Feliks Dzierzynski
(afb. 13). Op dit postzegelblokje staat
de wervende tekst voor jongelui: ‘Lebe
dem Genossen Feliks nach’.

Ik kan Berlijn aan een ieder aanbevelen
om eens te gaan bezoeken. Het is mij
prima bevallen. Ich liebe Berlin!

Willem Hogendoorn

Weet u dat ons aanbod nog steeds geldig is?

Na de vakantie lid worden? Dat is GRATIS! Zegt dat voort.

afb. 12

afb. 13
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijzondere bijdrage voor 'de
Sleutelpost’ van december inleveren
tot en met 19 november 2010.

In dit nummer:

Ook Filatelistig!
Iedereen die onze ledenbij-
eenkomst bezoekt weet dat
Gerrit Anker een actief mens
en medelid is.
Samen met zijn broer Kees,
de rustigste van de twee, zor-
gen ze al vijf jaar in juni voor
de bar, als Bep en ik lekker
op vakantie zijn. Gerrit, in
z’n eentje, assisteert Bep
meestal ook in december.

Dus logisch dat Gerrit, om
goed uitgerust weer aan het
seizoen te kunnen beginnen,
wel vaak op vakantie móét.
Dit jaar ontvingen Bep en ik
maar liefst drie kaarten: uit
Ouddorp, uit Putten en deze
kaart via, via uit Duitsland.
Gerrit heeft er een (illegale?)
omweg voor verzonnen.
Hij is niet alleen actief, maar
ook erg creatief!

Frans Hemelop

Groot stempel:
Swiss Ruby,
CH - Basel;
klein stempel
op 3 sept. in
Zwolle.

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


