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Redactieve

bijdrage

De laatste aflevering in het 50-jarige
jubileumjaar ligt voor u.
Door een zekere onregelmatigheid in
de beginjaren is het niet nummer 200,
maar 184. Toch een respectabel aantal.

In deze aflevering nemen we een aan-
loop naar het nieuwe jaar.
Met de introductie van de postzegel
voor 125 jaar - 3 October Vereeniging.
Deze 5e postzegel komt uit op onze 7e
Postzegeltotaaldag op 16 januari 2011.
Op die dag zal het eerste velletje offi-
cieel worden uitgereikt aan de voor-
zitter van de 3 October Vereeniging,
mevr. E. (Els) van Eijck van Heslinga.
Deze taak zal worden verricht door
burgemeester Van der Werf, alter ego
van de heer E. (Eric) Filemon, voorzit-
ter van de Lustrumcommissie 2011.
Niet alleen in dit blad, maar ook op
onze website kunt u er nog meer over
lezen.
De echte burgemeester uit 1574 wordt
op pagina 16 belicht door onze ‘vaste’
Postzegeltotaaldag-auteur, Hilbert A.C.
Kamphuisen, ook al onze nieuwe 2e
secretaris. Fijn dat je zo meewerkt,
Hilbert.

En nog een keer - mijn persoonlijke -
aandacht voor R.P. Cleveringa die 70
jaar geleden - op 26 november - zijn
protestrede uitsprak

De eerste informatie uit de enquête
vindt u op pagina 24. En de eerste
‘Achter de schermen’ op pagina 29,
de veiling bijt de spits af..

Door onduidelijkheid van mijn kant is
‘Dit is mijn postzegel’ anders opgevat.
Ik probeerde u uit te dagen om een
mooie postzegel te tonen, waar u iets
mee heeft of gewoon mooi vindt.
De inzenders - ineens zijn er twee -
hebben de uitdaging heel persoonlijk
opgevat en uitgewerkt.
Dus de penningmeester heeft extra
kleurenpagina’s beschikbaar gesteld,
omdat het Kleur Fonds, door verkoop
van de Cleveringa-zegel, toereikend is.
En daar heeft deze redacteur natuurlijk
geen bezwaar tegen.
De Kerstpostzegels van Freek Verstee-
gen (toch ‘Zo is het gekomen’, weet u
nog?) en het 3-kleurige stempel van
Willem Hogendoorn liften - in kleur -
mooi mee.
Dus bewonder de prachtige bijdragen
van Gerard Slakhorst en Gerrit Anker.
En veel meer moois en nuttigs!

Veel plezier 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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Agenda

december 2010

14 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling,
presentatie Kerstzegels door Freek Versteegen en
het inzien van de kavels schriftelijke Kerstveiling

januari 2011

11 bestuursvergadering

16 Postzegeltotaaldag in gebouw K&G (zie blz. 25)

24 bijeenkomst voor de Jeugd

25 ledenbijeenkomst met veiling en
de gratis verloting tijdige betalers

28/30 Filatelie Beurs Loosdrecht (zie blz. 13)

februari 2011

8 bestuursvergadering

22 Algemene Ledenvergadering met veiling

25 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 185

28 bijeenkomst voor de Jeugd

maart 2011

8 bestuursvergadering

14 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 185

22 ledenbijeenkomst met Voorjaarsveiling

28 bijeenkomst voor de Jeugd

Zie ook de activiteitenagenda: blz. 13
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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 veiling-
kavels 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
lopend jaar.
Opzegging geschiedt door
een schriftelijke kennis-
geving aan de secretaris.

Algemene informatie

WEBSITE: http://www.lvpv.nl
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We gaan richting het nieuwe jaar.
En wat zal 2011 ons filatelistisch gaan
brengen? Als we het over persoonlijke
postzegels hebben, dan heeft TNT Post
al een tipje van de sluier opgelicht.
Ik noem een paar bijzonderheden.

1 Postzegels met geluid
Was de Filmpostzegel nog zonder
geluid, in 2011 zal de serie ‘Neder-
pop’ en ‘Vogels’ op persoonlijke
postzegels met behulp van een
geluidspen muziek ten gehore
brengen! Welke groep op de eerste
postzegels te horen zal zijn, dat
werd helaas niet bekend gemaakt.
Hoe de techniek precies werkt, daar
ben ik nog niet achter, maar mis-
schien hebben onze lezers hier
meer kennis over?
De pen zal trouwens bij een abon-
nement gratis worden geleverd.

2 Cadeautje
In 2011 zal een mogelijkheid wor-
den toegevoegd om de persoonlijke
postzegels als cadeautje te verpak-
ken en te voorzien van een bood-
schap. Hiermee wordt het makkelij-
ker gemaakt om de postzegels aan
iemand rechtstreeks als cadeau toe
te sturen.

3 Nog meer mogelijkheden
Het zal in 2011 mogelijk worden
om met het bestelnummer een na-
bestelling te doen.

Veel gebruikers zullen ook blij zijn
met de mogelijkheid om verschil-
lende afbeeldingen op één vel te
laten drukken.

4 Catalogus persoonlijke postzegels
Er ligt al een tijd de vraag of er een
catalogus samengesteld kan worden
met zoveel mogelijk bekende af-
beeldingen. TNT Post zal het
komende jaar zich buigen over deze
functie en de wettelijke eisen die
hiermee samenhangen.
TNT Post houdt zich aanbevolen
voor suggesties om deze biblio-
theek zo functioneel mogelijk in te
richten, rekening houdend met de
wensen van de gebruikers.

Met bovenstaande onthullingen kunnen
we spreken van een spannend jaar voor
de persoonlijke postzegels.
Veel noviteiten en ontwikkelingen!
Misschien reden om deze postzegels
te gaan sparen of juist niet?
Ik ben benieuwd naar uw reactie.

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

Willem Hogendoorn

Van de

voorzitter
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Vacatures
Om de vereniging goed te laten draaien
heb je leden nodig, die willen helpen,
anders lukt het ons niet.
We hebben nog steeds vacatures:

- barcommissie
de commissie zorgt ervoor dat u
op de bijeenkomst een drankje kan
gebruiken. We zoeken een of twee
leden die twee keer per jaar willen
helpen bij de bar.

- bestuur
we missen nu nog alleen een
2e penningmeester.

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

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

het bestuur

Nieuwe leden:
T. Ouwerkerk-Verbeek Zoeterwoude
Tom Hoogeboom * Voorschoten

*jeugd

Bedankt per 1-1-2011:
M.H. Boer Woubrugge
J. van Emmerik Zoeterwoude
Mw. A. van den Hoven Leiden
M.A. de Jong-v.d. Voorden

Leiden
F.P. van der Mark Leiden
R. Olivier Leiden
S. Schiebroek Leiden

Overleden:
A. Zoeteman Rotterdam

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

Ledenmutaties

VERZOEK ‘FILATELIE’

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

maandblad Filatelie?

De secretaris verzorgt voor u
de verdere afhandeling.

MEDEDELING
Waardebonnen (ook in guldens)

blijven geld waard!

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

Alle bonnen kunt u inleveren bij:
betaling contributie - veiling

rondzenddienst - postzegelhandel

! laatste kans 2010 !

HALVE EURO LOTERIJ

14 december 2010

1e prijs
Kinderzegels 1938

catalogusprijs € 52,50
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leden-

vergadering

Opening
Bij afwezigheid van de heer Hoogen-
doorn opent de vice-voorzitter de ver-
gadering om 20.15 uur. Hij heet ieder
welkom, in het bijzonder de ereleden
de heren Groenewegen en Vijlbrief.
Mw. A. Besseling heeft zich afgemeld.

Notulen vorige vergadering
De notulen van 15 juni 2010 hebben
ter inzage gelegen. Hierover zijn geen
op- of aanmerkingen en ze worden
ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomenstukken en mededelingen
- De secretaris heeft geen ingekomen

stukken.
- Onze erevoorzitter, de heer Spijker,

is in juli is overleden. De aanwezige
bestuursleden hebben de begrafenis
bijgewoond. Ook zijn overleden de
leden Porreij en Zoeteman.

- Nogmaals: komende februari is de
voorzitter aftredend en is niet her-
kiesbaar. Verder mist het bestuur nog
een tweede secretaris en een tweede
penningmeester. Opgeroepen wordt
zich te melden voor deze functies.

- De LVVP komt goed in het Maand-
blad Filatelie naar voren.

- De nieuwe catalogus van Nederland
kan worden besteld bij de heer Wim
Groenewegen.

- De nieuwe Sleutelpost weer is ver-
schenen, met veel kleur. Wilt u aan
het Kleur Fonds denken?

- De Postzegeltotaaldag zal worden ge-
houden op 16 januari. Deze heeft als
thema de 3-oktober viering. In 2011
bestaat de 3 October Vereeniging
125 jaar. De heer Hemelop heeft het
ontwerp voor een speciale postzegel
al weer bijna klaar.

- De Cleveringa zegel loopt goed.
Er is nu een tweede druk met als
waardeaanduiding een 1 in plaats
van 44 cent.

- Ten slotte verzoekt de voorzitter de
leden om, als zij over een overtollige
beamer beschikken, deze ter beschik-
king van de vereniging te stellen.

Verslag Rondzenddienst
Staat in de Sleutelpost. De voorzitter
van de Kascommissie leest het verslag
voor en adviseert de leden tot decharge
van de administrateur Rondzenddienst.
De ledenvergadering stemt daarmee in.
De penningmeester meldt dat hij al
veel enquête formulieren heeft ontvan-
gen. Hij roept een ieder die het nog
niet heeft ingeleverd dat alsnog snel
te doen.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
Er gaan 24 van de 80kavels retour.

Ledenbijeenkomst
28 september 2010 - 54 aanwezigen
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Doe-eens-een-gooi-Quiz
De puzzel gaat over Duitse koloniën.
De heer Flerig krijgt de eerste prijs.

Halve Euroloterij
De heer W. de Jong krijgt de eerste
prijs bij de verloting.

Rondvraag
De heer Flerig wijst er op dat op 15/17
oktober de Postex wordt gehouden in
Apeldoorn.

Gratis verloting
De heer C. Anker wint de eerste prijs.

Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept iedereen op om op 26 okto-
ber aanwezig te zijn. Daarna sluit hij
de vergadering.

De voorzitter heet ieder welkom, in het
bijzonder erelid de heer Groenewegen.
Erelid de heer Vijlbrief heeft zich af-
gemeld.
De notulen van 24 september 2010
worden ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter wijst op de mini-exposi-
tie in het kader. Het betreft bijzonder
geproduceerde zegels, b.v. op hout.
De heer Kamphuisen is bereid gevon-
den de functie van tweede secretaris
te vervullen. De vergadering gaat daar
unaniem mee akkoord. Er is nog wel
behoefte aan versterking.

Ledenbijeenkomst
26 oktober 2010 - 57 aanwezigen

uitnodiging voor de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op 22 februari 2011

AGENDA:

• opening door de voorzitter

• vaststellen notulen 25 januari

• ingekomen stukken en mededelingen

• jaarverslag 2010 secretaris

• financieel jaarverslag 2010 (jaarverslag
penningmeester ligt al op 25 januari ter
inzage)

• voorstel contributie 2012 (zie pag. 30)

• verslag kascontrolecommissie

• jaarverslag veiling 2010

• jaarverslag 2010 adviescommissie
voor leden en erfgenamen

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

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

• bestuursverkiezing

aftredend:
W. Hogendoorn (NIET herkiesbaar)
J.J.M. Pieters (herkiesbaar)
Tot een week voor de vergadering kunnen
(tegen-)kandidaten worden aangemeld bij de
secretaris; dit voorstel moet vergezeld gaan van
een bereidverklaring van de kandidaat.

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur

LAAT OOK ÚW STEM HOREN
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Hij roept op zich aan te melden voor
een functie.
Ook dit jaar heeft de vereniging weer
veel jubilarissen in haar midden.
De heer L.H. Jansen is 60 jaar lid.
Hij krijgt als aandenken een beeldje
van de gekroonde man.
De heren De Coo, Groenewegen, Van
Hees, Schimmel en Taselaar zijn 40
jaar lid.

De heren Dreef,
Laven, De Ru,
De Wit en Zui-
dijk 25 jaar.
De aanwezige
jubilarissen
krijgen de bij
hun jubileum
behorende
speld en een
fles wijn.

Bij de veiling gaan 32 kavels retour.
Mevrouw T. Kuyper wint de eerste
prijs bij de ‘doe eens een gooi’-puzzel.
De eerste prijs bij de halve euroloting
valt op lot nr. 302.
De heer Erades wint de eerste prijs bij
de gratis verloting.
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept iedereen op om bij de leden-
vergadering op 23 november aanwezig
te zijn. Daarna sluit hij de vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en
heet ieder welkom, in het bijzonder de

ereleden Groenewegen en Vijlbrief.
De heren De Poorter, Terwiel en Wit
hebben zich afgemeld.
De notulen van 26 oktober 2010 wor-
den ongewijzigd vastgesteld.
De vereniging is veel in de publiciteit
geweest door de 3 oktober zegel.
De voorzitter wijst erop dat hij in
februari niet meer herkiesbaar is. Er is
dringend behoefte aan iemand die het
voorzitterschap wil vervullen.
De Stichting de Postzegelvriend heeft
behoefte aan hulp. Bij de voorzitter is
een folder te krijgen.
In Berlijn zijn postzegels afgestempeld
met een driekleuren stempel (zwart,
rood, geel) ter gelegenheid van de 20
jarige herdenking van de eenwording.
De voorzitter ontving de Thematische
Wisselbeker van het Maandblad Filate-
lie. Zijn artikel over de Pilgrim Fathers
werd in 2009 als beste beoordeeld.
De vergadering stemt in met het toe-
treden van mevr. T. Ouwerkerk als
gezinslid.

Aangezien het deze maand 70 jaar ge-
leden is dat professor Cleveringa zijn
beroemde rede uitsprak, presenteert de
heer Hemelop nogmaals zijn ‘Overden-
kingen’ voor het ontwerpen van de
Cleveringa zegel en zijn worsteling
met het ontwerp in ‘The making of…’.
Deze presentatie wordt door de aan-
wezigen erg gewaardeerd.
De veiling heeft een vlot verloop; 33
kavels gaan retour.
Mevrouw T. Ouwerkerk wint de eerste
prijs bij de ‘doe eens een gooi’-puzzel.

Ledenbijeenkomst
23 november 2010 - 53 aanwezigen
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De eerste prijs in de halve euro-loting
wordt gewonnen door Willem de Wit.
Mevr. Van Oosten vraagt of mogelijk
is de kavels duidelijker te omschrijven
in de kavellijst. Je hebt nu geen hou-
vast bij schriftelijke bieding. De vraag
wordt genoteerd door het veilingteam.
Op een opmerking ‘dat de website van
de vereniging niet te vinden is in de
Sleutelpost’, antwoordt de heer Heme-
lop dat dit achter op de omslag ver-
meld staat. Hij zal het ook wat promi-
nenter voorin de Sleutelpost plaatsten.

De heer Pieters wint de eerste prijs in
de gratis verloting.
De voorzitter bedankt de barbezetting.

Hij roept iedereen op om bij de ko-
mende bijeenkomst, die dit keer wordt
gehouden op de tweede dinsdag van de
maand (op 14 december) aanwezig te
zijn. De heer Versteegen zal dan een
presentatie geven over kerstzegels.
Daarna sluit hij de vergadering.

J. van de Kasteele
secretaris

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/



12



13

Het is de 23e keer in de reeks.
Vorig jaar bezochten ruim 5.000
bezoekers de beurs, een bewijs voor
haar populariteit.

Op vrijdag om 13.00 uur opent de
FILATELIEBEURS 2011 de deuren.
De openingstijden zijn:
vrijdag 28 januari: 13.00-18.00 uur
zaterdag 29 januari: 10.00-17.00 uur
zondag 30 januari: 10.00-16.30 uur

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

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

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

28, 29 en 30 januari 2011

G
een

ruilbeurs

Activiteiten

agenda

Nog
steeds

te koop!

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

Mooi frankeren én 6 ct voor de club!

Nieuwe emissies

10 januari

Persoonlijke postzegels 2011:
Sint-Janskathedraal Den Bosch
velletje met 10 gelijke zelfklevende
zegels van € 0,46

Mooi Nederland - Almere
velletje met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,46

Mooi Nederland - Eindhoven
velletje met 5 dezelfde gegomde
zegels van € 0,46

31 januari

Persoonlijke postzegels 2011:
Nederpop
velletje met 10 gelijke gegomde
zegels van € 0,46
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Graag stel ik aan u voor: de persoon-
lijke postzegel van de Stichting ‘De
Carolusgulden’ uit Leiden.
De zegel is uitgegeven in februari 2010
bij de presentatie van de start van deze
stichting in de Tempelzaal van het
R.M.O. te Leiden.
De zegel is ontworpen door drie
personen:
 Frans Hemelop - zoeken naar de

Carolusgulden-munt. (LVPV)
 Piet de Jong - ontwerp en grafische

realisatie.
 Gerard Slakhorst - idee en op-

dracht. (LVPV)
Opdrachtgever was de bovengenoemde
stichting. De proefoplage was twee vel
met 10 zegels, de definitieve oplage is
100 vel met 10 zegels (in totaal 1.020
zegels).

Over de aanleiding
De stichting ‘De Carolusgulden’ is de
voortzetting van de stichtingen ‘De
Adelaar’ en ‘Rosenburch’ in Leiden.
Deze stichtingen hadden van 1973 tot
2008 het woongebouw Rosenburch in
bezit en exploitatie.
Per 1 oktober 2008 is Rosenburch ver-
kocht en overgegaan naar een woning
corporatie (thans Vestia). Na aflossing
van de schulden bleef een flink bedrag
over dat - gelet op de statuten - een
aanverwant doel moest krijgen.

Dit bedrag is het werkkapitaal van de
nieuwe stichting ‘De Carolusgulden’.
Deze heeft het doel: zelfstandig wonen
en welzijn van senioren bevorderen,
dan wel projectmatig te ondersteunen.
Dit alles in de Leidse regio van Leider-
dorp, Leiden en tot Katwijk toe, maar
ook in landen verder weg die in ont-
wikkeling zijn!

Over het zegelbeeld
In de tijd van Rooms Keizer Karel V
(in Latijn: Carolus V), die leefde van
1500-1558, was de Carolusgulden in
goud en in zilver een bekend interna-
tionaal betaalmiddel in zijn immense
rijk dat een groot deel van de toen-
malige wereld besloeg. De munt was
voorloper van onze latere Gulden en
de huidige Euro.
Ook in Leiden was het een gezien be-
taalmiddel. Enkele Leidse Hofjes zijn
in die tijd betaald en gebouwd met
legaten die in de muntsoort Carolus-
gulden waren gesteld. Naast de bouw-
kosten ontvingen de bewoners uit het
legaat vaak eenmaal per jaar ‘Preu-
ven’. Dit was in de vorm van brand-
stof, turf, brood en brandewijn.
Mede vanuit deze informatie heeft de
stichting de naam ‘De Carolusgulden’
aangenomen. Ook om de dubbele taak:
bouwen en wonen maar ook welzijn te
onderstrepen.

1

it is mijn postzegel

... en weet u waarom?
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Om ons werkgebied in Nederland
(Rijnland) aan te duiden is een oude
landkaart van Willem Johan Blau ge-
bruikt. Je kunt de zee bij Katwijk en
ook Leiden met de dorpen er omheen
prima zien liggen.
De Carolusgulden is los in de landkaart
gezet, zodanig dat als je hem een zetje
geeft, de munt wegrolt, de wereld in
en ook naar streken en landen waar
het vele malen anders en minder is
dan bij ons!
Symbolisch, maar ook in werkelijk-
heid, wil ‘De Carolusgulden’ voldoen
aan haar doelstelling dat:
’het geld mag rollen, als het maar
nuttig en doelmatig besteed wordt!’

Tot besluit
Het zegelbeeld komt naadloos overeen
met briefpapier, logo en allerlei publi-
citaire producten van de stichting.
Zowel de drie makers alsook het
bestuur van de stichting vinden
de postzegel een mooi en geslaagd
project. Jammer is het dat TNT Post
al binnen een jaar het tarief verhoogt
zodat het vanaf 1 januari 2011 bij-
plakken wordt.

Informatie over projecten e.d.
zie: www.carolusgulden.nl

Gerard Slakhorst
voorzitter ‘De Carolusgulden’
en lid LVPV
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De beroemdste Burgemeester
van LEIDEN
(Leiden, 14-6-1529 - aldaar, 4-1-1604)

Inleiding
Frans Hemelop, sinds 1986 penning-
meester van de Leidsche vereeniging
van Postzegelverzamelaars (opgericht
17 januari 1940) en voorts sinds 1992
redacteur van het verenigingsblad
‘de Sleutelpost’ en tevens webmaster
vanaf 2000, verrast ons nu met zijn
vijfde postzegelontwerp ter gelegen-
heid van de ‘Postzegel Totaaldag’ op
16 januari 2011.
Het thema is het 125 jarig bestaan van
de ‘3 October Vereeniging Leiden’.

In 2008 ontwierp hij een persoonlijke
zegel over de grondlegger van de
Leidse Sterrewacht, Frederik Kaiser
1808-1872), waarbij ik een korte
levensschets van Kaiser schreef.
In 2009 waren de ‘Pilgrim Fathers’
(Leiden: 1609-1620) aan de beurt.
En in 2010 werd ik erbij betrokken
toen de moedige protestrede van prof.
R.P. Cleveringa (26 november 1940)
door de penningmeester in het zonnetje
werd gezet met... wederom een mooi
postzegelvelletje.
Burgemeester Lenferink (historicus),
opende daarbij onze tentoonstelling,
onderhield zich langdurig met de doch-
ter van Cleveringa en haar echtgenoot

(lid van de Hoge Raad), waardoor het
clubgebouw van K&G op het Waard-
eiland in Leiden een heel feestelijk
plekje werd.

En nu dan, ook weer heel Leids,
de 125 jarige 3 October Vereniging.
Dank Frans, goed bedacht!

Een historische lijn
Het ontplofte kruitschip sloeg een
enorm gat in Leidens binnenstad op
12 januari 1807. Ik mocht over dat
drama, met zijn vele vraagtekens, in
‘de Sleutelpost’ publiceren.
Op de verwoeste plek kwam het van
der Werff park en later richtte men
daar het fraaie standbeeld van Pieter
Adriaansz van der Werff op.
Ieder jaar begint de 3 oktober viering
met een kranslegging door de burge-
meester bij dat standbeeld.

Portret van Pieter Ariaansz. van der Werff,
kopergravure door Jacob Houbraken, 1777.

Pieter Adriaansz

van der Werff
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En over die burgemeester, de man die
een dergelijke belangrijke rol speelde
bij het ontzet van Leiden in 1574,
willen wij wat meer vertellen.

Burgemeester Van der Werff
Hij werd geboren in 1529, vermoede-
lijk in Gouda. Hij was van beroep
zeemtouwer, maker van zeemlappen,
evenals zijn vader en twee broers. De
vader vestigde zich in 1526 in Leiden.
Hij preekte de idealen van de Weder-
dopers en werd derhalve als ketter out-
cast en in 1534 in Haarlem onthoofd.
Omdat zijn vrouw berouw toonde
kwam zij er met een boete af en redde
zo haar gezin. Pieter, de latere burge-
meester, was toen 5 jaar oud.

Als zeemtouwer en handelaar in huiden
en bont raakte hij in welstand. Achter
zijn huis had hij een grote werf, een
soort fabrieksterrein met een ‘kalander-
molen, gedreven door paarden’ waar-
mee wol glanzend gemaakt werd.

Het woonhuis bestaat helaas niet meer,
dus het heeft weinig zin om in de van
der Werfstraat (een zijstraat van de
Pelikaanstraat) te gaan kijken, maar bij
de Vollersgracht en de Janvossensteeg,
tussen de Oude Singel en de Oude Rijn
bent u op historisch terrein.

Maar waar bent u dat eigenlijk niet in
de Leidse binnenstad?
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De ketter Pieter, met zijn goede con-
necties met Willem en Maurits van
Oranje, was bij de komst van Alva niet
veilig. Hij vluchtte naar Wezel, werd
bij verstek terdood veroordeeld, en
kwam pas jaren later terug toen de
kust veiliger leek.
Hij kwam in de 40-Raad en werd vrij-
wel direct tot een van de vier burge-
meesters benoemd. Van der Werff was
een van de standvastigste leiders in de
opstand tegen de Spanjaarden. De
Spanjaarden belegerden Leiden twee-
maal en wilden de stad uithongeren.
In september 1574 kwam het honge-
rende volk in opstand. Van der Werff
bood zijn lichaam aan als voedsel om
aan te geven dat men nog goede moed
moest houden.

De herfststormen, het wassende water
en de naderende geuzen deden de
Spanjaarden eieren voor hun ‘geld’
kiezen. Leiden raakte ontzet!

In 1604 overleed Pieter Adriaansz van
der Werff. Zijn geboortenaam Vermeer
schijnt hij nooit gebruikt te hebben.
Ik heb niet kunnen achterhalen waar-
aan hij overleed, maar 75 was voor
die tijd natuurlijk een hoge leeftijd.

Drie nazaten, Johannes, Pieter en Adri-
aan van Assendelft hebben, als eerbie-
dige achterneven, in 1661 voor hun
heldhaftige grootvader een grafmonu-
ment opgericht in de Hooglandse Kerk.
Dit monument is vervaardigd door
Rombout Verhulst.
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Van der Werff was twaalf maal burge-
meester van Leiden en had tweemaal
zitting in de Staten van Holland. Hij
gaf standvastig leiding bij de belege-
ring van Leiden, streed tegen de pest
en de hongersnood, bood weerstand bij
de muiterij van de burgers en het leger.
Collecteerde ten bate van de Oranjes
om te helpen de tirannie te verdrijven.
Heldhaftig en vastberaden dat moet
hij zijn geweest.

H.A.C. Kamphuisen

Bronnen:
Diverse boeken en internet.

Onze website

De enquête heeft geleid tot meer dan
50 nieuwe e-mail-adressen. Daarom
kon ik iedere ‘bekende’ op 13 novem-
ber meedelen dat de perscampagne
voor de 13 October zegel was gestart.

Wat kunt u op de website vinden?

- de data van de bijeenkomsten en de
agenda voor de komende maand;

- een filatelistische reeks over Leiden
(begonnen door W.F. Briel en voort-
gezet door W. Hogendoorn;

- foto’s en plaatsaanduiding van ons
onderkomen bij Rijn en Vliet;

- natuurlijk informatie over het lid-
maatschap van onze vereniging;

- maar ook ‘de Sleutelpost’ vanaf
2008, volledig in kleur;

- alle sinds 2007 uitgegeven en/of nog
bestelbare eigen postzegels en films
Pilgrim Father- en Cleveringa-zegel;

- en tenslotte plaats voor uw digitale
‘Sleuteltje’ naast die in dit blad;

Wilt u meer op onze website?

- Op onze site vindt u links naar de
mailbox van de voorzitter, secretaris,
penningmeester en

- van uw web-master: Frans Hemelop

http://www.lvpv.nl
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In Leiden vieren we op 3 oktober de
bevrijding in 1574.
Dat is niet overal zo.
Onze oosterburen vieren op 3 oktober
de Duitse Eenwording in 1990.
Het is alweer 20 jaar geleden dat de
DDR als land verdween en de Oost-
Duitsers zich bij de Bondsrepubliek
Duitsland voegden. Dit feit wordt ge-
vierd met een bijzonder poststempel.
Het bijzondere is dat een afdruk van dit
stempel in de kleuren van de Duitse
vlag is uitgevoerd.

Het bijzondere stempel is een omklap-
stempel en heeft een stempelkussen dat
deels in het zwart, deels in het rood en
deels in het geel is uitgevoerd.

Leesbaar is de tekst ‘20 Jahre Deutsche
Einheit’, de datum -3.10.2010 en de
plaatsnaam BERLIN.
De tekst is geplaatst in een landkaart
van Duitsland die deels is te zien.
De Deutsche Post adviseert om post-
zegels in de linker onderhoek of in de
rechter onderhoek te laten stempelen,
zodat het de zwarte inkt is die de
zegels raakt. De rode en gele inkt zijn
dan te zien op de kaart of envelop die
wordt gestempeld.
Op 3 oktober is het stempel tijdens
de festiviteiten gebruikt door het hele
land. Alle stempels dragen de plaats-
naam Berlijn.

Willem Hogendoorn

3 oktober

bij de buren
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2

it is mijn postzegel

... en weet u waarom?

Ontwerp 1 - Pelgrim Fathers 2010
De oproep om de creativiteit te tonen,
heb ik ter harte genomen. Hoewel het
eerst wat zoeken is wat het onderwerp
betreft zal TNT en jij als redacteur wel
de nodige vrijheid verlenen. Aangezien
ik ouderwets van stempel ben, is het
grafische bij mij een ondergeschoven
kindje geworden maar een goede ver-
beteraar die mij na volgt. Ik heb iets
met de zee en alles wat daar op rond
zeilt, vaart en dobbert. Ook onze voor-
zitter wil ik verblijden met een filate-
listisch item voor zijn mooie lezing en
kader over de Pilgrim Fathers. Als per-
soon heb ik die tijd niet meegemaakt,
maar als naamgenoot was ik wel in
meerdere mate aan boord. Een schip
zonder ankers is nu eenmaal ondenk-
baar, ook anno 2010. Verder: het ver-
trek uit de Sleutelstad Leiden via
Delfshaven naar de nieuwe wereld is
een onderneming die bewondering af-

dwingt,
ook in
onze tijd
van tech-
niek, we-
tenschap
en sate-
lieten.
Vandaar
mijn ont-
werp.

Nederland: 44 eurocent en of één 1.
Ontwerp: de Mayflower op de oceaan
onder vol zeil op weg naar een nieuwe
toekomst en vaderland, ondanks stor-
men, zorgen en moeite en toch een ver-
langen en overtuiging van vrijheid van
geloof en meningsuiting.

Ontwerp 2 - Natuurbehoud
Rond het plaatje van de aap wat post-
zegels samengeraapt. Allereerst een
pasfoto van hoe de geleerden dachten
dat wij er zo uitgezien zouden hebben.
Dan mijn portret, zij het van recente
datum. Omdat we niet zonder voedsel
kunnen, apen ook niet, dus een kam
bananen voor de honger. Daar een aap
een sociaal dier is net als de mens kon
ik hem niet alleen laten, dus wat soort-
genoten erbij. Het onderwerp is duide-
lijk met als motto:
‘Wil u een aap als buur, zorg dan goed
voor de natuur. Kap dan niet al het
hout, want dat is de aap zijn behoud.’
Gerrit Anker
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Mijn vader werkte - vanaf de oorlog
tot aan zijn pensionering - bij de
Octrooiraad in Den Haag, en had daar
in de loop der jaren een hele aardige
verzameling postzegels van over de
hele wereld bij elkaar verzameld.
Kort voor hij stierf, heeft hij deze
verzameling aan mijn zoon, zijn enige
stamhouder gegeven. Die keek er ech-
ter nauwelijks naar om, en daarom heb
ik me er maar als beheerder van het
erfgoed over ontfermd.

Eerst maar eens gekeken wat er zoal
allemaal was, en hoe dat allemaal
netjes opgeborgen kon worden.
Op land, op thema, Europazegels bij
Europazegels, Dag van de Postzegel
bij elkaar, ook de Wohlfahrtsmarken
bij elkaar, enz.

Al snel werd ik gegrepen door de rela-
tief grote hoeveelheid kerstpostzegels

die ik tegen kwam, en dat kwam niet in
de laatste plaats, door de prachtige
voorstellingen en de buitengewoon
mooie gravures die ik op de zegels van
vele landen, zoals Oostenrijk tegen
kwam.

Dat was het begin van een nieuwe
verzameling, maar eerlijk gezegd kon
ik niet bevroeden, dat dat me zo erg in
beslag zou nemen, en dat mijn verza-
meling zo omvangrijk zou worden.
Op dit moment heb ik in 14 dikke vier-
ringsmappen meer dan 7.000 post-
zegels, first-day-covers, maximumkaar-
ten e.d.) verzameld. De een nog mooier
dan de andere, en ik zit er avond aan
avond van te genieten. Ik wil daar ook
graag anderen van laten genieten.

Kerstpostzegels

Zo is het

gekomen ...
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Daarom was ik vorig jaar zo blij dat ik
in de Meerburg-kerk in Zoeterwoude
een groot deel van mijn collectie aan
belangstellenden kon tentoonstellen.

En daarom ben ik ook blij, dat ik op
14 december a.s. tijdens de ledenbij-
eenkomst met een presentatie op het
grote scherm, aan de aanwezigen een
indruk kan geven van de omvang en
de inhoud van mijn buitengewoon
mooie collectie.

U bent van harte uitgenodigd!

Freek Versteegen

Het bestuur en
de redact ie

wensen u al len
pret t ige

feestdagen en
een gezond

en voorspoedig

2011

Iedereen die zich op onze
Postzegeltotaaldag van
16 januari aanmeldt als
nieuw lid, is in het jaar 2011

biedt aan:
GRATIS lid van onze vereniging.

Dit geldt zowel voor de jeugd als voor
de senioren (excl. entreegeld en reglement).© J. Bosmans
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Er werden twaalf jubilarissen aange-
schreven. Van de elf die aangaven de
speld op prijs te stellen, waren er zes
bij de uitreiking op 26 oktober.
Uit handen van de voorzitter ontvin-
gen zij hun bronzen of zilveren draag-
speld, vergezeld van een fles wijn.
Een bijzondere jubilaris in ons midden
was de heer L.H. (Loek) Janssen.
Loek is al 60 jaar lid en vertelde hoe
dat - via de jeugdafdeling in 1950 -
was gegaan.
Hij ontving onder waarderend applaus
het beeldje ‘De gekroonde man’.

De andere vijf jubilarissen hebben per
post inmiddels hun speld ontvangen.
Alle jubilarissen in het jaar 2010 zijn
vermeld in het overzicht.

Wij zijn zeer verheugd met zo’n
‘harde kern’ van trouwe leden.
Alle jubilarissen feliciteren wij hier
(nogmaals) van harte.
Wij hopen dat zij nog vele jaren lid
van onze vereniging kunnen - en
vooral willen - blijven.

het bestuur

L.H. Janssen Leiden 60 jaar 27-4-1950

P.J.M. de Coo Leiden 40 jaar 1-5-1970

W. Groenewegen Leiderdorp 40 jaar 28-4-1970

J.W.P. van Hees Leiden 40 jaar 1-4-1970

J. Schimmel Reeuwijk 40 jaar 1-7-1970

A.C. Stuivenga Leiderdorp 40 jaar 1-5-1970

R.E. Taselaar Vaassen 40 jaar 1-12-1970

E.J. Dreef Oegstgeest 25 jaar 26-1-1985

R.F. Laven Leiden 25 jaar 22-10-1985

P.J.J. de Ru Leiden 25 jaar 22-10-1985

W. de Wit Leiden 25 jaar 26-11-1985

H. Zuidijk Leiden 25 jaar 17-12-1985

Jubilarissen

2010 in het

zonnetje
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Op 16 januari 2011 organiseert uw
vereniging de - alweer zevende -

Postzegel-totaal-dag.

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

Noteer dus in uw agenda:

Datum: zondag 16 januari 2011,
vanaf 10.30 tot 16.00 uur

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

Wat is er te doen?

Voor ieder wat wils, zoals:
• gezellige ruilhoek
• jeugdhoek met postzegelberg
• postzegelstapelen voor de jeugd

van 6-12 jaar
• gratis taxatie van uw meegenomen

materiaal
• handelarenstands
• interessante 1-kader-opstellingen

• kleine verenigingstentoonstelling:

’Leiden 2011 - 125 jaar -
3 October Vereeniging’
Aanleiding tot de oprichting van de
3 October Vereeniging was de onthul-
ling van een standbeeld voor Van der
Werf in 1884. Het enthousiasme was
zo groot dat men besloot tot oprich-
ting van de vereniging te komen.
Op 13 mei 1886 werd dat tijdens een
bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal
een feit.
U komt 16 januari toch ook kijken?

Het bestuur

Postzegel totaaldag

16 januari 2011

De prijs van een velletje van 10 zegels is € 5,– voor leden en € 6,– voor niet-leden. De verzendkosten
voor een of meer velletjes bedragen € 1,50. Natuurlijk is het mogelijk om losse zegels te kopen voor

€ 0,50 (leden) of € 0,60 (niet-leden) per zegel. Voor verzending wordt de zegel ook gebruikt.
Wilt u nu alvast één of meer velletjes reserveren?

Mail (via de site: http://www.lvpv.nl) naar: f.hemelop@wxs.nl, u ontvangt z.s.m. bericht terug.
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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

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

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
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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Welkom bij de bar.
V: Wat, bent u er nog steeds?
A: Ja, hoezo? Ik heb mijn ontslag-

brief nog niet ontvangen.
V: Nee, zo bedoel ik het niet. Je staat

nog steeds in 'de Sleutelpost', ik
dacht gehoord te hebben dat je
daar weg ging. Of heb ik het mis?

A: Nou dan weet je meer dan ik.
Maar van horen zeggen wordt je
meestal niet wijzer.

V: Maar nu al voor de 37e keer?
Dat is toch al bijna tien jaar?

A: Ja, en? Ik sta - in het echt - ook al
meer dan tien jaar aan de bar.

V: Misschien zijn ze op 'Aan de bar'
een beetje uitgekeken?

A: Laten we nu maar rustig het resul-
taat van de enquête afwachten, dan
zien we wel verder. Dan zet Frans
er wel een punt achter.

V: Oh, laat ik nou denken dat je de
stukjes zelf schreef?

A: Nee, ik lever soms de inspiratie,
dat vindt ik wel genoeg.

V: Dus Frans beslist zelf of hij stopt
met 'Aan de bar'?

A: Dat heb je goed gezien. Maar laten
we het ergens anders over hebben,
anders stopt hij er zeker mee.

V: Wat dacht je van de voorzitter?
A: Over Willem hoef je me nu toch

niets meer te vragen, dat had je
eerder moeten doen. Nu gaat-ie
weg in februari.

V: Nee, ik bedoel: is er al een nieuwe
in de maak?

A: Niet dat ik weet. Wat ik wel weet
is, dat de leden niet staan te trap-
pelen.

V: Volgens mij heeft de vorige keer
iemand toch de hamer meegeno-
men die Willem op tafel had laten
liggen voor de liefhebbers?

A: Laten we het hopen, want een club
zonder voorzitter is een kale boel,
die moet de andere bestuursleden
toch inspireren.

V: En niet te vergeten: ook alle vrij-
willigers. Toch?

A: Stil joh, als we zo doorgaan, komt
er helemaal niemand meer.

V: Okay, ander onderwerp. Wat vindt
je van de Kerstzegels?

A: Die lijken wel gratis! Er staat hele-
maal niets meer op. Geen centen,
geen cijfer, helemaal niets. Alleen
Nederland 2010 en December.

V: Volgens TNT Post is het 34 cent.
Ook oude decemberzegels van 34
cent kunnen worden gebruikt.

A: Slimmerik ben jij, dat je dat alle-
maal kunt onthouden.

V: Dus de nog oudere december-
zegels moet je bijplakken tot 34
eurocent; ook guldens-december
zegels. Volgend jaar december
mag je ook de zegels met de aan-
duiding 'December' gebruiken, ook
als het tarief omhoog gaat.

A: Je hebt vanavond je koffie wel
verdiend, hier is een gratis bakkie.

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (37)
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Redacteuren

onder elkaar (vervolg)

Mijn artikel in de vorige aflevering
werd - door de thans nog in leven
zijnde - redacteuren op prijs gesteld.
Dat zijn, naast mijn persoon, de heren
A.G.C. Blonk - 1971/73, L. Vijlbrief -
1973/82 en G.A. v. Albada - 1985/88.
Van de heer Blonk ontving ik al snel
de volgende reactie:
‘Amice, mijn complimenten voor de goed
verzorgde 183ste editie van onze Sleutel-
post. Het is geenszins simpel haar op
niveau te houden. Ik kan er over mee-
praten. Spijtig is het, dat bij een artikel
over ons lijfblad nooit het feit gememo-
reerd wordt, dat we ooit eens een onder-
scheiding ontvingen voor inhoud en uit-
voering van ons periodiek.
Hoe zou dit toch komen?
Hartelijke groet, A.G.C. Blonk’

Zoals u weet, ben ik altijd op zoek naar
gegevens van onze vereniging, dus
nieuwsgierig heb ik de heer Blonk ge-
vraagd om een toelichting. Van die
prijs had ik nog niet eerder gehoord.
Natuurlijk wel van de prijs - hiernaast -
die ik tijdens Postex 2004 zelf in ont-
vangst heb mogen nemen.

Uit de toelichting van de heer Blonk
werd mij duidelijk dat dit in de 70-er
jaren was gebeurd . Bij het nalezen van
oude afleveringen van de Sleutelpost
vond ik de prijs terug in nr. 35 van
december 1973.

‘GOUDAPOST 73
Van 19 t/m 21 oktober 1973 organiseerde
de Vereniging van Postzegelverzamelaars
‘Gouda’ een Districtstentoonstelling, de
‘Goudapost ‘73’, volgens de pers aange-
kondigd als de grootste expositie ooit in
Midden-Holland gehouden. In de ruime
sporthal ‘De Springers’ waren ongeveer
560 kaders opgesteld.
De belangstelling van uit Leiden was niet
groot. Slechts drie leden hebben de weg
naar Gouda gevonden en met succes. Alle
Leidse inzendingen werden bekroond.
En tenslotte, in de Literatuurklasse,
verwierf onze ‘Sleutelpost’ een bronzen
medaille.’

Door de soms stormachtige bestuurs-
wisselingen van 1973 tot 1986 is de
medaille - helaas - (nog) niet boven
water gekomen. We speuren verder.
Maar die medaille was dus wel dege-
lijk verdiend, heer Blonk!

Frans Hemelop

‘de Sleutelpost’
is 50 jaar !
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... wordt voor U gewerkt
door vrijwilligers

de veiling1

Achter de schermen...

SLEUTELTJE

TE KOOP: CD/ROM Filatelie 2004, 2005 en 2006.
Op elke CD staat een hele jaargang van het maandblad Filatelie.
€ 7,50 per stuk of € 20 bij afname van drie CD's.
Belangstelling? Neem contact op met Marijke Vos

e-mail: mjvosg@xs4all.nl of  (0252)-22 64 72

In Hazerswoude Dorp staat de sobere
neogotische, neoromaanse Rooms
Katholieke Engelbewaarderskerk die
tussen 1879-1881 is gebouwd en 1881
werd ingewijd.
Boven, onder de hanebalken van de
pastorie, wordt - voor u - gewerkt.
De veilingmeesters Willem de Wit en
Henk Scheer laten mij de voorraden
zien die zij nog moeten verwerken. De
veilingen november 2010 t/m februari
2011 staan al klaar, evenals de kavels
voor de Schriftelijke Kerstveiling.

Dit jaar hebben zij van u zo’n dikke
700 kavels in ontvangst genomen.
In totaal zullen zij er dit jaar ruim 900
veilen. Al die kavels passeren zeker
drie keer de handen van Willem en
Henk. Komen ze - onverhoopt - retour,
dan is dat natuurlijk meer. Voor tien
veilingen en de Kerstveiling is er dus
veel werk te doen.

Achter ‘de schermen’ van Willem en
Henk werken weer:
Ger Corba - programmeur, computer
op de veiling en is betrokken bij de
afrekening met kopers en inzenders;
Ton Flerig - computer en kassier voor
de kopers na de veiling;
Frans Terwiel - oplettende rechterhand
van Willem - de afslager - tijdens de
veiling. Henk doet dan - op enige af-
stand - ook mee;
Frans Hemelop - verzorgt via de bank
de afrekening met de inzenders.
U ziet het: vrijwillig werk is écht werk!
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De automatische incasso van de contri-
butie voor 2011 zal in de tweede helft
van december plaatsvinden.
Ruim twee/derde van alle leden heeft
mij daar inmiddels toe gemachtigd.
Een - gelukkig - beperkt aantal leden
heeft automatische incasso geweigerd.
Dat betekent dat ik van ruim 70 leden
nog geen reactie op mijn vraag over de
incasso-machtiging heb ontvangen.
Daarom vraag ik die nogmaals om hun
keuze kenbaar te maken.

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

Frans Hemelop
penningmeester

Incasso
contributie 2011

Drukte eind 2010 ? Betaal tijdig,
anders loopt u de korting mis!

VOORSTEL
CONTRIBUTIE 2012

Op de bijzondere Algemene ledenver-
gadering van 26-9-2000 werd besloten
de contributie met ingang van 2002
jaarlijks te verhogen.
Het voorstel daarvoor moet elk jaar
door de leden worden goedgekeurd.
Daarom zal ik op de Algemene leden-
vergadering van 22 februari 2011 het
voorstel doen om de contributie voor
2012 te bepalen op:

a. € 33,– (was € 32,25) voor 65-plus
leden en leden, die arbeidsonge-
schikt zijn en jonger dan 65 jaar;

b. € 35,50 (was € 34,75) voor de ove-
rige leden.

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

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

De korting is niet verwerkt in de
bedragen - hiernaast - onder a. en b.
Als u tijdig betaalt, is uw contributie
voor 2012 resp. € 30,75 of € 33,25
eventueel vermeerderd met € 1,–.

Frans Hemelop - penningmeester
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Bestuursplaats
2

e
secretaris

weer bezet

In goed overleg met het bestuur werd
Hilbert A.C. Kamphuisen woonachtig
in Oegstgeest in de ledenbijeenkomst
van 26 oktober 2010 geïnstalleerd en
op 9 november nam hij voor het eerst
deel aan de bestuursvergadering.
Geboren in september 1931 als zoon
van een binnenschipper kwam hij aan
het begin van de oorlog aan de wal te
wonen, waardoor hij eindelijk normaal
(althans voor zover de bezettingsauto-
riteiten dat toelieten) een school kon
bezoeken te Zwijndrecht.
Hij behaalde in Dordrecht zijn HBS-
diploma en ging in 1950 in Utrecht
geneeskunde studeren. Daarna specia-
liseerde hij zich in de neurologie en
psychiatrie en de klinische neuro-
fysiologie (EEG-aantekening).
In laatstgenoemde discipline werd hij
in 1971 te Leiden benoemd als kroon-
docent en kreeg een eigen afdeling in
het Academisch Ziekenhuis te Leiden
tot 1996.
Vanaf 1980 ontwikkelde hij met zijn
staf een centrum voor Slaapstoornissen
dat t.g.v. flinke bezuinigingsronden in
de jaren 1990 met medewerking van de
directeur van het (thans LUMC) werd
gevestigd in het Westeinde Ziekenhuis
te Den Haag.

De belangstelling voor postzegels had
hij al als kleine jongen, maar het stelde
nog niet zoveel voor. Alle plaatjes
waren welkom, vooral als de koningin
er op stond en de zeehelden natuurlijk.

Toen in 1954 bleek dat mijn a.s.
schoonvader ook verzamelde, begon
het wat te worden. Nederland natuur-
lijk en vooral ook Israël en de voor-
lopers. Palestina (nu vrijwel compleet)
bracht hem op het idee zich toe te leg-
gen op Levant-zegels.
Hierbij werd vooral de aandacht
gericht op mooie afstempelingen.
Bijvoorbeeld Duitse en Oostenrijkse
zegels met een stempel van Jerusalem
of Haifa. Het is een verzamelgebied
waar het eind van zoek is.
Er is nu een Levant catalogus onder-
weg, zodat je niet meer per Mediter-
raan Gebied afzonderlijk hoeft te zoe-
ken, maar de prijs vraagt een zeer gulle
Sinterklaas.
Het zal duidelijk zijn dat vooral ge-
stempelde (echt ‘gelopen’) zegels
de voorkeur hebben van het nieuwe
bestuurslid.

Informatie uit eigen bron, november 2010.
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Resultaat enquête (1)

Gefeliciteerd!
En bedankt, u heeft het percentage ont-
vangen enquêteformulieren van 1998
zelfs een ietsepietsie overschreden.
In 1998 kwam 40,1% terug. Afgelopen
maanden kwam maar liefst 41,2% van
de 238 verzonden enquêteformulieren
terug.
En dat bij een omvangrijke enquête
van ± 6 in te vullen bladzijden.

Als penningmeester ben ik ook blij met
het resultaat.
Van de 98 formulieren werden er:
- ingeleverd op de vergadering

of bezorgd, dus portvrij 26
- door inzenders afgezien van

de vergoeding portokosten 7
- zonder te frankeren verzonden 7

(zonder strafport)
- zonder te frankeren verzonden 8

(met strafport € 1,32)
De verwachte porto voor 98 for-
mulieren: 98 x 88 cent = € 86,24.
Na wat ‘plussen en minnen’ zijn
de uiteindelijke kosten € 52,80,
dat is een meevaller van € 33,44.

Na de informatie in de Sleutel-
post en op het enquêteformulier,
hebben de 15 ongefrankeerde
formulieren mij wel verbaasd.
Gelukkig zijn er ‘maar’ 8 door
TNT Post in rekening gebracht.

Onder 98 deelnemers waren er
maar 4 anoniem, dus filatelisten
hebben kennelijk geen geheimen
voor hun vereniging.

U heeft weer leuk en filatelistisch ge-
frankeerd zoals de echte liefhebber al-
tijd hoort te doen. Ook daarvoor be-
dankt.

En kan het bestuur er wat mee?
Zijn de leeftijdsgroepen wel representa-
tief voor het totale ledenbestand?

Aan de percentages in het overzicht
kunt u zien, dat het heel aardig klopt.
Voor de optimale verhouding waren er
drie vrouwelijke leden te weinig

Toch is het beeld van dien aard, dat het
bestuur met de resultaten goed uit de
voeten kan.

Namens het bestuur,
Frans Hemelop

enquête enquête bestand bestand

leeftijd aantal in % aantal in %
onbekend 2 2,0% 5 2,1%

>80 8 8,2% 21 8,8%

>70 24 24,5% 59 24,8%

>60 41 41,8% 99 41,6%

>50 18 18,4% 42 17,6%
>40 3 3,1% 9 3,8%

>30 1 1,0% 2 0,8%

>20 1 1,0% 1 0,4%

98 100,0% 238 100,0%

geslacht aantal in % aantal in %

M 86 87,8% 202 84,9%

V 12 12,2% 36 15,1%

98 100,0% 238 100,0%
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Nogmaals
R.P. Cleveringa

Was dit de vonk die op 15 november
in het kruitvat viel?
Dit simpele bericht was deels onjuist.
Op 13 november zond onze voorzitter
een mail naar de pers met de aanhef:

‘Op dinsdag 23 november a.s.
presenteert de ontwerper, dhr.
F. Hemelop uit Leiden, tijdens de
reguliere postzegelbijeenkomst van
de LVPV, hoe hij tot het ontwerp van
de Cleveringa-postzegel is gekomen.’

Dan een stukje uitleg over het waarom.
‘In januari van dit jaar herdacht de
LVPV *) dit feit met de uitgifte van
een postzegel. De presentatie wordt
gehouden in de recreatiezaal van
Verzorgingshuis Rijn en Vliet, Aaltje
Noordewierlaan 1 te Leiden.
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Het resulteerde in dit korte artikel in
het Leidsch Dagblad. De postzegel
wordt uitgebracht en de presentatie
verandert in een lezing.

Op 20 november verschijnt er in het
Leidsch Dagblad een paginagroot
interview met mevr. L.A. (Dien)
Cleveringa; de dochter van.
Met een grote afbeelding van ‘onze’
postzegel van 17 januari.

Een mooi interview met een wijze
vrouw van 84 jaar, die eind vorig jaar
haar goedkeuring gaf aan het ontwerp.
Ik mail haar o.a.:

Als 'onwerper' mag ik alleen maar
hopen dat deze postzegel hier iets
aan heeft mogen of kunnen bij-
dragen.

Haar antwoord o.a.:
Ik ben er van overtuigd dat Uw
postzegel veel heeft bijgedragen.
Voor mij zijn het nu dagen vol
herinneringen. Tot spoedig ziens,
Dien Cleveringa

Dat geeft een goed gevoel.
Frans Hemelop

*) door redactie 2x afgekort

In de komende Sleutelposten zult u regelmatig geinformeerd worden over de
uitkomsten. Maar meer nog... over wat het bestuur met de resultaten en uw op-

en aanmerkingen kan en wil gaan doen, direct... en in de nabije toekomst.

Het bestuur dankt hierbij alle leden die zo vriendelijk zijn
geweest aan de enquête mee te werken.
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De ‘Carouge’ was vroeger een voor-
stad van Genève; nu vormt het met
Genève één geheel. Het heeft een eigen
centrum. Ik ben er met de auto naar
toegegaan. Dat kost wel een vignet van
€ 28. Maar de kosten haal je er wel uit
want de benzineprijs is in Zwitserland
maar € 1,23.
Bij de Chemin des Coudriers rechts is
een sportgebouw, daar moet ik zijn.

Een bord bij de
deur zegt mij dat ik
voor de postzegel-
cub op de eerste
verdieping moet
zijn. De Union Phi-
latélique de Genève
telt 100 leden.

Het postzegeltreffen is op zondag-
morgen van 10 tot 12 uur.
Ik blijk op de juiste plek te zijn; een
aantal tafels staat in U-vorm opgesteld.
Een groot aantal boeken postzegels ligt
uitgestald. Er zijn vijf personen die

ook handel drijven. Zij zijn geen pro-
fessionals, die met postzegels hun
brood moeten verdienen.
Verder is er weinig belangstelling.
De bar, die door de voorzitter wordt
bediend doet dan ook geen goede
zaken. Er wordt koffie aangeboden.
Verder is het rustig aan de bar
Ook hier zijn natuurlijk activiteiten.
Zo hield een lid Gérald Hoiler eens een
lezing in postzegels over de geschiede-
nis van Algerije.

Het VN-gebouw in Genève

De ‘UPG’ - meer dan postzegels... ...wachten op meer leden?

Postzegelen

in Zwitserland
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Zwitserland is een viertalig land, ik kan
dus kiezen. Zij het dat er in Geneve
hoofdzakelijk Frans wordt gesproken.
Of de voorzitter de verrassing in petto
hield weet ik niet, maar hij vertelt mij
dat ik Nederlands kan praten.
Zij hebben binnen hun gelederen een
Nederlander die - zo gauw hij gepen-
sioneerd is - de verzameling van zijn
vader gaat uitbreiden Met hem kan ik
dan ook gewoon Nederlands praten.
Natuurlijk koop ik enkele postzegels,
maar ik krijg er echter meer.

Hans van Waveren

Op zaterdag 18 december 2010
wordt de

5e Voorschotense Oudejaarsbeurs
van de NVPV, afd. Voorschoten
gehouden van 10.00-16.00 uur

in Sporthal De Vliethorst,
Burgemeester van der Haarplein 9

2251 CT Voorschoten.

Er is ruime gratis parkeergelegenheid.
Het is een beurs voor Postzegels,

Brieven, Munten en Bankbiljetten.
Er is geen gelegenheid om te ruilen

o.i.d.
Er is een groot aanbod van postzegels,

5 centenhoek en kilowaar.

De entreeprijs bedraagt € 2,--.

Een speciale Beurspostzegel wordt
uitgegeven.

Informatie: cor@verlooij.nl

De ‘gebroken stoel’ voor het gebouw van de
Verenigde Naties is het symbool tegen verdere

verspreiding van mijnen en clusterbommen.
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijzondere bijdrage voor 'de
Sleutelpost’ van maart inleveren tot en
met 25 februari 2011.

In dit nummer:

Enquête ook filatelie!
Hierbij een kleine bloemlezing van de
frankering op retour-enveloppen.
Het machinale strafportstempel (van
€ 1,32) kwam gelukkig slechts 8 keer
voor (A). Maar u ziet: 44 cent (B)
lukte wel zonder strafport, evenals
49 cent (E) ongestempeld.
Bekende Nederlanders: Cleveringa (C)

en A. Knikman
(oud-redacteur
Filatelie) (D)
waren akkoord.
Ook de KNBF
(H). De verza-
meling Kerstze-
gels (F) zeker.

Ook de
tab van
(G) moest
eraan ge-
loven met het
ordinaire TNT
Post-stempel.

De heer J. Bos-
mans was - net
als Gerrit An-
ker de vorige
keer - zeer
creatief!

E

A

B

B

C

D

F

G

H

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


