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BESTUUR

voorzitter
vacant
U bent dringend nodig.

voorzitter a.i. - vice-voorzitter
P.J.J. de Poorter, Pijperring 352
2625 EZ Delft (015) 262 72 01
e-mail: peter.de.poorter@casema.nl
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P.J. van de Kasteele, Oude Vest 109b
2312 XV Leiden (071) 888 94 05
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H.A.C. Kamphuisen, J.v.Ruusbroecln 29
2343 JM Oegstgeest (071) 523 79 23
e-mail: hilbertsenior@planet.nl

penningmeester & redacteur
F. Hemelop, Cameliadal 6
2317 HK Leiden (071) 521 29 38
e-mail: f.hemelop@wxs.nl
Postbank 39 09 26 t.n.v. Penn
Leidsche ver v Postzegel Verzamelaars

2e penningmeester
vacant
U bent van harte welkom.

administrateur rondzenddienst
J.J.M. Pieters, Stan Kentonstraat 35
2324 LL Leiden (071) 576 17 26

Aankopen kunt u betalen met accept-
giro of op Postbank 51 04 85 t.n.v.
Adm rondzend LV v PV Leiden.
Rondzendnr vermelden s.v.p.
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W. Groenewegen (071) 589 13 34
J.J.M. Pieters (071) 576 17 26

VEILING
W. de Wit, Valeriusstraat 210
2324 XL Leiden (071) 531 06 86

G.P.J. Corba, Coornhertdreef 42
2353 CG Leiderdorp (071) 589 38 23
e-mail: gpjcorba@casema.nl

H.D. Scheer, Rubenslaan 28
2391 HG Hazerswoude Drp

(0172) 588 170
e-mail: h.d.scheer@hccnet.nl

A.J. Flerig, Chris de Jongstraat 6
2321 JN Leiden (071) 579 02 90
e-mail: flerig@ziggo.nl

Postbank 39 09 26 t.n.v. Penn
Leidsche ver v Postzegel Verzamelaars

PUBLIC RELATIONS
vacant

AFDELING JEUGD
W. Hogendoorn, Burgerhof 28

2353 VW Leiderdorp (071) 541 87 41

e-mail: acp.hogendoorn@hccnet.nl
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Redactieve

bijdrage

Een goed begin , is het halve werk!
En dus ontvangt u in maart een extra
dikke aflevering van uw verenigings-
blad.
Natuurlijk zijn, zoals gebruikelijk, alle
verslagen over 2010 opgenomen, zodat
al onze leden worden geinformeerd.

En verder gebeurde er nogal wat in de
eerste maanden van 2011.
Na de - wel zeer geslaagde - postzegel-
totaaldag op 16 januari was er ook nog
de feestelijke Algemene ledenvergade-
ring op 22 februari. Daar waren ook
onze vrijwilligers ‘te gast’. U leest er
alles over op blz. 7, vanaf blz. 11, op
blz. 34 en op de blz. 38 en 39.

Onze ‘nieuwe’ reeks ‘Dit is mijn post-
zegel’ begint definitief vorm te krijgen.
Er lag er nog eentje van Gerrit Anker;
die móést in deze aflevering.
En Freek Versteegen ‘zijn postzegel’
staat zelfs om de omslag.
U bent nu aan zet!

De nieuwe ‘Leidse’ postzegels van
Gé van Albada verdienden ten volle
‘de kleur-prijs’. Kijk maar in het hart
van het blad. ‘Mijn postzegel’s
konden daar mooi bij aansluiten.

Waarom onze eerste koning (niet Van
Nassau) wel degelijk een (latere) post-
zegel waard zou zijn geweest, kunt u
opmaken uit de bijdrage (op blz. 26)
van Hilbert A.C. Kamphuisen., onze
2e secretaris. Koning Willem I (wel
Van Nassau) kon met de ‘stenen’ van
Lodewijk Napoleon zo verder bouwen
aan ‘De Staat der Nederlanden’.
Jammer genoeg ontbreekt daarom een
gepaste filatelistische illustratie.

Alle (filatelistische) technieken van op-
sporing zijn gebruikt om alles te weten
te komen over een brief uit 1774, daar
hoef je Willem Hogendoorn niets
over wijs te maken.
Op 22 februari ontving Willem bij zijn
afscheid uit het bestuur een ‘speciale
editie’ van ‘de Sleutelpost’ 2008-2010
als dank voor zijn bijdragen aan uw
verenigingsblad. Nogmaals, op deze
plaats: Willem bedankt!
Wel werd opgemerkt: blijf schrijven.

Dat geldt trouwens ook voor u !

Veel leesplezier gewenst door
Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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Agenda

maart 2011

21 bijeenkomst voor de Jeugd

22 ledenbijeenkomst met 15e Grote Voorjaarsveiling
van 200 kavels - GEEN bezichtiging vooraf
in de middag, wel vanaf 18.30 uur

april 2011

12 bestuursvergadering

22/23 ‘Filamania’ in ‘De Mammoet’ in Gouda (zie p. 15)

25 bijeenkomst voor de Jeugd

26 ledenbijeenkomst met veiling
en dialezing over ‘Zwitserland’

mei 2011

10 bestuursvergadering

27 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 186

24 ledenbijeenkomst met veiling

30 bijeenkomst voor de Jeugd (afsluiting met Bingo)

juni 2011

13 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 186

14 bestuursvergadering

Zie ook de activiteitenagenda: blz. 15
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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

Website

http://www.lvpv.nl

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

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
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Met enige weemoed realiseer ik me
dat dit mij laatste bijdrage aan ‘Van de
voorzitter’ is.
Na eerst 6 jaar secretaris en nu 10 jaar
voorzitter te zijn geweest van deze ver-
eniging, is het denk ik zowel voor mij
als voor de vereniging goed dat ik de
voorzittershamer inlever. Aan wie is
helaas (nu) nog niet bekend.
Pas vroeg iemand wat de hoogte- en
dieptepunten in deze periode geweest
zijn. Als ik hierover nadenk geldt dat
er eigenlijk geen dieptepunten zijn ge-
weest. Soms zou je wel eens liever iets
anders geregeld zien, en als dat niet
lukt dan is dat jammer, maar dat hoort
erbij.
Zover je van een hoogtepunt kan spre-
ken vond ik de laatste Postzegeltotaal-
dag van 16 januari zeer geslaagd.
Als vereniging slaagden we erin om
zeer goed in de pers te scoren, wat tot

gevolg had dat zowel de radio als de
TV aanwezig was bij de uitreiking van
het eerste velletje 3 Oktoberpostzegels.
Als dan ook journalisten en PR-
mensen ons complimenteren met onze
goede perspresentatie, dan geeft dat
een goed gevoel.
Ik ga nu de bijeenkomsten bijwonen
vanaf de andere kant van de bestuurs-
tafel. Ik zie er naar uit, want deze bij-
eenkomsten ervaar ik altijd als zeer
plezierig en gezellig.
Ik wens u en het bestuur alle goeds.

Willem Hogendoorn

Deze - unieke - persoon-
lijke postzegel sierde de
omslag van de ‘Speciale
editie (2008-2010)’ van
‘de Sleutelpost’ die
Willem ontving bij zijn
afscheid op 22 februari.

Van de

ex-voorzitter

In december was er optimisme.
In maart zouden de eerste resultaten
van de enquête wel bekend zijn.
Helaas, via de Sleutelpost van decem-
ber, de de Postzegeltotaaldag, de grote
verzending van 3 Octoberzegels en het
maken van het financieel verslag, rolde
ik vanzelf weer in dit nummer.

Tegen het aanbreken van de lente komt
er - gelukkig maar - weer tijd vrij om
deze belofte in te lossen.
In de Sleutelpost van juni zult u uw
nieuwsgierigheid kunnen bevredigen.
Dus graag nog even geduld.

Namens het bestuur,
Frans Hemelop

Resultaat enquête
helaas vertraagd
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Zo, onze Algemene Ledenvergade-
ring zit er weer op.
Onze voorzitter, Willem Hogendoorn,
heeft deze ledenvergadering voor de
laatste keer voorgezeten. Tijdens de
vergadering droeg Willem de voor-
zittershamer over aan de voorzitter
ad interim.

Willem was jarenlang secretaris en
voorzitter van onze vereniging en
bekleedde daarnaast nog een aantal
andere nevenfuncties.
Ook Frans Hemelop heeft zich inmid-
dels 25 jaar lang als bestuurslid en
penningmeester ingezet voor onze
vereniging. Ook Frans had daarbij
een aantal nevenfuncties, zoals o.a.
de redactie van de Sleutelpost en
de barcommissie.

Voor al hun verdiensten voor onze
vereniging werden zowel Willem als
Frans, op voordracht van het bestuur
en door een unaniem besluit van alle
aanwezige leden van de Leidsche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars,
benoemd tot erelid van onze vereni-
ging. Vele felicitaties en voor beiden
een oorkonde met vermelding ‘erelid’
volgden. De dames Hogendoorn en
Hemelop werden door de voorzitter
ad interim mede bedankt voor de lang-
durige inzet van hun partners, met
een mooie bos bloemen.

Dit jaar stond deze vergadering ook
weer in het teken van een bedankje aan
al onze vrijwilligers. Er gaat best veel
tijd en werk zitten in het besturen van
een vereniging. Zonder de hulp van al
onze vrijwilligers zou de vereniging
niet kunnen functioneren.
Maar ook het aantal bestuursleden
dient natuurlijk wel op orde te zijn.
Op dit moment bestaat ons bestuur nog
maar uit vijf personen. En allen zijn op
leeftijd. Dit zouden er minimaal zeven
moeten zijn.
Er is dus dringend behoefte aan nieuw
bloed binnen het bestuur en aan een
nieuwe voorzitter.
Het zou prettig zijn als er in de vol-
gende Sleutelpost weer een stukje
verschijnt: ‘Van onze voorzitter’.
Al is het maar voor een periode van
drie jaar. Vele handen maken toch
licht werk?
De vraag is dus: Wie durft?
Ik wens u allen als ‘ad interim’
veel plezier toe met uw hobby.

Peter de Poorter

Van de

voorzitter a.i.
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Verslag advies-
commissie 2010

In het afgelopen verenigingsjaar is
geen beroep gedaan op de advies-
commissie.
Tijdens de postzegeltotaaldag 2010
is een advies uitgebracht.

Namens de commissie,
Jan Pieters

De jeugd is ook dit jaar weer acht
keer bij elkaar geweest. Het aantal aan-
wezigen schommelt tussen de vijf en
zeven jeugdleden.
Tijdens de bijeenkomsten proberen we
door leuke opdrachten spelenderwijs
de jeugd wat meer filatelistische kennis
bij te brengen. Daarnaast is er gelegen-
heid tot ruilen en snuffelen in de post-
zegelberg. We doen dit gezamenlijk
met de jeugdclub van Voorschoten,
wat uitstekend bevalt.

Helaas was er dit jaar geen Dag van
de Jeugdfilatelie, zodat we geen ‘uitje’
hadden.
Voor de zomervakantie sloten we af
met een bingo, waarin alle door de
senioren beschikbaar gestelde prijzen
een nieuwe eigenaar vinden.

Rest mij u te danken voor de beschik-
baar gestelde prijzen, en natuurlijk
bent u van harte welkom om eens langs
te komen, op de 4e maandag van de
maand in Voorschoten.

Eric Kniese en Willem Hogendoorn
jeugdleiders

Lekker graaien en postzegelstapelen tijdens
de Postzegeltotaaldag op 16 januari 2011.

Verslag
jeugdafdeling

2010

Nieuwe leden:
D.C. Seip Leiderdorp
R.J. van Dijk * Zoeterwoude

* gezinslid

Overleden:
H. Gaykema Alphen

a/d Rijn

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

Ledenmutaties
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leden-

vergadering

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Hij heet ieder welkom, in het bijzonder
de ereleden de heren Groenewegen en
Vijlbrief. De heer De Poorter en 6 an-
dere leden hebben zich afgemeld.

Notulen vorige vergadering
De notulen van 23 november 2010
hebben ter inzage gelegen. Zij worden
ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomenstukken en mededelingen
- de secretaris deelt de data van enkele

beurzen mee.
- de voorzitter wijst op de nieuwe

Sleutelpost. Daar zit weer veel kleur
in. Dat is wel afhankelijk van de
steun van de leden. Hij wijst op de
kleurenpot bij de bar.

- de voorzitter meldt dat er door TNT
voor de postzegeltotaaldag een speci-
aal stempel ter beschikking is ge-
steld. In het Maandblad daarvoor is
de postzegel al getoond.

- de voorzitter vraagt de leden zich te
melden voor het exposeren tijdens de
Postzegeltotaaldag.

- na afloop van de vergadering zijn de
kavels te bezichtigen van de schrifte-
lijke kerstveiling.

Nieuwe leden
De vergadering stemt in met het toetre-
den van de heer D.C. Seip.

Presentatie
De heer Versteegen geeft een uitge-
breide en boeiende lezing over Kerst-
postzegels. Ze zijn ook te bezichtigen.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop, er
gaan 33 kavels retour.

Doe-eens-een-gooi-Quiz
De heren Tasseron en Kniese winnen
de eerste prijs.

Halve Euroloterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
de heer Immerzeel.

Rondvraag
De heer Martijn vraagt om op de ac-
ceptgiro’s bij de rondzending geen
banknummers meer te vermelden; er is
elders misbruik van gemaakt. De heer
Pieters zegt ernaar te zullen kijken.

Gratis verloting
De heer Zwart wint de eerste prijs.

Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept iedereen op om bij de leden-
vergadering, op 25 januari 2011, aan-
wezig te zijn. Daarna sluit hij de verga-
dering.

Ledenbijeenkomst
14 december 2010 - 54 aanwezigen
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Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Hij heet ieder welkom, in het bijzonder
de ereleden de heren Groenewegen en
Vijlbrief. De heren C. Jansen en P. de
Ru hebben zich afgemeld.

Notulen vorige vergadering
De notulen van 14 december 2010
worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomenstukken en mededelingen
- De voorzitter blikt terug op de post-

zegeltotaaldag. Er waren veel men-
sen. In de zaal staat een fotoimpres-
sie. De 3 oktoberzegel en de FDC
zijn nog te koop. Het postzegelstape-
len is gewonnen door Ricardo van
Oyen, met 8 cm. De voorzitter reikt
enkele lagere prijzen uit aan de
(groot)vaders van deelnemertjes.

- De voorzitter heeft zijn expositie
‘Leiden en Vrijheid’ in de zaal ten-
toon gesteld.

- In Filatelie van januari staat een af-
beelding van een boekje stakingsze-
gels uit 1983. De heer Vijlbrief heeft
daar een exemplaar van. Verder heeft
de voorzitter een oude brief die in
1774 van Leiden naar Hodimont is
gezonden. Geïnteresseerden kunnen
beiden bekijken bij de bestuurstafel.

Verloting tijdige betalers
De heer Van Booren, lid 1765, wint de
eerste prijs, een waardebon van € 15.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop, er
gaan 31 kavels retour.

Doe-eens-een-gooi-Quiz
De heer Neuteboom wint de eerste
prijs. De puzzel gaat over Saarland.
Vier deelnemers hebben echter alle
vijf vragen goed.

Halve Euroloterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
de heer Kees Ligtvoet.

Rondvraag
Door mevrouw Van Oosten wordt
gevraagd of de postzegeltotaaldag
nieuwe leden heeft opgeleverd. De
voorzitter antwoordt dat dit (nog) niet
het geval is. Op haar volgende vraag of
de nieuwe ledenpas van de KNBF er al
is, antwoordt hij dat deze waarschijn-
lijk in april zal verschijnen.
Gratis verloting
De heer Lina wint de eerste prijs.

Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij vraagt allen om bij de Algemene
Ledenvergadering op 22 februari aan-
wezig te zijn en sluit de vergadering.

Ledenbijeenkomst
25 januari 2011 - 53 aanwezigen

VERZOEK ‘FILATELIE’

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

maandblad Filatelie?

De secretaris verzorgt voor u
de verdere afhandeling.
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De voorzitter opent de vergadering en
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden de heren Groenewegen en
Vijlbrief. Hij moet helaas melden dat
de heer H. Gaykema is overleden.
De notulen van 25 januari lagen ter in-
zage en worden aldus vastgesteld.
De voorzitter merkt op dat Leiden het
goed doet in de filatelie. Na alle publi-
citeit rond de 3 October zegel was er in
de afgelopen periode de presentatie
door TNT van de Koolmeeszegel in
Naturalis. Daarnaast bracht TNT een
persoonlijke zegel uit van Peter van
Straaten wegens het eredoctoraat van
de Leidsche Universiteit. Verder heeft
het Afrika Studiecentrum ook een per-
soonlijke zegel uitgebracht.
De voorzitter meldt dat 6 leden hun
contributie niet hebben betaald. Zij
worden op grond van art. 3, lid 5 van
het Huishoudelijk reglement geschorst.
Zij worden nog één keer aangemaand.
De jaarverslagen van secretaris en pen-
ningmeester worden zonder discussie
goedgekeurd, evenals de begroting
voor 2011.
Zoals gebruikelijk wordt voorgesteld
de contributie voor het komende jaar
met € 0,75 te verhogen. De vergade-
ring gaat akkoord met dit voorstel.
Het verslag van de Kascommissie
wordt voorgelezen door de heer Van
Biezen. De vergadering verleent op
hun advies, onder applaus, decharge
aan de penningmeester.

De voorzitter constateert dat met de
goedkeuring van het jaarverslag van de
secretaris en de rekening en verant-
woording van de penningmeester het
bestuur is gedechargeerd voor het vo-
rig jaar gevoerde beleid.
De jaarverslagen over 2010 voor de
veiling, de adviescommissie en de
jeugd lagen ter inzage en zullen in de
Sleutelpost worden gepubliceerd.
De Heer A. Flerig wordt als nieuw lid
van de kascommissie benoemd.
De heer J. Pieters wordt herkozen als
lid van de Adviescommissie.
De heer J. Pieters wordt ook herkozen
als lid van het bestuur.
De voorzitter, de heer W. Hogendoorn
is aftredend, maar is niet herkiesbaar.
Hij heeft de functie 10 jaar met plezier
vervuld. Hij dank de vergadering voor
de samenwerking in al die jaren.
Omdat niemand zich heeft gemeld
voor de functie van voorzitter draagt
de heer Hogendoorn de hamer over
aan de vice-voorzitter De Poorter.
De heer De Poorter neemt de hamer
over en doet dringend beroep om zich
beschikbaar te stellen als voorzitter.
Op voorstel van de heer De Poorter
gaat de vergadering akkoord met de
benoeming van de heren Hemelop en
Hogendoorn tot erelid.
De heer Hemelop vervult al 25 jaar het
penningmeesterschap met veel ver-
stand en energie. Hij verzorgt daar-
naast ook nog eens de redactie en uit-
gifte van de Sleutelpost. En dan is nog
niet gesproken over het beheer van de
website en het jaarlijks ontwerpen van

Algemene Leden Vergadering
22 februari 2011 - 61 aanwezigen
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een postzegel ten behoeve van de Post-
zegeltotaaldag. De heer Hogendoorn is
tien jaar voorzitter geweest en daar-
voor jaren secretaris. Hij is daarnaast
al jaren een drijvende kracht achter de
jeugdafdeling en is zeer actief op het
gebied van de publiciteit.
Na hun rentree deelt de heer De Poor-
ter aan beide heren de beslissing van
de vergadering mee. Hij feliciteert en
overhandigd hen een diploma. De part-
ners van beide nieuwe ereleden wor-
den in de bloemen gezet.
De heer Hogendoorn dankt de verga-
dering voor de benoeming. Ook de
heer Hemelop dankt de vergadering.
Hij had het werk in de afgelopen 25
jaar niet kunnen doen zonder de steun
van veel leden.

Dat geldt zeker voor het steeds weer
kunnen uitbrengen van de Sleutelpost.
De heer Hogendoorn heeft daar in het
bijzonder toe bijgedragen. Als dank
daarvoor overhandigt hij de heer Ho-
gendoorn een boekje met daarin diens
artikelen van de afgelopen drie jaren.

De 33 vrijwilligers krijgen als dank
voor hun inzet in het afgelopen jaar
een flesje wijn. De heer G. Anker, een
van deze vrijwilligers, geeft aan dat hij
wegens persoonlijke omstandigheden
voor de laatste keer aanwezig is. Hij
dankt allen voor de gezellige avonden
en wenst ze nog veel fijne avonden toe.
Ook 7 leden, die op alle 10 bijeenkom-
sten aanwezig waren, worden met een
flesje wijn bedankt.

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

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

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

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

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

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

Onze website: http://www.vph-wph.nl/
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De veiling heeft een vlot verloop, van
de 71 kavels gaan er 20 retour.
De voorzitter stelt de vergadering voor
de heer R.J. van Dijk toe te laten als
gezinslid. De vergadering stemt hier
mee in.
De heer P. van Dijk wint de eerste
prijs bij de ‘doe eens een gooi’-puzzel,
die dit keer over de Waddeneilanden
gaat. Hij heeft alle 9 vragen goed be-
antwoord. Twee deelnemers hebben 8
vragen goed. Zij krijgen de tweede en
derde prijs.

De eerste prijs bij de halve Euroloterij
wordt gewonnen door mevr. Arbouw.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
De heer Tasseron wint de eerste prijs
bij de gratis verloting.
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept allen op om volgende leden-
bijeenkomst, 22 maart, te bezoeken.
Dan wordt de Grote veiling gehouden
waarvan de kavels te bezichtigen zijn
vanaf 18.30 uur. Daarna sluit hij de
vergadering.

P.J. van de Kasteele - secretaris

... wordt voor U gewerkt
door vrijwilligers

de barcommissie2

Achter de schermen...

Sinds september 1999 bent u gewend
om verzorgd te worden met een ‘natje
en droogje’. Daarvoor gebeurde dat
natuurlijk ook, maar ‘professioneel’,
door Mike de Boer in ‘De Zijl’.

Toen - bij overstap naar ‘Rijn&Vliet’ -
moesten ‘wij er zelf voor opdraaien’ en
was de barcommissie een feit.
Het ‘ging over geld’, dus logisch: de
penningmeester en zijn vrouw Bep
werden: ‘de barcommissie’.
Sindsdien loopt Bep de koopjes af,
wordt er zonodig wijn gekeurd (eigen
kosten), wordt er maandelijks gesleept
met tassen, kratten en koelbox.

En als er een extraatje af kan, wordt er
‘s middags voor de bijeenkomst kaas
of worst in blokjes/plakjes gesneden,
bakjes pinda’s e.d. gevuld. Kerstkran-
sen en -staven gekocht en verdeeld.

Maar gelukkig... de ‘commissie’ krijgt
wel een handje hulp! Die ‘handen’ be-
staan uit een reeks mensen die al voor
korte of lange tijd Bep assisteren aan
de bar. U vindt enkele, gewaardeerde
‘handen’ op blz. 34, bovenaan!
‘Aan de bar’ kreeg zowaar een eigen
pagina, om ‘informeel’ nog eens iets
‘ter lering en vermaak’aan te roeren.
U ziet het: vrijwillig werk is écht werk!
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Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies

28 maart
375 jaar Universiteit Utrecht
velletje met 10 verschillende gegomde
zegels van € 0,46

Stad van Nederland
velletje van 12 met 11 verschillende
gegomde zegels van € 0,46

11 april

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

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

18 april
Da’s toch een kaart waard 2011
velletje met 3 gelijke gegomde
zegels van € 0,46

2 mei
Jubileumpostzegels 2011
velletje van 10 met 5 gelijke gegomde
zegels van € 0,46

23 mei
Unicef 65 jaar
velletje met 10 verschillende gegomde
zegels van € 0,46

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

Mooi Nederland 2011 - verzamelvel
velletje met 5 verschillende gegomde
zegels van € 0,46

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april
2011 wordt de eerste beurs Filamania
voor postzegels gehouden in Sport-
hallen De Mammoet in Gouda.
De beurs is gratis toegankelijk.

Stichting Pro Filatelie houdt - evenals
voorgaande jaren - een postzegel-
beurs tbv. het jeugdwerk.
Filamania wordt gecombineerd met
de poststukkenbeurs de Brievenbeurs
in de sporthallen op dezelfde locatie,
en wordt georganiseerd door Stich-
ting ‘de Brievenbeurs’.

Voor de goede orde, Filamania is
GEEN ruilbeurs. Informatie en
route: www.filamania.com

Open:
vrijdag 22 april 11.00-17.00 uur
zaterdag 23 april 10.00-17.00 uur

GRATIS PARKEREN

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Openbaar vervoer: station Gouda
3x p/u bus, Connexion 1 of 178,

Mammoet / Burg. Van Reenensingel

22 en 23
april

de MAM-
MOET,
Gouda
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Hierbij bied ik u het jaarverslag
over 2010 aan.

Het ledental van de vereniging is dit
jaar helaas weer afgenomen. Er was,
zeer verheugend, een aanwas van 11
nieuwe leden, gezinsleden en jeugd-
leden. Daar tegenover stonden echter
8 bedankjes, 6 overleden leden en
moesten 5 leden van de lijst worden
afgevoerd. Het aantal leden daalde
daarmee met 8 en bedroeg dus 235
op 31 december 2010.

Tijdens de Ledenvergadering in okto-
ber trad de heer H.A.C. Kamphuisen
toe als bestuurslid in de functie van
tweede secretaris.
Het bestuur heeft echter nog steeds
behoefte aan een tweede penning-
meester.

De ledenvergaderingen werden in
het verslagjaar meer bezocht dan in
het jaar daarvoor. Totaal waren op de
10 gehouden ledenvergaderingen 567
leden aanwezig. Gemiddeld dus bijna
57, tegenover 47 in 2009. Speciaal de
jubileumbijeenkomst in januari werd
met 81 aanwezigen zeer goed
bezocht.

Dit jaar waren de vaste onderdelen
zoals: doe-eens-een-gooipuzzel, gratis
verloting op de presentielijst, de

maandelijkse veiling, de grote veiling
en de dia-/powerpoint lezingen op
diverse vergaderingen ook weer
vertegenwoordigd.

De verkoop van loten voor de halve
euroloterij loopt nog steeds goed. De
prijzen welke de leden kunnen winnen
worden kennelijk gewaardeerd.

Op de veilingen werden gemiddeld
meer kavels verkocht dan vorig jaar.
Dit jaar kreeg 63% van de kavels een
nieuwe eigenaar, tegenover 62% in
2009.

In de jaarlijks te houden gratis ver-
loting, voor die leden die hun contri-
butie vóór 1 januari hebben voldaan,
waren weer een aantal waardebonnen
beschikbaar.

De in januari gehouden postzegelto-
taaldag stond in het teken van het 70-
jarig jubileum van de vereniging en
het jaar van oprichting 1940.

IJsland - Dag van de postzegel 1999

Verslag
secretaris

2010
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In dat jaar sprak professor Cleveringa
zijn beroemde rede uit tegen de bezet-
tingsmacht, een groot succes.
De penningmeester, de heer Hemelop,
ontwierp daarvoor weer een zegel, die
beide thema’s in beeld brengt.
De postzegel kon als persoonlijke
postzegel worden gedrukt. De zegel
is nog steeds te verkrijgen.

Het tentoonstellen van delen van de
verzamelingen van leden blijft een
belangrijk onderdeel van de maande-
lijkse bijeenkomsten.
Diverse leden hebben een deel van
hun verzameling op een verenigings-
avond aan de aanwezige leden ge-
toond. Dat verdient navolging. Ook
op nationale tentoonstellingen waren
verzamelingen van leden te vinden.

Gelet op de algemene teruggang in de
filatelie gaat het met de LVvP eigen-
lijk best goed. Druk bezochte vereni-
gingsavonden, een goed lopend rond-
zendverkeer en slechts een beperkte
teruggang in leden.

Er waren dit jaar 12 leden die hun
25-jarig, 40-jarig of zelfs hun 60-jarig
lidmaatschap mochten vieren. Dit
laatste betrof de heer L.H. Janssen die
daarmee de ‘gekroonde man’ werd.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers
welke hun tijd inzetten voor het goed
functioneren van onze vereniging.

Rest mij nu nog het sombere deel
van dit jaar te vermelden, nl. de over-
ledenen.

Allereerst moet worden herdacht dat
onze erevoorzitter, de heer J. Spijker,
in juli overleed. De heer Spijker was
bijna vanaf de oprichting lid van de
vereniging. De vereniging is hem
dankbaar voor alles wat hij voor de
vereniging heeft gedaan.
Daarnaast waren nog de volgende
overledenen te betreuren:
H.G. Porreij
P.C. Spaargaren
J.C. van Steijn
A. Zoeteman

Verder vernamen wij dat de heer
M.A.I. Raasveld al in 2009 was
overleden.
Ik verzoek u hen allen een ogenblik
in stilte te herdenken.

Leiden, 3 februari 2011
De secretaris
P.J. van de Kasteele
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Naschrift redacteur Frans:
Gerrit staat niet voor niets tussen de
vrijwilligers op blz. 34. Velen kennen
hem in juni - samen met broer Kees -
als barbeheerders, wanneer Bep en ik
al vroeg op vakantie gaan.

Op 22 februari kwam Gerrit speciaal
alle leden nog even gedag zeggen.
Gerrit, we wensen jullie samen - met
familie - al het goede bij het samen-
gaan. Bedankt voor alle creativiteit.

Samengaan

Een ludieke uitvoering over samen-
gaan en samen leven, hoewel meestal
een serieuze stap en overweging om
samen de toekomst in te gaan, is toch
de blijheid en vrolijkheid niet weg te
denken.
De twee postzegels (op de postzegel)
ondersteunen het hoofdmotief
‘Het samengaan’.

Frans, ik heb getracht de teller van nul
naar drie te brengen. In hoever mij dat
gelukt is, is afhankelijk van de lat die
de redacteur legt bij persoonlijke post-
zegels, maar die niet waagt die niet
winnen.
Doseert de ontwerpen mondjesmaat
anders is ‘de Sleutelpost’ gauw aan
de wicht met alle gevolgen voor de
verenigingskas.
Zet anders maar een doos op de bar
erbij voor ‘Ondersteuning ontwerpers
eigen postzegels’.

Let op: dan wordt er meer gedronken
omdat dat het gesprek wordt van de
dag.
Frans ik stop ermee, ik hoor en lees
het wel, doei.

Gerrit Anker

3

it is mijn postzegel

... en weet u waarom?
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Afgelopen tijd zijn er verschillende
(persoonlijke) postzegels verschenen
met een ‘Leids’ tintje.
Allereerst wil ik het niet nalaten de
laatste uitgifte van onze vereniging te
noemen van afgelopen januari, waar-
van ik hier een prachtige FDC afbeeld
(afb.1). Het gebeurt niet vaak meer dat
er een speciaal stempel door TNT
wordt vervaardigd.

Ten tweede wil ik het nog even hebben
over de voorlaatste uitgifte van onze
vereniging van 17 januari 2010, ‘Een
moedig jaar’ met de Cleveringa rede
uit 1940. De eerste uitgifte was in de
waarde 44 cent, maar na 1 juli werd dit
vervangen door de aanduiding ‘1’ in
plaats van een centenwaarde.
Ik las ergens (weet niet meer waar) dat
het een herdruk zou zijn, maar daar

ben ik het niet mee eens. Het is een
compleet nieuwe uitgifte, alleen de
afbeelding is hetzelfde (afb. 2).
Als u dit nieuwe zegel nog niet heeft,
schaf hem dan alsnog aan (zie:

www.lvpv.nl/cleveringa.htm).

Nieuwe ‘Leidse’

postzegels

afb. 2 - de Cleveringa-zegels

afb. 1 - de FDC van 16 januari 2011
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Nu aandacht voor een aantal andere
nieuwe uitgiften met Leidse tintjes.

Ten eerste is er een mapje verschenen
met een velletje van vijf zegels van het
Museum van Oudheden.

Afgebeeld zijn vijf
antieke Nederlandse
voorwerpen: sierschijf
uit Helden (1e eeuw
v. C.), kinderschoen
uit Midden-Delfland
(15e eeuw n. C.), een
vuistbijl uit Maas-
tricht (200.000 jr v.
C.), een fibula (een
soort sierspeld) uit
Dorestad (800 n. C)
en een zwaard uit Oss
(700 v. C.)
(afb. 3 en 4).

De prijs van dit zeer fraai uitgevoerd
mapje is € 5,95.
Het is verkrijgbaar bij TNT Collect-
service en - neem ik aan - bij het
Museum zelf.

afb. 3 - het velletje van Museum van Oudheden.

afb. 4 - voorzijde van het presentatiemapje.
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Een tweede, recente, uitgifte is van
Museum Naturalis met een mapje be-
vattende drie ansichtkaarten en een
velletje met drie zegels met Walvissen:
de Bruinvis, de Potvis en de Noord-
kaper. Op de bovenkant zijn nog meer
walvissen afgebeeld, die ook op de
ansichtkaarten staan. (afb.5 en 6).
Al met al een zeer geslaagd velletje
met een prijs van € 3,95. Verkrijgbaar
bij TNT Collect en bij Naturalis zelf.

De derde is een uitgifte van de be-
kende cartoonist Peter van Straaten,
die een eredoctoraat ontving van de
Leidse Universiteit op 8 februari j.l.
(zie noot 1). TNT gaf hiervoor een
blokje uit met drie zegels met cartoons
van Van Straaten (afb. 7 en 8). Bij
TNT Collect verkrijgbaar voor € 3,95.

afb. 5 - het velletje Naturalis

afb. 6 - de envelop Naturalis
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Als laatste toon ik u een velletje van
tien zegels dat is uitgegeven door het
Afrika-Studiecentrum (ASC), ter gele-
genheid van de oratie (zie noot 2) op
14 januari 2011 van Prof. Ton Dietz
tot hoogleraar ‘ontwikkeling Afrika’
bij de Leidse Universiteit.

Zijn benoeming tot hoogleraar was al
op 1 juli 1995 bij de Universiteit van
Amsterdam. Prof. Dietz is tevens (per
1 mei 2010) aangesteld als directeur
van het ASC. Op de postzegel is het
logo van het ASC afgebeeld (afb.9).

U ziet het, al met al, hele leuke nieuwe
aanwinsten met een ‘Leids’ tintje !

G.A. van Albada

afb. 9 - de zegel van het ASC (met logo).

afb. 8 - het velletje ‘Peter van Straaten’ afb. 7 - Peter van Straaten
ontvangt het ere-doctoraat.

Noten:

Noot 1
kijk op: www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2011/
de-narcist-zat-er-niet-bij.html

Noot 2
kijk op: www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-agenda/
oratie-ton-dietz-afrika-zit-in-de-lift.html
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Van de redactie:
Met nummer 4 laat Freek Versteegen
zien wat in juni 2010 de bedoeling was
met ‘Dit is mijn postzegel’.
Door als voorbeeld een persoonlijke
postzegel te gebruiken is er heel veel
creativiteit losgemaakt.

Dat was een prachtig resultaat van
‘Dit is mijn postzegel’ nr 0.
Neem nummer 4 én de voorgaande als
inspiratie voor úw aflevering van
‘Dit is mijn postzegel’.

4

it is mijn postzegel

... en weet u waarom?

Het is volgend jaar 40 jaar geleden,
dat ik moest opkomen voor de militaire
dienstplicht. Daar heb ik op zichzelf
heel plezierige herinneringen aan. We
werden uitgezonden naar Suriname, en
ik werd daar door het leger geruime
tijd ‘uitgeleend’ aan KLM Aerocarto
voor een luchtkarteringsproject.
Aan één ding had ik echter een gewel-
dige hekel: in het leger sliepen we met
30 man op één slaapzaal vol stapel-
bedden. Aan dat volledige gebrek aan
privacy en rust heb ik nooit kunnen
wennen!

Jaren later was ik met mijn gezin een
aantal dagen in de prachtige stad Praag
vol met muziek en barokke schoon-
heid. We maakten van daaruit een uit-
stapje naar het voormalige concen-
tratiekamp Theresienstadt, of in het
Tsjechisch naar Terezin.

Er is daar een indrukwekkende exposi-
tie over de verschrikkingen die er in
oorlogstijd hebben plaats gevonden.
Op een gegeven moment stapten we
zo’n voormalige slaapzaal binnen, vol
met drie hoog getimmerde houten
slaapplaatsen.
Het kleine bordje dat bij de ingang
hing, trof me als een mokerslag:
‘HIER SLIEPEN 1500 MENSEN’.

Alle narigheid, alle ellende, alle ver-
schrikkingen, waarvan je maar niet
kunt begrijpen, dat mensen elkaar dat
aandoen, staan voor mijn gevoel alle-
maal te lezen in de ogen van het jonge-
tje, dat is afgebeeld op een postzegel
van Ceskoslovensko van 16 februari
1972 (Michelnummer 2054), uitgege-
ven vanwege 30 jaar Terezin.
Onder de vele hele mooie zegels van
Ceskoslovensko, vind ik dat de indruk-
wekkendste van mijn verzameling.

Freek Versteegen
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Door andere activiteiten binnen de
vereniging ontving u dit verslag pas
op de Algemene ledenvergadering.
Van de contributie 2011 is 92% voor
1 januari ontvangen, incl. afgegeven
machtigingen, vorig jaar was dat 89%.
Daarom hebben 213 leden, incl. erele-
den, meegeloot bij de gratis verloting.
Allemaal hartelijk dank voor de mede-
werking en... graag: machtigingen in-
zenden.

De baten en lasten van 2009 zijn ook
vermeld, zodat u de cijfers goed kunt
vergelijken. Het positief resultaat in
2009 (€ 114,56) werd in 2010 gehal-
veerd: € 59,14 (begroot tekort: € 300),
dat is dus een lichte daling van € 55,42
(114,56 min 59,14).
De winstafname van afgerond € 55
wordt in de tabellen toegelicht.

De nettoprovisie rondzenddienst steeg
van € 38,34 (negatief in 2008/09) naar
(positief) € 294,53. Dit staat in het ver-
slag 2009/10 van de rondzenddienst.

Aan de kostenkant zijn er geen onver-
klaarbare grote verschuivingen, maar
kostenbewaking blijft noodzakelijk.
De opbrengst advertenties is licht
gedaald; pogingen om nieuwe adver-
teerders en/of sponsors te vinden zijn
- tot nu toe - niet erg succesvol ge-
weest. Kom op mensen!
De huidige adverteerders en sponsors
worden heel hartelijk bedankt.
Via het Kleur Fonds werden 26 blad-
zijden in kleur opgenomen - zonder
extra kosten!
Aan de inkomstenkant stegen de rente
en rondzenddienst; de opbrengst van
de halfjes-loterij is alweer gestegen
door toename van het ledenbezoek en
de inspanning van Leo Vijlbrief.
De netto-opbrengst bar nam behoorlijk
toe door het toegenomen bezoek van
onze bijeenkomsten. Op deze plaats
weer veel dank aan de vrijwillige bar-
medewerk(st)ers.
Graag hoor ik uw vragen, opmerkingen
of suggesties.
Leiden, 22 februari 2011

Frans Hemelop
penningmeester

(afrondingen op € 5)

meer afschrijvingen 85
meer kosten algemeen 185
meer kosten zaalhuur 15
meer porti/tel./drukw./K.v.K./bestuur 40
meer kosten Michel / NVPH 115
meer kosten Maandblad Filatelie 95
meer Bondscontributie 35
minder provisie / minder kosten veiling 30
meer diverse lasten (kosten bar 740) 220
meer kosten jubilarissen / representatie 150
minder opbrengst advertenties 5

minder opbrengsten en meer kosten 975

resultaat dus lager 55

meer contributie 70
meer nettoprovisie rondzenddienst 330
minder donatie / minder kosten jeugd 15
meer opbr. halfjes-/hogere kosten loterij 190

meer opbr. rente / provisie verkoop zegels 220

meer div.baten (bar 1.425/Sponsorl. 570) 55

minder kosten 'de Sleutelpost' totaal 30
meer voorraadwinst 10

meer opbrengsten en minder kosten 920

Financieel
verslag

2010
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LEIDSCHE VEREENIGING v. POSTZEGELVERZAMELAARS - FINANCIEEL OVERZICHT 2010

BEZITTINGEN 31 december 2010 SCHULDEN

diverse inventaris 324,47 vooruitontvangen contributie 2010 5.682,50
inventaris 539,55 te betalen aankoop zegels 107,64
rondzendstempels 302,85 te betalen aankoop zegels TNT 694,97
kruisposten 2,70 te betalen maandblad Filatelie
te vorderen provisie veiling/opbr. kavels 120,22 te betalen portikosten 114,98
te vorderen verkoop zegels TNT -12,48 kruisposten 440,76
te vorderen Sponsorloterij 120,00 te betalen kosten veiling 3,08
te vorderen advertenties te betalen onkosten 258,70
te vorderen rente 45,00 reserve voorraadwinst 372,90
vooruitbetaalde kosten 68,57 reserve Rondzenddienst 604,73
voorschotten reserve inventaris 300,00
voorraad zegels Totaaldag 3.715,80 Jubileumfonds 5.117,25
voorraad artikelen Jubileum 44,07 Kleur Fonds 964,15
voorraad bar 80,49
voorraad drukwerk 320,00 EIGEN VERMOGEN
voorraad speldjes 328,64 1 januari 2010 2.403,71
voorraad zegels 1.671,11 corr. deposito TNT Post 45,38 +
voorraad porti 165,48 + 1.836,59 2.449,09

BIJ: VOORDELIG
kas 231,62 SALDO 2010 59,14 +
betaalrek. ING *) 8.951,81 + 9.183,43 31 december 2010 2.508,23
*) op rentemeerrekening 7.774,65 17.169,90 17.169,90

LASTEN 2010 2009 BATEN 2010 2009

afschr. rondzendstempels 9,45 3,15 contributie 6.729,75 6.658,00
afschr. inventaris 115,29 38,58 contributie jeugd *** 38,50 38,50
kosten algemeen 474,10 291,21 entreegeld 17,60 17,60
kosten zaalhuur 676,16 660,02 opbrengst reglementen 9,60 9,90
kosten K. v. Koophandel 26,14 26,14
kosten bestuursvergadering 84,00 96,90 nettoprovisie rondzenddienst 294,53 -38,34
kosten Bondsdagen 44,00 48,00 provisie veiling 445,30 478,41
kosten porti/telefoon 157,20 202,30 provisie verkoop zegels TNT 217,15 173,10
kosten drukwerk 194,03 89,85
kosten Yvert/Michel 156,00 39,90 donatie/opbrengst jeugdafd. *** 15,00 26,50
Maandblad Filatelie 4.084,85 3.990,05
Sleutelpost Kleur Fonds 685,55 515,25 bijdrage uit Kleur Fonds 685,55 515,25
Sleutelpost drukwerk 1.931,70 1.983,05 opbrengst halfjesloterij 1.461,00 1.173,00
Sleutelpost porti 432,61 461,51
Sleutelpost algemeen 91,22 38,00 opbrengst advertenties 575,00
Bondcontributie 978,75 942,05 w.o. 340,00 TNT Post
diverse lasten ** 874,17 653,22 AF: ideële doelen 35,10 539,90 544,30
afboeking voorraden -558,12 -550,00
kosten jeugdafdeling *** 137,50 165,00 opbrengst rente 201,78 25,66
kosten jubilarissen 162,15 113,07 diverse baten * 2.130,72 2.077,61
kosten veiling 3,08 * w.o. Sponsorloterij 569,98
kosten gratis verloting 148,96 136,36 in 2009 507,20

kosten halfjesloterij 677,95 564,27
kosten quiz/’doe-’ns-’n-gooi’ 24,00 24,00 * w.o. opbrengst bar 1.422,60
kosten verloting(waardebon) 20,00 50,00 ** w.o. kosten bar 739,37
kosten cadeau/representatie 419,67 319,97 winst bar 683,23
reservering Jubileumfonds 680,00 680,00 in 2009 588,60

WINST 2010 / 2009 59,14 114,56
12.786,38 11.699,49 12.786,38 11.699,49

De opbrengst van rondzendstempels tot een bedrag van € 25,20 werd rechtstreeks op de voorraad afgeboekt.
*) = diverse baten **) = diverse lasten ***) = baten en lasten jeugdafdeling
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Er wordt van hem gezegd dat hij een
dramatisch persoonlijk leven leidde.
Hij was een jongere broer van Keizer
Napoleon Bonaparte. Intelligent en
kunstzinnig. Onder toezicht van zijn
machtige broer volgde hij een militaire
opleiding en maakte hij carrière in het
Franse leger.
In 1806 benoemde Bonaparte hem
tegen Lodewijk’s zin tot koning van
Holland. Vier jaar later werd hij ont-
troond bij keizerlijk decreet van 9 juli
1810. Het koninkrijk Holland (slechts
bestaande uit het deel ten noorden van
de grote rivieren) werd ingelijfd bij het
Franse keizerrijk. Louis moest - op
2 juli 1810 - naar ‘huis’.

De keizer was ontevreden over de zelf-
standige pro-Hollandse koers die zijn
‘broertje’ vanaf 1806 voerde.
Bonaparte vreesde een inval van de
Engelsen en hij wilde betrouwbare
rugdekking als hij zijn veldtocht in
Rusland uitvoerde. Er bestaat een om-
vangrijke briefwisseling tussen beide
broers waaruit blijkt dat Bonaparte
veel eisen stelt aan Louis met betrek-
king tot de organisatie van het bestuur
en de verdediging van Holland.
Zo weigerde Louis de dienstplicht in
te voeren en wilde de staatsschuld ook
niet oplossen. Eerder had hij zich al
heftig verzet tegen Bonaparte’s wil de
doodstraf in te voeren in Frankrijk.

Door een complexe ‘broederliefde’
had dit voor Louis (toen nog) geen
gevolgen. Napoleon benoemde hem
later tot koning omdat hij meende zijn
familie (die hij in heel Europa belang-
rijke baantjes toeschoof ) te kunnen
vertrouwen, dat wil zeggen naar zijn
hand te kunnen zetten. Maar Louis
gedroeg zich in vele opzichten tegen-
draads en werd een loyale Hollander
met veel genegenheid voor ons (zijn)
land en volk.

Het heeft mij verbaasd dat er (voor zo-
ver ik kon nagaan) nooit een postzegel
in Nederland verschenen is met zijn
beeltenis.
Niet in 2006 toen wij konden herden-
ken dat Holland/Nederland meer dan
200 jaar een republiek was geweest en
ook niet in 2010 toen er twee eeuwen
geleden een jammerlijk einde kwam
aan ons eerste koninkrijk.
Jammerlijk omdat Louis in zijn korte
koningschap heel veel realiseerde
waarop ons koninkrijk voortbouwde.
Hij was een schakel naar het moderne
Nederland.

Het onvermogen om in 1809 een
Engelse landing op Walcheren te voor-
komen was voor Bonaparte de druppel
die de emmer deed overlopen.
In de nacht van 2 op 3 juli 1810
vertrok Lodewijk bij decreet.

Koning Lodewijk Napoleon

(1778-1846),

de veelal miskende ?
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De benoeming van negenjarig zoontje
van Lodewijk tot koning was gedoemd
te mislukken.

Waarom zou een Nederlandse post-
zegel ons niet misstaan?

- Hij weigerde stelselmatig de zetbaas
van Bonaparte te zijn.

- Hij beijverde zich de Nederlandse
taal eigen te maken.

- Zijn Franse hofhouding verving hij
spoedig door een Hollandse. Ook
die van zijn echtgenote Hortense,
waardoor het slechte huwelijk nog
slechter werd dan het al was.

- Hij wilde zich bemind maken bij het
volk, was vriendelijk, sociaal, vol
werkkracht ondanks een matige ge-
zondheid (o.a. reuma), nauwgezet,
en initiatiefvol.

- Hij luisterde naar de Staatsraad van
13 leden en naar het Wetgevend
Lichaam (19 leden, bestaande uit
Hoogmogende Heren) uit 10 Provin-
cies. Hij regelde een rooster van af-
treden zodat eens in de vijf jaar 1/5
aftrad. Ook uit de Staatsraad vertrok-
ken ieder jaar 7 leden (meer transpa-
rantie en openbaarheid), daarmee het
regentenbewind afschaffend.

- Hij stelde een ministerraad samen
van bekwame lieden die weliswaar
aan hem verantwoording schuldige
waren, maar er werd besloten en niet
alleen maar gedicteerd.

- Hij bestuurde en coördineerde voor
die tijd heel goed en ongekend.

- Hij was de eerste die jaarlijks een
troonrede hield (met verve).

- Het openbaar bestuur werd door zijn
optreden democratischer dan voor-
heen en benaderde zo een ‘gematigd
monarchale constitutie’.

- Geleidelijk aan won hij meer vertrou-
wen, bij de adel, bij de kerken, bij de
Joodse gemeenschap en bij het volk.

- Hij voerde een ‘Koninklijke Staats
Courant’ in en bevorderde zo een-
heid en openbaarheid van bestuur.

- Wij herinneren ons misschien nog uit
mijn publicatie over de Kruitramp
dat de koning binnen enkele uren in
Leiden was en veel orde schiep
(voorkomen diefstal, noodfonds).

- Hij voerde in 1806 de ‘Orde van de
Unie’ in (ridderorde) en benoemde
450 ridders (geen dames) waarvan
er slechts drie weigerden.

- In 1807 kwam een uniform munt
(uiteraard met zijn portret); de gul-
den werd de standaard en dat was
economisch ordenend.

(Vervolg op pagina 30)

Lodewijk Napoleon in Leiden - 1807.
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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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Fijn dat u mee leest.
V: Wat een kale boel, is er niets bij

de koffie?
A: Wat is dat nu voor binnenkomer?

Vroeger zeiden ze goedenavond.
V: O, ja, sorry, neem me niet kwalijk.

Goedenavond mevrouw aan de
bar. Zo beter?

A: Heel goed, houwen zo.
V: Nóg steeds niks bij de koffie?
A: Nee, ‘t is wel even genoeg. Voor

je ‘t weet, is iedereen verwend.
V: Okay, zullen we het dan maar eens

over postzegels hebben?
A: Welke postzegels bedoel je?

Officiële overal verkrijgbare,
officieuze hier en daar verkrijg-
bare of persoonlijke postzegels?

V: Ja, voor nog meer verwarring: er
zijn officiële persoonlijke, wel in
de catalogus, officieuze persoon-
lijke, niet in de catalogus. En dan
nog vele andere, waarvan je niets
weet. Kan jij het nog volgen?

A: Nee, niet zo best, maar gelukkig
heb ik meer verstand van koffie
zetten.

V: Maar we hoeven er niet om te
treuren, want zelfs de Bond geeft
nu persoonlijke zegels uit. En ook
nog persoonlijke velletjes. Dus,
nog even en er komt een persoon-
lijke Bonds-catalogus, denk je ook
niet?

A: Ja, dan blijft onze vereniging toch
wel aan de bescheiden kant. Met
maar één postzegel per jaar!

V: Gelukkig wel, van ons wil ik alles
hebben, maar als er elke maand
ééntje uitkomt, stop ik subiet.

A: In Nijmegen is een vereniging
waar je een postzegel krijgt voor
iedere keer dat je op de vereni-
gingsavond komt.

V: Nee toch? Tien zegels per jaar?
En allemaal verschillende?

A: Jazeker. En aan het eind van het
seizoen kan je de overgebleven
zegels kopen.

V: En net doen of je alle avonden ge-
weest bent zeker? 'Tis toch wat?
Zo hoor je nog’s iets aan de bar!

A: Het is zoals altijd, bij het kiezen
van je verzamelgebied: je moet je
grenzen bepalen.

V: Dat is niet alleen zo bij het post-
zegels verzamelen, dat moet je
toch overal bij doen?

A: Daar heb je gelijk in. Als je met
vakantie gaat, moet je ook kiezen
tussen de Veluwe, een reisje op de
Rijn of Antarctica.

V: Of als je uit eten wilt, dan kies je
tussen één of drie Michelinsterren
of McDonalds.

A: Dat zijn allemaal ook wel mooie
verzamelgebieden trouwens.

V: Weet je dat je ook Pensioenzegels
kunt verzamelen?

A: Voor een verhandeling over de
pensioendiefstal is hier, jammer
genoeg, geen ruimte meer!

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (38)
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- Hij was milddadig en vrijgevig,
vooral voor de behoeftige mens.

- Hij verordonneerde in december
1807 dat alle ‘correspondentie,
rapporten en berichten van officiële
aard’ in het Nederlands gesteld
moesten worden.

- Hij verlangde in december 1809
goede Nederlandse namen voor het
nieuwe decimale en metrieke stelsel
van maten en gewichten.
Niet noodzakelijke Nederlandse
bastaardwoorden moesten vervangen
worden door inheemse alternatieven.
Koninklijke taalpolitiek ‘avant la
lettre’ noemde Rietbergen dat.
Lodewijk bouwde zo een natie, tegen
de wil van zijn broer in, die alsmaar
kribberiger werd tegen dat on-Franse
gedoe, zoals uit hun correspondentie
bleek.

- De ‘Code Napoleon’ (door zijn broer
woedend geëist) werd door Lodewijk
‘gekuist’ ingevoerd, met handhaving
van de Hollandse ‘zeeden en ge-
woontes’.

- Hij handhaafde Den Haag als zetel
van de Staten Generaal, en maakte
Den Haag van ‘dorp’ tot stad. In
1806 werd ‘Huis ten Bosch’ hem als
Paleis toegezegd, maar daar voelde
hij zich niet thuis. Hij vond de tuin
een moeras, onwenselijk voor een
reumapatiënt. Een echte hoofdstad
was er niet. Amsterdam was wel van-
ouds de machtigste stad van het land
(met een regentenelite aan de top)
maar ook (met name voor Frankrijk)
de lastigste. Het trok hem niet aan
daar te gaan wonen. Hij vestigde zich
voorlopig in Utrecht, centraal en
dicht bij de toegewezen zomerresi-
dentie: het Oranjejachtslot Soestdijk.

- Den Haag compenseerde hij door de
instelling van enkele grote instellin-
gen, zoals bibliotheek en archief, zie
hierna. Maar ook de kostbare paleis-
bouw aan de Drift en de Wittevrou-
wenstraat in Utrecht beviel hem niet.
Een dure vorst, maar veel bekostigde
hij zelf of liet hij overkomen uit zijn
paleizen in Frankrijk. Hij achtte het
tenslotte toch verstandiger om alsnog
naar Amsterdam te verhuizen en
koos voor het Jacob van Campen Pa-
leis op de Dam (wel het achtste we-
reldwonder genoemd) en maakte
daardoor Amsterdam tot koninklijke
residentie en hoofdstad.

(Vervolg van pagina 27)

Portretlitho Lodewijk, Atlas Van Stolk, Rotterdam.
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De inrichting bekostigde hij voor een
groot deel zelf door de uit zijn Fran-
se paleizen komende ‘Empirestijl‘
(goed passend bij de stijl van Van
Campen) in te voeren. Hij stimuleer-
de ook de Nederlandse nijverheid
door bij hen bestellingen te doen,
waardoor een eigen ‘Hollandse
Empire’ stijl ontstond.

- Lodewijk was een geletterd man, een
intellectueel met een grote belang-
stelling voor kunsten en wetenschap-
pen. Een van zijn eerste projecten
(aldus Rietbergen), in 1807 was de
instelling van een ‘Koninklijke
Bibliotheek’ in het Mauritshuis.
Er kwam in Den Haag ook een ‘Nati-
onaal Archief’, mede door een advies
van de erudiet Johan Meerman (1753
-1815) die daarop directeur-generaal
werd van kunsten en wetenschappen.
De Franse leest was zichtbaar, maar
hij deed het tot meerder prestige van
Nederland. In veel opzichten was hij
Hollandser dan de Nederlanders.

- Lodewijk droeg Meerman ook op
een ‘Journaal van Schone Kunsten’
uit te geven en daardoor ‘alle de
schilderijen der oude Hollandsche
School bekend te doen worden, in
welke landen dezelve zich ook bevin-
den’ (erfgoed lijst). Hij stemde ermee
in om in het paleis op de Dam een
‘Koninklijk Museum’ te vestigen.
De ‘Nachtwacht’ en ‘De Staalmees-
ters’ kwamen er te hangen.
Hij verhinderde ‘export’ van roem-
volle kunst en liet door stromannen

waardevolle collecties opkopen om
de prijzen te matigen. Het museum
werd voortaan elke zaterdag gratis
toegankelijk (opvoeding van het
volk).

- Hij subsidieerde jonge kunstenaars
en zond hen naar het buitenland.

Kortom, hij was altijd bezig ‘zijn
Koninkrijk’ omhoog te stuwen.
Veel van zijn immense initiatieven zijn
heden ten dage nog voelbaar.

Conclusie
Lodewijk Napoleon was een heel
goede, ijverige koning, die op zakelijk,
wetgevend en ordenend gebied en
vooral ook op het gebied van kunsten
en wetenschappen voor ons land van
enorme betekenis is geweest.
Zijn invloed is nog steeds op vrijwel
alle terreinen merkbaar. Jammer dat
zijn grote broer, Keizer Napoleon Bo-
naparte alleen oog had voor zijn eigen
‘Imperium’ en hem tenslotte na vier
jaar onttroonde.
Beschamend dat wij hem, ook na 200
jaar niet vereerden met bijvoorbeeld
een prachtige postzegel.

Hilbert A.C. Kamphuisen.

Geraadpleegde Literatuur:
- P.J. Rietbergen, ‘Lodewijk Napoleon,

Nederlands eerste koning 1806-1810’
Bekking & Blitz Uitgevers B.V.
© 2006 - ISBN 90 6109 5883
(hieruit ontleend is de illustratie op blz.30)

- Internet - Google informatie.
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Hierbij treft u het verslag van de
veilingcommissie over het jaar 2010.

In 2010 zijn 883 kavels ingeleverd.
In 10 veilingen plus de schriftelijke
Kerstveiling zijn 940 kavels aan-
geboden. Daarvan zijn 594 kavels
verkocht, er gingen 346 kavels retour.

Zodoende is 62,8% verkocht, in 2009
was dat 61,9%.
De opbrengst is € 3.904, vermeerderd
met de provisie van de kopers € 213,
bedroeg de totaalopbrengst (= omzet)
€ 4.117. Dit resultaat is ongeveer
gelijk aan 2009 (€ 4.183).

De provisie van de inzenders bedroeg
€ 232, zodat de totale provisie was
(€ 213 + € 232) = € 445, dat is € 33
minder dan in 2009.

Dan nog een verzoek: als u massa-
waar-stokboeken inlevert, wilt u dan
het land plus het aantal zegels op het
kavelmapje zetten?

Namens de veilingcommissie,
Ger Corba
Ton Flerig
Henk Scheer
Willem de Wit

verslag: Willem de Wit

Verslag
veiling

2010

veilingjaar 2010 verkoop provisie

maand kavels retour aantal in % in € in €

januari 80 22 58 72,5% 266 30
februari 80 28 52 65,0% 138 18
maart 120 15 105 87,5% 663 72
april 80 38 42 52,5% 198 25
mei 80 26 54 67,5% 278 33
juni 80 24 56 70,0% 253 31
september 80 24 56 70,0% 325 36
oktober 80 32 48 60,0% 229 28
november 80 33 47 58,8% 230 26
december 80 33 47 58,8% 227 26
Kerst 2010 100 71 29 29,0% 1.096 120

totaal 940 346 594 62,9% 3.903 445

in 2009 950 363 587 61,9% 4.435 488
gemiddeld excl. prov. koper + inz.
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Toch nog onverwacht bereikte ons het bericht dat Hans is overleden.

Hans hield van zijn vrouw Eva, was trouw en eerlijk en was een
goede vader en zeer gul en zorgzaam voor zijn kinderen Wendy en
Sydney, hun partners en zijn kleinkinderen. In de oorlogsjaren heeft
Hans een tijdlang ondergedoken moeten zitten. Hij raakte toen zo-
danig ziek en ondervoed, dat hij na de oorlog naar Zwitserland werd
gezonden om daar op krachten te komen. Hans ontwikkelde daar-
door een voorliefde voor lekker eten en voor postzegels uit Zwitser-
land. Hans was een overtuigd levensgenieter. Hij volgde na de oorlog
de pedagogische academie. Hans was een markante persoonlijkheid.
Groot van postuur, pretoogjes met een volle baard. Een echte hop-
man. En later hoofd- en directeur van de Marnix van Sint Aldegonde-
school in Leiden Noord. Zo'n echte en ouderwetse schoolmeester,
met vooral een eigen mening. Hans is op deze school als onderwijzer
gestart en heeft die daarna nooit meer verlaten. Hij stond voor zijn
personeel en leerlingen. Hij haalde als hoofd der school de krant, als
hij het met het gevoerde beleid oneens was. En hij kreeg zijn zin.
Zo was hij ook. Hans was zeer actief in meerdere verenigingen in
Leiden en omstreken. Zo was hij medeoprichter en bestuurder van
de Lionsclub en van een vereniging van Leraren.

Hans was ook meer dan 40 jaar lid van onze vereniging.
Hij was actief lid en tot eind vorig seizoen meer dan 25-jaar sectie-
hoofd en onderadministrateur in Hazerswoude en vervulde daarnaast
in het bestuur de functie van 1e secretaris van februari ‘65 tot februari
‘74. Hans was algemeen bestuurslid van februari ‘85 tot februari ‘88
en daarna 2e secretaris van februari ‘88 tot maart ‘91.

Hans is anderhalf jaar geleden van Alphen a/d Rijn verhuisd naar
Voorburg. Rond de jaarwisseling werd hij opgenomen in een hospice.
Zijn overlijden kwam toch nog erg snel. Op vrijdag 18 februari 2011
hebben wij tijdens een indrukwekkende plechtigheid afscheid van
Hans kunnen nemen in Eikelenburg te Rijswijk.

Wij wensen Eva, zijn kinderen en alle kleinkinderen heel veel sterkte
toe. Een aimabel mens, een enthousiast filatelist en zeer gewaar-
deerd lid van onze vereniging is van ons heengegaan.

Dat Hans moge rusten in vrede.
P.J.J. de Poorter - vice-voorzitter

In memoriam

Hans Gaykema
11-7-1937 - 11-2-2011
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Vrijwilligers

(m/v) bedankt!

Tijdens de Algemene
ledenvergadering op 22
februari stonden onze trouwe
en onmisbare vrijwilligers in
het middelpunt.
Deze leden zorgen ervoor
dat onze vereniging goed
blijft draaien.
Zij werken - voor u allen -
merendeels op de achter-
grond, maar ontvingen nu
een speciale uitnodiging.

Na een dankwoord van vice-
voorzitter Peter de Poorter
kreeg elke vrijwilliger onder
applaus een feestelijke fles
wijn overhandigd.
Zeven(!) leden die in 2010
alle bijeenkomsten hebben
bezocht, ontvingen voor hun
trouw eveneens een fles.

Ook bedankt werden:
H.A.C. Kamphuisen voor
zijn bijdrage aan ‘de Sleutel-
post’ nr 184 en zijn vitrine.
En F.H. Terwiel, als de hartelijke vaste
‘receptionist’ tijdens onze Postzegel-
totaaldag.
Van de vrijwilligers waren er negen *)
ook 10 keer trouw aanwezig!

Wij hopen van harte dat alle mede-
werkers nog heel lang willen en
kunnen assisteren.

het bestuur

ALLE VRIJWILLIGERS HARTELIJK BEDANKT!

BAR

C. Anker *)

G. Anker

C.J. Arbouw-Lohmeyer

F.L.H. Corba *)

A.C.J. Hemelop-Bosch

A.J. Schilperoort

JEUGDAFDELING

W. Hogendoorn

Th.A.E. Kniese *)

LOTENVERKOOP

L. Vijlbrief

TROUW BEZOEKER

P. van Dijk

J. Immerzeel

L.H. Janssen

J. Kuijpers

R.H. van Melle

mw N.M.E. van Oosten

W. van Oosten

RONDZENDDIENST

A.G.C. Blonk

W. Groenewegen

R.K.J. Hegenbarth

F. Hemelop

M.W. van der Heul

P. Laterveer

J.W. Neuteboom

J.J.M. Pieters

P.J.J. de Ru

J.F. Sarneel-van Gent

TOTAALDAG

H.A.C. Kamphuisen

H. van Waveren

VEILINGCOMMISSIE

G.P.J. Corba *)

A.J. Flerig *)

H.D. Scheer *)

F.H. Terwiel

W. de Wit *)
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Het gaat goed met
het Kleur Fonds !

Vorig jaar in maart kon ik u verheugd
vertellen dat het Kleur Fonds was ge-
red. Op 1 januari 2010 zat er zelfs nog
bijna € 200 in.
Dat kwam vooral omdat het velletje
Pilgrim Fathers in 2009 heel goed
werd verkocht.
Dat is in 2010 op geweldige wijze
overtroffen door de goedlopende
Cleveringa-postzegels. U ziet het
hieronder allemaal staan.

Toch waren er - en daar zijn we heel
blij mee - in 2010 weer enkele ‘grote,
gulle gevers’.
- Op 12 maart € 45,— van een trouwe

donateur, heel erg bedankt.
- Op 21 juni - het midzomerfeest - nog

eens € 25,—.
- En op 7 december van één zeer gulle

gever maar liefst € 123,50, dat is
zelfs 4 pagina’s in kleur in dit blad.

Ja, dat leest u goed.

Kijk, dat geeft de burger moed !

In de ‘ballendoos’ op de bar zat in
2010 ook nog eens € 129,18.
Daarom mag u rustig iets te snoepen
nemen uit het bakje ernaast, zegt Bep,
want u heeft de smaak te pakken!

En... allemaal heel hartelijk bedankt
namens de penningmeester. Naast de
aanschaf van mooie banners (*) voor
de laatste Postzegeltotaaldag is ook
ons Jubileumfonds er goed mee.

Frans Hemelop
redacteur
(*) www.lvpv.nl/download/fotos_11w.pdf

Stand Kleur Fonds

Frans Hemelop
penningmeester

saldo op 1 januari 2010 198,74
bijdragen van leden in 2010 322,68 Opmerking:

winst verkoop postzegelvelletjes 1.128,87 + winst velletjes € 1.129

1.650,29 gaat voor een deel
extra kosten 'de Sleutelpost' 26 pagina's 685,55 - naar het Jubileumfonds

saldo op 31 december 2010 964,74
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Onlangs kwam ik in het bezit van
een brief die op 20 mei 1774 (afb. 1)
was verzonden uit Leiden.
Deze brief is dus 237 jaar oud.
De brief werd gestuurd naar Monsieur
Pierre Henrij de Thier in Hodimont
(afb. 2). Er zijn in het archief De Thier
meerdere brieven uit de 18e eeuw
bekend.

Hodimont is nu een stadsdeel binnen
de stad Verviers in de Belgische pro-
vincie Luik. Hodimont was tot 1930
een zelfstandige gemeente. Met een
oppervlakte van 0,18 km² was het tot
dat moment de kleinste gemeente in
oppervlakte van België.

In 1774 lag Hodimont
in het Prinsbisdom
Luik. Hodimont lag in
1774 als zelfstandige
buurt bij Verviers. Het
Prinsbisdom Luik was
een zelfstandige be-
stuurlijke eenheid.
Verviers en Hodimont
waren in de tweede
helft van de 18e eeuw
centra voor de ver-
werking van wol.
Vanuit Leiden en Am-
sterdam werden brieven
- soms met monsters
wol - verstuurd.

Postbezorging
De brief werd in Leiden bij het post-
kantoor afgegeven op 20 mei 1774
(afb. 3) en werd via Gorinchem, Dru-
nen en Eindhoven naar Maaseyck, in
het Prinsbisdom Luik, gebracht. Vanaf
Maaseyck werd de brief naar het Hol-
landse kantoor in Maastricht gebracht.
Voor Leiden - Maastricht gold 4 sols

Oude Leidse brief

uit 1774

afb. 2

afb. 1
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port. Maastricht had 3 keer per week
een bode naar Verviers. Op het post-
kantoor van Verviers werd de 4 door-
gehaald en de 6 sols geschreven, u ziet
dit rechtsbovenaan op de brief (afb. 4).
De brief is in Verviers afgehaald of
door een bode naar Hodimont gebracht
zonder verdere notatie van port.

De ontvanger van de brief moest deze
6 sols betalen. De port voor deze brief
werd door de betreffende postdiensten
van beide landen volgens postverdra-
gen verrekend. Sol was de valuta van
de Oostenrijkse Nederlanden en had
dezelfde waarde als de stuiver in Hol-
land en de décimes (die in Frankrijk in
1801 werden ingevoerd voor buiten-
landse brieven) in Frankrijk.

In die tijd zat een brief nog niet in een
envelop, maar werd deze dicht gevou-
wen. De tekst (in het Frans) is nog
goed leesbaar.

De brief werd verzonden door De
Kruijff te Leiden en gaat over geld.
De rekening courant bedraagt nog
f 1000,- en hij zal zijn best doen om te
betalen. De brief besluit met ‘uw erg
nederige en gehoorzame dienaars’.

De Kruijff zat in Leiden in de wol-
handel. Er is nu nog een bedrijf De
Kruijff Beenmode in Almere.
Ook Pierre de Thier was terug te vin-
den op internet. Hij behoorde kennelijk
tot de ‘betere stand’ in Hodimont, want
hij was lid van de Society Royale.
Hij is tweemaal getrouwd geweest o.a.
met Marie Claire Bioley. In Hodimont
is er een straat naar hem vernoemd
(Thier d’Hodimont).

Willem Hogendoorn
met dank aan Hotze Wiersma
en Jitske Barkema

afb. 3 afb. 4

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

e-mail: f.hemelop@wxs.nl of  (071) 521 29 38
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Op 16 januari 2011 werd in gebouw
K&G opnieuw onze Postzegeltotaal-
dag gehouden. Met opnieuw een
aanwezige burgemeester!
Burgemeester Van der Werf (uit 1574)
- Eric Filemon, voorzitter Lustrum-
commissie 2011 van de 3 October
Vereeniging - kwam bij ons op bezoek,
evenals mevr. Els van Eijck van Hes-
linga, voorzitter van de - op 13 mei
125-jarige - 3 October Vereeniging.

Wij waren vereerd dat zij
bij ons wilde zijn om uit
handen van burgemeester
Van der Werf het eerste
velletje 3 October-zegels
in ontvangst te nemen.
Ook de burgemeester ont-
ving een herinnering aan
deze feestelijke dag.

Door de intensieve perscampagne was
voor de eerste keer zowel radio als TV
aanwezig. U kunt hier meer van zien
en horen op onze website:
www.lvpv.nl.

De herhaalde actie ‘Wordt GRATIS
lid’ gaf dit jaar geen direct resultaat.
Er was wel veel belangstelling voor de
3 October-zegels en gelegenheids-
envelop, nu met officieel stempel.

De ‘handel’ was tevreden en de ruil-
hoek en postzegelberg bij de jeugd-
hoek trok ook weer veel bezoek.Het eerste velletje.

De voorzitter met groot gevolg.

Van der Werf en ‘zijn‘ bronzen plaquette.

Impressie Postzegel-

totaaldag 2011
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De expositie van 3 October-attributen,
beschikbaar gesteld door de heer Rens
Heruer, archivaris van de 3 October
Vereeniging en de kaders van Willem
Hogendoorn, Eric Kniese en Hans van
Waveren werden door onze bezoekers
met veel belangstelling bekeken.

Wij danken alle bezoekers en mede-
werkers van harte en zien ze allemaal
heel graag terug.
Dus: tot ziens in 2012!

Het bestuur

De handel trok veel bezoek.Frans Terwiel helpt weer de andere Frans.

3 October-bijdrage Willem Hogendoorn.

Een postzegelstapelaar in actie. En ook drukte in de ruilhoek.
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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 27 mei 2011.

In dit nummer:

Zegelserie vogels!
Is dat (te) listig?
‘Postzegels verzamelen is heel leuk,
maar niets is zo teleurstellend als een
incomplete serie. Om zeker te zijn van
een complete serie biedt TNT Post u
de mogelijkheid een abonnement te
nemen op deze unieke postzegels. Elke
maand ontvangt u dan 2 postzegelvel-
letjes inclusief bijbehorende bewaar-
bladen voor slechts € 15,- (inclusief
verzendkosten). Zo bouwt u in 36
maanden een prachtige collectie vogel
postzegels op in beeld en geluid!

Als u nu intekent op een abonnement
ontvangt u er een GRATIS album en
unieke audiopen bij. Met de audiopen
kunt u een special barcode op het
postzegelvel scannen, waarna de pen
het bijbehorende vogelgeluid laat
horen. Daarnaast ontvangt u de eerste
10 postzegels GRATIS!’

Dit zijn wervende woorden die we
langer kennen van TNT Post en
Collect Club Groningen.

Heeft u uitgerekend wat twee complete
series u gaan kosten? Want één serie
kan dus niet per abonnement.
In 36 maanden van € 15 betaalt u in
totaal € 540,00 minus de 10 GRATIS
postzegels € 4,60 (?).
Daarvoor ontvangt u een waarde aan
vogeltjes: 36 x 2 x € 4,60 = € 331,20.
Voor de bewaarbladen, verzendkosten,
het GRATIS album en de GRATIS
unieke audiopen heeft u dus minimaal
€ 204,20 betaald. De pen kost in losse
verkoop slechts(!) € 39,95.
Ja, filate - Listiger kan TNT Post het u
toch niet maken?

Filate-
listigheden
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De koolmees van M.A. Koekkoek.



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


