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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

1e secretaris &
ledenadministrateur
P.J. van de Kasteele, Oude Vest 109b
2312 XV Leiden (071) 888 94 05
e-mail: kasteeledrost@casema.nl

2e secretaris
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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ADVIESCOMMISSIE
vacant
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
H.A.C. Kamphuisen
verdere gegevens hiernaast
onder 2e secretaris

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 jaar geleden ontving u onze uit-
gebreide enquête.
Nadat u in december de eerste resulta-
ten daarvan heeft kunnen lezen, volgt
in dit nummer deel 2.
Uw beantwoording, suggesties en op-
merkingen zullen door het bestuur wor-
den uitgewerkt. U hoort er meer over.

In dit nummer is er weer aandacht voor
de - nu echt - 125-jarige 3 October
Vereeniging. De bijdrage van onze
‘historicus’ Hilbert Kamphuisen staat
er vanaf blz. 16 gekleurd op. Het feest
op 13 mei wordt belicht op blz. 7.
Het is de stad Leiden en de media niet
ontgaan dat er een postzegel is die dit
feest onderstreept. Veel brieven van de
3 October Vereeniging worden ermee
gefrankeerd, voor een deel zelfs voor-
zien van het ‘haring en wittebrood-
stempel’.

Ook in kleur is de bijdrage van Willem
Hogendoorn, ook Willem zoekt het in
het verleden met ‘De zeven klassieke
wereldwonderen’.

Het kwam wel goed uit dat u niet mas-
saal ‘Dit is mijn postzegel’ heeft inge-
zonden. Nu kan ik laten zien dat ‘Mijn
kleinzoon’ ook al aan het ontwerpen
van postzegels is begonnen.
Maar graag ontvang ik voor het blad
van september ‘Uw postzegel’.

Zelfs na 55 jaar onder water blijft het
stoomschip de ‘Andrea Doria’ spoken.
Niet alleen bij de auteur Erik den Boer,
maar - sinds 2009 - ook bij mij.
U vindt het gevolg daarvan terug op
de omslag en op blz. 28.

Er is ook weer een bijdrage van ons
ver weg wonende lid, de heer Taselaar.
Zoals gebruikelijk ligt zijn onderwerp
voor, in of net na de Tweede Wereld-
oorlog. Bij ons vergrijzend leden-
bestand is het ‘gebroken geweertje’
geen onbekende.

Hans van Waveren haalt zijn inspiratie
niet alleen uit zijn vakantiereizen in het
buitenland. Veel dichterbij, in Apel-
doorn, weet hij zijn filatelistische
elementen te vinden.
Het lijkt zo makkelijk, maar je moet
het wel zien/doen.
Laten we in de komende vakantie-
periode daar nog eens aan denken...
... of alles maar lekker laten liggen.

Met beide ideeën wens ik u
veel plezier toe,

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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juni 2011

21 ledenbijeenkomst met veiling

juli en augustus 2011

geen bestuursvergadering en ledenbijeenkomst

september 2011

2 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 187

13 bestuursvergadering

19 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 187

26 bijeenkomst voor de Jeugd

27 ledenbijeenkomst met veiling

... en alvast voor ...

oktober 2011

14/16 Postex 2011 in Apeldoorn

Zie ook de activiteitenagenda: blz.13

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

voorzitter a.i.

Voor mij ligt de Sleutelpost van de
maand juni 2010. Op bladzijde 6
schreef de toenmalige voorzitter een
stukje over de vacatures binnen de
Leidsche Vereeniging van Postzegel-
verzamelaars.
Om een vereniging goed te laten
draaien heb je leden nodig, die ook
willen helpen. Anders lukt het echt
niet, zo schreef de voorzitter.
Aan de orde kwamen de vacatures
bij de barcommissie, het bestuur en
de voorzitter.

Wij prijzen ons zeer gelukkig dat het
afgelopen jaar de heer H.A.C. Kamp-
huizen uit Oegstgeest het bestuur als
2e secretaris is komen versterken.
Ook zal hij de public relationszaken
van onze vereniging gaan behartigen.

Maar voor wat betreft de overige
vacatures kan ik helaas nog steeds
niets nieuws melden. En dat houdt in
dat er toch wel heel veel werk op de
schouders van een handjevol mensen
terecht komt.
Daarom alleen al is het fijn dat de
vakantietijd in aantocht is. Tijd om
dus even uit te rusten van de vele
werkzaamheden.

Ook tijd om eens na te denken over
de toekomst. Een toekomst waarin vol-
doende vrijwilligers onze geweldige
vereniging naar behoren kunnen laten
functioneren.
Net als onze voorzitter een jaar gele-
den deed, doe ik daarom nu weer een
beroep op u allen om eens na te den-
ken of u na de vakantieperiode niet iets
voor de vereniging wilt gaan doen.
Vele handen maken toch licht werk?
En er staat zeker een stukje gezellig-
heid en voldoening tegenover.

Mocht u daar vragen over hebben,
dan kunt u mij - of een van de andere
bestuursleden - daar altijd over bena-
deren.

Ik wens u allen een goede (al dan niet
filatelistische) vakantie toe en hoop
u in september a.s. weer in goede ge-
zondheid en met frisse zin te mogen
ontmoeten,

Peter de Poorter

Weet u dat ons aanbod nog steeds geldig is?

Voor (of na) de vakantie lid worden? Dat is GRATIS!
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Op vrijdag 13 mei, de dag dat de
3 October Vereeniging 125 jaar be-
stond, was ik - op uitnodiging - aan-
wezig op het Pieterskerkplein bij de
presentatie van een afficheboek en
een lustrumlied.
Op het zonovergoten plein zaten 250
kinderen uit groep 7 en 8 van de Prins
Willem Alexanderschool, de Hobbit,
de Arcade en de St. Josephschool.
Burgemeester van der Werf heette hen
allen van harte welkom. Allereerst
zong iedereen samen een aantal 3 ok-
toberliedjes, bekend van het Miniko-
raal. Bijvoorbeeld Pieter van der Werf
of Leiden en het feest. De liedjes wer-
den prachtig begeleid door het orkest
van K&G3.
Vervolgens overhandigde Chris van
Gelderen van Uitgeverij Gottmer het
lustrumboek met de mooiste affiches
van de afgelopen 125 jaar aan de
stadsdichter Jaap Montagne.

De auteurs van het boek: Eline Leve-
ring, Ariela Netiv en Rens Heruer heb-
ben in samenwerking met Uitgeverij
Gottmer dit boek samengesteld.
Stadsdichter Jaap Montagne las een
prachtig gedicht voor, dat hij speciaal
voor het jubileum had geschreven.
De schoolkinderen zongen samen met
burgemeester van der Werf het nieuwe
lustrumlied ‘De Vrijheid Verlicht’.
Dit lied is geschreven door Rens
Heruer en Eric Filemon componeerde
de muziek. René Leckie, dirigent van
K&G3, was verantwoordelijk voor
het arrangement.

(Vervolg op pagina 14)

Presentatie affiche-

boek en lustrumlied

Nieuwe leden:
geen (?)

Onzet uit lidmaatschap:
Z. van Duijn Katwijk

Ledenmutaties

Het afficheboek is zojuist overhandigd.



8 Uit de

leden-

vergadering

De voorzitter, de heer De Poorter,
opent de vergadering om 20.15 uur.
Hij heet ieder welkom, in het bijzonder
de ereleden de heren Groenewegen,
Hemelop, Hogendoorn en Vijlbrief.
De notulen van de vorige vergadering
hebben ter inzage gelegen en worden
ongewijzigd vastgesteld.
De secretaris heeft bericht van het fila-
telistische evenement ‘Filamania’.
De voorzitter meldt dat op 16 april de
Bondsvergadering zal worden gehou-
den.
Het onderwerp voor Postzegeltotaaldag
2012 is al gekozen: het instorten van
de toren van de Pieterskerk in 1512.
De heer Hemelop is begonnen met het
ontwerp van de postzegel.
De voorzitter stelt voor de heer Van
Duijn, voor het nog niet betalen van de
contributie over 2011 uit het lidmaat-
schap te ontzetten. De heer Kuijpers
vraagt of er voldoende pogingen zijn
gedaan om hem te benaderen. De voor-
zitter antwoordt dat er herhaalde aan-
maningen zijn verzonden waar hij niet
op heeft gereageerd. Verder is er zon-
der succes geprobeerd telefonisch con-
tact met hem te krijgen. Verder kan hij
bij alsnog betalen weer in de ledenlijst
worden opgenomen.
De vergadering gaat hier na akkoord
met de voorgestelde maatregel.

De veiling bestaat deze maand uit 200
kavels. Daarom wordt na 100 kavels
een korte pauze gehouden.
Er gaan 98 kavels retour.
Er zijn 7 leden die alle vijf vragen cor-
rect hebben beantwoordt. De heer Ho-
gendoorn zal hen volgende maand een
prijs uitreiken.
De eerste prijs bij de halve euroloterij
wordt gewonnen door mevr. Kuyper.
De heer Schilperoort heeft vier vragen
bij de rondvraag:
- De kavels zijn naar zijn mening on-

gelukkig gepresenteerd, daarom zou
er veel onverkocht zijn.

- Hij trof in het presentieboek bij de
bestuursleden geen voorletters aan.

- Hij vond dat de notulen te laat ter in-
zage lagen

- De leden waren tijdens de veiling ru-
moerig. Aangezien hij slechthorend
is, is dat voor hem storend.

De heer Van Gelderen vindt dat er
deze maand bij de veiling te veel ka-
vels waren. Waarom niet elke maand
iets meer, zodat de kavels beter over
het jaar gespreid zijn.
De voorzitter antwoordt dat dit in het
bestuur zal worden besproken; de vol-
gende maand wordt erop geantwoord.
De heer Zwart wint de eerste prijs bij
de gratis verloting.
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept allen op bij de ledenbijeen-
komst op 26 april aanwezig te zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

Ledenbijeenkomst
22 maart 2011 - 55 aanwezigen
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Opening
De voorzitter, de heer De Poorter,
opent de vergadering om 20.15 uur.
Hij heet ieder welkom, in het bijzonder
de ereleden de heren Groenewegen,
Hemelop, Hogendoorn en Vijlbrief.

Notulen vorige vergadering
De notulen van de vergadering van 22
maart 2011 hebben ter inzage gelegen.
Zij worden ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken/mededelingen
De secretaris heeft van Smits Philately
een aantal catalogi ontvangen. Deze
liggen bij het presentieboek en belang-
stellende leden kunnen die meenemen.
De voorzitter heeft op 16 april de
Bondsvergadering bijgewoond. De
nieuwe Bondspas zal op 17 mei wor-
den uitgereikt op het bureau van TNT.
Verder is er een brochure over de zo-
genaamde PRIC code op enveloppen
verschenen. De secretaris zal deze op-
vragen bij de Bond.
Verder zijn er bij de rondvraag van de
vorige vergadering enkele vragen ge-
steld waarop de voorzitter thans ant-
woord kan geven.
De presentatie is wat ongelukkig maar
is het gevolg van het grote aantal ka-
vels. De veilingmeester moet eens in
het jaar kunnen ‘opruimen ‘. In het
verleden werden de kavels wel ’s mid-
dags in de hal uitgestald, maar toen
kwam er nagenoeg niemand kijken.

‘s Avonds kunnen wij eigenlijk pas
vanaf 19.30 uur over de zaal beschik-
ken. Vandaar dat er nu niet zoveel tijd
is voor uitstallen en bezichtigen van de
kavels. Het gebeurt echter al jaren zo,
zonder dat er klachten waren. Het be-
stuur wil het dus maar zo houden.
Van de leden mag inderdaad verwacht
worden dat zij rustig zijn tijdens de
veiling. De avond moet echter ook ge-
zellig zijn. Dus je moet wel zo nu en
dan iets kunnen zeggen. Het is dus een
geval van wat geven en nemen.
Voor de maandelijkse omvang van de
veiling van 80 kavels is een praktische
reden. Bij die omvang passen ze net in
de bijlage bij de Sleutelpost. Bij lan-
gere lijsten krijg je meer druk- en ver-
zendkosten.
De notulen liggen over het algemeen
tijdig ter inzage. Incidenteel kan dat
wat later zijn; er zal op worden gelet.

Mevr. Besseling vraagt in dit verband
of het niet mogelijk is om de notulen
voor de vergadering toe te sturen.
De voorzitter antwoordt dat dat een
kostbare aangelegenheid zou worden.
Voor de vergadering ter inzage leggen,
is naar zijn mening voldoende.

Ledenbijeenkomst
26 april 2011 - 51 aanwezigen
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DVD presentatie Brazilië
De DVD presentatie over Brazilië is
zeer interessant.

Veiling
Deze heeft een vlot verloop; van de 79
geveilde kavels gaan er 41 retour.

Doe is een gooi Quiz
Er zijn twee leden die alle vragen cor-
rect hebben beantwoord, de heren
T. Flerig en J. Kuijpers.

Halve Euroloterij
De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door de heer G. Corba.
De voorzitter deelt mee dat de heer
Corba een computerprogramma heeft
gemaakt dat het trekken van lootjes
vervangt. Het wordt in mei gedemon-
streerd. Daarna kunnen de leden aan-
geven waar zij de voorkeur aan geven.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Gratis verloting
De heer Hemelop wint de eerste prijs.
De voorzitter dankt de heer Vijlbrief
voor het trekken van de lootjes.

Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept iedereen op om de komende
ledenvergadering aanwezig te zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele

Om 20.25 uur opent de voorzitter de
vergadering en verwelkomt in het bij-
zonder de ereleden Groenewegen, Vijl-
brief, Hogendoorn en Hemelop.
De leden Bosmans, Van de Kasteele en
mevr. Gros zonden bericht van verhin-
dering.

De notulen van april worden zonder
op- of aanmerkingen goedgekeurd.
De 2e secretaris heeft geen ingekomen
stukken of mededelingen te melden.
De voorzitter brengt een bijdrage van
ons lid Hogendoorn in herinnering in
Filatelie nr. 5 van dit jaar (vier pagi-
na’s, goed geïllustreerd) met als titel
‘Leiden en Vrijheid’.
Hij legt een stapeltje Collect’s van mei
2011 op tafel voor geïnteresseerden en
een TNT post uitgave van Medisch
Centrum West.
Hij deelt mee dat de ‘Halve Euro lote-
rij’ en de gratis verloting voor de aan-
wezige leden een proeve zal worden
met PC-hulp waarvoor dhr. Ger Corba
een programma beschikbaar stelt.

Ledenbijeenkomst
24 mei 2011 - 50 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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Hierdoor hoeven de duplicaat num-
mers niet meer gevouwen te worden
(300 handelingen) en kunnen lootjes
twee maal worden gebruikt.
Besparing en verhoging efficiëntie!
Het gaat zoals voorspeld: goed, dus.

In Den Bosch wordt 2 en 3 september
een Filafair 2011 gehouden (tel. 073-
6567680).

De ‘Doe eens een Gooi’ puzzel bevat
vijf tamelijk moeilijke vragen over
de‘Vrije Stad Danzig’. Door de leden
Van As en Van Oosten wordt met vier
goede antwoorden ‘gewonnen’.
Interessant te horen is dat, tussen 1920
en 1925, via Danzig 60.000 Joden emi-
greerden.
De veiling wordt helder en bondig af-
gewerkt; slechts 37 van de 80 kavels
gaan NIET retour.

In de pauze wordt de bar door mevr.
Hemelop en de heer Schilperoort vlot
bediend en met name de heerlijke spe-
culaasjes worden met graagte geconsu-
meerd, zelf neem ik er twee.

Bij halve euroloterij verwerft mevr.
Hemelop een mooie hoofdprijs.
De heer Kniese heeft niet verwacht de
2e prijs te zullen winnen - het duurt
even voor hij zijn lot kan tonen - en
mevr. Van Oosten is heel blij met haar
3e prijs. Er gaan vier prijzen naar
‘onze jeugd’.

Van de rondvraag maakt mevr. Van
Oosten gebruik door te vragen of in-
zenders van rondzendboekjes waar
mogelijk het catalogusnummer willen
vermelden. In ieder geval lijkt dat voor
de goedkope zegels niet per se nodig!

Bij de sluiting worden de barkeepers
en de veilingmeester met zijn ploeg
hartelijk bedankt voor hun inzet.
Telkens blijkt weer dat onze vereni-
ging vooral zo goed draait door het
werk van veel vrijwilligers: hulde.

De volgende vergadering is op dins-
dagavond 21 juni 2011. Daarna zien
wij elkaar weer in september.

Opgemaakt door de 2e Secretaris
wegens afwezigheid van de 1e.
H.A.C. Kamphuisen

Aanschaf benodigdheden

Zoals u wellicht weet kunt u een abon-
nement ‘nieuwtjes’ afsluiten via onze
vereniging. Veel leden maken hiervan
al gebruik.
Een minder bekend feit is dat ook aller-
lei toebehoren zoals catalogi, insteek-
boeken, albums, supplementen via de
vereniging kunnen worden aangeschaft.
Op al deze zaken krijgt u korting.

Interesse?
Neem dan contact op met
de heer W. Groenewegen
 (071) 589 13 34
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Activiteiten

agenda

Bestuur en redacteur

wensen u een goede

en gezonde vakantie

en tot ziens op

27 september

Weinig Activiteiten Nieuwe emissies

27 juni
100 jaar Nederlandse vereniging
voor Microbiologie
velletje met 10 verschillende gegomde
zegels van € 0,46 - waarde ‘1’

25 juli
Grenzeloos Nederland-Zuid - Afrika
3 verschillende velletjes (VOC-Wijn-
Taal) met 6 verschillende gegomde
zegels van € 0,95 - waarde ‘Wereld’

22 augustus

Bond Heemschut 100 jaar
velletje van 10 met 6 verschillende
gegomde zegels € 0,46 - waarde ‘1’

1 september

Nederland 1 Groen
Europa en Wereld

19 september

100 jaar Circus Herman Renz
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J.W. Frisolaan 15 - 2252 HC - Voorschoten - tel.: 071-5619264

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

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

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

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

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

Onze website: http://www.vph-wph.nl/

Het lied is een reis door de Leidse
geschiedenis met coupletten over de
jaren 1574, 1886 en 2011. Het laatste
couplet werd zelfs rappend vertolkt.
Rens Heruer kreeg uit handen van Van
der Werf een ingelijst exemplaar van
de nieuwe CD met 3 Octoberliedjes
uitgereikt.
Als afsluiter zongen alle aanwezigen
het Leids volkslied ‘Leiden, Stad van
mijn Hart’.

Met dank aan
bron: www.3october.nl
Frans Hemelop

(Vervolg van pagina 7)

Burgemeester Van der Werf (Eric Filemon)
heeft de nieuwe CD uitgereikt aan

Els van Eijck van Heslinga
(voorzitter 3 October Vereeniging)
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Van de redactie:
Met nummer 3 en 4 lieten Gerrit Anker
en Freek Versteegen de vorige keer
zien wat de bedoeling is met de rubriek
‘Dit is mijn postzegel’.

Na deze ‘No. 5’ bent ú aan de beurt!
Neem deze en voorgaande bijdragen
als inspiratie voor úw aflevering van
‘Dit is mijn postzegel’.

‘Wat krijgen we nu? Alweer die zelfde
‘postzegel’? Dat gezicht kennen we
onderhand wel’, hoor ik u mompelen.
Maar beste mensen, luister even ...
... als Opa (ja, hoofdletter!) ... als Opa
ben ik - met Oma Bep - reuze trots op
onze kleinzoon Matthijs.

Op mijn 70e verjaardag in april kwam
Matthijs met zijn broer David en met
kleurige ballonnen - en natuurlijk z’n
vader en moeder - mij verrassen met
‘Opa’s Postzegelboek’.
Een echt boek om in te plakken.
Maar dat was nog niet alles!
Zowel Matthijs als David hadden een
heleboel mooie tekeningen voor me
gemaakt, maar die kan ik u - op zo’n
klein plekje - jammer genoeg niet alle-
maal laten zien.
Gelukkig wel die mooie, héle echte,
‘persoonlijke postzegel’ die Matthijs
voor mij maakte. Van zo’n artistieke
tanding hebben ze bij PostNL - zeker
en vast - nog nooit gehoord.
En u ziet eindelijk mijn verschil tussen
sochtens en smiddags.
Wat een leuke ‘rare postzegel’!

Frans Hemelop

5

it is mijn postzegel

... en weet u waarom?
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op de postzegeltotaaldag hebben
wij aandacht gegeven aan het 125-jarig
bestaan van de 3 Oktober Vereeniging.
Bij het ontzet van Leiden in 1574 heb-
ben wij korte levensbeschrijvingen
gepubliceerd over bekende personen
die daarbij waren betrokken.
Ik noem u burgemeester van de Werff,
koning Filips II en de door hem
benoemde Hertog van Alva met diens
zoon Frederik. Hierbij werd de
geschiedenis van de Beeldenstorm
(1566) eveneens terloops besproken en
de grote inbreng van de Watergeuzen,
die gebruik maakten van de heimelijk
uitgevoerde dijkdoorbraken om de
Spanjaarden rond de bedreigde steden
Haarlem en Leiden te verdrijven.
Deze waterlinies functioneerden uitste-
kend, maar voor het zover was moest
de bevolking van de bedreigde steden
heel wat doorstaan, want uithongeren
was de strategie van de Spanjaarden.

De PTT besteedde ruime aandacht aan
deze periode door de uitgifte van post-
zegels met portreten van Janus Doesa
(NVPH 561) en Jan van Hout (562) in
1950. Willem van Oranje (1178) in
1979 als fragment van een gebrand-
schilderd raam in de St. Janskerk te
Gouda.
Ook in 1933 verschenen er zegels van
Willem van Oranje (NVPH 254/255)
als geboorte/herdenkingszegels 400
jaar eerder.
En in 1984 (onder NVPH 1312) met
betrekking tot zijn sterfdag. Terwijl
in 1975 de door hem gestichte Uni-
versiteit van Leiden met een zegel
werd herdacht t.g.v. het 400 jarig
bestaan. De universiteit werd Leiden
geschonken als dank voor het held-
haftig verzet, maar opgedragen aan
Filips II, die toen immers nog koning
van de Lage Landen was!

Leiden in verzet

tegen de Spanjaarden

in de 16e eeuw

NVPH 254
Ontwerp en gravure: H. Seegers

Willem de Zwijger - Adriaen Thomasz Key
(Mauritshuis, Den Haag)
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De historisch fraaiste zegels ontwierp
Frans Hemelop over Leidens verzet ter
gelegenheid van het 125 jarig bestaan
van de ‘3 October Vereeniging’ uit-
gereikt op de postzegeltotaaldag op
16 januari 2011 en die over de herden-
king van Cleveringa een jaar daarvoor.

In het kort wil ik nu vertellen hoe
en waar twee sterke Leidse mannen
stonden tijdens de tweede Spaanse
belegering.
Het eerste beleg onder Valdez duurde
van October 1973 tot 21 Maart 1974.
Toen trokken de Spanjaarden naar de
Mokerhei om het leger van Lodewijk
van Nassau te helpen verslaan.
Helaas was Leiden te optimistisch
want zij gebruikten deze rustpauze
onvoldoende om de noodzakelijke
voorzorgen te nemen.
Er was onvoldoende voedselvoorraad
om een tweede belegering lang vol te
houden omdat het stadsbestuur gokte
op het goedkoper worden van voedsel.
Bovendien verzuimde men de oude
schansen van de Spanjaarden te slopen
zodat Valdez bij terugkeer met 5.000
man op 26 Mei 1574 de stad meteen
weer hermetisch kon afsluiten.

Er waren te weinig verdedigende
manschappen en aan herbewapening
was ook onvoldoende aandacht
geschonken. Een enkeling kon wel
eens door de schansen sluipen om
postduiven naar de Prins van Oranje
in Delft te brengen.

Op die manier kwamen berichten van
de prins, waardoor de bevolking in
staat was de misère vol te houden en
een heilloos compromis met de vijand
buiten de stadswallen te houden. Men
kende de methoden van de inquisitie
zo langzamerhand wel.

Binnen de magistratuur van Leiden
waren er zeker krachten die de stad
wilden overgeven. Gelukkig wisten de
burgemeester van de Werff en Dousa
met Van Hout het hoofd te bieden aan
de moedelozen. Het verhaal gaat dat
van de Werff zijn licham als voedsel
aan de bevolking bood en ondanks
schilderijen waarop dit heroïsche beeld
wordt afgebeeld is daarover geen
zekerheid. Maar het lukte om het volk
het beleg vol te doen houden.

Janus Dousa, bijgenaamd Pater ('de Vader'),
ook Douza; gelatiniseerde naam van Jan van der

Does (Noordwijk, 5-12-1545 - aldaar, 8-10-1604)
was heer van Noordwijk en Kattendijke,
bevelhebber tijdens het beleg van Leiden,
humanist, dichter, filoloog, bestuurder en
bibliothecaris van de Universiteit Leiden.
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Jan van der Does werd bevelhebber
tijdens het beleg van Leiden nadat in
de eerste week van het beleg de bevel-
voerende officier viel.

Hij studeerde in Leuven (1562), in
Dowaai (1563-64), gelegen in Frans
Vlaanderen, vlak bij Rijssel en hij
studeerde in Parijs tot 1566 en mocht
de Vlaming Fruterius, de Engelsman
Rogers en de Duitser Melissus tot zijn
dichterlijke vrienden rekenen.
Hij trouwde met Elisabeth van Zuylen
van der Haar (‘Ida’ in zijn gedichten)
en kreeg acht zoons en vier dochters.
Negen kinderen werden volwassen.
Zij staan afgebeeld op het familie-
portret dat in de Lakenhal hangt.
Dousa maakte deel uit van de voorbe-
reidingscommissie voor het stichten
van de Leidse universiteit, geschenk
van de Prins van Oranje voor Leidens
verzet. Hij wist twee grote geleerden
aan Leiden te verbinden, t.w. Lipsius
in maart 1578 uit Brabant om als hoog-
leraar oude geschiedenis en rechten te
werken.

En in 1593 zijn zo mogelijk nog
beroemder Franse opvolger Scaliger
uit het Frans-Belgische grensgebied
met een voor die tijd enorm salaris
van 1200 florijnen per jaar.

Met de stadssecretaris Jan van Hout,
die Dousa tijdens het tweede beleg
goed leerde kennen, stimuleerde hij het
dichten in het Nederlands naar klassiek
voorbeeld.

In 1585 werd Dousa benoemd tot
geschiedschrijver van de Staten van
Holland en maakte ook deel uit van
een gezantschap naar Engeland.
In 1591 werd hij benoemd tot lid van
de Hoge Raad van Holland en Zeeland,
waardoor hij naar Den Haag moest
verhuizen. Hij vormde met Van Hout
een beroemd poëtisch centrum in
Nederland.
Hij werd in 1604 begraven op zijn
‘heerlijkheid’ in Noordwijk.
In de Grote of St. Jeroenskerk bevindt
zich een Dous(z)a monument (1792)
met zijn portret. Janus een grote man
van alles.

2001 - 575 jaar
Katholieke Universiteit Leuven

NVPH 755
Josephus Justus Scaliger
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Jan van van Hout was een schrijver,
notaris en stadssecretaris van Leiden
van 1564 tot zijn dood. Belangrijk was
zijn rol voor de vorming en het behoud
van de Leidse bestuursarchieven.
Hij verkeerde in ballingschap van
1567-1573. Tijdens het beleg steunde
hij burgemeester Van de Werff om het
verzet niet op te geven.
Hij werd tevens secretaris van het
curatorium van de universiteit en was
medeverantwoordelijk voor de oprich-
ting van de universiteit. Hij beheerde
ook de stadsdrukkerij. Hij prefereerde
het gebruik van zijn moedertaal en was
de eerste die in zijn poëzie de klas-
sieke jambe gebruikte. Van hem is een
‘librum amicorum’ bewaard gebleven,
het ‘Vrunt-buuc (vriendenboek) dat
Van Hout in 1578 met een sonnet
opende.

Hij werd begraven in de Pieterskerk,
maar de plaats van zijn graf is niet
meer bekend.
Leiden eert hem met de Jan van Hout-
brug (1923) en de Jan van Houtkade.
In 1988 werd de Vereniging Jan van
Hout opgericht, een vriendenvereni-
ging van het Leids Gemeentearchief.

Hilbert Kamphuisen
Oegstgeest, 19-02-2011.
2

e
secretaris bestuur LVvP.

Literatuur:
- A.J. van der Aa, (J. v.d. Does; ‘Biografie

Woordenboek der Nederlanden’, Haarlem
1858.

- Internet, Wikipedia en encyclopedie (2011).
- C.L. Heesters, ‘J. Dousa en zijn vrienden’,

Leiden 1973.
- Jan van Hout, ‘Album amicorum, Vrunt

buuc’, 1578-1583.

Justus Lipsius - Joost Lips
(Overijse, 18-10-1547 - Leuven, 23-3-1606)

was een Zuid-Nederlandse humanist,
filoloog en historiograaf.

Lipsius woonde aan de Breestraat 55. Een van zijn
leerlingen, die bij hem in huis woonde was de

jonge prins Maurits, zoon van Willem van Oranje.

Jan van Hout
(Leiden, 14-12-1542 - aldaar, 12-12-1609)

was een Nederlandse schrijver, notaris
en stadssecretaris van Leiden.
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Tijdens mijn vakantie in Turkije heb
ik de opgravingen in Efeze bezocht.
Onze gids bracht ons ook bij de
Tempel van Artemis (afb. 1), waar
slechts enkele resten van over zijn.
Hij vertelde dat dit één van de zeven
wereldwonderen was. Er kwamen twee
vragen bij me op.
1. Hoe heeft de tempel van Artemis er

uit gezien?
2. Wat waren ook alweer de andere zes

wereldwonderen?
Weet u het?
Ik zocht de antwoorden in de filatelie.

Wereldwonder 1:

Tempel van Artemis - Efeze (Anatolië)
De tempel (afb. 2) werd gebouwd in
560 voor Chr. en was de grootste
tempel van die tijd. De bouw duurde
120 jaar. De tempel was 112 meter
lang. (dat is zo groot als een voetbal-
veld), helemaal uit marmer gemaakt en
was gewijd aan de godin Artemis (de
godin van de jacht).

Wereldwonder 2:
Piramiden van Egypte (o.a. Cheops)
De beroemde Egyptische piramiden
(afb. 3) aan de oever van de Nijl
torenen hoog boven de woestijn uit.
Ongeveer vijfduizend jaar geleden
hebben de Egyptenaren ze gebouwd.
Ze zijn de oudste van de oorspronke-
lijke wereldwonderen en de enige die
nu nog overeind staan. De piramiden
werden gebruikt als graven voor de
koningen van het oude Egypte.
De archeologen hebben juwelen, voed-
sel, muziekinstrumenten en jachtgerei
gevonden in de piramiden.

afb. 3

afb. 2

De zeven - klassieke -

wereldwonderen

afb. 1
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Het duurde 23 jaar om de grootste
piramide te bouwen door ongeveer
25000 man. Er zijn meer dan 2 miljoen
stenen gebruikt.

Wereldwonder 3:
Kolossus van Rhodos
Dit was een kolossaal beeld gemaakt
van brons (afb. 4). Het stond bij de
haven van Rhodos, een Grieks eiland.
Het heette Kolossus omdat het zo
kolossaal groot was en het viel op
omdat het brons mooi glimmend was.
Rhodos was een belangrijk handels-
haven, waar veel schepen kwamen.
Sommige geleerden denken dat het
beeld wijdbeens stond zodat schepen
eronder door moesten varen.

Wereldwonder 4:
Hangende tuinen van Babylon (afb. 5)
In de oude verhalen wordt regelmatig
melding gemaakt van een geheim-
zinnig aards paradijs in de woestijn.
Er groeiden exotische planten en
bloemen, die vanaf de terrassen naar
beneden hingen. Het was een technisch
hoogstandje met verborgen kanalen
voor de wateraanvoer. Dit water kwam

uit een rivier de Euphraat. Het water
werd via een uitgebreid buizenstelsel
aangevoerd. Nebukadnezar, de heerser
van Babylonië heeft deze hangende

tuinen laten aanleggen voor zijn
vrouw. Die had heimwee naar het
berglandschap waar ze opgegroeid
was. Met zo’n mooie tuin hoopte hij
dat ze dan wat minder heimwee had.

Wereldwonder 5:
Mausoleum van Halicarnassus (afb. 6)
Dit mausoleum was een grafmonument
voor koning Mausollos, de koning van
Caria, een deel van wat nu Turkije is.
Hij liet dit grafmonument voor zichzelf
bouwen ongeveer 2500 jaar geleden.
Bovenop het Mausoleum stond op 43
meter hoogte een gigantisch groot

afb. 4 afb. 5

afb. 6
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standbeeld van de koning en de konin-
gin in een strijdwagen.
Later is heel het bouwwerk door een
aardbeving verwoest.

Wereldwonder 6:
Pharos van Alexandrië (afb. 7)
Deze Pharos is de eerste vuurtoren
die ooit gebouwd is en stond op een
eilandje voor de kust van Egypte bij
Alexandrië. Er werd 20 jaar aan
gewerkt. Toen het klaar was noemde
iedereen het direct een wereldwonder.
De toren was 120 meter hoog.
’s Nachts brandde er echt vuur in de
vuurtoren, dat met een grote spiegel
naar zee gekaatst werd. Overdag was
er vaak alleen een grote rookpluim, en
ook dat werkte voor de schepen om
zich te oriënteren. Ook deze vuurtoren
bestaat nu niet meer. Ongeveer 35 jaar
geleden hebben duikers de resten in
zee gevonden.

Wereldwonder 7:
Beeld van Zeus te Olympia (afb. 8)
De oppergod Zeus was de belangrijk-
ste god van de Grieken.

De Grieken bouwden een groot stand-
beeld van Zeus om te laten zien dat ze
hem vereerden. Het beeld stond in
Olympia (de stad van de Olympische
spelen).
Ongeveer 430 jaar voor Christus werd
het beeld voltooid. Het beeld laat Zeus
zien terwijl hij op een troon zit. Het
beeld was ongeveer 12 meter hoog.
Na 700 jaar werd het beeld helaas
door brand verwoest.

Doet u ook wel eens filatelistische
inspiratie op tijdens de vakantie?

Willem Hogendoorn

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

e-mail: webmaster@lvpv.nl of  (071) 521 29 38

afb. 7 afb. 8
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... wordt voor U gewerkt
door vrijwilligers

de rondzenddienst3

Achter de schermen...

Niet helemaal achter de schermen
werkt ‘de baas’ van de vrijwilligers
van de rondzenddienst.
Het ‘hoofd’, Jan Pieters, is vrijwel elke
verenigingsavond aanwezig met zijn
kratjes met - al dan niet afgewerkte -
rondzendboekjes.
Vooral aan het begin van de avond is
hij heel wat drukker dan op de foto.
Dan staan de leden in de rij om in te
leveren of op te halen. En af te reke-
nen. Ja, vooral de kleine betalingen
waarvoor Jan liever geen acceptgiro’s
ontvangt.
Door ook op de kleintjes te letten is de
rondzenddienst de laatste jaren geluk-
kig weer winstgevend.

En natuurlijk ook doordat veel nieuwe
leden de rondzendboekjes behoorlijk
‘plunderen’.
Daarvan wordt niet alleen Jan blij,
maar ook de inzenders en - niet te
vergeten - de vele vrijwilligers die wat
meer dan Jan achter de schermen hun
gewaardeerde werk doen.
Enkelen van hen doen dat al net zo
lang als Jan Pieters in functie is.
Volgend jaar wordt dat 25 jaar, waar
blijft de tijd!
Voor de namen van zijn ‘bemanning’
verwijs ik u naar het vorige nummer;
toen stonden ze in het zonnetje.

Laten we eens proberen een voorzich-
tige schatting te maken:

Gedurende 24 jaar, stel 600
boekjes per jaar, wordt bijna
15.000 boekjes.
Er zijn dus heel wat kilo’s in-
genomen, versjouwd, nageke-
ken, geteld en afgerekend door
die vrijwilligers van de rond-
zenddienst!

U ziet het: vrijwillig werk is
écht werk!

Frans Hemelop
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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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Luistert u weer mee?
V: Hoezo, luistert u weer mee? We

worden hier toch niet afgeluisterd?
A: Ach nee, 'Aan de bar' is nog niet

mobiel, gewoon op papier.
V: Gelukkig maar, je hoort zoveel

vreemde dingen tegenwoordig.
Je kunt via je mobieltje je brieven
al frankeren, het moet niet gekker
worden, vindt je ook niet?

A: Deze kop koffie is nog heel ouder-
wets, alsjeblieft.

V: Dankjewel. Maar vast niet meer
met de hand gezet, met een ketel-
tje water, weet je nog?

A: Je blijft wel zo heel erg in het ver-
leden hangen.

V: Sorry hoor, ik zit toevallig in een
vergrijzende groep en in een dito
vereniging. Dat kan je me toch
niet kwalijk nemen?

A: Daar kan je wel iets aan doen.
V: 'k Zou niet weten wat. Ja, m'n

grijze haren afscheren en ook met
een moderne, kale kop gaan lopen.

A: Nee, dat bedoel ik niet. Moet je
niet doen, trouwens, dat haar gaat
er vanzelf wel af. Ik bedoel die
vergrijzende club.

V: Wat kun je daar dan aan doen?
Dat lukt geen enkele vereniging
meer, ze vergrijzen toch allemaal?

A: Als je gaat zitten somberen wel,
je moet er gewoon op uit. Leden
werven!

V: Dat zeg je makkelijk, maar dat valt
in de praktijk behoorlijk tegen.

A: Gewoon je buurman of buurvrouw
aanspreken en vragen of ze hier
een bakkie komen doen.

V: Ja, als het zo simpel zou zijn...
A: Zo simpel kan het zijn. Op je werk

lopen toch ook genoeg mensen
rond? Gewoon vragen!

V: Ja, maar je moet ze toch iets te
bieden hebben? Mensen willen
tegenwoordig verleid worden of
iets kado krijgen. Hebben we geen
mooie folder?

A: Dat zou wel helpen, leg het maar
bij het bestuur neer.

V: Dat bedoel ik nou, alles wordt bij
een ander neergelegd. Zo schiet
het toch nooit op?

A: Zie je wel dat je het wel weet?
Je moet gewoon zelf in actie
komen, dat helpt!

V: Laten we maar stoppen, want an-
ders luistert er niemand meer mee.
Zijn de lezers allang afgehaakt.

A: Maar wel aan het denken gezet.
V: Ik help het je hopen.

Iets anders: heb je nog aan die
Pensioenzegels gedacht?

A: Pensioenzegels? O ja, die aan het
eind in de vorige aflevering
Je komt er wel weer behoorlijk te-
laat mee, want voor een uitvoerige
behandeling van de pensioenpro-
blematiek is hier, jammer genoeg,
weer geen ruimte meer!
En de luisteraar is toch al grijs.

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (39)
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Het Gebroken Geweer was het
logo van de in 1923 in Nederland
opgerichte War Resisters Internatio-
nal en het internationaal zinnebeeld
van dienstweigeraars en gewetens-
bezwaarden.

In de jaren twintig van de vorige
eeuw overheerste in Nederland een
optimistische stemming over de we-
reldvrede. Het ‘Gebroken Geweertje’
werd een symbool voor anti-milita-
risme en was kenmerkend voor de
stemming van de jaren dertig.
Het werd gedragen als een speldje
op de kleding.

In mijn bezit bevindt zich een unieke
brief, indertijd geschreven door
B.H.J. Callenbach, Cadet korporaal
Infanterie h.t.l. (hier te lande), gebo-
ren in 1904 en overleden in 1946.

Hij verzond zijn brief vanuit de Ko-
ninklijke Militaire Academie (KMA)
te Breda naar een verkeerd adres
- Roemer Visserstraat 7 i.p.v. 12 -
in Amsterdam.
Op huisnummer 12 woonden de
schoonouders van zijn broer.
De bewoner van nr. 7 retourneerde
de brief.

Gebroken

geweertje
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Aan de voorzijde staat het PTT-
stempel BREDA, 12 III 1931 op
NVPH 178. Ook ziet u de potlood-
aantekeningen ‘Adres onbekend!’ en
‘Terug afzender’, Z.O.Z. met paraaf.
Maar het meest opmerkelijke zijn het
doorgestreepte logo van de KMA en
een potloodtekening van het ‘Gebro-
ken Geweertje’.

Deze tekening is gemaakt door degene
die de brief terugzond, of bij de PTT.
Bij terugzending is het niet goed lees-
bare stempel AMSTERDAM
CENTRAAL STATION, 13 III 1931
aangebracht.

R.E. Taselaar

Noot redactie:
Dit artikel mag niet door

anderen worden over-
genomen zonder uitdruk-
kelijke toestemming van

de heer Taselaar

Tentoonstellen op de
Postzegeltotaaldag?

Zoals u weet is in maart het thema
voor de Postzegeltotaaldag 2012: de
Pieterskerk bekend gemaakt (zie ‘Uit
de ledenvergadering’ op blz. 8).

In 1512 stortte de meer dan 100 meter
hoge toren van de kerk in. Ook daarna
bleef de Pieterskerk markant het beeld
van Leiden bepalen.

Dus u kunt nu al beginnen met úw
presentatie over de Pieterskerk en
alles wat daarmee verband houdt.

Tijdens de Postzegeltotaaldag in
januari 2012 kunt u uw presentatie
tentoonstellen.
Natuurlijk komt er ook weer een
speciale postzegel.

Namens het bestuur,
Frans Hemelop
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Anno 2011 blijft het vergaan van het
moderne passagiersschip Andrea Doria
een raadsel.
Het schip kwam op 25 juli 1956 in de
volle oceaan in aanvaring met het
vrachtschip MS Stockholm. Ik vind
nog steeds een raadsel, dat twee sche-
pen recht op elkaar aanvoeren.
Waarbij de Andrea Doria zonk.
Op de brug stond de kapitein en alle
stuurlieden van de Andrea Doria, van
de MS Stockholm de 3e stuurman.

Nu begint de mythe gelijk aan La Lu-
tine. Aan boord bevonden zich twee
brandkasten.

In een van de brandkasten zouden zich
juwelen en diamanten bevinden. Dus
ging er duikteam erop af. Goudkoorts
zat bij hun in de aderen.

SS Andrea Doria
Mythe - Geheim?

Het zinken van de Andrea
Doria en de beschadigde

Stockholm.

Uit een set van twee,
ontworpen door Udo Lindenburg,

gebaseerd op zijn songs:
‘Alles klar auf der Andrea Doria’ en

‘Sonderzug nach Pankow’.
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Met veel moeite hebben zij met hulp
van robots de brandkasten open gekre-
gen. Maar geen juwelen; alleen wat
modderig papiergeld en scheeps-
papieren. Vette pech!

Sinds 1958 zijn er heel wat postzegels
van dit schip over de hele wereld uit-
geven (* zie naschrift).
Hier hebt je dus een - nieuw - thema:
‘scheepsrampen’!
Postzegels verzamelen saai?
Ik dacht het niet!

Erik den Boer

(*) Naschrift redactie:
Erik was een beetje(?) te optimistisch.
Omdanks verwoede pogingen heeft de
redactie op internet geen enkele post-
zegel van de ‘Andrea Doria’ kunnen
vinden.
Tot 3 juni 2011.
Toen doken de getoonde zegels van
Udo Lindenman op.

Ook bleek - via Wikipedia - dat er wel
degelijk een schat aan boord was.
Het schip vervoerde een futuristische
conceptauto, de Chrysler Norseman,
gebouwd door de Italiaanse auto-ont-
werper Ghia.
Ook waren 50 Lancia's van het type
Aurelia B24 Spider (van de ontwerper
Pininfarina) aan boord. Dit op de totale
productie van krap 240 stuks.

Het Italiaanse schip zonk in de vroege
ochtend van 26 juli, elf uur na de fatale
botsing, en ligt nog steeds zeventig
meter diep op de oceaanbodem. Het
model van de Chrysler Norseman ver-
dween mee in de golven, en is nooit in
productie genomen. Daarom het logo
van Chrysler!
Er is dus nóg een thema: ‘Gezonken
(sport-)auto’s. Veel succes!

Chrysler Norseman 1956
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Alle informatie van de enquête is nu
verwerkt. De resultaten zullen nog
door het bestuur worden besproken.
Als voorproef alvast één onderdeel.

De Sleutelpost
In totaal werden 98 formulieren ont-
vangen. In 3 formulieren werd bij de
Sleutelpost niets ingevuld: 1 noemde
zich tekort lid; bij 2 was zonder reden
niets ingevuld. Berekeningen zijn dus
op basis van 95 formulieren.
In 1998: 180 stuks; de vergelijkende
cijfers 1998 staan tussen haakjes.

Wordt de Sleutelpost wel gelezen?

In totaal vindt meer dan 97,9% (92%)
procent van de geënquêteerden de
Sleutelpost dus het lezen waard.
En 2,1% (7%) leest het blad soms.
Er was niemand die uitdrukkelijk aan-
gaf het blad nooit te lezen, dat is toch
een prachtig resultaat?

Welke artikelen leest of
raadpleegt u?

Vaste rubrieken
Uit de cijfers blijkt dat deze rubrieken
volop in de belangstelling staan.

Resultaat enquête (2)

3.1 leest altijd 79 83,2%

leest regelmatig 14 14,7%

leest soms 2 2,1%

leest nooit

3.3 Agenda

altijd 65 68,4%

regelmatig 17 17,9%

soms 10 10,5%

agenda nooit 3 3,2%

3.4 Ledenmutaties

altijd 53 55,8%

regelmatig 15 15,8%

soms 16 16,8%

nooit 11 11,6%

3.5 Redactieve bijdrage

altijd 66 69,5%

regelmatig 21 22,1%

soms 5 5,3%

nooit 3 3,2%

3.6 Uit de ledenvergadering

altijd 57 60,0%

regelmatig 22 23,2%

soms 12 12,6%

nooit 4 4,2%

3.7 Van de voorzitter

altijd 70 73,7%

regelmatig 19 20,0%

soms 4 4,2%

nooit 2 2,1%
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Meer dan de helft leest ze altijd (tussen
55,8% en 73,6%) en ruim 80% (uitge-
zonderd de ledenmutaties) leest deze
rubrieken regelmatig.
Ze mogen dus in uw verenigingsblad
niet ontbreken. ‘Van de voorzitter’ is
koploper met 93,7% (in 1998: 88%).

Regelmatige artikelen
Ook hier blijkt dat deze bijdragen door
ruim de helft tot bijna driekwart altijd
of regelmatig (tussen 56,8% en 71,6%)
worden gelezen.

Ze horen thuis in de Sleutelpost, omdat
ze zo ook bekend gemaakt worden aan
leden die de (Algemene) ledenvergade-
ring niet (kunnen) bezoeken..

Filatelistische artikelen
Bij de filatelistische artikelen ligt de
voorkeur wat verder uiteen.
Voorzichtige conclusie: gevarieerde
inhoud levert tevreden lezers op.

3.8 Financieel jaarverslag (maart)

altijd 50 52,6%

regelmatig 11 11,6%

soms 27 28,4%

agenda nooit 7 7,4%

3.9 Jaarverslag secretaris (maart)

altijd 50 52,6%

regelmatig 18 18,9%

soms 23 24,2%

nooit 4 4,2%

3.10 verslag rondzenddienst (sept.)

altijd 43 45,3%

regelmatig 15 15,8%

soms 25 26,3%

nooit 12 12,6%

3.11 verslag veilingcomm. (maart)

altijd 40 42,1%

regelmatig 14 14,7%

soms 28 29,5%

nooit 13 13,7%

3.12 algemene - informatieve

altijd 63 66,3%

regelmatig 20 21,1%

soms 9 9,5%

agenda nooit 3 3,2%

3.13 andere landen dan Nederland

altijd 45 47,4%

regelmatig 24 25,3%

soms 17 17,9%

nooit 9 9,5%

3.14 motief - thematisch

altijd 52 54,7%

regelmatig 13 13,7%

soms 21 22,1%

nooit 9 9,5%

3.15 Zo is het gekomen (bijdr. leden)

altijd 57 60,0%

regelmatig 19 20,0%

soms 12 12,6%

nooit 7 7,4%
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SLEUTELTJE
GRATIS TE PLAATSEN
Voor ieder lid - eens per jaar.

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

De enige rubriek waarvoor sinds 1998
(75%) minder belangstelling is - is het
uitgifteprogramma TNT (nu PostNL).
Zie ook ‘Wat vindt u overbodig?’ op
de pagina hiernaast.
De overige filatelistische artikelen
trekken gelijke of grotere belangstel-
ling dan in 1998. Dat is een verheu-
gende constatering.

Waarom is er zo vaak ‘Nee’ gezegd?
Bent u onbekend met het bestaan van
het ‘Sleuteltje’? Kijk dan onderaan
deze bladzijde.

3.16 posthistorie

altijd 50 52,6%

regelmatig 21 22,1%

soms 18 18,9%

agenda nooit 6 6,3%

3.17 postwaardestukken

altijd 40 42,1%

regelmatig 18 18,9%

soms 20 21,1%

nooit 17 17,9%

3.18 Aan de bar

altijd 50 52,6%

regelmatig 15 15,8%

soms 22 23,2%

nooit 8 8,4%

3.19 stempels

altijd 35 36,8%

regelmatig 15 15,8%

soms 25 26,3%

nooit 20 21,1%

3.20 activiteiten agenda

altijd 58 61,1%

regelmatig 17 17,9%

soms 15 15,8%

agenda nooit 5 5,3%

3.21 uitgifteprogramma TNT

altijd 46 48,4%

regelmatig 11 11,6%

soms 22 23,2%

nooit 16 16,8%

3.22 Filate(listig)heden

altijd 55 57,9%

regelmatig 21 22,1%

soms 17 17,9%

nooit 2 2,1%

3.23 wel eens ‘Sleuteltje’ geplaatst?

ja 15 15,8%

nee 80 84,2%
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De advertenties
Het werven van advertenties is een
moeizame zaak. Er hebben zich twaalf
geïnteresseerden gemeld. Enkele van
hen adverteren reeds in de Sleutelpost;
de andere leden zal ik voorzien van
alle benodigde informatie.

De ruilrubriek
Hoewel de repons in het verleden vrij
laag was, slechts twee leden hebben
resultaat gehad, vragen nu 44 leden
(46%) om een herhaling van deze
ruilactiviteit. Het bestuur zal zien of er
een vorm voor kan worden gevonden.

Historisch materiaal
Een vijftal leden heeft dit in bezit
en wil dat in een of andere vorm ter
beschikking stellen. Er zal hierover
persoonlijk contact worden gezocht.

De leesbaarheid
De teksten, de lettergrootte en de
verhouding tekst/illustraties valt bij
95% van de geënquêteerden goed of
voldoende in de smaak.
Er was slechts één melding ‘matig’
door een incidenteel klein lettertype,
terwijl het woord ‘slecht’ - gelukkig -
nergens werd gebruikt.

Wat heeft u gemist?
Hier volgt een bloemlezing:
- af en toe diepgang
- agenda veilinghuizen
- betrokkenheid van leden
- postwaardestukken

- info over aan- en verkoop van
(waardevolle) zaken

- jongere leden over hun hobby
- meer voor de jeugd
- ruiladressen
- meer vraag en aanbod (2x)
- gratis korte advertenties
- tips/advies voor beginners

Wat vindt u overbodig?
Er waren vier meldingen: ‘Aan de bar’
en één melding: het uitgifteprogramma
TNT, al of niet toegelicht.
reactie:
Omdat ‘Aan de bar’ door bijna 70% en
het uitgifteprogramma door 60% altijd
of regelmatig wordt gelezen, is duide-
lijk dat ze hun plaats waar maken.
Er was één ‘verzuchting’: teveel op-
roepen om stukjes of andere zaken.

Conclusie
De enquête is de stem van ruim 40%
van de leden. Ik ben blij met uw werk
en uw reacties. Met ‘Wat heeft u ge-
mist?’ gaan het bestuur en ik nog aan
de slag.
Ik hoop dat u altijd begrijpt dat ik het
‘maken’ van de Sleutelpost niet alleen
kan doen. Ik blijf beroep doen op uw
medewerking (= mijn reactie op bo-
venstaande ‘verzuchting’).
Schrijf ook eens een artikel, laat een
reactie horen of kom met een idee.
Wacht niet tot de volgende enquête!
Kortom, doe óók mee!

Frans Hemelop
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In Apeldoorn zag ik aan het gemeente-
huis de vlag wapperen. Met daarin een
adelaar. Ik herinnerde mij het frankeer-
stempel van de gemeente. De kleuren
blauw van de klauwen ontbraken in het
stempel. Dat was de reden om Apel-
doorn filatelistisch te ontdekken.

Eigen frankeerstempels heeft Apel-
doorn niet meer; vroeger wel gezien
onderstaand stempel

Dit stempel is gerelateerd aan de toe-
slagzegels van 1949 waarvan een ge-
deelte voor de NIWIN was bestemd.
De Nederlandse inspectie Welzijnsor-
ganisatie Indië.

Het bovenstaande stempel is één van
de laatste stempels met Apeldoorn in
het logo.

Het onderstaande stempel is wel aardig
maar het zegt mij niets. Kan iemand
mij uit de droom helpen?
‘Hebt u al een (vierkante) cm²’

Één van de belangrijkste inwoners van
Apeldoorn is prinses Margriet.
Zij is in Canada geboren. En zou Ca-
nadese zijn geweest als niet de kraam-
kamer tijdelijk tot Nederlands grond-
gebied werd verklaard.

De tuin van het Apeldoornse paleis
werd ook op een postzegel gezet. Het
is een Hollands-classistische tuin met
Franse invloeden. Thans is het paleis
een Nationaal museum, gelegen aan de
rand van Apeldoorn.

Apeldoorn
(incl. prijsvraag)
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In veel steden in Nederland bestaat er
wel een Boerhaavestraat, -laan of an-
derszins. Zo ook in Apeldoorn.

Hij gaf les in geneeskunde aan de
Leidse Universiteit. Hij is tot de studie
geneeskunde gekomen toen hij op 16-
jarige leeftijd een infectie aan zijn
been kreeg. Dat deed zijn belangstel-
ling voor dit vak groeien.

De Duitse postzegel lijkt niets met
Apeldoorn te maken te hebben.
Niets is minder waar.
Willem Conrad Röntgen is in Lennep
in Duitsland geboren. Hij was een
zoon van een Duitse textielhandelaar
en een Nederlandse: Charlotte Con-
stanze Frowein (een typisch Hollandse
naam). In 1948 verhuisde hij met zijn
ouders naar Apeldoorn.
Hij deed ambachtsschool en wilde
meteen naar de universiteit. In Neder-
land lukte dat niet. In Zwitserland wel,
dus verhuisde hij daar naar toe. En hij
studeerde af in het vak natuurkunde.

Aanvankelijk was Apeldoorn een heel
klein dorp met ca. 10 huizen.
Met de komst van de papierindustrie
groeide Apeldoorn vrij snel.

Het concern ‘Van Gelder Papier’ is erg
bekend.

Meer bekend werd Apeldoorn door de
verzekeringsgroep Achmea met de be-
kende slagzin ‘Even Apeldoorn bel-
len’.

Maar ook het hoofdkantoor van de
firma Sandd is in Apeldoorn gevestigd.

Tot zover mijn filatelistische reis door
Apeldoorn.
Voor de oplosser van mijn probleem
van ‘de vierkante cm’ zal ik een eer-
volle vermelding in dit blad vragen.

Hans van Waveren
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijzondere bijdrage voor 'de
Sleutelpost’ van september inleveren
tot en met 2 september 2011.

In dit nummer:

Waar heb ik die tram
eerder gezien?
Af en toe daalt er iets in mijn mailbox
neer dat bij mij een associatie oproept.

Half mei ontving ik bericht van
Willem Hogendoorn:

‘Komt tie nou wel of niet?
In ieder geval: ik heb hem!
Goed weekend,
Willem’

Aangehecht was een postzegel met de
moderne tram van de veelbesproken
Rijn-Gouwe-lijn.
Mijn eerste accociatie was:

‘We’ve got him!’
Sadam Houssein? Osama Bin Laden?
En de tweede was:

‘Waar heb ik die tram toch eerder
gezien?’

En dat laat mij dan niet meer los.
Tijdens het maken van ons blad zie ik
veel illustraties die ik - via Google - bij
elkaar sprokkel. Je weet nooit waar ze
nog eens van pas komen.

Ja hoor, gevonden! In de map RGL.
Gevonden op de site van GroenLinks:
het spoeddebat op 4 juli 2010 over de
RGL.

Conclusie: de maker van de postzegel
van Willem is net zo’n verzamelaar als
ik - maar meer op geld belust.

Frans Hemelop

Filate-
listigheden
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De ‘oude’ tram in de Breestraat.



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


