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vacant
U bent dringend nodig.
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F. Hemelop, Cameliadal 6
2317 HK Leiden (071) 521 29 38
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Leidsche ver v Postzegel Verzamelaars

2e penningmeester
vacant
U bent van harte welkom.

administrateur rondzenddienst
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giro of op Postbank 51 04 85 t.n.v.
Adm rondzend LV v PV Leiden.
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Redactieve

bijdrage

Wat is zo’n zomertoch snel
voorbij. Voor ik het wist, zat ik alwéér
‘aan de Sleutelpost’.
En - voor het eerst in bijna 20 jaar -
met de nodige problemen. Het laatste
deel heb ik gedaan op m’n portable PC
(wat is die traaaag! De echte PC blies
z’n laatste adem uit. Details zal ik u be-
sparen, want u ziet: het is gelukt. Met
medewerking van onze drukker.

In dit nummer is er wéér aandacht voor
de 3 October Vereeniging én de post-
zegel. Hilbert Kamphuisen vervolgt de
serie over Leidens Ontzet, nu mét de
hutspot. In kleur zelfs!

Ook in kleur is de bijdrage van Willem
Hogendoorn met nu een vrij angstig
onderwerp: Amber Alert.

Vorige keer riep ik overmoedig: ‘het
kwam wel goed uit dat u niet massaal
‘Dit is mijn postzegel’ heeft ingezon-
den.’ De brievenbus bleef daardoor(?)
wel erg leeg, graag ontvang ik voor het
blad van december ‘Uw postzegel’.
Met attentie voor blz. 16.

Nogmaals de ondergaande ‘Andrea
Doria’, Gerrit Anker was bijna oog-
getuige, lees maar op blz. 28.

Gelukkig - bij alle tegenslag - kon ik
terugvallen op een bijdrage van de heer
Taselaar. Wat zijn oproep om informa-
tie zoal niet teweeg kan brengen.

Hans van Waveren is ook weer op een
vakantiereis in het buitenland geweest.
En heeft er volgens mij een mooi ver-
zamelgebied aan over gehouden.
Bewonder dat maar eens op blz. 30.

Freek Versteegen lijkt ook een regel-
matige medewerker te worden en stelt
een moeilijke vraag. Helpt u eens met
de oplossing.

Naast formele bijdragen: verslag rond-
zenddienst, ‘Van de voorzitter a.i.’,
‘Uit de ledenvergadering’ en mijn ver-
spreide stukjes, zijn er toch zes mede-
auteurs die voor u het blad hebben ge-
vuld. Vooral als het even tegen zit, is
dat een fijn gevoel. Namens u allen:
heel erg bedankt.

Veel leesplezier gewenst,

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

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

26 bijeenkomst voor de Jeugd

27 ledenbijeenkomst met veiling en i.v.m.
3 October: ‘The making of...’ de zegel
door Frans Hemelop

oktober 2011

11 bestuursvergadering

14/16 Postex 2011 in Apeldoorn - zie blz. 11 en 21

24 bijeenkomst voor de Jeugd

25 ledenbijeenkomst met veiling en
aandacht voor de jubilarissen in 2011

november 2011

8 bestuursvergadering

25 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 188

28 bijeenkomst voor de Jeugd

22 ledenbijeenkomst met veiling en
beamerpresentatie ‘Brazilie’ deel 2

december 2011

12 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 188

13 bestuursvergadering

20 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling
LET OP: de DERDE dinsdag in december!

Zie ook: Activiteitenagenda op blz. 11

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.

Wat een zomer!
Regen, regen en nog eens regen.
Maar ieder nadeel heeft ook zijn voor-
deel, nietwaar. Dus met dit weer had u
nu wel veel meer tijd om gezellig post-
zegels af te weken, te sorteren, in al-
bums te doen, te ruilen, in rondzend-
boekjes te plakken etc.
Voor de vakantieganger die in Neder-
land zijn vakantie doorbracht is deze
zomer natuurlijk om te huilen.
Maar dat betekent nog meer vocht, dus
beter is het om maar te blijven lachen.
En er het beste van te maken.
Per slot van rekening staat het nieuwe
filatelieseizoen al weer voor de deur.

In Barneveld mocht ik in de Veluwehal
op de internationale filateliebeurs onze
leden Ronald van Melle en Eric Kniese
reeds begroeten.
En gelukkig gaat het ook met de Leid-
sche vereeniging van postzegelverza-
melaars goed.
Tenminste als ik het Maandblad voor
de Filatelie 07/08-2011 mag geloven.
Op bladzijde 517 meldt redacteur John
Dehe, dat er altijd wel wat aardigs in
onze Sleutelpost te vinden is.
Onze leden R. Taselaar (poststuk uit
1931 met KMA-logo), Willem Hogen-
doorn (klassieke wereldwonderen) en
Hilbert Kamphuizen (Leidens verzet
tegen de Spanjaarden) worden in het
artikel in dit maandblad genoemd.

En ook de zegels over het verleden
van Leiden, die door Frans Hemelop
zijn vervaardigd, worden door velen
zeer gewaardeerd. Alle reden dus om
als vereniging de nabije toekomst met
vertrouwen tegemoet te zien.
Maar met name de laatste zin in het ar-
tikel: ‘Wij lazen voor U’, in dit maand-
blad trok mijn bijzondere aandacht en
geeft aan dat onze Sleutelpost ook el-
ders in Nederland goed gelezen wordt.
Er stond namenlijk: ‘Een vereniging
met zo'n blad verdient snel een echte
voorzitter.’

Na dit gelezen te hebben wens ik u al-
len, als uw waarnemend voorzitter, een
goed en plezierig filatelistisch seizoen
2011-2012 toe, maar heb toch ook nog
even een vraag voor u allen.
Mijn vraag is: Heeft u de Sleutelpost
ook zo goed gelezen?
Met de invulling van twee bestuurs-
vacatures (voorzitter en 2e penning-
meester) kunt u namenlijk binnen ons
huidige bestuur het zonnetje weer doen
laten schijnen!
En wie verlangt er na zo'n zomer nou
niet naar een zonnetje en mooi weer?

Met hartelijke groet;
Peter de Poorter
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Weet u wat nog steeds geldig is?

Na de vakantie lid worden,
dat is GRATIS!

Persbericht

Nieuw in het 3 October Service
Center: 3 October postzegels

Sinds zaterdag 10 september zijn de
op 16 januari verschenen postzegels
'Leiden 2010 - 125 jaar - 3 October
Vereeniging' ook te koop in het
3 October Service Center.

Naast de vlaggen, petten, shawls,
broodslopen, de beroemde bledder-
drooghouders - en veel meer moois -
zijn er nu ook speciale 3 October post-
zegels te koop in het 3 October Service
Center aan de Koornburgsteeg 2
in Leiden.
Want een echte Leienaar plakt in deze
weken toch liever feestelijk, nietwaar?
Al is het maar om buiten Leiden
reclame te maken voor zijn 125-jarige
3 October Vereeniging.
Bekijk de postzegel op:
http://www.lvpv.nl/3october.htm

(bron: mailbox van Frans Hemelop)

Philatelistenvereniging
De Rijnstreek

4 oktober
1 november
6 december

locatie:
Visser 't Hooft Lyceum - vanaf 19.15 u
Muzenlaan 155, 2353 KD Leiderdorp
info: Willem Karstel - (071) 5410036

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.

Bedankt per 1-1-2011:
Linda van As * Leiden

* jeugd

Ledenmutaties

opening van het Servicepunt

MEDEDELING
Waardebonnen (ook in guldens)

blijven geld waard!

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

Alle bonnen kunt u inleveren bij:
betaling contributie - veiling

rondzenddienst - postzegelhandel
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1. Opening
Door vakantie afwezigheid van de
voorzitter en de penningmeester is het
bestuur met een drietal aanwezig.
De 1e secretaris (P.J. v.d. Kasteele)
leidt de vergadering en de 2e secretaris
(H.A.C. Kamphuisen) maakt de notu-
len. De ereleden Hemelop, Hogen-
doorn en Vijlbrief zijn met vermelding
afwezig. Het erelid Groenewegen is
gelukkig present.
Bericht van verhindering: mevr. Gros.
De aanwezige leden (10% meer dan
vorig jaar) worden hartelijk welkom
geheten.

2. Notulen vorige vergadering
De reeds in de Sleutelpost gepubli-
ceerde notulen en ter inzage liggend
van 24 mei 2011 worden zonder op- of
aanmerkingen gearresteerd.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Het
jeugdlid Linda van As moest i.v.m. stu-
die activiteiten bedanken (per januari
jl.). Zij krijgt nog wel de Sleutelpost,
maar leest deze via haar vader, dus ont-
vangst is niet meer nodig.

4. Doe-eens-een-Gooi-Puzzel
Deze wordt wegens afwezigheid van de
heer Hogendoorn niet uitgedeeld.

5. Veiling
De Veilingmeester behandelt vlot de
80 kavels. Hij vermeldt kleine drukfou-
ten betreffende de kavels 11 en 77. Er
gaan dit keer 50 kavels retour; 30 ka-
vels worden verkocht aan 17 leden.

6. Verloting
De vervanger van de heer Vijlbrief,
ons lid Laterveer, verkoopt 230 ‘halve
euro’-loten en het digitaal ‘getrokken’
lot maakt de heer Karstel het geluk-
kigst. Twee prijzen gaan naar de jeugd.

7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8. Gratis verloting
De gratis verloting brengt de eerste
keus aan de heer Klerks, ook nu gaan
twee setjes naar de jeugd.

9. Sluiting
De waarnemend voorzitter dankt de
werkers aan de bar, de veilingmeester
met zijn ploeg voor de goed verlopen
veiling. Hij wenst een ieder een goede
vakantie en wijst op de eerste bijeen-
komst op 27 september 2011.
Bij hamerslag vindt de vergadering
haar einde om 21.40 uur.

Opgemaakt door de 2e secretaris
H.A.C. Kamphuisen

Uit de

leden-

vergadering

Ledenbijeenkomst
21 juni 2011 - 44 aanwezigen
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Verslag rondzend-
dienst 2010/2011

Door de enthousiaste medewerking
van de onderadministrateurs en sectie-
hoofden, zijn wij weer in staat geweest
om u een seizoen van rondzendingen te
voorzien.
En met veel succes en een heel mooi
resultaat. Dankzij enkele enthousiaste
deelnemers zijn de verkopen met bijna
20% gestegen tot ± € 8.700, terwijl de
kosten ongeveer gelijk zijn gebleven.

Er hebben 220 rondzendingen gelopen
in 16 secties. Vorig seizoen waren dat
240 rondzendingen in 17 secties.
Alle boekjes met registratienummer
501 t/m 950 zijn retour inzenders.
Er zijn 400 nieuwe boekjes ingeleverd
al dan niet voorzien van een omslag.

Voor het nieuwe seizoen zoeken wij
nog steeds een sectiehoofd voor
Hazerswoude en omgeving.

Omdat de ING bank heeft besloten
om de compensatie voor de transactie-
bundels per 1 april 2011 stop te zetten,
gaan de bankkosten drastisch omhoog.
Daarom doen wij een dringend verzoek
om bedragen tot € 10 contant
te betalen.

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

Jan Pieters
administrateur
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Activiteiten

agenda

Programma
vrijdag 14 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
11.00 uur Officiële opening van de

tentoonstelling.
12.00 uur Taxaties op podium
17.00 uur Sluiting

zaterdag 15 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
14.30 uur Uitreiking Verenigingsblad-

prijzen
15.30 uur Veiling jeugd op podium
17.00 uur Sluiting

zondag 16 oktober
10.00 uur Tentoonstelling geopend
10.30 uur Workshop Begeleiding

Beginnende Exposanten
vooraf brochure aanvragen!

15.00 uur Prijsuitreiking tentoon-
stelling

16.00 uur Sluiting

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

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

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

4.200 meter en goed verlicht

10 oktober
zilveren postzegel ‘Piet Hein’
Persoonlijke postzegel van € 7,00
waarde ‘Aangetekend’

14 oktober
Postcrossing.com
velletje met 6 verschillende gegomde
Priority-zegels - 5x waarde ‘Wereld’
5x waarde Europa

14 oktober
Dag van de postzegel
velletje met 10 gelijke gegomde
Persoonlijke postzegels van € 0,46
waarde ‘1’

8 november

Kinderpostzegels 2011
velletje met 6 verschillende gegomde
zegels € 0,46+€ 0,23 - waarde ‘1’

21 november
Decemberzegels 2011

Nieuwe emissies

Nog
steeds

te koop!

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

Mooi frankeren én 6 ct voor de club!
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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/

LEIDSE POSTZEGELVERENIGING

“DE POSTZEGELVRIENDEN”

TOEGANG
VRIJ!

5 november 2011

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

Ruilmogelijkheid aanwezig.

informatie:  (071) 576 67 39

Bent ú
jubilaris
in 2011?

De bronzen, zilveren en gouden draag-
spelden worden jaarlijks uitgereikt.
Dit jaar is dat op 25 oktober.
Omdat onze gegevens bijna compleet
zijn, zullen wij in de loop van deze
maand alle jubilarissen zelf benaderen.
Mocht u - ondanks al onze goede
bedoelingen - niets van óns horen,
meldt u zich dan vóór 11 oktober a.s.
even aan bij:
Frans Hemelop - (071) 521 29 38.

het bestuur
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Ter afsluiting van mijn serie over
de mannen die Leidens verzet hielpen
realiseren wil ik nog een paar mensen
noemen.
Hun verhalen zijn ook op internet te
vinden, maar niet erg systematisch.

De wees Cornelis Jopperszoon ging in
de vroege ochtend van 3 Oktober 1574
bij Lammenschans de ‘Spaanse linies’
in en ontdekte dat er geen Spanjaarden
meer waren. De dijken waren succes-
vol doorgestoken en daardoor konden
de Watergeuzen eindelijk de stad be-
reiken. Het land lag vanaf Rotterdam
tot Leiden onder water.
Voor het station Lammenschans treft u
naast een bloemenstalletje een bronzen
beeld van het magere mannetje van
naar schatting 12-14 jaar.

Hij juicht met een arm omhoog en
houdt in de andere hand een zware
kookpot gevuld met wortelen, uien en
pastinaken (wortelachtige groente die
ook nu nog wordt gebruikt).
Het is niet bekend of hij al likkepot
had gespeeld, maar honger zal hij
zeker gehad hebben.
De kookpot bevindt zich in de Laken-
hal; een prototype was te zien op onze
laatste Postzegeltotaaldag.
Sindsdien is het een goed gebruik
in vrijwel heel Nederland om op
3 oktober hutspot te eten, terwijl
in Leiden de door de Watergeuzen
meegevoerde haring en wittebrood
nog steeds aan de bevolking worden
uitgedeeld.
Een mooie eeuwenlange traditie!
Ik ken weinig mensen die niet
van ‘hutspot’ houden.

In de buurt van Zoetermeer wees
scheepstimmerman Wolfert Adriaens-
zoon de Geuzen onder aanvoering van
de Zeeuw Lodewijk van Boisot en de
Fransoos De La Garde de veiligste weg
naar Leiden. Zij kwamen over de Vliet
Leiden binnen. Een stad van 18.000
inwoners die tijdens het tweede beleg
6.000 inwoners door de honger en de
pest had verloren.
Het was op het nippertje, want het
stadsbestuur stond op het punt zich
over te geven.

Leiden in verzet

en de Hutspot

De hongerige
Cornelis

Jopperszoon
uit 1574.
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Maar het nieuws dat op 17 september
1574 de Spanjaarden - onder leiding
van Francisco de Valdez - de slag bij
Zoetermeer hadden verloren, hield de
moed er nog even in. De Spanjaarden
trachtten daarmee de dijk aan de Voor-
weg te Zoetermeer te behouden.
Over timmerman Wolfert Adriaens-
zoon heb ik geen verdere gegevens
gevonden; vermoedelijk moet ik
daarvoor in Zoetermeer zijn.

Lodewijk van Boisot (1530-1576) was
in 1569 geheim agent van Prins van
Oranje, verliest een oog bij de slag van
Remmerswaal, werd luitenant-admiraal
van Holland en Zeeland en Geuzen-
admiraal van de Zeeuwse vloot, een
actief en niet onaanzienlijk flottielje.
Willem van Oranje had contacten met
de ‘Calvinistische Watergeuzen’ in
Zeeland. Zijn netwerken waren voor
die tijd imponerend.

De route van de Geuzen naar Leyden.

Hiernaast: detail wandtapijt ‘De slag bij Zoetermeer’
(dependance Rijksmuseum op Schiphol)
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Hij beoogde met hulp van de geuzen
Antwerpen - destijds de grootste
havenstad van de Nederlanden - aan de
Spanjaarden te ontfutselen. Zij hadden
het plan om in Antwerpen een nieuwe
vloot te bouwen.
Boisot - slim tacticus - en zijn mannen
weten bij verrassing een groot deel van
deze vloot te vernielen.

Zijn grootste roem behaalde hij echter
door het ontzetten van Leiden.

Boisot komt aan zijn einde bij zijn
poging om ook het belegerde Zierikzee
te ontzetten.
De Spanjaarden komen achter de
plannen door onderschepping van een
postduifbericht. Het schip van Boisot
loopt aan de grond en bij eb zijn de
Spanjaarden er als de kippen bij.
Boisot springt op 27 mei 1576 over-
boord maar verdrinkt jammerlijk;
vermoedelijk door uitputting.

Wie is toch De la Garde wiens
voornaam onbekend schijnt te zijn?
Tijdens het beleg van Leiden stond
hij aan het hoofd van een regiment
Fransen. Hij begon zijn loopbaan in
het protestantse La Rochelle, aldus
Van der Aa, waar hij Lodewijk van
Nassau leerde kennen.

Lodewijk van Boisot of Louis Boisot
(Brussel, ca. 1530 - Oosterschelde, 27 mei 1576)

Van der Werf en Boisot begroeten elkaar in Leiden
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Hij vluchtte na de Bartholomeusnacht
(bloedbruiloft, augustus 1572) waarbij
2.000 protestanten werden vermoord.
In Holland meldde De la Garde zich
bij het leger van Oranje. Hij vocht
in Alkmaar en met acht vendels bij
Waterland en ook voerde hij het
commando over de transportschepen
van Boisot op weg naar Leiden.
Helaas sneuvelde hij tenslotte in België
bij de inname van het kasteel te Viersel
tot groot verdriet van Willem van
Oranje, die hem zeer mocht.

Terugkijkend op deze periode is het
opvallend dat veel dappere mannen
elkaar goed kenden en vaak familiaire
relaties hadden. Neven, ooms en
zwagers, stadgenoten of vrienden;
kortom de wereld was klein, het
leven hard.

Maar in die tijd werd wel Nederland
geboren. Het hield stand tegen een
soms grote overmacht, en vooral op
het water waren we gevreesd en
sloegen we menige slag.

Hilbert A.C. Kamphuisen
2

e
secretaris LVvP.

Geraadpleegde literatuur:

1. Internet Wikipedia en encyclopedie.
2. A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek

der Nederlanden, de delen IV en VII,
Haarlem 1862.

Ook met de hutspot.

Ik houd u een worst voor.
‘Waar is nu weer dat goed voor?’,
vraagt u zich misschien af.
Laat ik kort zijn: al vele jaren doe
ik mijn best op een ‘gewaardeerd’
verenigingsblad (zie blz. 6).
Dat doe ik - gelukkig - niet alleen.

Veel min of meer vaste auteurs ben
ik heel dankbaar voor hun hulp.
De worst... of úw beloning?
Een velletje van onze ‘eigen’ zegels.

Voor uw postzegel.

Frans Hemelop

?

it is mijn postzegel

... en weet u waarom?
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Het zal je maar gebeuren.
Je kind is weg. Waar je ook zoekt of
informeert, niemand weet waar je kind
is. Paniek alom.

Soms kan het de oorzaak zijn dat een
kind 'de benen neemt' omdat hij of zij
door de ouders mishandeld wordt.
Deze Duitse postzegel pleit voor:
'Geen geweld tegen kinderen' (afb. 1).
Laten we eens gaan kijken hoe in de
filatelie met 'kind vermist' wordt om-
gegaan, of hoe de filatelie behulpzaam
kan zijn bij de opsporing.
Ik zie nu vraagtekens in uw ogen van:
'grapje zeker?' Nee, dit is geen grapje,
de filatelie wordt ingezet bij de
opsporing!

Laten we eens van het scenario uitgaan
dat u na een dag hard werken thuis-
komt, en uw kind is er niet.
Je belt een beetje rond naar kennissen,
maar niemand heeft hem/haar gezien.
‘s-Avonds wordt u echt ongerust

en u belt de politie op alarmnummer
112. Vroeger was dit nummer 06-11,
waar ook in de filatelie 'promotie' voor
werd gemaakt (afb. 2).
Als u geluk heeft, komen de kind-
vriendelijke agenten (afb. 3) naar u
toe en nemen zij uw zaak serieus.
Een middel dat dan ingezet kan wor-
den is de speurhond (afb. 4). Als je
deze hond b.v. aan de pyjama van uw
kind laat ruiken, dan gaat de hond het
spoor van het kind volgen, en kan het
zomaar gebeuren dat hij het kind vindt,
omdat deze bijvoorbeeld verdwaald is.

afb. 3afb. 2

afb. 1

Kind vermist
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Het kan natuurlijk ook zijn dat uw
kind ontvoerd is door lieden met heel
andere motieven. Dan komt het hele
opsporingsapparaat in werking en
begint er een sporenonderzoek (afb. 5).
Een voorbeeld hiervan dat veel publici-
teit heeft gehad, is de verdwijning van
de Engelse Madeleine tijdens de
vakantie van haar en haar ouders
in Portugal.

Niet alleen in de kranten trok dit veel
aandacht, met o.a. 1,5 million pound
reward (afb. 6), ook in de filatelie was
hier aandacht voor.
De Engelse PTT (Royal Post) kwam
met een speciaal stempel in haar
frankeermachine met de tekst
'Find Madeleine' (afb. 7)

afb. 6

afb. 4

afb. 5

afb. 7
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Tegenwoordig is er een nieuw middel
om vermiste kinderen snel op te sporen
met behulp van de burger. Dit middel
heet 'Amber Alert'

Amber Alert is een Amerikaans initia-
tief, dat al honderden kinderlevens
heeft gered. Het systeem is genoemd
naar Amber Hagerman uit Arlington,
Texas. In 1996 werd Amber ontvoerd
op 9-jarige leeftijd terwijl ze in de
buurt aan het fietsen was en op een
afschuwelijke manier vermoord.

Amber Alert streeft ernaar om zo snel
mogelijk zo veel mogelijk mensen te
alarmeren bij een vermissing. Want
hoe meer mensen uitkijken naar een
kind, hoe groter de kans dat het kind
snel en heelhuids wordt teruggevonden.
Tijd blijkt steeds weer de grootste
vijand van een ontvoerd kind.

Een vermissing wordt direct via
internet, e-mail en sms, radio en tv
doorgegeven aan iedereen die op
vrijwillige basis zich bij Amber Alert
heeft aangemeld.
De Amerikaanse PTT gaf in 2006 een
zegel uit over het onderwerp 'Amber
Alert, saves missing children' (afb. 8).
Het leuke van deze postzegel is dat
op de achterzijde van deze zegel een
toelichting staat over het Amber
Alert-project. (afb. 9).
Voordat je aan deze postzegel likt,
moet je duidelijk de tekst lezen.
Mooi initiatief.
Ik hoop dat u en ik nooit met een
Amber Alert traject in aanraking
komen.
Filatelistisch gezien vind ik het
echter een fantastisch onderwerp.

Willem Hogendoorn

afb. 9afb. 8

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

e-mail: webmaster@lvpv.nl of  (071) 521 29 38
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Net als Jan Pieters (en consorten)
in de vorige aflevering, werkt de ‘baas’
van de lotenverkoop niet (helemaal)
achter de schermen.
Hij doet het wel alleen!

De ‘baas’ van de loten, Leo Vijlbrief,
is ook vrijwel elke verenigingsavond
van de partij. Slechts af en toe neemt
een ander zijn honneurs waar.
Als een van de eerst aanwezigen zit
Leo ongeduldig te wachten op nieuwe
lotenboekjes van de penningmeester.
Daarna begint hij aan zijn magische
taak: hoe raak ik aan zoveel mogelijk
mensen, zoveel mogelijk loten kwijt?

Met een geintje, enige overredings-
kracht en vooral met veel plezier
brengt hij elke verenigingsavond meer
dan 200 lootjes aan de man/vrouw.
Daarvoor gaat Leo keer op keer de
zaal rond, houdt de nieuwkomers in
de gaten en vergeet de bestuurstafel
en de bar (meestal ;-) niet.
En er is meestal een voorzitter die
nog een keer maant: ‘er zijn bij de
heer Vijlbrief nog lootjes te koop’.
De laatste gaan dan in de aanbieding.
Leo ‘smijt’ het geld op tafel voor de
neus van de penningmeester, zoekt de
voering van z’n jas en zakken even na.
En... gaat gauw een wijntje halen.
Daarna wachten op de trekking *).
Met de - door het bestuur - gevouwen
lootjes gaat Leo opnieuw de zaal door.
Hier en daar wordt een winnend lot uit
het mandje gegrabbeld door een niet-
winnaar. Weer prijs bij de buren of
het bestuur!
Dat wordt aan het eind allemaal nog
eens herhaald bij de gratis verloting.

U ziet het: vrijwillig werk is écht werk!
Frans Hemelop

*) In mei en juni zijn de lootjes - op
proef - getrokken per computer.

... wordt voor U gewerkt
door vrijwilligers

de lotenverkoop4

Achter de schermen...
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De nieuwe bondspas

Zoals u wellicht weet ontvangen we
dit jaar een nieuwe Bondspas.
Het bestuur stelt alles in het werk om u
tijdig te voorzien van deze nieuwe pas.
Op de komende verenigingsavond
en/of in de volgende aflevering van
‘de Sleutelpost’ hoort u meer. Graag nog even geduld....

Postex 2011

Dit jaar voor de dertiende maal.
Een groots filatelistisch evenement
voor de verzamelaar en het hele gezin.
Met onder andere:
Jeugdfilatelie, handelarenstands,
PostNL verkoop, Dag van de Postze-
gel, promotiestands gespecialiseerde
filatelisten verenigingen, wedstrijd- en
promotietentoonstelling, postzegel-
berg voor jeugd, gratis taxaties van
verzamelingen en losse postzegels etc.

Openingstijden en Data's: zie blz. 11.
Toegangsprijs bedraagt € 5,00 per per-
soon, de jeugd t/m 17 jaar heeft gratis
toegang. Op vertoon van de ledenpas
van de KNBF (v/h NBFV) wordt een
reductie verleend van € 1,00. Een pas-
separtout (€ 10,00) geeft recht op on-
beperkte toegang gedurende drie da-
gen.
Postex is niet alleen leuk voor postze-
gelverzamelaars maar voor het hele ge-
zin. Ieder jaar zijn er extra activiteiten
voor zowel kinderen als volwassenen.

Postex 2011 heeft de volgende extra
activiteiten:
- Henk Pauw met een erg mooie

pauwen postzegelverzameling.
- Motorclub met een aantal motoren

en een postzegelverzameling.
- Crea Doe, personen die postzegels

die niet meer te gebruiken zijn, ge-
bruiken om schilderijen en kaarten
maken.

Postzegelblog
Vele postzegelverzamelaars kennen dit
medium van internet en bezoeken de
site regelmatig. Tijdens Postex wordt u
wegwijs gemaakt in de mogelijkheden
die het postzegelblog biedt.

Audio Visueel Centrum
Dagelijks zal er een presentatie zijn in
de Matenzaal (eerste etage) van het
Audio Visueel Centrum van de KNBF
met een aantal dialezingen en de
nieuwste dvd-presentaties.
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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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Daar zijn we weer!
V: Ja, daar zijn we weer, terug van

vakantie. En..., hebben jullie het
nog een beetje naar je zin gehad in
Engeland?

A: Prima, vakantie is altijd fijn, of je
nu ver weg bent of thuis zit met
een boek.

V: Gelukkig maar, want je hoort na
de vakantie wel eens andere verha-
len. Je hebt dus niets te klagen?

A: Weet je ik had me in de vakantie
ook iets voorgenomen...

V: En dat is?
A: ... om op deze plek wat minder te

gaan zitten zeuren.
V: Sorry hoor, maar dat valt over het

algemeen toch wel mee?
A: Ja zeker, maar ik weet wel, hoe dat

af en toe kan ontstaan.
V: Oh, ja?
A: We, ik bedoel 'Aan de bar' wordt

meestal als laatste geschreven en
dan is die lieve schrijver wel eens
aan het eind van z'n latijn.

V: Goed om te weten, dan houd ik me
vanaf nu maar even in. Iets anders:
hoe was het weer in Engeland?

A: Probeer je me toch weer uit de tent
te lokken?

V: Hoezo?
A: Voor je het weet zit je over het

weer weer te zeuren.
't Is toch mooi om te horen dat ons
watertekort uit het voorjaar weer
helemaal is goed gemaakt.

V: Ja, zo kan ik het ook! Slim hoor!

A: Zo simpel is het toch? Zo zou
iedereen het moeten gaan doen.

V: Maar weet je, dat doen de mensen
hier toch al.
Wanneer vraagt men hier nou iets
in de rondvraag?

A: Maar dat hoeft toch niet altijd te
betekenen dat je dan zit te zeuren?
Dan wil je gewoon iets weten.

V: Je blijft het aardig volhouden zeg,
dat positieve denken (schrijver,
bedankt hoor).

A: Maar je ziet wel dat het werkt.
V: Het is tenslotte feest in de stad.

Die 3 October Vereeniging pakt
dit jaar even behoorlijk uit.
Heb jij je speld al opgehaald?

A: Nee, ik niet.
Eentje per gezin, kennelijk.
Frans heeft hem al opgehaald,
een mooi zilveren vaandeltje.

V: Waar kan je die dan ophalen?
A: Dat moet jij als Leienaar toch wel

weten?
In het Trouwstraatje, toch!
Tegen het stadhuis, daar ligt nu
ook een partijtje 3 October postze-
gels te koop, die heeft-ie daar ge-
bracht.

V: Ja, ik heb het persbericht op blz. 7
ook al gelezen hoor.
Maar wat denk je ervan? Zou dat
nou wel een beetje willen lopen?

A: Positief blijven denken en niet
zeuren!

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (40)
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Indertijd werd door mij in een tijd-
schrift een ansicht uit Den Helder ge-
toond met het verzoek om opheldering.
De kaart was in oktober 1945 verzon-
den door een Off(icier) M(arine)
S(toomvaart D(ienst) - K(oninklijke)
M(arine) R(eserve) van het Konink-
lijke Instituut van de Marine ‘on active
service’.

Tot mijn verbazing werd ik daarna
door de ontvanger van de kaart op-
gebeld.
Zijn vader, de heer J. Bonselaar
(1899-1976) voer op de Java-China-
Japan-Lijn en werd reserveofficier bij
de marine in Soerabaja.

Voor de oorlog keerde hij terug naar
Nederland en gaf les op de machinis-
tenschool in Apeldoorn.
O.a. omdat hij een binding met
Nederlands Indië had gehad, werd
hij op 7 oktober 1940 tijdens de les
gearresteerd als represaille voor de
behandeling van de Duitsers in onze
Kolonie. In een groep van 118 gijze-
laars werd hij naar Buchenwald
gevoerd. Via een request aan
Rauter kwam hij vrij.

In 1945 werd Bonselaar opgeroepen
voor de marine, omdat hij in Neder-
lands-Indië reserveofficier was ge-
weest.

Een ansicht uit

Den Helder

afb. 1



25

Via Brussel en Londen is hij in Den
Helder terechtgekomen. De vlootbasis
Den Helder viel toen onder jurisdictie
van de Engelse marine.
Het paarse stempel KON. MARINE-
B(ase) E(ngeneer)) O(fficer)-DEN
HELDER is waarschijnlijk door hem-
zelf op de ansicht afgedrukt.

Zijn zoon bleek dat stempel nog in be-
zit te hebben. Een afdruk daarvan
beeld ik hierbij af.

Bij afbeelding 1:
De ansicht is waarschijnlijk buiten
de PTT om (geen stempel), onder ver-
antwoordelijkheid van het Fleet Mail
Office te Amsterdam (paarse stempel
5 OCT 1945) rechtstreeks naar Apel-
doorn gebracht.

Bij afbeelding 2:
Na zijn vertrek uit Den Helder is
Bonselaar weer leraar in Apeldoorn ge-
weest. Het is opmerkelijk, dat een af-
beelding na meer dan zestig jaar tot vo-
renstaande achtergrondinformatie heeft
geleid.

R.E. Taselaar

Persoonlijke postzegel
2012 is goedgekeurd

Het thema voor de Postzegeltotaaldag
2012 is de Pieterskerk.
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.

Op dit moment is het ontwerp van de
speciale postzegel 2012 goedgekeurd
op gebruikte onderdelen, door de
Stichting Pieterskerk en het bestuur.

In november wordt de postzegel in
een perscampagne gepresenteerd.
U hoort er meer over.

Namens het bestuur,
Frans Hemelop

Noot redactie:
Dit artikel mag niet door

anderen worden over-
genomen zonder uitdruk-
kelijke toestemming van

de heer Taselaar

afb. 2
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Een collegaatje van mij in Amster-
dam had een postpakket uit België (!)
ontvangen met daarop nogal wat
verschillende Nederlandse postzegels.
Ze dacht dat ik al die postzegels al wel
zou hebben, maar ze had ze toch voor
me mee gebracht.
U ziet ze hierbij afgebeeld.

Kennelijk had de Belgische afzender
nog een aantal oude Nederlandse post-
zegelboekjes liggen, want bij nadere
beschouwing treft u op de foto de
volgende zegels aan :
1. Cijferzegels

ontwerp J.van Krimpen 1946-1957
a. Nr. 465 - 5 ct geeloranje

Alle 4 ex. zijn aan de onderkant on-
getand en komen dus uit automaat-
boekjes, ze zijn bovendien gedrukt
op fosforescerend papier, zodat ze
het NVPH-nummer 465bH moeten
hebben.

b. Nr. 467 - 7ct oranje
Het paartje is weliswaar slecht ge-
centreerd, maar boven en onder on-
getand (NVPH nr. 467G en 467H)

2. Koningin Juliana
ontwerp S.L.Hartz, cijfers en letters
J.van Krimpen 1953-1967

a. Nr. 618 - 12 ct groenblauw
1 ex. rechts ongetand afgedrukt op
gewoon papier (NVPH nr. 618J) en
een paartje rechts en links ongetand
(NVPH nrs. 618J en 618K ).

b. Nr. 619 - 15 ct wijnrood
Een rechts en links ongetand paartje
op gewoon papier (NVPH nrs. 619J
en 619K)

c. Nr. 624 - 30 ct oranje
2 ex. (helaas beschadigd) rechts
ongetand op fosforescerend papier
(NVPH nr. 624bK)

3. Koningin Juliana
ontwerp S.L.Hartz 1971-1976

a. Nr. 942 - 35 ct groenblauw
2 ex. rechts ongetand (NVPH nr.
942K) en een paartje links en rechts
ongetand (NVPH nr. 942J en 942K)

4. Cijferzegels W.Crouwel 1976
a Nr. 1109 - 10 ct blauw

4 ex. onderzijde ongetand (NVPH
nr. 1109H) en 1 ex. rechts en onder
ongetand (NVPH nr. 1109M)

b Nr. 1111 - 40 ct bruin
1 ex. onderzijde ongetand (NVPH
nr. 111H)

5. Koningin Beatrix 1981
a. Nr. 1239 - 75 ct roze

De zegel is geplakt in een blokje
van 4 met 4 verschillende varianten
(links en rechts ongetand, links plus
boven ongetand en rechts plus bo-
ven ongetand, NVPH nrs. 1239J,
1239K, 1239N,1239P)

6. Koningin Beatrix
(inversie) 1991-2001

a. Nr. 1489 - 80 ct bruin
Van deze zegel zien we 2 blokjes
van 4 met allebei 4 verschillende va-

Frankeergeldig
(Weet u hoeveel)
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rianten, en nog 2 ex,
die rechts ongetand
zijn. (NVPH nrs.
1489J, 1489K, 1489N
en 1489P)

De quizvraag zou nu
kunnen zijn hoeveel
verschillende postzegels
er op dit poststuk zaten,
maar dat kunt u hiernaast
gewoon natellen.
De vraag is eigenlijk
meer, hoeveel frankeer-
geldige zegels er op dit
poststuk waren geplakt ?
Een medewerker van
TNTpost, of hoe dat
tegenwoordig heten mag,
heeft er in Amsterdam op
13-V-11 gewoon overal
een stempel op gezet.

Maar dat zegt tegen-
woordig natuurlijk
helemaal niks meer !

Freek Versteegen

SLEUTELTJE
T.E.A.B.: 4 albums met P.T.T.-mapjes
Vanaf nr. 1 t/m 109.

 (071) 522 16 29

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS
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De informatie van de enquête moet
nog worden besproken.
Door het uitvallen van enkele bestuurs-
vergaderingen (gebrek aan bestuurs-
leden?), worden de resultaten - tot onze
spijt - later aan u gepresenteerd.

het bestuur

Resultaat enquête ?

Lekker genietend van jullie vakantie
klim ik weer eens in de pen, want ja
ook voor de redacteur is het komkom-
mertijd, dus bladvullend maken!
Over het verhaal van Erik den Boer,
‘S.S. Andrea Doria mythe - geheim?’

Nu postaal ben ik het volkomen eens:
er zijn weinig zegels uitgegeven ten
aanzien van de ramp. Mogelijk bij de
zoveeljarig herdenking van het feit dat
de ramp heeft plaats gevonden? Het
gaat om de tekst erbij vermeld en de
vragen die Erik er zo bij stelt.

Nu ik was toen de aanvaring plaats
vond ter plaatse met het emigranten-
schip ‘Waterman’, waarop ik geplaatst
was voor mijn marineverplichting.
Wij kwamen na het barkeren van 1000
emigranten in Halifax Canada naar
New York om ruim 900 Amerikaanse

studenten naar Europa te varen in het
kader van studentenuitwisseling.
Vanaf Cape Cod was het flink mistig.
Aangezien wij evenwijdig met de kust
voeren bij het eiland Nantucket, kreeg
de kapitein opdracht om manoevreer-
snelheid te varen. Omdat een groot
aantal schepen voor anker lag te wach-
ten op de ka in New York en er ook
geen schip vertrok, was er dus ook
geen meerplaats beschikbaar. De mist
was zeer dik gedurende een periode
van vier dagen.
De ramp met de ‘Andrea Doria’ is een
voorbeeld van het vertrouwen op de
navigatiemiddelen, in dit geval radar.
Maar ook het maatschappijbeleid en
prestige van op de klok varen zijn hier
debet aan. De brugbemanning op de
‘Andrea Doria’ bewijst dit, ondanks de
dikke mist voer het schip met snelheid
door om aan te meren in New York. De

Actie en reactie
‘Andrea Doria’ -
mythe - geheim?
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‘Stockholm’ daarentegen kwam uit
New York en was op weg naar Kopen-
hagen. Later vertrokken dan dat het
vaarschema aangaf, was hier alleen de
3e stuurman op de brug dat wijst op
de instelling van de zeewacht, m.a.w.
alleen de dienstdoende officier had de
verantwoording met ook de radar-
controle. Vermoedelijk is het hier fout
gegaan met gevolg dat de ‘Stockholm’
met volle vaart de ‘Andrea Doria’
midscheeps in zijn flank ramde.
Hierbij het boordbulletin dat op de
‘Waterman’ door de ‘sparks’ (marco-
nist) werd opgevangen ten aanzien van
de hulpverlening.

De meeste slachtoffers op de ‘Andrea
Doria’ zijn verdronken in de beneden-
hutten en machinekamer.

Conclusie: ondanks moderne middelen
en navigatiesystemen, is en blijft het
menselijk oog en oor het meest be-
kwame zintuig om te waarschuwen
voor calamiteiten tijdens minder gun-
stige weersomstandigheden zowel op
zee, als in de lucht en op het land.

Frans tot zover mijn verhaal, maak
er geen aanvaring van, maar meet het
rustig af in 'de Sleutelpost'.

Gerrit Anker

Op de door de 'Andrea Doria’ en
de ‘Stockholm’ uitgezonden SOS-
seinen zetten op deze drukke route
onmiddellijk negen schepen koers
naar de plaats van de aanvaring.
De van de kust uit opgestegen
vliegtuigen moeten wegens slecht
zicht terugkeren.
De Amerikaanse marine zond een
vliegdekschip, een onderzeeër,
een torpedoboot-escorte schip en
twee sleepboten te hulp.
De ‘Stockholm’ met zwaar in-
gedrukt voorschip en ruim één
onder water seint dat een schip
nodig is om het naar New York
te begeleiden.

De ‘Andrea Doria’ volgens Udo Lindenburg

Aanschaf benodigdheden

Zoals u wellicht weet kunt u een
abonnement ‘nieuwtjes’ afsluiten via
onze vereniging. Veel leden maken
hiervan al gebruik.
Een minder bekend feit is dat ook al-
lerlei toebehoren zoals catalogi, in-
steekboeken, albums, supplementen
via de vereniging kunnen worden aan-
geschaft.
Op al deze zaken krijgt u korting.
Heeft u interesse?
Neem dan contact op met
de heer W. Groenewegen
 (071) 589 13 34
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De postzegelvereniging in Ulm is
een trekpleister voor de hele regio.
Ulm is de stad waar Albert Einstein is
geboren. Dat heeft één lid geïnspireerd
om zo veel mogelijk over hem te ver-
zamelen.

De vereniging vergadert wekelijks in
het restaurant Ulmer Stuben aan de
Zingerstrasze. Een Duitser, van Itali-
aanse afkomst, vertelde mij dat men bij
elkaar kwam niet alleen om over post-
zegels te discussiëren maar men liet

zich ook het eten, de hapjes en vooral
het bier goed smaken.

Na een korte inleiding om 6 uur ’s
avonds door de voorzitter de heer Gün-
ter Thumerer liet ik (in postzegels) wat
over Leiden en onze vereniging zien.

Onlangs heeft de vereniging in het
Schwörhaus in Ulm een expositie
gegeven over de luchtvaartpioniers in
de regio. Het Schwörhaus is verweven
met de geschiedenis van de ruimtevaart
in de regio. Het gebouw heeft verschil-
lende functies gehad onder meer een
zetel van de regering en de rechtelijke
macht. Vandaar de naam: Schwörhaus
- een huis waar men de eed aflegt.
De vereniging heeft hiervoor een stem-
pel laten maken en heeft zelf voor de
afstempeling van de briefkaarten op het
postkantoor zorggedragen. Dat heeft de
vereniging een leuke zakcent opgele-
verd.
Veel facetten van de luchtvaartpioniers
zijn daar belicht.
Ferdinand Graaf van Zeppelin was de
uitvinder van een bestuurbaar lucht-

Postzegelen

in Duitsland

logo van de verenigin
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schip. Graf Zeppelin is op 21 oktober
1912 ereburger van Ulm geworden.
Dat gebeurde naar aanleiding van de
Zeppelinvlucht Friederichshafen Ulm
en terug. Graaf Zeppelin had de leiding
over die vlucht.

Ook speciale aandacht voor de eerste
Oost-West vlucht over de Atlantische
Oceaan. Op 13 april 1928 lukte het
twee piloten Hermann Köhl (die in
Ulm geboren is) en zijn Ierse co-piloot
James C. Fritzmarice en de vliegtuig
eigenaar Ehrenfried Günther Freiherr
von Hühnefeld de Atlantische Oceaan
in 36,5 uur over te steken.

Albrecht Ludwig Berblinger is in Ulm
geboren. Hij heeft in 1811 geprobeerd
een apparaat te ontwerpen waarmee hij
kon vliegen. Een postzegel uit de DDR
herinnert daaraan.

Kortom, Ulm mag zich met recht een
luchtvaartpioniers-stad noemen.

Hans van Waveren

het bijzondere stempel

Ferdinand Graaf van Zeppelin

de drie luchtvaartpioniers

Albrecht Ludwig Berbinger
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijzondere bijdrage voor 'de
Sleutelpost’ van december inleveren
tot en met 25 november 2011.

In dit nummer:

Serious Request
heeft wat met filatelie?
Aan de zegel hiernaast te zien wel.
En er is nóg een link.
Onze ‘partner’ in de persoonlijke post-
zegel van dit jaar, de jarige 3 October
Vereeniging komt - in samenwerking
met Zorg en Zekerheid en Sportcity -
in actie voor Serious Request (Rode
Kruis).
Zaterdag 1 oktober organiseren zij
een grootschalig Spinning Event!
Het evenement vindt plaats op de
Garenmarkt in Leiden met als doel om
zoveel mogelijk geld in te zamelen
voor het goede doel: moeders die zijn
beschadigd door oorlog en conflicten..
Het Rode Kruis kan deze vrouwen een
basis geven om voor hun kinderen te
zorgen en de hulpmiddelen aanreiken
om een inkomen te genereren.

Het bedrag zal geschonken worden
aan het Glazen Huis (3FM), dat dit jaar
van 18 december t/m 24 december in
Leiden staat.

Iedereen is welkom op 1 oktober van
10 - 13 uur om mee te doen.
U fietst toch ook mee?
Aanmelden kan via de website:
www.sportcity.nl/seriousrequest

Omdat postzegels verzamelen een vrij
statische hobby is, leek het me nuttig
om dit actieve festijn hier eens onder
uw aandacht te brengen.

Frans Hemelop

Filate-
listigheden
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Leidse Postzegel- en
Muntenhandel

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

Reeds meer dan 60 jaar leveren wij
landen- en motief abonnementen van

nieuwe uitgaven van alle landen
van de wereld.

Voor verenigingen en bedrijven
speciale kortingen.

Tevens vragen wij doorlopend te koop
Verzamelingen en Partijen

INKOOP VERKOOP



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


