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Redactieve

bijdrage

Uziet het: deze keer is het een extra
dikke aflevering.
In september was het een wat 'magere',
doordat de techniek haperde.
Dat is gelukkig opgelost en daarom
krijgt u vier extra pagina's in kleur.
Die vier pagina's zijn gratis; de andere
acht komen uit het Kleur Fonds.
Dat kan door de goede verkoop van
3 October-velletjes.
En ik heb toevallig een goed contact
met de penningmeester, dat scheelt.

Allereerst is de aandacht (en kleur) na-
tuurlijk voor de Pieterskerk, ons onder-
werp van de postzegel en de postzegel-
totaaldag. Hilbert Kamphuisen heeft
weer een interessante bijdrage geleverd
en vervolgt de reeks in 2012.
De Stichting Pieterskerk is enthousiast
over ons initiatief.
De jubilerende 50-jarige IV Philatelica
uit Leiden doet in januari met ons mee.

Zoals altijd in december worden alle
jubilarissen van dit jaar weer vermeld.
Voor het eerst is er een huisgenootlid
bij, dat is toch wel bijzonder aardig.

Er is ook weer een verslag van onze
filatelistische reporter, Hans van
Waveren. Deze keer uit Oostenrijk.
Met chocolade en bier en zelfs een link
naar Noord-Ierland.

Ge van Albada zou zo'n verslag graag
hebben geschreven vanuit Rapa Nui,
maar hij moest zich tevreden stellen
met 'Post van verre eilanden'. Zo'n reis
is waarschijnlijk voor iedereen wel een
droomwens.

Over dromen gesproken, 'De droom
van een schippersjongen' vraagt om uw
aandacht. Als u meer wilt lezen dan het
voorwoord, kunt u zien waar u uw
nieuwsgierigheid kunt bevredigen.

Egmond van Rijn heeft de worst van
Scooby Doo opgemerkt en mailde mij
al in het begin van oktober zijn 'Dit is
mijn postzegel'. Het rood en groen van
bak- en stuurboord vraagt, nee eist, een
kleurige pagina.
Wie volgt in maart met nummer 7?
U kunt er een velletje zegels aan over
houden!

En er zijn belangrijke mededelingen
van onze voorzitter a.i. en mijzelf.
Voor 2012: een belangrijk jaar.
Denkt u allemaal om uw vereniging?

Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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Agenda

december 2011

20 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling en,
het inzien van de kavels schriftelijke Kerstveiling

januari 2012

10 bestuursvergadering

15 Postzegeltotaaldag in gebouw K&G (zie blz. 15)

23 bijeenkomst voor de Jeugd

24 ledenbijeenkomst met veiling en
de gratis verloting tijdige betalers

27/29 Filatelie Beurs Loosdrecht (zie blz. 11)

februari 2012

14 bestuursvergadering

27 bijeenkomst voor de Jeugd

28 Algemene Ledenvergadering met veiling

maart 2012

2 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 189

13 bestuursvergadering

19 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 189

26 bijeenkomst voor de Jeugd

27 ledenbijeenkomst met Voorjaarsveiling

Zie ook de activiteitenagenda: blz. 11
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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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Inmiddels 27 jaar geleden werd ik lid
van de Leidsche Vereeniging van Post-
zegelverzamelaars. Reeds na een half
jaartje lid te zijn vroeg de toenmalig
voorzitter Jan Spijker mij of ik het be-
stuur van de Leidse vereniging wilde
helpen door de verzending van de
Sleutelpost op mij te nemen. Dit door
deze functie destijds over te nemen
van de heer Albada.

Nu zo'n 24 jaar geleden werd ik ver-
volgens gevraagd om deel uit te maken
van het bestuur van onze vereniging.
In de achtereenvolgende 24 jaren was
ik sectiehoofd en onderadministrateur
van de rondzenddienst in Oegstgeest,
een aantal jaren de verzender van de
Sleutelpost, voorzitter, vice voorzitter,
bestuurslid, en op dit moment ove-
rigens niet voor de eerste maal, ook
waarnemend voorzitter.

Omdat ik bijna 20 jaar geleden uit
Oegstgeest verhuisde en in Delft
woonachtig ben, betekent dit dat ik
zo'n 1.000 kilometer op jaarbasis moet
rijden om alleen al de bestuurs- en
ledenvergaderingen in Leiden te
kunnen bezoeken. Over de laatste 20
jaar was dit dus zo'n 20.000 kilometer.
In de zomermaanden is dit geen pro-
bleem, maar in de wintermaanden met
sneeuw, hagel, mist en gladheid was
dit vaak niet echt leuk.

Degenen die trouw de verenigings-
avonden bezoeken zal het niet zijn
ontgaan, dat ik vanaf februari 2010
met behoorlijke regelmaat om een
kandidaat vraag om de vacature van
voorzitter binnen onze vereniging in
te vullen. Tot op heden helaas zonder
enige reactie, zulks terwijl wij toch een
prachtige vereniging hebben, met een
goed bestuur. Mijn vaste overtuiging is
ook dat onze mooie vereniging toch op
zijn minst een voorzitter uit de Leidse
omgeving zou moeten hebben.

Na 24 jaar diverse functies binnen de
vereniging te hebben bekleed, vind ik,
dat het in februari 2013 tijd wordt om
mijn huidige functie binnen het bestuur
neer te leggen en mij niet langer her-
kiesbaar te stellen als bestuurslid.
Dan heb ik er 25 jaar binnen het
bestuur opzitten.
De reisafstand en de beschikbare tijd
zijn hierbij mede van invloed.
Nadrukkelijk wil ik hierbij wel aange-
ven dat de samenwerking binnen het
bestuur in al die jaren door mij als zeer
plezierig en prettig is ervaren.
Doordat er de laatste jaren steeds te
weinig mensen in het bestuur zitting
nemen, wordt er naar mijn mening
door de huidige bestuursleden wel erg
veel werk verzet! Ook dit zal dus snel
moeten verbeteren.

Van de

voorzitter a.i.
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Mijn besluit betekent dus dat er uit
onze leden (liefst op korte termijn)
maar in ieder geval ruim voor de jaar-
vergadering in februari 2013 een kan-
didaat voorzitter en een kandidaat
vice-voorzitter in het bestuur benoemd
zullen moeten worden. Daarnaast moe-
ten er ook nog twee andere bestuurs-
functies worden ingevuld. Natuurlijk
zal ik bereid zijn om de nieuwe kandi-
daten in te werken en daarvoor tot aan
het einde van het seizoen 2012-2013
met raad en daad bij te staan.
Dit betekent echter ook dat ik mij aan
het einde van mijn bestuurstermijn, in
februari 2013, niet langer herkiesbaar
zal stellen. Vanaf die tijd zal ik ook de
ledenvergaderingen minder frequent
gaan bezoeken.

Aan het einde van het jaar volgt hierbij
dus nogmaals mijn dringende oproep:
"Het zou ideaal zijn als zich op korte
termijn vier leden aanmelden voor de
binnen het huidige bestuur te verdelen
functies. Uiteindelijk gaat het erom het
voortbestaan van onze vereniging te
waarborgen.
De vraag is dus: wie neemt het stokje
in de komende maanden over?
Het hoeft wat mij betreft niet ineens
voor 25 jaar!

Hopende u hiermee voldoende te
hebben geinformeerd,
Met hartelijke groet,
Peter de Poorter

Verboden
toegang?

Misschien heeft u vanaf oktober dat
gevoel gehad bij de ingang van Rijn en
Vliet?
Na 19:00 uur is de receptie niet meer
aanwezig. We moeten er nu zelf voor
zorgen om alle leden op een gastvrije
manier binnen te laten.
Oplossing!
Naast een vrijwilliger (M/V) voor de
bar hebben we er nu ook twee nodig
als gastheer/-vrouw.
Op de bijeenkomst - bij de rondvraag -
worden deze vrijwilligers voor de vol-
gende bijeenkomst door de voorzitter
uitgenodigd .
En u blijft dus van harte welkom.

het bestuur

Nieuwe leden:
N. van Loef Leiden

Bedankt per 1-1-2012:
W. Kapteijn Hazerswoude
T.N.L. v.d. Kooij Oegstgeest
W. Langeraar Leiderdorp
H. van Loef Leiden
R.M.v.Ooijen-Ramondt Zoetermeer
E.A. van Rooij ‘s Gravenhage
A.van Rooij-v. Bommel ‘s Gravenhage
A.C. Vooren Tilburg

Overleden:
W.E. Pieterse Langeraar

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

Ledenmutaties
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om
20.25 uur. Hij heet ieder welkom, in
bijzonder de ereleden Groenewegen,
Hemelop, Hogendoorn en Vijlbrief.
Verder speciaal welkom voor de heer
G. Anker, die na een persoonlijk ver-
lies toch weer aanwezig is.
De heer en mevr. Van Oosten en de he-
ren Kamphuisen en Terwiel zijn afge-
meld. De heer G. Corba is afwezig
maar heeft tevens aangegeven zich te-
rug te trekken uit de veilingcommissie.
De voorzitter zal daarover nog met
hem spreken.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 21 juni hebben in de
Sleutelpost 2011-09 gestaan en worden
ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
De secretaris heeft van de vereniging
Haarlemmermeer een overzicht gekre-
gen van ruildagen. Belangstellenden
kunnen dat inzien. Verder vraagt hij
naar jaargangen Filatelie voor het
Franse Postmuseum (2004 t/m 2008).
De enquête is nog niet geheel uitge-
werkt. De voorzitter heeft wel een
bloemlezing gezien. Bij antwoord op
de vraag ‘wat mist u’, speelt betrok-
kenheid bij de vereniging en filatelie

een rol. Dat zal in de eerste plaats door
leden zelf ingevuld moeten worden.
De heer Hogendoorn heeft een artikel
over de ontwikkeling van het Acade-
misch Ziekenhuis in Leiden geplaatst
op Postzegelblog.
De voorzitter vraagt de aanwezige le-
den hoe zij denken over de trekking
van loten bij de halve euro loterij. Dit
is nu twee maal gebeurd via de compu-
ter met een programma van de heer G.
Corba. Hij vraagt of men dat wil voort-
zetten of de oude wijze van feitelijke
lootjes trekken wil handhaven. Circa
75% van de aanwezigen kiest voor de
oude manier van trekken. De voorzitter
geeft aan dat het bestuur waardering
heeft voor het programma van de heer
Corba maar ook zelf inschatte dat de
oude wijze van werken de voorkeur
zou verdienen. In het komende seizoen
wordt die dus gehandhaafd.

4. Verslag Rondzenddienst
Het verslag is opgenomen in de laatste
uitgave van de Sleutelpost.
Naar aanleiding van een vraag over de
hoge kosten van de acceptgiro ant-
woordt de heer Pieters dat de bank
deze kosten heeft verhoogd waardoor
dit verdubbelt in het komende jaar.
Bij het werken met acceptgiro’s is dit
echter onvermijdelijk. Het is daarom
wenselijk dat men bedragen tot € 10,-
contant in de rondzendtas stopt.
De heer Groenewegen leest het verslag

Uit de

leden-

vergadering

Ledenbijeenkomst
27 september 2011 - 53 aanwezigen
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van de Kascommissie voor. Zij advi-
seert de leden decharge te verlenen.
De vergadering gaat daarmee akkoord.

5. Video presentatie
De heer Hemelop presenteert de video
over het tot stand komen van de 3 ok-
tober postzegel. De aanwezigen waar-
deren dit met een fors applaus.

6. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
Van de 80 kavels gaan er 43 retour.

7. Doe is een gooi Quiz
De doe eens een gooi Quiz gaat over
de politie. Er zijn 2 leden die 9 van de
10 vragen goed hebben, de heren W.
Groenewegen en W. Karstel.

8. Halve Euroloterij
De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door de heer G. Slakhorst.

9. Rondvraag
De heer Van Gelderen vraagt naar het
onderwerp van de Postzegeltotaaldag
in 2012. De heer Hemelop vertelt dat
het gaat over de toren van de Pieters-
kerk die 500 jaar geleden is ingestort.
Mevr. Hemelop roept op zich te mel-
den als bar-vrijwilliger. Voor 25 okto-
ber melden zich mevr. ? en de heren
Groenewegen, Laterveer, Slakhorst en
F. Corba

10. Gratis verloting
De heer Neuteboom wint de eerste
prijs.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting
en roept op om bij de komende leden-
vergadering, op 25 oktober aanwezig te
zijn. Daarna sluit hij de vergadering.

1. Opening
De voorzitter opent en heet ieder wel-
kom, in bijzonder de ereleden Groene-
wegen en Vijlbrief. Verder heet hij de
heer Braakman bijzonder welkom. De
heer Braakman is al 45 jaar lid, maar
woont in Kazachstan,daardoor kan hij
slechts sporadisch aanwezig zijn.
De heren Hogendoorn, Kamphuisen en
Schilperoort zijn afwezig. Eveneens af-
wezig zijn de heer en mevr. Hemelop,
die hun 45 jarig huwelijk vieren.
De voorzitter wijst op de kleine verte-
genwoordiging van het bestuur. Dat
heeft dringend versterking nodig. Hij
doet nogmaals een beroep om zich te
melden voor een bestuursfunctie.
Hij vraagt de heer Vijlbrief deze keer
de lootjes te willen vouwen.

2. Notulen vorige vergadering.
De notulen van 27 september lagen ter
inzage en worden ongewijzigd vastge-
steld.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
De secretaris heeft van ‘Onder de Lou-
pe’ de Postzegelkoerier ontvangen.
De Leidsche afdeling van Philatelica
heeft verzocht, in verband met hun 50
jarig jubileum, samen te mogen werken

(Vervolg op pagina 12)

Ledenbijeenkomst
25 oktober 2011 - 54 aanwezigen
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Activiteiten

agenda

2 januari
persoonlijke postzegel KLM Europa
velletje van 10 gelijke gegomde Pers.
postzegels - € 8,50, waarde ‘Europa’
persoonlijke postzegel KLM Wereld
velletje van 10 gelijke gegomde Pers.
postzegels - € 9,50, waarde ‘Wereld’

15 januari
Pieterskerk Leiden

velletje met 10 gelijke gegomde
zegels € 5,– (leden) € 6,– (niet-leden)

30 januari
Mooi Nederland - Mattenburgh
velletje met 5 gelijke gegomde
zegels - € 2,50
Mooi Nederland - Amstenrade
velletje met 5 gelijke gegomde
zegels - € 2,50
Het Nederlandse Rode Kruis
velletje van 6 met 3 verschillende ge-
gomde zegels - € 3,– + 1,50

27 februari
Mooi Nederland - Trompenburg
velletje met 5 gelijke gegomde
zegels - € 2,50
Mooi Nederland - Vollenhove
velletje met 5 gelijke gegomde
zegels - € 2,50
125 jaar Albert Heijn
velletje met 10 gelijke zelfklevende
zegels - € 5,–
125 jaar Leger des Heils
velletje met 10 gelijke zelfklevende
zegels - € 5,–

Nieuwe emissies

Het is de 24e keer in de reeks.
Vorig jaar bezochten ruim 3.500
bezoekers de beurs, een bewijs voor
haar populariteit.

Op vrijdag om 13.00 uur opent de
FILATELIEBEURS 2012 de deuren.
De openingstijden zijn:
vrijdag 27 januari: 13.00-18.00 uur
zaterdag 28 januari: 10.00-17.00 uur
zondag 29 januari: 10.00-16.30 uur

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

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

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

27, 28 en 29 januari 2012

G
een

ruilbeurs
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bij de organisatie van de Postzegelto-
taaldag op 15 januari 2012. Het be-
stuur vindt dat een goed idee. De plan-
nen zullen de komende bestuursverga-
dering worden doorgesproken.
Leden die op de Postzegeltotaaldag
willen exposeren worden verzocht zich
aan te melden.

4. Aannemen nieuw lid
De vergadering stemt in met het aanne-
men van de heer N. van Loef als nieuw
lid van de vereniging.

5. Jubilarissen
De vereniging heeft weer veel jubila-
rissen. Van de aanwezige jubilarissen
zijn de heren J.A.A. van Biezen en
A.G.C. Blonk 50 jaar lid en krijgen
van de voorzitter de gouden speld. De
heer H.D. Scheer is 40 jaar lid en krijgt
de zilveren speld. Mevrouw E. de Ru-
Romijn en de heer A.J. Flerig zijn 25
jaar lid en krijgen de bronzen speld.
Tevens krijgen de aanwezige jubilaris-
sen als attentie een fles wijn. Er wordt
een groepsfoto gemaakt voor de Sleu-
telpost.
De heren A. Buurman en R.M.N. van
der Linden, 40 jaar lid, en mevrouw
M.C.M. van Beek-Flerig en de heer
H.J. Best, 25 jaar lid, hebben gemeld
helaas niet aanwezig te kunnen zijn.
Van de heer G.G. van Klaveren, die 50
jaar lid is, is geen reactie ontvangen.
Aan afwezige jubilarissen worden de
spelden toegezonden.
De heer J. van der Steen, die 40 jaar lid
is, heeft aangegeven geen prijs te stel-
len op ontvangst van de speld.

6. Veiling
De veiling verloopt vlot; er gaan van
de 80 kavels 30 retour.

7. Doe is een gooi Quiz
Deze wordt gewonnen door mevrouw
T. Kuiper.

8. Halve Euroloterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
mevrouw De Ru.

9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik van gemaakt.

10. Gratis verloting
De heer Terwiel wint de eerste prijs.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept iedereen op om op 22 novem-
ber aanwezig te zijn. Daarna sluit hij
de vergadering.

De voorzitter opent met een welkom,
in het bijzonder de ereleden de heren
Groenewegen, Hemelop, Hogendoorn
en Vijlbrief. Verder heet hij mevrouw
De Rijk, die voor het eerst aanwezig is
bijzonder welkom en hoopt dat zij ook
lid zal worden.
De heren Kamphuisen, Bosmans, Van
Dijk en Terwiel zijn afwezig.
De notulen van 25 oktober lagen ter in-
zage en worden onveranderd vastge-
steld.
De secretaris heeft informatie over de
Eindejaars beurs. Geïnteresseerden
kunnen het aan de bestuurstafel inzien.

(Vervolg van pagina 9)

Ledenbijeenkomst
22 november 2011 - 53 aanwezigen
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Met de Leidsche afdeling van Philate-
lica is een gesprek geweest over sa-
menwerking bij de organisatie van de
Postzegeltotaaldag op 15 januari 2012.
Daar zijn goede afspraken over ge-
maakt.
De interessante videopresentatie over
Brazilië wordt zeer gewaardeerd.
Bij de veiling gaan van 80 geveilde ka-
vels er 35 retour.
De doe eens een gooi Quiz heeft twee
winnaars: de heren Van As en Flerig.
De hoofdprijs bij de halve euro loterij
is voor de heer Van Biezen.
Op een vraag van de heer Hogendoorn
wanneer de Bondspas wordt uitgereikt
antwoordt de voorzitter dat deze uit
kostenoverwegingen met de Sleutel-
post in december wordt meegezonden.
De heer Schilperoort vraagt hoe het zit
met de toegang van de vergaderzaal.
Moeten de leden dat zelf regelen? De
voorzitter legt uit dat de balie bij Rijn
& Vliet tegenwoordig om 7 uur sluit.
Het bestuur zal daar in de komende
vergadering over spreken. De heer De
Ru suggereert in het vervolg in K&G te
gaan vergaderen. De voorzitter geeft
aan dat de vereniging wel aan contrac-
ten is gebonden.
De heer Flerig bedankt de heer Van
Melle voor zijn voortdurende hulp bij
de veiling.
Mevrouw Besseling wint de eerste prijs
bij de gratis verloting.
De voorzitter bedankt de barbezetting.
Hij roept iedereen op bij de ledenver-
gadering op 20 december (de derde
dinsdag!) aanwezig te zijn. Daarna
sluit hij de vergadering.

uitnodiging voor de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op 28 februari 2012

AGENDA:

• opening door de voorzitter

• vaststellen notulen 24 januari

• ingekomen stukken en mededelingen

• jaarverslag 2011 secretaris

• financieel jaarverslag 2011 (jaarverslag
penningmeester ligt al op 24 januari ter
inzage)

• voorstel contributie 2013 (zie pag. 30)

• verslag kascontrolecommissie

• jaarverslag veiling 2011

• jaarverslag 2011 adviescommissie
voor leden en erfgenamen

• benoeming adviescommissie
geen
(zittende leden: J.J.M. Pieters - W. Groenewegen)

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

• bestuursverkiezing
aftredend:
J. v.d. Kasteele (herkiesbaar)
- vacant: twee plaatsen!
Tot een week voor de vergadering kunnen
(tegen-)kandidaten worden aangemeld bij de
secretaris; dit voorstel moet vergezeld gaan van
een bereidverklaring van de kandidaat.

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur

LAAT OOK ÚW STEM HOREN
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In februari 2013 eindigt mijn negende
periode in het bestuur.
Vanaf februari 1986 tot februari 2013
is 27 jaar; wie had het daar over ‘wat
vliegt de tijd’?

Ruim op tijd wil ik u allemaal op de
hoogte brengen dat ik mij in 2013
niet meer herkiesbaar stel.
Tijdens de bestuursvergadering
van 8 november heb ik mijn mede-
bestuursleden al ingelicht.
Ik heb het in al die jaren graag, met
plezier en met al mijn mogelijkheden
voor u en onze vereniging gedaan,
maar ik stap in 2013 uit het bestuur.

U hoeft niet verschrikt op te kijken,
want ik loop niet weg.
Als het bestuur en u allen het goed
vinden, wil ik graag 'de Sleutelpost'
blijven maken. Dat doe ik in 2012
tenslotte pas 20 jaar. En dat is leuk,
dat hou ik nog wel even vol.
En mocht u voor 2014 een amateur-
postzegelontwerper zoeken, dan kijk ik
Bep nog wel even lief aan en dan mag
ik dat van haar nog wel blijven doen.

Maar het penningmeesterschap geef ik
op. Met alles dat daar langzaam is aan-
gegroeid.
De barcommissie, en nog heel veel
andere zaken, ga ik al in de loop van
2012 overdragen.
'En aan wie dan?' vraagt u zich af.
Voor een deel aan de secretaris, Jan
van de Kasteele, en aan alle andere
medebestuursleden.
Alle andere medebestuursleden?

Ja mensen... en daar zit hem precies de
kneep... die medebestuursleden hebben
we niet voor het opscheppen.
Er komt bij dat Peter de Poorter, onze
voorzitter-ad-interim/vice-voorzitter,
onze club ook al bestuurt sinds 1988.
En hij stelt zich - gelijk met mij - ook
niet meer herkiesbaar in februari 2013
(u las het in Van de voorzitter).
Dan blijven er maar drie bestuursleden
over en dat is natuurlijk veel te weinig
om de vereniging gezond te houden.
Vandaar dat Peter de Poorter in zijn
verhaal om vier, ja VIER kandidaat-
bestuursleden vraagt.

Het bestuur vraagt sinds het vertrek
van Willem Hogendoorn om twee
bevlogen leden en nog steeds zijn
die twee niet komen opdraven.
Dat klinkt niet zo leuk, allemaal.
Maar, beste leden, het zal er toch van
moeten komen! Anders gaat de meer
dan 70-jarige Leidsche vereeniging van
postzegelverzamelaars op z'n oude dag
toch nog - bestuurlijk gezien - dood.
En waar moet ú dan op de vierde
dinsdag van de maand heen?
U mag het in de komende periode
zeggen. En u hoeft niet te wachten
tot februari 2013. Het liefst horen wij
iets van u voor februari 2012.
Dan kunt u gelijk aanschuiven om
van Peter en mij, en natuurlijk van
onze medebestuursleden, te horen
hoe succesvol u bezig kunt zijn voor
UW medeleden.
Ik wens u daartoe wijsheid en succes.

Frans Hemelop

‘Een kat met negen levens ?’
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In 2012 organiseert uw vereniging
- voor de zevende keer - de traditonele
Postzegel-totaal-dag.
Dat is een dag, waarop veel facetten
van het verzamelen van postzegels
aan bod komen, voor het hele gezin.
Noteer dus in uw agenda:

Datum: zondag 15 januari 2012,
vanaf 10.30 tot 16.00 uur

Plaats: Verenigingsgebouw K&G,
2315WE Leiden, J.C. de Rijpstraat 29
(industriegebied De Waard)

Wat is er te doen?
Voor ieder wat wils, zoals:
• gezellige ruilhoek
• jeugdhoek met postzegelberg
• postzegelstapelen voor de jeugd

van 6-12 jaar
• gratis taxatie van uw meegenomen

materiaal
• handelarenstands
• interessante 1-kader-opstellingen
• kleine verenigingstentoonstelling:

’de Pieterskerk is
500 jaar mooi,

ook zonder toren’

In 1121 wijdde de graaf van Holland
op deze plek een kapel aan Petrus en
Paulus.

Onder de naam Sint Pieter werd
de eerste kerk van Leiden door de
eeuwen heen steeds verder vergroot.
De sleutels die Petrus als poort-
bewaarder van de hemel bij zich
draagt, verschenen ook in het stads-
wapen van Leiden.
U komt 15 januari toch ook kijken?

Het bestuur

Postzegel totaaldag

15 januari 2012

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

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

Mail (via de site: http://www.lvpv.nl) naar: f.hemelop@wxs.nl, u ontvangt z.s.m. bericht terug.
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Op zaterdag, 12 november nam
Jannetje Koelewijn - publiciste NRC -
het eerste exemplaar van de auto-
biografie (deel 1) ‘De Droom van
een schippersjongen’ in ontvangst.

Voorwoord
Het schrijven van een autobiografie
(beschrijving van je eigen levensgang)
is leuk werk. Het wonderlijke is dat je
je veel meer herinnert dan je dacht te
weten. De ene gedachte stimuleert een
volgende. Je levensgeheugen blijkt
veel voller te zitten met ervaringen dan
je vermoedde. Het is een ledigings-
proces van een overvolle container.
Veel zintuigen spelen daarbij een rol.
Soms zie je een persoon helder voor
je maar kost het veel moeite om zijn
naam te vinden, soms ruik je iets en
ineens herinner je je daarbij allerlei
finesses waaraan je lang niet dacht of
je hoort geluiden die niemand anders
hoort. Helder en klaar en je bevind je
in een concertzaal bij een bijzondere
gelegenheid en je vader staat voor je
en vertelt iets over zijn leven.
Al je zintuigen, zien, horen, ruiken,
soms ook voelen of strelen, maken
je herinneringen los. Soms incorrect,
maar vaak ook treffend juist. Je wordt
dan weer die jongen, die nieuwsgierige
jongen, die zoekend naar een stukje
van een grote legpuzzel, ineens een
stukje vindt dat dan met snelheid in-
eens het beeld vormt waardoor je weet
dat het geen huis wordt maar een
onderdeel van een kerk is.
Kortom schrijven opent een realiteit
van vroeger. Er ontstaat diepte in het
waarnemen.

Ik schreef dus
overwegend
voor mezelf
en realiseer
me het geluk
dat ik kreeg.
Veel dingen
krijg je op-
nieuw lief en
geleidelijk
groeit een besef van dankbaarheid.
Die duidelijkheid wilde ik zelf
nadrukkelijk voor ogen houden.

Hilbert Kamphuisen, Oegstgeest

Vooral ter nagedachtenis aan
mijn vrouw Ammy Kamphuisen-Jaburg
*28-04-1934 † 27-09-2007

Het boekje is verkrijgbaar bij
de Rijnlandse Boekhandel,
Lange Voort 35/37,
2343 CB Oegstgeest

‘De Droom van een schippersjongen’
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Inleiding
Aan het eind van deze zomer vroeg
onze redacteur Frans Hemelop, mij
voor de Sleutelpost anno december
2011, een bijdrage te leveren over de
Pieterskerk te Leiden.
Het accent zou op de in 1512 in-
gestorte toren moeten liggen; een
gebeurtenis van 500 jaar geleden.
Zijn keuze was om voor onze post-
zegeltotaaldag in januari 2012 een
postzegel (zijn 5e historische daad)
te ontwerpen over deze kerk.
Hij was bijzonder gefascineerd door
dit prachtige, laatgotische gebouw en
door de toren van ca. 110 meter
hoogte (inclusief de houten spits van
ongeveer 35 meter) die in de nacht
van 4 op 5 maart 1512 plotseling in-
stortte zonder bekende oorzaak.
Er vielen geen slachtoffers en het or-
gel (uit 1398) bleef vrijwel gespaard.

Het orgel
Het orgel werd ook al voor de ramp
regelmatig aangepast, o.a. door
Jacob van Bilsteyn (ca. 1445), en
wat later door Jan van Covelens
omstreeks 1530 en Hendrik Niehof
om en nabij 1550.
Het kreeg tussen 1636 en 1643 zijn
huidige omvang en signaturen van
de gebroeders Van Hagerbeer en zo
heet het nu: ‘Hagerbeer-orgel’. Het
juweel telt in het front 150 pijpen
van allerlei leeftijd. Net zoveel als
er psalmen in de Bijbel staan.

De toren
Het is mij niet gelukt om meer te
vinden over de oorzaak van dit
plotselinge instorten van de toren.

Binnenkort verschijnt een zeer
uitvoerig bouw- en geschiedkundig
werk bij uitgeverij Waanders over
de aspecten van de Pieterskerk.
De verschijning van het, door de
auteurs Elizabeth den Hartog en John
Veerman, geschreven onderzoek is
een paar maal uitgesteld en zal pas
op 6 december plaatsvinden; te laat
helaas om u daar nu over te kunnen
berichten. Dat wordt dus mogelijk
in 2012 duidelijker?

Deze kolos met een hele spitse, hou-
ten punt (zie postzegel ontwerp van
Frans) is omstreeks 1350 gebouwd.

De Pieterskerk

te Leiden

De Pieterskerk omstreeks 1500
© Architectenbureau Veldman-Rietbroek-Smit
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Het was destijds een baken voor de
schepen in de Noordzee en kreeg de
bijnaam ‘Coningh der Zee’. De toren
behoorde bij de drie hoogste bouw-
werken van Europa. Maar ineens was
hij weg en werd nooit meer herbouwd
door gebrek aan financiële middelen.
Het is niet bekend of er daarna veel
schepen in nood kwamen en kennelijk
vond men dat de kerk ook zonder toren
voldoende imposant was.
Het kerkschip werd aan de westzijde,
waar de toren had gestaan, uitgebreid
in 1565.

Hierbij werd materiaal van de toren
hergebruikt, zoals bij de recente grote
restauratie (2001-2010) is vastgesteld.

Het is niet gelukt (via het KNMI te de
Bilt of via Google informatie te vinden
over de weersomstandigheden ten tijde
van het instorten van de toren.
Mogelijk zijn er destijds constructie
fouten gemaakt?
Het kan bijna niet dat er geen geschrif-
ten, journaals of berichten zijn over
zo’n geweldige instorting van een
monument.

De Pieterskerk is zelfs zonder toren mooi en imposant.
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Maar ik heb het niet kunnen vinden.
Zo’n ontdekking is voor mij als ama-
teur op dit gebied niet weggelegd.
Ik ben natuurlijk niet zo’n archief des-
kundige. ‘Mannen kunnen nooit wat
vinden’, zei mijn vrouw vroeger.
Misschien vermelden de auteurs van
Waanders iets meer?

De kerk
Volgens de overlevering stichtte het
Hollandse Gravenhuis in 1121 een ka-
pel in Leiden dicht bij de woning van
de graven van Holland, Gravenstein.
Deze kapel ontwikkelde zich tussen de
vroege 12e en de late 14e eeuw tot de
belangrijkste parochiekerk van Leiden.
In 1121 werd de kapel gewijd aan de
heiligen Petrus en Paulus door Gode-
bald, de 24e bisschop van Utrecht.
Graaf Floris V werd in zijn kapel ge-
doopt.
De patroonheilige Petrus (rots) wordt
in de Bijbel (zie Mattheus 16 vers 19)
beloofd ‘... Ik zal u de sleutels geven
van het Koninkrijk der hemelen...’.
Hieraan heeft Leiden haar stadswapen
te danken: Leiden Sleutelstad, met
twee gekruiste sleutels.

De hemel heeft kennelijk meerdere
vertrekken? Of is de tweede sleutel
een reserve sleutel, want de ene lijkt
precies op de andere.

Rond 1390 werd een begin gemaakt
met de bouw van een geheel nieuwe
(St.) Pieter. In de eeuwen die hierop
volgden is er voortdurend gebouwd
en verbouwd tot het gebouw dat er nu
staat.

Er zijn noodreparaties uitgevoerd na de
ramp met het kruitschip in 1807. Eerst
in 1880 werd een grondige restauratie
begonnen die tot 1931 zou duren, tot
het begin van de grote crisis die de
wereld in 1929 trof. In 1938 werd de
kerk van haar - vermoedelijk Calvinis-
tische - pleisterlaag ontdaan.

De Pieterskerk in 1121 op huidig grondvlak
© Architectenbureau Veldman-Rietbroek-Smit

Jezus zegt: ‘Jij bent Petrus, de rots waarop ik
mijn kerk zal bouwen. Ik zal je de sleutels van het

koninkrijk van de hemel geven.’
Peter Paul Rubens

(1577–1640)
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In 1971 werd de kerk onttrokken aan
de eredienst en er kwam in 1975 een
stichting voor het beheer.
Deze aparte stichting voerde een in-
grijpende verbouwing (1978-1982) uit
en verhuurt de kerk voor allerlei evene-
menten. De universiteit is een van de
belangrijkste huurders, maar ook in
1925 kreeg koningin Wilhelmina reeds
aldaar haar eredoctoraat, gevolgd door
Sir Winston Churchill in 1946.

De meest recente restauratie vond
plaats van 2001-2010 en is wellicht de

kostbaarste (25.000.000 euro) en in-
grijpendste sinds de ramp met het
kruitschip. Het rijk nam hiervan 50%
voor zijn rekening. De gemeente en tal
van private instellingen en personen
brachten de andere 50% bijeen.

Het werd een geweldige uitdaging voor
architectenbureau Veldman/Rietbroek/
Smit en bouwbedrijf Burgy.
Een werkelijk ‘verheven’ klus met een
scherp oog voor de vele historische
kenmerken die deze gigant in zich
bergt.

In de Pieterskerk komt geschiedenis samen: Pilgrim Fathers, Wilhelmina, Cleveringa en Churchill.
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Men vond schilderingen op balken,
inscripties op orgelpijpen en ontdekte
fijnbewerkte kraagstenen uit de mid-
deleeuwen. Balken en kappen moesten
verwijderd worden om van de bonte
kraagkever af te komen, veel natuur-
steen en glas in lood moest worden
vervangen en vloerverwarming werd
aangebracht. Kortom een prachtig pro-
ject waarbij veel onderbrekingen ver-
moedelijk noodzakelijk zijn geweest
vanwege nader specialistisch onder-
zoek van de talrijke kunsthistorische
elementen die soms zeer verrassend en
onvermoed werden ontdekt.

En iedere vondst vormt natuurlijk het
begin van nader onderzoek. Immers bij
zo’n project is een team van deskundi-
gen betrokken, zoals architecten,
bouwhistorici, monumentenzorgers, de
Stichting Pieterskerk, aannemer, tim-
merlieden, metselaars etc. etc.
Een gevoel van diep respect is hier op
zijn plaats en de door onze vereniging

gegeven aandacht voor deze uitput-
tende restauratie mag worden opgevat
als een dankbetuiging aan alle gemoti-
veerde medewerkers die de klus heb-
ben geklaard.

De Pieterskerk staat het hele jaar 2012
centraal in onze Leidsche vereeniging
van postzegelverzamelaars.
Wij hebben inmiddels ervaring om met
de geschiedenis van Leiden gepast en
stimulerend om te gaan.

De restauratie 2001 - 2010 een ‘verheven’ klus.

De Pieterskerk vandaag de dag.
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In 2008 koos Frans Hemelop met steun
van het gehele bestuur voor de grond-
legger F. Kaiser (1808-1872) van de
Leidse Sterrenwacht, in 2009 koos hij
voor het verblijf van de Pilgrim Fathers
(1609-1621). Hij maakte eveneens een
mooie postzegel over de moedige
Cleveringa (november 1940) in 2010
en vervolgde in 2011 met een zegel ter
ere van het 125 jarig bestaan van de
3 October Vereeniging en nu zal
inmiddels traditiegetrouw in 2012 de
Pieterskerk met een postzegel worden
vereeuwigd.

Dank je Frans, voor nu en nog eens.

Hilbert A.C. Kamphuisen
2e secretaris en PR functionaris

Literatuur.

1. Hemelop, Frans - penningmeester, redacteur
en... postzegelontwerper vanaf 2005.

2. Kennisneming aantekeningen bij bezoeken
in de Pieterskerk.

3. Mattheus 16, vers 19. NBG.
4. Bulletin Uitgever Waanders ‘Over de

Pieterskerk in Leiden’ (2011).
5. Veerman, John namens de Stichting Bouw-

historie (zie www. etc.)
6. Vriendenbericht 09-11, Pieterskerk, Leiden.
7. Wikimedia Foundation (5 oktober 2011).
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6

it is mijn postzegel

... en weet u waarom?

Toen ik 17 was en mijn jeugdpost-
zegelverzameling ergens in een UNO-
album van de hele wereld in een kast
lag, kwam mijn vader thuis met een
grote collectie, die toebehoorde aan
een oudere dame. Zij wilde daarvan
af en dacht er misschien nog wat
voor te kunnen krijgen.
De kern van de collectie was een in-
steekalbum Frankrijk, met vele kleur-
rijke en prachtige zegels.
Twee ervan sprongen ogenblikkelijk in
het oog. Toen ik ze zag was ik meteen
en voorgoed verkocht: die collectie
wilde ik graag hebben en daarin zou-
den die zegels de kern worden voor
een nieuw verzamelgebied, Frankrijk,
omdat het de mooiste zegels waren die
ik ooit had gezien. Het betrof de twee
zegels ‘Samothrace’, van een beeld dat
in het Louvre staat. Afgebeeld is een
vrouwenfiguur, zonder armen of
hoofd, maar met vleugels. Er is veel
discussie over reden en oorsprong van
het beeld. Volgens de deskundigen, die
het opgroeven, aan de noordkant van
het eiland Σαμοθρακη (Samothraki),
stelt de vrouw de godin Niké voor.
Het wordt ook wel ‘gevleugelde victo-
rie’ genoemd. Het beeld was gemaakt
als symbool voor de overwinning in
een locale zeeslag, maar welke en wan-
neer die plaatsvond is nog onderwerp
van verhit debat.

De meest gang-
bare hypothese
is dat het een
slag betrof tus-
sen Philips V
van Macedonië
en een van de
heersers van
Antiochië of
van Pergamum,
tussen 190 en
165 v. Chr.

Vreemd dat er
twee zegels
zijn, want er is
maar één beeld.
Vreemd ook dat ze rood en groen zijn,
want het beeld is wit. Maar de perfecte
gravure, door Jean-Antonin Delzers

1

(1873-1943), en de ragfijn gekozen
kleuren, trokken mijn aandacht en
wonnen mij voor de filatelie.
Ook nu nog, nu mijn collectie gegroeid
is, vind ik ze nog steeds mijn mooiste
zegels.

De tweede reden voor hun aantrek-
kingskracht is dat het een maritieme
voorstelling betreft, de overwinning
bij Samothracië was immers een zee-
gevecht. Het echte beeld staat in het
Louvre op een bijbehorende sokkel,
die de boeg van een schip voorstelt.
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Kort na het verwerven van de zegels
ging ik naar de Marine, in opleiding tot
marineofficier. Wie weet inspireerden
de zegels mij daar ook bij.

Tenslotte, dat heeft zelfs de ontwerper
niet beseft denk ik, zijn de gekozen
kleuren juist die van de boordlichten
van een vaartuig: groen aan stuurboord
en rood aan bakboord. Nautischer kan
het niet. Het zal dan ook niemand ver-
wonderen dat, naast Frankrijk, mijn
tweede collectie het thema ‘maritiem’
is geworden, Ook daarvan vormen
Yvert/Cérès 354 en 355 de kern.

Egmond van Rijn
Oegstgeest

1 Zie het artikel in Timbres-Magazine
van januari 2011.

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/

Van de redactie:
Met de nrs 1, 2, 3 en 4 lieten Gerard
Slakhorst, Gerrit Anker en Freek Ver-
steegen al zien wat de bedoeling is met
de rubriek ‘Dit is mijn postzegel’.

Na nr 5 van Matthijs - kleinzoon van de
redacteur - en ‘Cinderella’ Scooby Doo
in september dankt de redactie Egmond
van Rijn voor deze ‘No. 6’.

Neem deze bijdragen als inspiratie voor
het inzenden van úw aflevering van ‘Dit
is mijn postzegel’.

De ‘worst‘, een velletje persoonlijke
postzegels, hangt daabij nog steeds
voor ‘uw neus’.

de redactie
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Philatelica is jarig

De vereniging van postzegelverzame-
laars Philatelica Leiden bestaat dit jaar
50 jaar. De verjaardag zal pas worden
gevierd in 2012, namelijk tijdens de
Postzegeltotaaldag van de LVvP op
15 januari 2012.
Op die dag zullen enkele zeer trouwe
leden van de vereniging in het zonnetje
worden gezet omdat ze nagenoeg vanaf
het begin in 1961 lid zijn.
De jarige trakteert alle bezoekers op de
Postzegeltotaaldag op een gratis loterij
met mooie en waardevolle prijzen; de
zegels zijn door een lid van de vereni-
ging ter beschikking gesteld. De loterij
wordt als het ware doorlopend gehou-
den, zodat u niet de hele dag aanwezig
hoeft te zijn.

Philatelica Leiden heeft ter gelegen-
heid van de feestelijke gebeurtenis een
aantrekkelijke persoonlijke postzegel
ontworpen. Het ontwerp verwijst naar
het logo dat de Federatie I.V. Philate-
lica jarenlang heeft gevoerd: zegel 287
van de NVPH-catalogus.
Het gaat om de markante driehoekige
zegel die Pallas Athene, de godin der
wijsheid, laat zien.

Verder staat de naam van onze ver-
eniging op de zegel en komen uiteraard
de toepasselijke jaartallen erop voor.
De zegel is op de Postzegeltotaaldag in
velletjes van tien te koop voor € 4,60
per velletje. Maar ook te bestellen na
overmaking van € 4,60 (of een veel-
voud daarvan) plus € 0.46 op bank-
rekening 228341 ten name van Philate-
lica Leiden Rondzending, onder ver-
melding van uw naam en adres.
U krijgt de bestelling dan toegezonden
in een envelop die uiteraard is gefran-
keerd met de persoonlijke zegel.
U merkt dat u de verhoging van de
frankeertarieven per 1 januari 2012
op deze manier vóór kunt blijven!

H.W. van den Blink
secretaris
Philatelica Leiden
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Er werden elf jubilarissen aange-
schreven. Van de negen die de speld
op prijs te stelden, waren er vijf bij
de uitreiking op 25 oktober.
Uit handen van de vice-voorzitter,
Peter de Poorter, ontvingen zij hun
gouden, bronzen of zilveren draag-
speld, vergezeld van een fles wijn.
De andere vier jubilarissen hebben
per post hun speld ontvangen.
Alle jubilarissen in het jaar 2011 zijn
vermeld in het overzicht.
Wij zijn zeer verheugd met zo’n ‘harde
kern’ van trouwe leden.
Alle elf jubilarissen feliciteren wij hier
(nogmaals) van harte.

Wij hopen dat zij nog vele jaren lid
van onze vereniging kunnen - en
vooral willen - blijven.

het bestuur

J.A.A. van Biezen (1) Leiden 50 jaar 22-3-1961

A.G.C. Blonk (2) Leiderdorp 50 jaar 25-1-1961

C.G. van Klaveren Woubrugge 50 jaar 25-1-1961

A. Buurman Wassenaar 40 jaar 28-9-1971

R.M.N. van der Linden Leiden 40 jaar 28-9-1971

H.D. Scheer (4) Hazerswoude Drp 40 jaar 1-11-1971

J. van der Steen Leiden 40 jaar 1-10-1971

H.J. Best Leiden 25 jaar 27-5-1986

M.C.M. van Beek-Flerig Leiden 25 jaar 25-11-1986

A.J. Flerig (3) Leiden 25 jaar 17-11-1986

E. de Ru - Romijn (5) Leiden 25 jaar 1-5-1986

Jubilarissen

2011 in het

zonnetje

Van links naar rechts: op lijst van 1 t/m 5.
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De nieuwe bondspas

Wilt u weten welke voordelen de
Bondspas biedt? Of weten hoe u de
Bondspas kan activeren?
Hieronder staan de belangrijkste pun-
ten over de KNBF Bondspas.
Aan de Bondspas zijn zowel filatelisti-
sche als niet filatelistische voordelen
verbonden.

Filatelistische voordelen:
Door het activeren van de Bondspas op
de KNBF-website krijgt u toegang tot
een groot aantal onderdelen op de web-
site. U doet dit door op het hoofd-
scherm, rechts bovenin, zich aan te
melden door op ‘nieuw account?’ te
klikken. Vervolgens moet u de ge-
vraagde informatie opgeven. De ge-
bruikersnaam en het wachtwoord moet
u zelf bepalen. De filatelistische voor-
delen die het gebruik van de Bondspas
biedt zijn de volgende:
Het kunnen bekijken van veel filate-

listische informatie op de website.
Het in contact kunnen komen met

medeverzamelaars.
Het kunnen krijgen van toegang tot

de Bondsbibliotheek, een van de
grootste, best voorziene filatelistische
bibliotheken in de wereld.

Het kunnen deelnemen aan cursussen
die regelmatig worden gegeven aan
beginnende exposanten op tentoon-
stellingen.

Het kunnen gebruikmaken van een
verzekering afgesloten door de
KNBF als u uw postzegelcollectie
thuis wilt verzekeren.

Het met korting kunnen kopen van
door de KNBF uitgegeven post-
zegels.

Niet filatelistische voordelen:
De KNBF werkt voor de Bondspas
samen met de Voordelengids. Hierdoor
krijgt u bij aankopen direct korting op
vertoon van uw Bondspas bij duizen-
den ondernemingen. Daarnaast kunt u
in de webwinkel van Voordelengids
vele artikelen kopen tegen inkoops-
prijs. Indien u gebruik wilt maken van
de voordelen die worden geboden dan
dient u zich aan te melden op de web-
site van Voordelengids
(www.voordelengids.eu).
Op het hoofdscherm, links bovenin,
kunt u in het gedeelte ‘Inloggen’ zich
aanmelden door op ‘Account aanma-
ken’ te klikken. Vervolgens wordt er
een klantnummer gevraagd. Hier vult u
het nummer van de KNBF Bondspas
in. De rest wijst zich vanzelf.

(bron: http://www.knbf.nl)
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Als er één eiland is dat tot de ver-
beelding spreekt en waarvan (bijna)
iedereen wel eens heeft gehoord dan is
het wel Paaseiland (in Spaans: ‘Isla de
Pascua’, in het inlands ‘Rapa Nui’).
Het eiland is bekend van de immens
grote beelden (afb. 1), Moai genoemd,
die wel enkele tonnen wegen. De beel-
den zijn door de vroege inwoners uit-
gehouwen uit de rotsen en neergezet.
Het hoe en waarom blijft nog steeds
een raadsel en er zijn al ontelbare on-
derzoekingen gedaan en vele boeken
over geschreven. Een van de recentste
boeken is van Prof. Jan Boersma, een
Leidse hoogleraar Milieukunde

(1)
.

Allereerst iets over het eiland zelf.
Het eiland is van vulkanische oor-
sprong en is ongeveer even groot als
Texel en het is één van de geisoleerd-
ste eilandjes. Het ligt ongeveer 3700
km van Chili vandaan (afb.2).

Ook Nederland heeft met dit eiland iets
van doen, de ‘ontdekker’ van het eiland
is de Nederlandse ontdekkingsreiziger
Jacob Roggeveen (1659-1729), die op
paaszondag 5 april 1722 op het eiland
aankwam, vandaar de naam Paaseiland.
Eigenlijk was dat per ongeluk want hij
was met zijn drie schepen op zoek naar
Australië!

afb. 1

Post van verre eilanden:

Paaseiland - Rapa Nui
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Hoe de eerste bewoners
op het eiland zijn geko-
men, blijft nog altijd gis-
werk, maar het zullen wel
Polynesiërs zijn geweest
die meer gebieden in de
Stille Oceaan uiteindelijk
bewoonbaar hebben ge-
maakt.
Over de geschiedenis van
het eiland is weinig echt
bekend, het meeste is van
horen zeggen, want ge-
schreven overblijfselen
zijn er niet en van de
echte originele bewoners,
die dingen mondeling via
overlevering zouden heb-
ben kunnen doorgeven,
zijn er nog maar weinig
over. Veel van de inwo-
ners is in de 18e eeuw als
slaven verkocht. Nu zijn
er nog ongeveer 4000
‘originele’ bewoners over.

Toen James Cook in 1774 het eiland
bezocht, trof hij veel omgegooide beel-
den aan, terwijl Roggeveen dat niet be-
schreef. Ook was het eiland vroeger
bebost, echter toen Roggeveen aan-
kwam waren er geen bomen meer te
bekennen.
Een gangbare theorie was dat die bo-
men gekapt waren om de beelden mee
te vervoeren. Echter heden ten dage
zijn er andere theorieën over (zie boek
van Boersma).

Hoe moeten we het Paaseiland filate-
listisch zien?

(Vervolg op pagina 32)

afb. 2

afb. 3
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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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Ook al nieuwsgierig?
V: Hoezo ook al nieuwsgierig?
A: Ach, het is toch een mooi kopje

boven dit verhaal, je moet van-
daagdedag nu eenmaal aandacht
proberen te trekken.

V: Nou dat is je dan in september
goed gelukt toen je bij de rond-
vraag om vrijwilligers vroeg.
Je hebt nu toch weer een volledige
barcommissie?

A: Gelukkig wel, we zijn er blij mee.
V: Zo zie je maar, als je erom vraagt,

komen de mensen echt wel. Maar
iedereen vindt het toch fijn als je
persoonlijk wordt gevraagd?

A: Okay, zo is het wel genoeg; in
dit nummer worden weer vragen
genoeg gesteld.

V: Prima! Is er wat bij de koffie?
A: Die vraag ligt bij jou zó voor de

hand.
V: Oh, ja?
A: Wat denk je? Het is december.

En natuurlijk is er dan wat bij de
koffie. Wil je een speculaasje?

V: Dat is er toch iedere avond.
Is er dan geen banketstaaf?

A: Dat heb je goed geraden.
V: Dan zal ik iets extra's in de

'Kleuren-pot' doen.
A: Je hoeft die banketstaaf niet te

betalen hoor. De pot voor het
'Kleuren Fonds' is bestemd voor
kleurenpagina's in de Sleutelpost'.

V: Dat weet ik ook wel, maar je moet
er wel aan denken, toch?

A: 't Is goed dat je dat doet.
We zijn er ook wel blij mee: alle
beetjes helpen, nietwaar.

V: Zeg, wat leuk dat Philatelica op de
postzegeltotaaldag bij ons te gast
is. Dat is toch de eerste keer?

A: Jazeker, het is de eerste keer in
jaren dat we iets samendoen met
een andere vereniging.

V: Dat zullen we in de toekomst wel
meer moeten doen, denk je ook
niet?

A: Zou best kunnen. Het bestuur
hoopt er in ieder geval op dat het
extra bezoekers trekt.

V: Dat zou zeker best kunnen.
En misschien laten onze leden daar
- door zelf te komen kijken - zien
dat de postzegeltotaaldag nu een
echte traditie is geworden.

A: De Stichting Pieterskerk is in ieder
geval blij met de aandacht voor de
Pieterskerk.

V: Weet je dat de Pieterskerk op geen
enkele officiële postzegel staat,
hoe bestaat het hè?

A: Dat was in 2010 met Cleveringa
toch ook al zo? De commercie is
tegenwoordig bepalend.

V: Hadden we de vorige keer niet
afgesproken, dat we hier niet meer
zouden klagen?

A: Je hebt groot gelijk.
Laten we positief blijven denken
en niet zeuren!

(met dank aan Bep Hemelop)

Aan de bar (41)
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Paaseiland hoort bij Chili. In 1888
‘veroverde’ Admiraal Policarpo Toro
het Paaseiland voor Chili (afb. 3) en
daarna is het een Chileense provincie
met een gouverneur en worden er dus
Chileense postzegels gebruikt.

Chili heeft echter
heel veel zegels
uitgegeven met
afbeeldingen van
Paaseiland (afb.
4 en 5). Hierop is
de historie en een
aantal gebruiken
afgebeeld, hoe-
wel de Polynesi-
sche danseressen
wel voor de toeristen zullen zijn.

Groot-Brittannië gaf in 2003 een zegel
uit (afb. 6) met een Moai, die nu in het
British Museum staat. Dit beeld werd
in 1868 door een schip, HMS Topaze,
dat het eiland toen bezocht, meegeno-
men en naar Engeland vervoerd.
Het beeld weegt 4 ton!

afb. 4

afb. 6

afb. 5
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Vanaf 1967 is er een geregelde lucht-
postverbinding vanuit Chili (afb.7) en
later werd de landingbaan vergroot
naar ongeveer de breedte van het ei-
land, zodat er ook grote vliegtuigen
kunnen landen. Dit was ook (met finan-
ciële hulp) omdat de NASA het eiland
wilde gebruiken als de Spaceshuttle
een noodlanding zou moeten maken.
Nu is, doordat grote vliegtuigen kun-
nen landen, uiteraard het toerisme de
belangrijkste inkomstenbron.

In 1995 werd het eiland door de
UNESCO op de werelderfgoedlijst
geplaatst.

Afb. 8 en 9 laten nog enkele moderne
stempels zien, gebruikt op post vanuit
Paaseiland, uit resp. 1978 en 2010.
En..., hoe kan het ook anders, er zijn
twee persoonlijke postzegels, één met
de Moai en portret van de ontdekker
Jacob Roggeveen (afb. 10), de andere
met de Moai (afb. 11).

Er is uiteraard nog veel meer te
vertellen, maar op Wikipedia vindt
u nog meer informatie.

G.A. van Albada

afb. 7

afb. 8

afb. 9

afb. 10 en 11
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De automatische incasso van de contri-
butie voor 2012 zal in de tweede helft
van december plaatsvinden.
Ruim twee/derde van alle leden heeft
mij daar inmiddels toe gemachtigd.
Een beperkt aantal leden heeft automa-
tische incasso geweigerd.
Ruim 60 leden wensen kennelijk geen
incasso-machtiging af te geven.
Dat kleine aantal bezorgt mij dus extra
werk en veroorzaakt extra kosten.

Omdat dit jaar het Tarief-Vrij-Pakket
door ING volledig is opgeheven zijn
de kosten van het betalingsverkeer in
2010 extra gestegen. Ook zijn er kos-
ten van acceptgiroformulieren, enve-
loppen, papier- en portokosten.
Bij niet-automatische incasso van de
contributie wordt daarom € 1 extra in
rekening gebracht.

Frans Hemelop
penningmeester

Incasso
contributie 2012

Drukte eind 2011 ? Betaal tijdig,
anders loopt u de korting mis!

VOORSTEL
CONTRIBUTIE 2013

Op de bijzondere Algemene ledenver-
gadering van 26-9-2000 werd besloten
de contributie met ingang van 2002
jaarlijks te verhogen.
Het voorstel daarvoor moet elk jaar
door de leden worden goedgekeurd.
Daarom zal ik op de Algemene leden-
vergadering van 28 februari 2012 het
voorstel doen om de contributie voor
2013 te bepalen op:

a. € 33,75 (was € 33,–) voor 65-plus
leden en leden, die arbeidsonge-
schikt zijn en jonger dan 65 jaar;

b. € 36,25 (was € 35,50) voor de
overige leden.

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

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

De korting is niet verwerkt in de
bedragen - hiernaast - onder a. en b.
Als u tijdig betaalt, is uw contributie
voor 2013 resp. € 31,50 of € 34,–
eventueel vermeerderd met € 1,–.

Frans Hemelop - penningmeester
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Voor de enquête is in deze aflevering
geen plaats.
Ook door de komende situatie in het
bestuur (zie blz. 6 en 14) worden de
resultaten - tot onze spijt - pas in 2012
gepresenteerd.

het bestuur

Resultaat enquête ?

SLEUTELTJE
GEZOCHT:
Wie van de leden kan mij helpen aan (kopieën/scans van)
de Profil-bladen die destijds door PTT-Post werden uitgegeven
met de technische en andere gegevens van de volgende zegels:

1. December-postzegel 1989 (NVPH-nr 1440)

2. December-postzegel 1988 (NVPH-nr 1419)

3. December-postzegels 1987 (NVPH-nrs 1391 t/m 1395)

4. Kinderpostzegels met kerstmotieven van 1983 (NVPH-nrs
1295 t/m 1298)

Alvast hartelijk dank voor de medewerking
bij het completeren van mijn verzameling.

Freek Versteegen, Servatiusstraat 1, 2382 XR Zoeterwoude

e-mail: mft.versteegen@wxs.nl of  (071) 541 06 23

! laatste kans 2011 !

HALVE EURO LOTERIJ

20 december 2011

1e prijs
Kinderzegels 1938 - 313/17

catalogusprijs € 52,50

Ruilbeurs te Katwijk
Van 10.00 - 15.30 uur

28 januari 2011

Gebouw 'De Wiek’
Freesiastraat 19, Katwijk

info: (071) 517 39 95
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De voorbereiding van de postzegel-
totaaldag begint al snel na de vorige.
Als in februari/maart het voorgestelde
onderwerp is goedgekeurd door het be-
stuur, kan ontwerper Frans, van de tra-
ditionele persoonlijke postzegel, aan de
gang. Tot na de vakantie is het dan vrij
rustig.
Na de vakantie komt het 'draaiboek' uit
de kast en worden de activiteiten op-
nieuw bezien. Dan komen ook de
broodnodige vrijwilligers al in beeld.
Natuurlijk zit een deel van die vrijwil-
ligers al in het bestuur, maar dat zijn
'verplichte' vrijwilligers.

De 'echte' vrijwilligers zijn vooral:
Frans Terwiel - altijd te vinden bij de
entree van de zaal en superassistent
van die andere Frans. Frans Terwiel

heeft een
scherp oog
voor bezoekers
die ongemerkt
denken te pas-
seren.
'Eerst even de
presentielijst
tekenen a.u.b.'
En Frans kan
hoofdrekenen
als de beste.

Dat is makkelijk bij het afrekenen met
kopers van de postzegelvelletjes.

Wim Groenewegen - sjouwt altijd mee
en zorgt - vaak vooraf - voor de kaders
die wij bij andere verenigingen te leen
ophalen. Toen Hans van Waveren nog
'een bus' reed, was dat zijn afdeling.
Wim deelt ook - namens de penning-
meester - de lunch- en consumptie-
bonnen uit aan de exposanten en de
medewerkers.

De laatste jaren hebben we ook echte
persfotografen: Bep Hemelop krijgt
daarbij vaak assistentie van bestuurslid
Peter de Poorter en Hilbert Kamphui-
sen. En in 2010 ook van onze dochter
Esther. Samengevat staan ze op onze
website: www.lvpv.nl.

En natuurlijk kunnen we onze leden,
die - min of meer - regelmatig meedoen
om de kaders te vullen, als onmisbare
vrijwilligers beschouwen.
Zoals: Willem Hogendoorn, Eric en
Mireille Kniese, Ton Flerig, Gerrit
Anker, Egmond van Rijn, Frans
Terwiel, Antoon van den Hoek en
Gerard Slakhorst.
Om maar een paar namen te noemen,
waarbij ik mogelijk iemand mis.

... wordt voor U gewerkt
door vrijwilligers

de postzegeltotaaldag5

Achter de schermen...

De twee Frans’sen.
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En onze eigen leden als standhouder
dan? Loek Janssen, Ron van Melle,
Aat Schilperoort en vroeger Leo Vijl-
brief en (weer) Wim Groenewegen.
En... niet vergeten, Theo en An van
Daalen. Dat zijn... en waren allemaal
onze vrijwilligers die de postzegelto-
taaldag mogelijk maken.
Ik beschouw de leden die ons komen
bezoeken ook graag als vrijwilligers.
Daar doen we het voor!

U ziet het: vrij-
willig werk is
écht werk!

Frans Hemelop

Op 15 januari
bent u allemaal
weer nodig...
... of van harte
welkom.

dagbeurzen

N.V.P.V.

afdeling Alphen a/d Rijn
Maranathakerk, Raadhuisstraat 84, Alphen a/d Rijn van 10.00 - 16.00 uur

4 februari 2012

afdeling Bodegraven
‘Rijngaarde’, Rijngaarde 1, Dronenwijk te Bodegraven van 9.30 - 16.30 uur

28 januari 2012 31 maart 2012

afdeling Boskoop
‘De Stek’, Puttelaan 48, Boskoop van 13.00 - 17.00 uur

21 januari 2012 18 februari 2012 17 maart 2012

Ver. van Postzegelverzamelaars Gouda
Klubhuis ISV Gouda, Ridder v. Catsweg 358, Gouda van 10.00 - 16.00 uur

25 februari 2012

inlichtingen:

Alphen a/d Rijn L. Louwerse (0182) 395 103

Bodegraven D. Verwoerd (06) 532 60 579 P. van Vliet (06) 135 360 15

Boskoop P. J. de Koning (0182) 615 136

Gouda A.P.D.M. v.Zanten (0182) 631 858 B. Belonje (0182) 528 770

Wilt u hier ook staan?
geef het even door aan:

f.hemelop@wxs.nl

SLEUTELTJE
GEZOCHT:
Ik zoek nog het speciale velletje
‘200 jaar Frederik Kaiser’ dat in 2008 is uitgegeven.

e-mail: gavanalbada@casema.nl of  (071) 541 56 09

Willem Hogendoorn
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Het is 21 mei 2011 als om ca 6 uur
de postzegelaars van de Philatelieclub
Montfort in Rankweil bij elkaar
komen.
Rankweil ligt naast Feldkirch in het
westen van Oostenrijk in de deelstaat
Voralberg.

Franz Tienden, voorzitter van de club,
heet iedereen welkom in Gasthof
Sonne. Vrijdag is de vaste dag dat men
bij elkaar komt. Tenminste als er geen
feestdag is. Het kleine zaaltje wordt
‘om niet’ gebruikt. Er wordt ook ge-
geten want een aantal personen komt
direct uit het werk. Het mes snijdt hier
aan twee kanten.
Deze locatie heeft men 13 juni 2010 in
gebruik genomen.

Eerst vergaderde men in Feldkirch de
stad, die bekend is om zijn Frans
Schubertiade die sinds 1991 hier maar
ook in buurgemeenten plaatsvindt.

Even verder ligt het plaatsje Bludenz.
Een stadje dat de moeite waard is om
te bezoeken. Het is onder meer bekend
om de chocolade van Suchard en het
Fohrenberger bier.

Postzegelen

in Oostenrijk
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Om ca 7 uur opent de voorzitter dan
de bijeenkomst. Het wordt volgens de
agenda een drukke avond. Mijn presen-
tatie over Leiden zal om ongeveer
kwart voor acht plaatsvinden. Enkele
A4-tjes over Leiden, onze postzegel-
uitgiften, enz. Ik heb ook een fleece
sjaal van de 3 October Vereeniging
meegenomen om die te laten zien.

Als eerste kwam de heer Oskar Schil-
ling aan het woord. Hij hield een voor-
dracht over het onderwerp: ‘Censuur-
post van de republikeinse gevangenen
in Noord Ierland van 1973-1980’.
De presentatie ging over de censuur die
er was op alle soorten van post. Dit be-
trof de tegenstanders van de katholieke
minderheid. Die minderheid werd door
de IRA gevangen genomen zonder
enige vorm van proces. De gevangenen
zaten in verschillende gevangenissen
onder meer: de gevangenis van Crum-
lin Road in Belfast en de Long Kesh,
bij Lisburn in het gebied Antrium.
Alle post werd gecensureerd, ook de
post tussen de gevangenissen onder-
ling. Ze werden na censuur gestempeld

met het nummer van degene die censu-
reerde. De presentatie was met een dia-
voorstelling.
Daarna werd er levendig over postze-
gels en verzamelingen gepraat. Eén lid
kwam naar mij toe met een aantal post-
zegels van Willem III uit 1852. Veel
Nederlandse verzamelaars zullen die
zeker niet hebben.
De vereniging heeft een uitgebreide
bibliotheek. Ik ben door Franz Tienden
uit genodigd die te komen bezoeken.
Daarover een volgende keer meer.
Hans van Waveren

Gecensureerde brief Crumlin Road Prison.

De presentatie laat zich goed bekijken.
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijzondere bijdrage voor 'de
Sleutelpost’ van maart inleveren tot en
met 2 maart 2012.

In dit nummer:

Filatelistig?
(of... Sleuteltje?)
Postzegels verzamelen is filatelie; post-
zegels verzamelen over filatelie noem
ik filatelistig.
Vooral door de persoonlijke postzegels
zie je er steeds meer verschijnen.
Achtereenvolgens ziet u:
a. postzegel van de KNBF over de

bondspas;
b. postzegel van de KNBF over de

Costerus medaille
c. postzegel over het maandblad

Filatelie
d. postzegel over postzegelblog, een

postzegelforum op Internet;
e. postzegel over postzegelblog i.v.m.

vijfjarig jubileum.

Mocht u interesse hebben, ik heb van
alle zegels nog enkele exemplaren ter
beschikking die u voor 0,80 cent kunt
overnemen.
willem.hogendoorn@hccnet.nl
of 06-29510342.

Willem Hogendoorn

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


