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Issoria
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IBAN: NL75ABNA0892838426
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Donateur van

‘Stichting de Postzegelvriend’

kunt u al zijn voor minimaal € 15

per jaar. Dit bedrag kunt u over-

maken op giro 651629 t.n.v. Pen-

ningmeester De Postzegelvriend te

Alkmaar. Aan deze Stichting is
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Speciale actie? Geverslijn:
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Steun het KWF
Kankerbestrijding.

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 erelid W. Groenewegen †

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL

HOLLANDS GLORIE
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Tel.: (023) 547 74 44, fax (023) 529 16 05
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Verenigd Europa, D.D.R., Indonesië, Verenigde Naties,
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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.
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OOOOpgelucht.

Dat vertelde ik u vorig jaar.

Het voortbestaan van de vereniging

was gered, op het nippertje.

Dus ik voelde mij opgelucht.

Nu ligt voor u nr 200, mijn jubileum-

nummer. Veel aandacht hierin gaat uit

naar 2015, ons jubileumjaar.

Maar tot mijn grote spijt is deze nr 200

de laatste ‘Sleutelpost’, die ik voor u

heb gemaakt. Bij elkaar is het, sinds

nummer 108, mijn 93-ste aflevering.

Helaas ontwikkelde zich in mei een

meningsverschil over de voorraad

persoonlijke postzegels vanaf 2007.

Omdat hierover niet met u is gecom-

municeerd, wil ik niet in detail treden.

Daar is dit de plaats niet voor.

Maar het meningsverschil bleek tot

mijn spijt onoverbrugbaar.

Op 24 oktober heb ik het bestuur mee-

gedeeld dat ik stop met alle activiteiten

voor de vereniging.

Dat besluit was (en is) niet makkelijk.

Vooral omdat ik u, bij mijn vertrek als

bestuurslid, eind februari, beloofde de

‘leuke dingen’ nog te blijven doen.

De leuke dingen: de ‘Sleutelpost’, de

website en de persoonlijke postzegel.

Daar applaudiseerde u voor en dat

voelde toen als een steuntje in de rug.

Echter, met alleen dat steuntje van u

red ik het niet. Om plezier te houden in

je werk of hobby heb je de steun van

allen nodig, ook van ‘de leiding’.

Nu - na 23 jaar ‘de Sleutelpost’ - wil ik

iedereen bedanken uw vertrouwen.

En vooral voor alle medewerking die

ik sinds 1991 heb gekregen van u alle-

maal en van vele mede-bestuursleden.

Maar in de eerste plaats bedank ik alle

schrijvers van stukjes, leden met tips

en ideeën, gedichten en illustraties,

enz.. Zo’n blad maak je niet alleen!

Ik ga ze niet allemaal noemen.

Deze bladzijde is niet groot genoeg en

ik ben bang iemand te vergeten.

Wel noem ik de - helaas overleden -

Hilbert Kamphuisen, mijn medewer-

ker, inspirator en stukjesschrijver.

Zijn enthousiasme - na het prille begin

in 1996 - zorgde er mede voor dat de

persoonlijke postzegels en Postzegel-

totaaldagen zo’n succes werden.

Dit nummer ‘75 jaar’ is feestelijk door

o.a. de bijdragen van Nitha van Oosten

en Hans van der Lelie die opnieuw - na

eerdere 39 jaren lidmaatschap - zich

meldde als lid en auteur van ‘Sporen

uit een ver verleden’. Hoe toepasselijk.

Veel leesplezier met dit feestnummer.

Het ga u allen goed.

Frans Hemelop

Statuten, artikel 7
Opzegging van het lidmaatschap

kan slechts geschieden voor

15 november van het lopend jaar.

Opzegging geschiedt door een

schriftelijke kennisgeving aan

de secretaris.

Bijeenkomsten
Onze maandelijkse bijeenkomsten

hebben altijd een veiling, soms een

presentatie of een andere attractie.

Plaats: restaurant ‘de Lepelaar’,

Apollotoren 2, 2324 DR, te Leiden.

We beginnen om 20.00 uur., maar de

zaal is al om 19.30 uur open, zodat u

de gelegenheid heeft om de veiling-

kavels te bekijken of iets te ruilen.

Rondzenddienst

Bij overtreding van de voorschriften

gelden de volgende boeten:

- te laat betalen aankoop € 0,25 per dag;

- tas te lang vasthouden € 0,15 per dag;

- kosten van aanmaning € 1,00

voor porto & administratiekosten.

Overname van artikelen uit de

SLEUTELPOSTSLEUTELPOSTSLEUTELPOSTSLEUTELPOST

is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en

toezending van een bewijsexemplaar.

Wilt u niet vergeten, als u geen machti-

ging hebt afgegeven, om uw contributie

vóór 1 januari 2015 over te maken?

De contributie is € 37,50 voor gewone

leden en € 6,50 voor gezinsleden.

Graag overmaken op bankrekening

NL11INGB0000390926 t.n.v. Penn

Leidsche ver v Postzegel Verzame-

laars.

Bij voorbaat hartelijk dank,

G.A. van Albada

penningmeester

Contributie 2015Contributie 2015Contributie 2015Contributie 2015

Redactieve bijdrageRedactieve bijdrageRedactieve bijdrageRedactieve bijdrage

Algemene
informatie

literatuur aanvragen:

Bondsbibliotheek

Hoofdstraat 1,

3741 AC  Baarn

Openingstijd:

Elke woensdag van de maand van 10 - 17 uur,

gesloten van 9 juli t/m 13 augustus 2014

Tijdens openingsuren:  �  (035) 541 25 26.

Leenadressen
fosforlamp en catalogi:

Willem de Wit (071)  531 06 86

watermerkzoeker of signoscope:

Frans Hemelop (071)  521 29 38
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75 jaar en nog steeds vitaal.

Voor u ligt de 200e –editie van de

Sleutelpost vol met informatie over de

vereniging en het Jubileumjaar 2015.

De redactie - in de persoon van Frans

Hemelop - van harte gelukgewenst met

deze mijlpaal. Er wordt vaak niet beseft

hoeveel werk er aan vast zit om een

Sleutelpost te maken. Dank voor jouw

inspanningen, het wordt door iedereen

bijzonder op prijs gesteld.

2015 en 75 jaar

Misschien denkt u wel, gaat de voorzit-

ter ook praten over het belangrijke jaar

2015 waar allerlei belangrijke voorzie-

ningen voor ouderen anders worden ge-

organiseerd. Natuurlijk hebben wij wel

een oud- en grijs ledenbestand maar op

postzegelgebied uiterst vitaal.

Wat denkt u van onze rondzenddienst,

veilingen, postzegeltotaaldag en vereni-

gingavonden?

Postzegelen kan vaak tot op hoge leef-

tijd worden gedaan, is ontspannend en

houdt de geest jong en levendig. Een

postzegelverzamelaar is van nature

nieuwsgierig. Daarvoor hebben we geen

‘participatiewetgeving’ nodig.

2015 en 75 jaar

Inderdaad onze Vereeniging (met twee

e’s) bestaat op 17 januari 2015, 75 jaar

en heeft met plm. 175 leden nog volle-

dig bestaansrecht. Opgericht in 1940 net

voordat de Tweede Wereldoorlog uit-

brak. De wereld was nog in een econo-

mische crisis. Fantastisch dat een aantal

mensen het belangrijk vond het postze-

gel verzamelen in verenigingsverband te

gaan doen. Ook tijdens deze oorlog

heeft men doorverzameld, is men bijeen

gekomen om met elkaar deze leuke

hobby voor te zetten.

Hoogstwaarschijnlijk een lichtpuntje in

die donkere tijd. Men kon de Koningin

gerust vereren met de postzegels die al

waren uitgegeven, openlijk mocht dat

niet van bezetter.

Al in begin 1940 werd de uitgifte van

postzegels van Koningin Wilhelmina

(de zgn. Konijnenburgserie) uit roulatie

genomen en kon pas worden voortgezet

na 1945. Openlijk je voorkeur voor

het Koninklijk Huis tonen was in die

tijd gevaarlijk. In 75 jaar zijn we al-

weer drie generaties Koningen verder.

Over de historie van onze vereniging

wordt in deze Sleutelpost een eerste

artikel gewijd. Nitha van Oosten heeft

alle archieven doorgespit en heeft dit

duidelijk en goed leesbaar in een aan-

tal artikelen verwoord. In deze en vol-

gende Sleutelposten kunt u hiervan

kunnen genieten. Nitha, hartelijk dank

voor dit omvangrijke werk.

2015 - feestjaar!

Inderdaad een feestjaar.

Elders in de Sleutelpost vindt u een

programma voor 2015. De Jubileum-

commissie heeft voorgesteld het ge-

hele jaar 2015 feest te vieren en heeft

zoveel mogelijk activiteiten voorge-

steld. Het Bestuur gaat hiermee van

harte akkoord.

Ook u kunt de feestvreugde nog ver-

hogen b.v. door het werven van

nieuwe leden, of misschien heeft u er-

gens nog een oude verzameling liggen

waarvan u afwilt, schenk die aan de

vereniging, op de Jubileumveiling kan

die dan weer een nieuwe baas krijgen.

Kom naar de Postzegeltotaaldag en

neem gewoon een vriend of vriendin

mee. Als u vervoersproblemen hebt

laat het weten, dan zullen wij probe-

ren dat op te lossen.

75 jaar- de toekomst….

Hebben we een toekomst?

Ik heb een oude man van 89 jaar op

die vraag horen antwoorden:

‘natuurlijk heb ik een toekomst al is

het maar één dag’.

Of te wel. Leef met de dag en maak je

geen zorgen voor morgen, het wordt

altijd anders.

Feitelijk hang ik die stelling ook aan,

maar in verenigingsverband moet je na-

tuurlijk verder kijken, zorgen dat de

vereniging continuïteit heeft, een finan-

cieel solide basis en natuurlijk veel acti-

viteiten zodat de leden volop hun hobby

kunnen beoefenen.

Aan al die zaken wordt serieus gewerkt

en gelukkig gaat dat ook goed, we heb-

ben een vaste opkomst van plm. 50 le-

den per avond, een goed lopende rond-

zenddienst, een nieuwtjesdienst, iemand

die ‘doe-eens-’n-gooi’-puzzels maakt,

de halve euroloterij door Leo Vijlbrief

en niet te vergeten onze veilingcommis-

sie.

Natuurlijk is onze club grijs, nou en….

mogen we dan niet genieten op latere

leeftijd als we meer tijd hebben? Laten

we blij zijn dat we onze hobby, ook als

we ouder worden, kunnen doen.

Hebben we dus toekomst, ja natuurlijk

maar laten we niet denken in 10 jaar of

langer. De komende 5 jaar zullen we

weer alles uit de kast halen om goede en

plezierige bijeenkomsten te hebben en u

te voorzien van het nodige postzegelma-

terieel.

Over 5 jaar zien we weer.

Dus namens het bestuur alle leden van

harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en

laten we opgaan voor het 80-jarig be-

staan.

Verder heel veel filatelistisch plezier in

dit jubileumjaar.

Cor Verlooij

SLEUTELTJE

AANGEBODEN:

4.000 telefoonkaarten uit binnen- en buitenland

Meer informatie ? Neem dan contact op.

@: webmaster@lvpv.nl  of  �  (071)  521 29 38

Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter
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ZZZZo is het begonnen

In het najaar van 1939 kwamen enkele

heren de heer G.M. Minnema opzoeken

met het doel te komen tot het oprichten

van een postzegelvereniging in Leiden.

Na enkele informele besprekingen werd

op 17 januari 1940 in één van de boven-

zalen van de Maatschappij voor Toon-

kunst een officiële bijeenkomst belegd

onder voorzitterschap van de heer

W. Kraayenbrink. Er waren 18 belang-

stellenden aanwezig.

Het resultaat van de bijeenkomst was

een unaniem besluit tot oprichting van

een postzegelvereniging.

Op de tweede officiële vergadering in

februari 1940 werd het voorlopig be-

stuur benoemd: de heren R. de Wilde,

voorzitter; G.M. Minnema, secretaris;

W. Kraayenbrink, secretaris en Kniest

en Van Schaik als commissarissen.

De conceptstatuten en het concept-

reglement werden vastgesteld en als

naam voor de vereniging werd gekozen:

Leidsche Vereeniging van Postzegelver-

zamelaars. Op deze vergadering gaven

zich 40 mensen als lid op.

Er werden 7 kavels geveild tot een

totaalbedrag van fl. 4,65.

De rondzenddienst werd op 1 april

1940 geboren. Na een weifelend be-

gin werden de rondzendingen een

belangrijke financiële pijler van de

vereniging.

De tweede wereldoorlog

In juni 1940 krijgt de vereniging een

postgironummer. In verband met de

verplichte verduistering (blindering

van ramen) wordt besloten voortaan

afwisselend op zaterdagmiddag en op

vrijdagavond te vergaderen.

In 1941 werd het Nederlands Maand-

blad voor Philatelie als verenigings-

orgaan aangenomen.

Op 16 oktober 1941 sloot de vereni-

ging aan bij de Bond van Nederlandse

Filatelisten Verenigingen.

In oktober 1943 werd de jeugdafde-

ling opgericht.

De oorlog heeft uiteraard consequen-

ties voor het verenigingsleven. Het

houden van vergaderingen wordt

steeds moeilijker. Desondanks stijgt

het ledenaantal tot bijna 200. Door de

papierschaarste kan het Maandblad

op een gegeven moment niet meer

verschijnen.

De voorloper van ons verenigingsblad

‘Sleutelpost’ (*), ‘Het Doublet’, ver-

schijnt op 21 april 1945.

De filatelie is in die tijd in een eigen-

aardige situatie gekomen: het verza-

melen van postzegels was voor een

aantal leden meer speculatie en object

van zwarte handel dan een hobby.

Gelukkig verlieten de vroegere specu-

lanten en zwarthandelaren in de na-

oorlogse jaren de vereniging.

Het aantal leden dat in januari 256

was, liep terug naar ongeveer 200.

Het lidmaatschap

De inhoud van het lidmaatschap is

door de jaren heen in grote lijnen het-

zelfde gebleven: er zijn per jaar tien

ledenvergaderingen, één ervan is de

algemene ledenvergadering waarin de

jaarverslagen door de leden worden

goedgekeurd.

Op de vergade-

ringen kunnen

de leden con-

tacten leggen

met andere ver-

zamelaars en

gegevens over hun hobby uitwisselen,

zij kunnen ook delen van hun verzame-

ling op de ledenvergadering tentoonstel-

len. Er wordt tijdens de bijeenkomsten

informatie verstrekt op filatelistisch ge-

bied, er is een veiling en een quiz, of te-

genwoordig de doe-eens-een-gooi puz-

zel, een halve euro-loterij, vroeger gul-

denloterij en een gratis verloting onder

de aanwezigen. Ongeveer tweemaal per

jaar wordt er een dialezing of presenta-

tie gehouden.

De leden kunnen deelnemen aan de

rondzenddienst en aan regionale, natio-

nale en internationale tentoonstellingen.

Zij kunnen van de vereniging een cata-

logus, een watermerkzoeker en/of een

UV-lamp lenen. De leden ontvangen het

verenigingsblad en doordat de vereni-

ging aangesloten is bij de Bond, het

Maandblad voor Filatelie. De leden

kunnen gratis lenen uit de Bondsbiblio-

theek. Sinds kort is de ledenpas van de

Bond ingevoerd. Leden kunnen daar-

mee korting krijgen bij evenementen.

Het bestuur

De statuten van de vereniging voorzien

in de gang van zaken bij wisseling van

bestuursleden.

Regelmatig zijn er bestuurswisselingen,

aftredende bestuursleden zijn herkies-

baar. In het algemeen werkt alles goed,

al zijn er uitzonderingen. Eenmaal is het

voltallige bestuur afgetreden omdat de

ledenvergadering een besluit van een

maand eerder had teruggedraaid, het

royement van een lid, en het bestuur

(Vervolg op pagina 16)

75 jaar Leidsche vereeniging

van postzegelverzamelaars

De heer G.M. Minnema (†12-1-1966) was 25 jaar

secretaris van 17-1-1940 tot 27-1-1965.

Uit: Sleutelpost nr 12, april 1966, met een trieste

aanleiding, de eerste foto in ons blad.

afb. suikerzakje

van Martin Brouwer

(Club van Suikerzak-

jesverzamelaars in

Nederland)

www.suikerzak.nl

Gelukkig verlieten de vroegere
speculanten en zwarthandelaren

in de naoorlogse jaren
de vereniging.
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uitnodiging voor de

ALGEMENE

LEDENVERGADERING

op 23 februari 2015

AGENDA:

• opening door de voorzitter

• vaststellen notulen 26 januari

• ingekomen stukken en mededelingen

• schorsing niet-betalende leden

• jaarverslag 2014 secretaris

• financieel jaarverslag 2014

• verslag kascontrolecommissie

• decharge bestuur

• verslag veiling en adviescommissie

voor leden en erfgenamen 2014

• bestuursverkiezing - aftredend:

C.J. Arbouw-Lomeyer (herkiesbaar)

J.J.M. Pieters (herkiesbaar)

• benoeming lid kascommissie

aftredend: A.J. Schilperoort
(zittend: A.J. Flerig) - twee vrijwilligers nodig!

• benoeming adviescommissie: geen
(zittend lid: J.J.M. Pieters)

• attentie voor vrijwilligers

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur

Het bestuur en redactieHet bestuur en redactieHet bestuur en redactieHet bestuur en redactie

wensen u allenwensen u allenwensen u allenwensen u allen

prettige feestdagenprettige feestdagenprettige feestdagenprettige feestdagen

en een gezonden een gezonden een gezonden een gezond

en voorspoedigen voorspoedigen voorspoedigen voorspoedig

2015201520152015

R.C. Bakhuizen van den Brink Leiden 50 jaar

F.L.H. Corba Leiden 50 jaar

P. Verdoold Koudekerk a/d Rijn 50 jaar

G. Anker Leiderdorp 40 jaar

A.H. de Haan Oegstgeest 40 jaar

G.W. Kleisen Zoetermeer 40 jaar

D. Kraay Leiderdorp 40 jaar

M.L.A.J. Scheer ‘s Gravenhage 40 jaar

W.L. Vermeulen Voorschoten 40 jaar

J.P.C. Wichers Leiderdorp 40 jaar

M.F.M. Wyers Bussum 40 jaar

G. Devilee Leiden 25 jaar

Mw. A.C.J. Hemelop - Bosch Leiden 25 jaar

J. Mol Leiden 25 jaar

G.J. van Pelt Leiden 25 jaar

Dit jaar telde onze ‘vereeniging’

maar liefst vijftien jubilarissen.

Van dit grote aantal trouwe leden

waren er zeven aanwezig bij de

uitreiking op 27 oktober.

Uit handen van voorzitter, Cor

Verlooij, ontvingen zij hun gouden,

zilveren of bronzen draagspeld,

vergezeld van een fles wijn.

Alle jubilarissen in het jaar 2014 zijn

vermeld in het overzicht.

Wij zijn zeer verheugd met zo’n groot

aantal trouwe leden.

Al deze 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

zie ook de foto’s

op blz. 14 en 15

Jubi lar issen 2014Jubi lar issen 2014Jubi lar issen 2014Jubi lar issen 2014

in het  zonnet jein  het  zonnet jein  het  zonnet jein  het  zonnet je
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Als verzamelaar van de posthistorie

van mijn geboortestad Leiden heb ik al-

tijd bijzonder veel interesse gehad voor

het brievenvervoer per trekschuit van en

naar Leiden en de omliggende dorpen.

De stad Leiden heeft een van de best

bewaard gebleven oude stadskernen in

Nederland met ongeveer 1200 huizen,

gebouwen en interieurs die gelukkig

ook tot op de huidige dag nog te be-

wonderen zijn.

En is er ook wat bewaard gebleven dat

te maken heeft met de trekschuit, het

eerste ‘openbare vervoer’ in Holland,

in de Republiek en waarschijnlijk ver

daarbuiten?

Ja, daarvan is nog steeds iets te zien,

maar wij blijven om te beginnen bij de

posthistorie (afb. 1).

Een brief uit 1659, per eerste trekschuit

vanuit ‘s-Gravendeel naar Leiden ver-

zonden.

Opvallend op de vouw-

brief is de geschreven

notie ‘Pt met de eerste

schuit’. De ontvanger

van de brief wordt ge-

vraagd het porto (Pt)

aan de besteller te

betalen.

Deze brief is de enige

mij bekende brief met

het geschreven merkte-

ken ‘Pt’ op een schuit-

brief. Het was namelijk

gebruikelijk om brieven

die per trekschuit ver-

voerd werden altijd

vooruit betaald (franco)

te verzenden. Doch

deze brief is nog van

voor de tijd dat de eer-

ste Leidse Postmeester

Nicolaas Clignet door

het Leidse gerecht op

29 oktober 1663 werd

benoemd. En in die tijd

waren er nog weinig

voorschriften wat be-

treft het brievenvervoer.

Sporen uitSporen uitSporen uitSporen uit

een ver verleden een ver verleden een ver verleden een ver verleden -  Hans van der Lelie-  Hans van der Lelie-  Hans van der Lelie-  Hans van der Lelie

‘De stad Leiden heeft een

van de best bewaarde stads-

kernen van Nederland ...’

afb. 1 - Pt met de eerste schuit (links onder)

afb. 2 - De trekweg van Leiden naar Delft en 's-Gravenhage
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De trekweg van Leiden naar Delft

en 's-Gravenhage

Hoewel er tussen de steden Leiden en

Delft al sinds 1584 een verbinding be-

stond door middel van beurtschippers,

hebben de besturen der steden Delft en

Leiden, in navolging van Amsterdam en

Haarlem, besloten een openbare trans-

portdienst in het leven te roepen: de

Trekschuit! Een schuit die door een zo-

genoemde jager te paard werd voortge-

trokken.

Men kon gelukkig gebruik maken van

de rivier de Vliet die al sinds ongeveer

het jaar1340 door zeilschepen bevaren

werd.

Eveneens werd een 11 km lange trek-

weg tussen Leidschendam en de Nek-

sluis in Leiden aangelegd en verder nog

een extra trekvliet gegraven om een op-

timale aansluiting te verkrijgen van de

Vliet tot aan de Witte Poort, ook wel

Haag poort genoemd, een van de vroe-

gere stadspoorten.

Op 15 maart 1638 was een geregelde

verbinding per trekschuit tussen de ste-

den Leiden en Delft, met aansluiting

naar 's-Gravendeel realiteit. Een vast

dienstplan met vertrektijden was er ook.

Vanaf de Witte Poort kon men acht keer

per dag van de trekschuit gebruik ma-

ken voor een reisje richting Delft en 's-

Gravendeel. Per passagier moest 6 stui-

vers worden betaald.

Op de vorige pagina geeft afb. 2 ons

vanaf de Wouterenbrug in Leiden een

aardige voorstelling hoe het reizen per

trekschuit was.

In drie uur van Leiden naar Delft, dat is

een snelheid van ongeveer 7 km per uur.

Niet slecht, en dan is het niet verwon-

derlijk dat eveneens brieven per trek-

schuit vervoerd werden.

Spoedig ontstond een nauwe samenwer-

king tussen de stedelijke postmeester en

de trekschuiten.

Om een nog sneller brievenvervoer tus-

sen Leiden en de hoofdstad Amsterdam

mogelijk te maken, ontstond in 1668

door een initiatief van de Leidse post-

meester Nicolaas Clignet en de op Am-

sterdam varende schippers de ‘rijdende

schipperspost’.

Overeengekomen werd dat overdag de

schippers de aan hen overhandigde brie-

ven transporteerden, maar dat zij de, na

het vertrek der schuiten aan hen over-

handigde brieven, af te geven hadden

aan de ‘rijdende nachtpost’, die voor het

verdere transport en de bestelling zorg-

den.

Naast de trekschuit waren ook markt-

schuiten tussen Delft, 's-Gravenhage

en Leiden zeer actief bij het brieven-

vervoer.

Het briefport voor transport per schuit

en bestelling werd in 1638 vastgesteld

op 1 1/2 stuiver en eerst in 1685 ver-

hoogd tot 2 stuivers.

afb. 3 - Trekschuitbrief, 1745 van ‘s-Gravenhage naar Nieuwkoop

afb. 4 - Kasteleinsbrief, 1727 van ‘s-Gravengahe naar Alkemade
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Op afb. 3 ziet u een brief uit 1745, per

trekschuit vervoerd van 's-Gravenhage

via Leiden naar Nieuwkoop. Het brief-

port van 's- Gravenhage naar Leiden

was vooruit betaald en voor het traject

van Leiden naar Nieuwkoop moest de

ontvanger van de brief twee stuivers (in

rood krijt geschreven) betalen.

‘Saterde voor 11 uiren te bestellen in

de Schuit bij de Carnemelksbrug tot

Leyden’.

Niet ver van de Carnemelksbrug was

het ‘Utrechtse Veer’, vanwaar de trek-

schuiten naar Alphen aan de Rijn en

vandaar verder naar Utrecht vertrokken.

Deze brief (afb.4) wekt misschien wel

uw nieuwsgierigheid op?

‘Dese aftegeven in den Boom

tot Leyden’.

Een brief uit het jaar 1727, verstuurd

vanuit 's-Gravenhage, via Leiden naar

Alkemade. Geen schuitbrief, maar een

zogenaamde kasteleinsbrief. Om porto

te besparen heeft de afzender de brief

tot Leiden verstuurd. Daar werd de brief

afgehaald.

En wat waren toen de beste adressen

en locaties in Leiden om een brief af te

halen?

Ja natuurlijk, kroegen en herbergen,

zeker in een studentenstad als Leiden!

‘Den Boom’ was een herberg gelegen

aan de Rijn (nu Nieuwe Rijn geheten)

en stond vlak bij de Karnemelksbrug.

De naam ‘Den Boom’ heeft waarschijn-

lijk als oorsprong dat men toen een

loopbrugje, hoog gelegen voor de door-

vaart van kleine schepen en slechts ge-

schikt voor voetgangers, een ‘boom’

noemde.

Een postkaart uit ongeveer 1920 (afb. 5)

geeft ons een indruk van het stadsbeeld,

dat zich (gelukkig) niet eens zo veel

veranderd heeft, met op de voorgrond

de Oude Karnemelksbrug uit 1889.

Soms tonen ons oude brieven met de

daarop geschreven postale aanduidingen

een voorbeeld van de samenwerking

tussen de stedelijke post en de trek-

schuiten. Na de dood van postmeester

Nicolaas Clignet op 7 oktober 1727

werd zijn neef Robert Nieustadt de

Neufville postmeester van de stad

Leiden.

Na diens overlijden in 1735 werd

door de burgemeester van Leiden

besloten de post over te nemen en

kwam onder het bestuur van de stad.

Directeur werd Daniel van Heck, die

zetelde in het Stedelijk Post-Comptoir

op de Breestraat tegenover de Mooi

Japiksteeg.

Op 1 juli 1752 zijn alle stedelijke

postdiensten in Holland en West-

Friesland de nieuw opgerichte Hol-

landse Statenpost toegetreden, ook

Leiden.

Alphen aan den Rijn werd een zeer

belangrijke plaats, waar de postiljons

uit de steden Utrecht, Amsterdam,

Haarlem, Leiden, Den Haag, Rotterdam

en Dordrecht iedere nacht de postzak-

ken met elkaar uit wisselden voor ver-

der transport.

Ook de Hollandse Statenpost maakte

vaak gebruik van de diensten der schip-

pers en de trekschuit. Tweemaal per

week werden brieven van het postkan-

toor 's-Gravenhalte met bestemming

Leiden per schuit verstuurd.

Het Haagse Postkantoor betaalde de

schipper uit Leiden daarvoor 5½ stui-

ver. Op 19 december 1786 was het

Adolph Wolters die toen directeur van

het Leidse Postkantoor was wel een ver-

hoging waard en betaalde hij de schip-

pers 11 stuivers per vaart.

afb. 6 - Delftseschouw in 2003 - foto: M. van der Wielen-de Goede

afb. 5 - Oude Karnemelksbrug, Leiden



- 10 -

Doch voor de vele schippers die geen

lucratieve contracten hadden werd het

meenemen van brieven moeilijk.

Al op 17 oktober 1753 werd het de

postiljons verboden om ook andere

brieven, die hen niet door de Statenpost

toevertrouwd waren te transporteren,

met uitzondering van brieven van de

schippers van Leiden en Gouda met

bestemming Amsterdam. Hier waren de

vroegere afspraken verder van kracht.

Wat is er vandaag de dag, afgezien van

de mooie en vaak zeer interessante trek-

schuitbrieven, die zich in archieven en

posthistorische verzamelingen bevin-

den, nog te zien in Leiden en omgeving

dat betrekking heeft op de trekschuit?

Meer dan men misschien zou denken.

Kijkt u zelf maar eens rond.

Hierbij een paar aanbevelingen.

In Leiden was het begin- en eindpunt

van de trekschuitverbinding tussen Lei-

den, Delft en Den Haag bij de Witte-

poort die echter in 1865 afgebroken is.

Van de trekvliet, langs de tegenwoor-

dige Rijn - en Schiekade is nog wel iets

te zien, maar meer dan een een meter

diep slootje is het ook niet meer.

De Wittepoortsbrug over de Singel (bij

het Noordeinde) herinnert ons nog aan

deze tijd. Zo is er nog steeds het een en

ander terug te vinden uit het verre verle-

den. Wanneer u weer eens in Leiden, en

omgeving, onderweg mocht zijn, ver-

geet u dan niet het slechts even buiten

de stad, langs de Vliet in richting

Leidschendam gelegen vroegere com-

missarishuis ‘Delftse Schouw’ uit

1639 te bewonderen.

In dit gebouw zetelden de gecommit-

teerden van Delft en Leiden en ook de

woning van de schouwman en collec-

teur bevond zich in dit gebouw.

Een waardig hoofdkwartier van de

trekschuit organisatie (afb. 6 en 7)!

Wanneer u meer wilt weten over dit

onderwerp, leest u dan eens het boek

‘De nieuwe trekweg langs de Vliet’,

van mevr. Martine van der Wielen-de

Goede; een zeer interessante, grondige

studie, met alle achtergrond-informatie,

landkaarten en veel beeldmateriaal.

afb. 7 - Delftseschouw in 2003Wapens van de ste-

den Delft en Leiden boven de ingangsdeur. foto:

M. van der Wielen-de Goede

(advertentie)

Jubileumzegel 2015

Op 17 januari 2015
verschijnt mijn 9e

persoonlijke postzegel
in de reeks ‘Leiden’.

Natuur l i j k  i s  deze  zege lNa tuur l i j k  i s  deze  zege lNa tuur l i j k  i s  deze  zege lNa tuur l i j k  i s  deze  zege l

gewi j d  a an  he t  75- j a r i ggewi j d  a an  he t  75- j a r i ggewi j d  a an  he t  75- j a r i ggewi j d  a an  he t  75- j a r i g

jub i l eum van  onze  Le i dschejub i l eum van  onze  Le i dschejub i l eum van  onze  Le i dschejub i l eum van  onze  Le i dsche

vereen ig ing  vanvereen ig ing  vanvereen ig ing  vanvereen ig ing  van

Pos t zege lverzame laa rs .Pos t zege lverzame laa rs .Pos t zege lverzame laa rs .Pos t zege lverzame laa rs .

Op de zegel  staat markant de

kop van het Leidsch Dagblad

van donderdag,  18 januari

1940.

Onder de loep,  d ie  symbool

staat voor onze hobby ‘de

f i late l ie’ ,  z iet  men een deel

van het art ikel  over de op-

richtingsvergadering van

woensdag,  17 januari  1940.

De afbeelding van het

stadhuis  i s  ontleend aan de

omslag van de S leutelpost,

d ie  daar s inds het begin van

dit  jaar  pr i jkt.

Ook -  tradit iegetrouw -

z i jn  de ‘Leidsche’  s leutels

van Petrus op de postzegel

aanwezig.

En . . .  2015 -  1940 = 75 !

Frans Hemelop

De prijs van een velletje van 10 zegels is  € 7,75 (voor leden L.V.v.P.) en

€ 9,50 (voor niet-leden).

De verzendkosten van een (of meer) velletje(s) zijn  € 2,00.

Losse zegels zijn te koop: € 0,80 (leden L.V.v.P.) of  € 0,95 (voor niet-leden).

Wilt u één of meer velletjes of  losse zegels reserveren?

Mail dan naar:  f.hemelop@wxs.nl   -  binnenkort ook via: www.hemelop.nl

(advertentie)
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Afbeelding 8.) toont een trekschuitbrief

uit 1823, verzonden vanuit Velsen via

Leiden naar Nieuwkoop. De afzender

schreef op de brief:

‘verzonden den 16 Mey 1823 op

Leiden, omme te worden gedaan op

de Dorps Schuyt naar Nieuwkoop,

afvarende te Leiden den 17. 's mid-

dags om 12 Uren op de Hooygracht.

Franco Leiden en Nieuwkoop’.

Waarschijnlijk is de brief vanaf Haar-

lem eveneens per trekschuit naar Leiden

vervoerd, om aansluitend met de trek-

schuit die van de Hooigracht vertrok,

via het Utrechtse Veer, over de Oude

Rijn naar Alphen a/d Rijn gebracht

werd en vandaar naar Nieuwkoop.

Het totale port, waarschijnlijk Expresse-

brief per Nachtschuit 14 Juli 1841 van

Leiden naar Haarlem, 4 stuivers, was

vooruit betaald (franco).

Afbeelding 9 laat een expresse-schuit-

brief zien uit 1841, verstuurd vanuit

Leiden naar Haarlem, door de Haarlem-

mertrekvaart, ook wel Leidsevaart ge-

noemd, met de notitie:

‘Per Nacht Schuit 14 July 1841

spoedig bezorgen’.

Deze schuitbrief is een voorbeeld van

laat gebruik, want op 1 juli 1860 stopten

de Leidse schippers ermee en was het

beurtveer officieel opgeheven, vanwege

de sterke concurrentie door de stoom-

trein. De Haarlemse schippers hielden

het al in 1843 voor gezien.

De Haarlemmertrekvaart of Leidse-

vaart

Om tussen de steden Amsterdam en

Rotterdam een optimale verbinding over

het water tot stand te brengen, werd tus-

sen de steden Haarlem en Leiden een

28,5 km lang kanaal gegraven dat in

1657 bevaarbaar was voor trekschuiten.

Doordat het kanaal een rechte lijn

vormde, kon de trekschuit de afstand

tussen de Raampoort aan het Spaarne in

Haarlem en De Mare in Leiden in iets

meer dan 5 uur afleggen.

Reizigers vanuit Leiden of omgekeerde

richting moesten 11 stuivers betalen.

Het briefport was 2 stuivers, maar in de

winter 3 stuivers.

De beide steden Haarlem en Leiden

lieten twee bijna identiek uitziende

tolhuizen bouwen.

Het even buiten de stad

Leiden gelegen ‘Oegst-

geester Tolhuys of

Leidsche Hek’ langs

de Haarlemmertrekvaart

bestaat ook nu nog.

Afb. 10 toont een foto uit

1962 van het tolhuis en de

twee tolpoorten, met de

daarop aangebrachte wa-

pens der beide steden

Haarlem en Leiden uit het

jaar 1701.

afb. 8 - Schuitbrief, 1823 van Velsen naar Nieuwkoop

afb. 9 - Expressebrief per nachtschuit 14 juli 1841 van Leiden naar Haarlem
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De foto bij avond (afb. 11) laat het, in-

tussen door de huidige eigenaar Menno

Smitsloo schitterend gerestaureerde,

Oegstgeester Tolhuys bij avond zien.

Het heeft beslist meer dan een paar

stuivers gekost ...!

Ook over de geschiedenis van de

Haarlemmertrekvaart, de trekschuit-

dienst tussen Leiden en Haarlem en

de bouw van het Oegstgeester Tol-

huys en zijn bewoners is in 2007

een heel mooi boek verschenen

(zie vorige pagina).

Het prachtige, mooi geïllustreerde,

‘Tussen Tol en Trekvaart, 350 jaar

het monument, het water en de mensen’

werd geschreven door Miep Smitsloo -

de Graaff.

afb. 12 - Trekschuiten bij de Marepoort in Leiden, 1771

P.C. La Fargue (RAL)

afb. 11 - Oegstgeester Tolhuys. foto: M. Smitsloo-de Graafafb. 10 - tolhuis en tolhek (ook wel ’Leidsche Hek’ genoemd) in Oegstgeest
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Sleutelpost:

In december 2014, maart, september

en december 2015 komen artikelen die

verband houden met het jubileum en

Filatelie in Leiden.

Verenigingsavond 26 januari 2015:

Gezellige avond met Bingo met mooie

prijzen en een veiling;

Zaterdag, 14 maart 2015:

Postzegeltotaaldag in het teken van het

75 jarig bestaan, locatie ‘De Lepelaar’

van 13.00 tot 16.00 uur. De hele zaal

staat in het teken van de Filatelie.

1. gedeelte Postzegelberg en moge-

lijkheid tot onderling ruilen van ze-

gels;

2. gedeelte een aantal handelaren;

3. gedeelte aantal kaders plm. 8 voor

het tonen van verzamelingen e.d.

Verenigingsavond 25 mei 2015:

Speciale presentatie van 75 jaar LVvP

door Willem Hogendoorn.

Verenigingsavond 26 oktober 2015:

Jubileumveiling. (b.v. zonder provisie

op aankopen)

Verenigingsavond 21 december

2015:

Afsluitende gezellige avond met een

uitreiking van een verrassing.

2015 Jubileumjaar - programma

Op een aquarel van P.C. La Fargue uit

1778 (afb. 12) is de gracht Korte Mare

te Leiden te zien, waar eeuwenlang het

begin- of eindpunt van de trekschuit-

dienst tussen Leiden en Haarlem was.

Direct naast de in 1863 afgebroken

Marepoort was het veerhuis met stal

voor de trekpaarden.

De stal is in 1945 gesloopt en moest

plaats maken voor een autorijschool.

Maar het vroegere

veerhuis staat er

nog. Nu is er een

café in gevestigd

met de naam ‘Re-

sponse’ (afb. 13).

Bezoekers die nu

hier hun koffie of

biertje drinken

hebben hier nog

steeds een aardig

uitzicht op de

Marepoortsbrug,

maar kunnen zich

toch waarschijn-

lijk slecht voor-

stellen hoe het er

vroeger in de tijd

van de trekschuit-

dienst uitzag.

Literatuur en bronnen:

Mr. Dr. J.C. Overvoorde: ‘Geschiedenis

van het postwezen in Nederland voor

1795’.

Dr. Martine van der Wielen-de Goede:

‘De nieuwe trekweg langs de Vliet’.

Miep Smitsloo-de Graaff: ‘Tussen tol en

trekvaart’.

Dank

Een speciaal woord van dank aan

mevr. M. Smitsloo-de Graaff,

mevr. M. van der Wielen-de Goede

en aan het Regionaal Archief Leiden

(RAL) die mij zeer spontaan beeld-

materiaal ter beschikking hebben

gesteld.

Hans van der Lelie

Eerder verschenen onder de titel ‘Spuren

der Vergangenheit’ in het verenigingsblad

‘Nederland onder de Loep’, Rundbrief 188,

april 2011, uitgave van: Arbeitsgemein-

schaft Niederlande e.V. im BDPh.

Dit artikel mag niet door anderen worden

overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van Hans van der Lelie

afb. 13 - Het vroegere veerhuis aan

de Korte Mare in Leiden

Oproep

van de

veiling-

meesters

Met spoed hebben wij veilingkavels

nodig!

Wilt u die - als het even kan - voor

februari 2015 inleveren?

Dan kunnen wij de lijsten gaan

klaarmaken voor maart t/m juni 2015.

Dat het hard nodig is, kunt u zien aan

de kavellijsten: we hadden deze keer

jammer genoeg maar 80 i.p.v. 90

bruikbare kavels beschikbaar!

Heel hartelijk dank voor uw

medewerking.

de veilingmeesters

O ja, wij wensen u ook nog een

gezellig Sinterklaasfeest.

Onze Kerst- en nieuwjaarswens staat

in de kavellijst. Bij het bestuur en op

www.lvpv.nl/sleutelpost.htm
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Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Hij heet ieder welkom, in het bijzonder

de ereleden de heren Hemelop, Hogen-

doorn, Pieters en Vijlbrief. Verder heet

hij de heer en mevrouw Blom een speci-

aal welkom. Zij zullen een presentatie

geven over de Euro op postzegels.

De voorzitter memoreert dat het erelid

de heer Groenewegen in juli is overle-

den. De heer Groenewegen heeft veel

voor de vereniging betekend. Hij was

een all-in man die voor veel inzetbaar

was en heeft ook de nodige functies in

het bestuur vervuld. Veel leden van de

vereniging waren bij de begrafenis aan-

wezig. De heer Hogendoorn heeft na-

mens de vereniging gesproken. Hij ver-

zoekt de aanwezigen op te staan en een

minuut stilte te houden ter zijner nage-

dachtenis.

Verder wijst de voorzitter op de grote

doos met losse postzegels. De leden

kunnen daar in snuffelen en er voor vijf

cent per stuk postzegels uit halen.

Tenslotte verzoekt hij alle aanwezigen

het presentieboek te tekenen.

Verslag van de vorige vergadering

Het heeft vooraf ter inzage gelegen en

wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Ingekomenstukken en mededelingen

De secretaris heeft van Smits Philately

enkele catalogi gekregen. Deze liggen

bij het presentieboek. Verder liggen er

een aantal exemplaren van Collect op

de bestuurstafel. Geïnteresseerde leden

kunnen een exemplaar meenemen.

Vaststelling verslag rondzenddienst.

Het verslag heeft in de Sleutelpost ge-

staan. De heer Pieters geeft nog een

korte toelichting. Er zijn geen vragen

over het verslag. De heer Flerig leest

het verslag van de kascommissie voor.

De commissie adviseert de leden om

decharge te verlenen. De vergadering

gaat hiermee onder applaus akkoord.

Wijziging Huishoudelijk reglement

In de juni zijn de leden akkoord ge-

gaan met het vaststellen voor 2015

van een gelijke contributie voor alle

leden. Hiervoor dient het Huishoude-

lijk reglement te worden gewijzigd.

Voorgesteld wordt het zevende lid

van artikel 3 te laten vervallen. Het

voorstel heeft in de Sleutelpost ge-

staan. De vergadering gaat akkoord

met het voorstel.

Presentatie Euro op postzegels

De heer Blom geeft een interessante

presentatie over de Euro op postze-

gels. Na afloop bedankt de voorzitter

hem hiervoor en overhandigt aan de

heer Blom een fles wijn en aan me-

vrouw Blom een bos bloemen.

Veiling

De veiling heeft een vlot verloop.

Doe eens een gooi puzzel

De ‘doe eens een gooi’-puzzel is ge-

maakt door de heer Den Boer. De

heer Van Oosten wint de eerste prijs.

De secretaris dankt de heer Hogen-

doorn voor het ter beschikking stellen

van een aantal prijzen.

Halve Euroloterij

De eerste prijs bij de verloting wordt

gewonnen door mevrouw De Rijk.

Rondvraag

De heer Terwiel vraagt of het onder-

werp van de komende Postzegel-

totaaldag al bekend is.

De voorzitter antwoordt dat hier nog

over beslist moet worden.

De heer Kniese vraagt of er in het ver-

gaderschema van komend jaar mee re-

kening is gehouden dat twee van onze

gebruikelijke data op Koningsdag en 2e

pinksterdag vallen.

De secretaris antwoordt dat de vergade-

ringen daarom zijn verschoven.

Gratis verloting

De heer Van Dijk wint de eerste prijs.

Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun

aanwezigheid . Hij hoopt ze allen terug

te zien op de volgende vergadering op

maandag 27 oktober 2014. Daarna sluit

hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele

Noot redactie:

De secretaris deelde de redactie

mee dat er van de ledenbijeenkomst op

27 oktober geen verslag is gemaakt.

Als compensatie plaatst de redactie

hier enkele foto’s van die avond.

Uit de ledenvergaderingUit de ledenvergaderingUit de ledenvergaderingUit de ledenvergadering

Bijzondere algemene leden-

vergadering 22 september 2014

46 aanwezigen

Vijf van de zeven aanwezige jubilarissen

worden hier toegesproken door de voorzitter ...
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Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Stichting Carolusgulden Gerard SlakhorstKoninklijke onderscheiding voor voorzitter Stichting Carolusgulden Gerard SlakhorstKoninklijke onderscheiding voor voorzitter Stichting Carolusgulden Gerard SlakhorstKoninklijke onderscheiding voor voorzitter Stichting Carolusgulden Gerard Slakhorst

... terwijl de twee anderen - de heren Corba en

Scheer - natuurlijk ook toehoren.

Rein Bakhuizen van den Brink spreekt

daarna een dankwoordje uit.

Op woensdag 17 september ontving

de voorzitter van Stichting Carolusgul-

den, de heer Gerard Slakhorst, een ko-

ninklijke onderscheiding.

Tijdens een speciale bijeenkomst ter ge-

legenheid van de viering van 5 jaar

Stichting Carolusgulden, is de heer

Slakhorst benoemd tot

Lid in de Orde van

Oranje Nassau. Deze

koninklijke onder-

scheiding is uitgereikt

door burgemeester

Lenferink.

De stichting Carolus-

gulden (voorheen de

stichting Rosenburch)

beheert de opbrengst

van de verkoop van

het woongebouw Ro-

senburch eind 2008.

Deze opbrengst (bijna

7 miljoen euro) komt sindsdien geheel

ten goede aan het wonen en welzijn

van ouderen in de regio Leiden en in

ontwikkelingslanden.

Gerard Slakhorst is al meer dan 25

jaar actief in de stichtingen en is sinds

1992 de voorzitter van het vijfhoofdig

bestuur. De heer Slakhorst besteedt vele

uren per week aan het werk voor de

stichting Carolusgulden onder andere

door het onderzoeken en afwegen van

de verschillende subsidieaanvragen.

Daarnaast trad in 1993 de heer Slak-

horst aan als veilingmeester van de

Leidsche Vereniging van Postzegelver-

zamelaars. Hij heeft deze onbezoldigde

functie 16 jaar met heel veel verve ver-

vuld. Een zeer tijdrovende klus, waarbij

hij al met al minstens 15.000 kavels on-

der de hamer heeft gehad. Hij deed dat

altijd op een zeer humoristische wijze

en wist heel veel wetenswaardigheden

te vertellen over de postzegels die hij

veilde.

bron: www.leiden.nl/gemeente/

Gerard, van harte gefeliciteerd.

Namens allen: de redactie

Bep en ik ontvingen het droevige bericht dat op

18 november 2014 mevr. J.P. van Daalen - van

Zijp is overleden.

An van Daalen was -samen met haar man Theo-

de steun en toeverlaat bij het opzetten van ‘de

bar’ in 1999. Van hen leerde Bep ‘het vak’.

Toen al ging het met An of Theo wel eens wat

minder, maar altijd waren ze present om - indien

nodig - bij te springen. Theo overleed in 2009.

We herdenken beiden als trouwe bondgenoten

om gezelligheid te brengen in onze club.

Mogen zij rusten in vrede.

Bep en Frans Hemelop

Verzoek van ‘FILATELIE’

Wilt u uw adreswijziging zenden

naar de secretaris i.p.v. naar het

maandblad Filatelie?

De secretaris verzorgt voor u

de verdere afhandeling.
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het daar niet mee eens was. De zaak

werd bijgelegd, het terugdraaien onge-

daan gemaakt en het bestuur trad weer

aan.

Een andere keer waren er dusdanige

verschillen van mening bij bestuurs-

leden onderling dat vijf van de zeven

bestuursleden met onmiddellijke ingang

opstapten. Ook deze zaak werd gered en

opgevangen door oud-bestuursleden.

Nog recent bleek het moeilijk een nieuw

bestuur samen te stellen, maar het is

toch gelukt.

In het algemeen mag de vereniging zich

gelukkig prijzen met veel bestuursleden

die zich gedurende vele jaren intensief

voor de vereniging hebben ingezet. Zij

hebben in hun vrije tijd veel werk verzet

om bij te dragen aan het plezier in de

hobby van de leden.

Veel bestuursleden zijn benoemd tot

erevoorzitter of -lid, enkelen hebben on-

derscheidingen van de Bond gekregen.

Inzet door leden

Om leden te stimuleren wat voor de

vereniging te doen, is in 1949 een pre-

mie voor het hardst werkende lid

ingesteld.

In 1968 heeft het bestuur besloten tot

het aanleggen van een Gulden Boek,

waarin zij, al dan niet lid van onze

vereniging, die zich op een af andere

wijze bijzonder verdienstelijk hebben

gemaakt voor de vereniging, worden

ingeschreven.

In 1990 wordt

de J. P. van

Kampenhout

bokaal beschik-

baar gesteld

door het erelid

J.P. van Kam-

penhout. Het

bestuur heeft

besloten deze

bokaal beschik-

baar te stellen

aan degene die tot hardst werkend lid

van dat jaar werd benoemd. Naam en

jaartal werden op de bokaal gegraveerd.

Eén lid, de heer S. Jongsma, heeft op

voordracht van het bestuur in 1992 een

Koninklijke onderscheiding gekregen.

Hij werd 40 jaar eerder benoemd tot

onderadministra-

teur, werd twee-

maal benoemd

tot hardst wer-

kend lid, in 1980

tot lid van ver-

dienste, in 1990

tot erelid. Zijn

naam werd ook

vermeld op de

J.P. van Kam-

penhout bokaal.

Ook door de Bond zijn leden onder-

scheiden voor hun inzet. maar onder-

scheiding of niet, de vereniging kan

niet zonder belangeloos werk van

vrijwilligers, of ze nu de bar bedie-

nen, loten voor de loterij verkopen, de

jeugdafdeling leiden, werken voor de

rondzenddienst of de veiling, meehel-

pen met het organiseren van evene-

menten, stukjes voor de Sleutelpost

schrijven, trouwe bezoeker van de

vergaderingen zijn of anderszins een

bijdrage leveren.

Ledenaantallen

Het aantal leden van de vereniging

groeit tot de tachtiger jaren enorm,

van 40 in 1940, 268 in 1950, 298 in

1960, 486 in 1970 naar 772 in 1980.

Daarna nemen de ledenaantallen, ge-

heel in overeenstemming met de lan-

delijke trend, steeds verder af.

Momenteel heeft de vereniging iets

minder dan 200 leden.

De vermindering van het ledenaantal

heeft verschillende oorzaken. Naast

opzegging door drukke werkzaamhe-

den, verhuizing of royement van wan-

betalers valt op dat er veel leden zijn

die te oud geworden zijn om hun

hobby nog te kunnen uitoefenen en

leden die overlijden.

Tegenover de afname is er ook een

positief gegeven: veel leden zijn

trouwe leden.

Bij de lustrumviering in 1985 heeft

het bestuur speldjes uitgereikt aan le-

den die 25 jaar, 40 jaar of 50 jaar lid

waren. Zij kregen respectievelijk een

bronzen, een zilveren en een gouden

speldje.

Bij het 50-jarig bestaan van de vereni-

ging in 1990 werden weer speldjes

uitgereikt en vanaf 1995 elk jaar.

In de loop der jaren waren 174 leden 25

jaar lid, 50 leden 40 jaar lid, 15 leden

50 jaar lid en 3 leden zelfs 60 jaar lid.

De laatsten ontvingen bij hun jubileum

een beeldje.

Er worden regelmatig pogingen in het

werk gesteld om het de leden zoveel

mogelijk naar de zin te maken en om

nieuwe leden aan te trekken.

Extra activiteiten voor leden

In de loop der jaren hebben bestuursle-

den door de Bond georganiseerde cur-

sussen gevolgd om kennis over te dra-

gen aan leden. Er waren cursussen bege-

leiding bij filatelie en cursussen over

tentoonstellingen. Tweemaal werd voor

leden een cursus filatelie gegeven.

Over tentoonstellingen konden leden in

drie bijeenkomsten leren aan de hand

van meegebrachte bladen uit hun verza-

meling. Het maken van kaders voor ten-

toonstellingen werd gestimuleerd. Er

waren excursies voor belangstellende

leden zoals naar de 2-jaarlijkse beurs in

Essen, naar het postmuseum en een in

werking zijnde sorteerafdeling van de

posterijen.

De firma Lindner kwam haar bedrijfs-

film vertonen, de firma DAVO kwam

laten zien hoe zij haar albums maakt en

de firma Van Dieten kwam vertellen

over veilingen en toonde bijzondere

veilingstukken.

Het bestuur van de Leidse vereniging

heeft drie maal een enquête gehouden

onder haar leden, in 1987, 1998 en

2010, waarbij om gegevens en wensen

gevraagd werd. Ideeën werden uitgepro-

beerd zoals ruilmiddagen en een top-

rondzenddienst, met meer of minder

succes.

Het bestuur stelt in 1986 een begelei-

dingscommissie in die nabestaanden

van een overleden lid kan helpen als zij

een verzameling moeten verkopen.

Hoe krijgen we meer leden?

Er zijn veel pogingen in het werk ge-

steld om nieuwe leden aan te trekken.

In de eerder genoemde enquêtes is ook

de leden gevraagd naar suggesties.

Verschillende malen zijn er leden-

werfacties geweest die over een langere

termijn liepen. Hoe meer leden een lid

aanbracht, hoe hoger zijn financiële be-

loning.

(Vervolg van pagina 5)

J.P. van Kampenhout

1911 - 1995

S. Jongsma

1914 - 2004
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Er waren advertenties in de media.

Van 1984-1994 was de vereniging pre-

sent op de Leidse Uitdag, daarna niet

meer omdat de opzet van die dag gewij-

zigd was. Ook op de Leidato was de

vereniging vertegenwoordigd.

In 1986 is het huisgenootlidmaatschap

ingesteld. Men kan huisgenootlid wor-

den als er op het betreffende adres al

een lid is. Een huisgenootlid krijgt geen

Maandblad, heeft wel altijd toegang tot

de vergaderingen, heeft stemrecht en

mag deelnemen aan de rondzenddienst.

Belangrijk waren de tentoonstellingen

die de vereniging organiseerde met

name bij haar lustrumvieringen (zie

verder).

Sinds het jubileumjaar 2005 houdt de

vereniging jaarlijks een ‘Postzegel-

totaaldag’ (zie verder).

Beide soorten evenementen trokken

veel bezoekers, leverden nieuwe leden

op en doen dat nog steeds.

Contributie

Hoe hoog de contributie was bij de

oprichting van de vereniging hebben we

niet kunnen achterhalen.

De eerste vermelding in de Sleutelpost

is dat in 1956 de contributie werd ver-

hoogd van fl. 5,- naar fl. 6,- per jaar.

Regelmatig komt verhoging van de jaar-

lijkse contributie op de agenda van de

ledenvergaderingen. De contributie gaat

voor een groot deel op aan het Maand-

blad, de Sleutelpost en de bijdrage aan

de Bond, kosten die blijven stijgen ter-

wijl ledenaantallen blijven afnemen.

Andere (moeilijk van te voren in te

schatten) inkomsten van de vereniging

komen uit de provisie van de rondzend-

dienst, de veilingen, de halve euroloterij

en barinkomsten, als de bar door onze

eigen mensen bemand wordt.

Enerzijds wordt gezocht naar bezuini-

gingen, bijvoorbeeld automatische in-

casso van de contributie toen de kosten

van het betalingsverkeer omhoog gin-

gen, anderzijds naar het genereren van

extra inkomsten.

Zo werden leden opgeroepen eens een

gokje te wagen door deel te nemen aan

de sponsorloterij. De helft van de door

de leden betaalde bedragen komt dan

ten goede aan de vereniging.

Verenigingen die bij de Bond

aangesloten zijn, kunnen nieuw

verschenen Nederlandse postze-

gels verkopen.

Als een vereniging voor een be-

paald bedrag verkoopt, krijgt zij

een bonus, terwijl de leden niet

meer betalen dan de reguliere

postkantoorprijs.

Leden die een abonnement heb-

ben bij de filatelistische dienst

in Groningen wordt gevraagd

hun abonnement daar te beëindi-

gen en het voortaan via vereni-

ging te laten lopen.

De jeugdafdeling

De jeugdafdeling die, zoals eerder

beschreven in 1943 werd opgericht,

had tijdens de oorlog zo’n 40 leden.

De jongeren kregen een gedegen

opleiding. Op de bijeenkomsten leer-

den zij over het verzamelen van post-

zegels, het opplakken van zegels, het

afweken van zegels en stempelingen.

De jeugdleden kwamen trouw.

De gratis verlotingen waarbij post-

zegels te winnen waren die door de

seniorleden ter beschikking waren

gesteld, vielen zeer in de smaak: elk

kind won een prijs.

In 1945 wordt de eerste jeugdpost-

zegeltentoonstelling gehouden, met

redelijk succes.

Om na de bevrijding de jeugdafdeling

extra te laten groeien werd ieder lid

dat een nieuw lid aanbracht, beloond

met een mooie serie postzegels.

De bijeenkomsten verhuisden naar de

vroege avond, de belangstelling bleef.

In 1970 staat in het jaarverslag: een

jaar met geld in kas en weinig leden.

Geld en postzegels zijn onontbeerlijk

maar leden zijn het voornaamste.

De jeugd krijgt andere belangen, de

jeugdafdeling wordt in 1979 opgehe-

ven. In 1990 wordt weer gestart met

een jeugdafdeling. Er zijn tweemaal

per maand bijeenkomsten op woens-

dagmiddag. Van de 17 jeugdleden

zijn er gemiddeld 9 aanwezig. De

jeugd wordt meegenomen naar andere

jeugdafdelingen, bezoekt het post-

museum en gaat naar Fepapost 94.

Er worden kaders gemaakt die aan het

eind van het seizoen tentoongesteld

worden.

In 1997 hangt de

jeugdafdeling aan

een zijden draadje.

Bij het 60-jarig be-

staan van de vereni-

ging in 2000 wordt

een hernieuwde

poging gedaan een

jeugdafdeling van de

grond te krijgen.

Op de propaganda-

tentoonstelling probeert een voormalig

jeugdlid, dan lid van de vereniging, het

met filatelistische spelletjes. Er wordt

gezocht naar een permanent onderko-

men met ruilmogelijkheden. De jeugd-

club gaat in januari 2003 van start met 4

leden. Zij exposeren in 2004 tijdens het

50-jarig bestaan van Jeugdfilatelie Ne-

derland. Het geringe aantal leden blijft

een probleem, ondanks de jarenlange

samenwerking met de jeugdafdeling

Voorschoten.

In november 2012 moet de jeugdafde-

ling bij gebrek aan jeugdleden de bij-

eenkomsten staken. De jeugdafdeling

blijft slapend bestaan. Mochten zich

nieuwe jegdleden melden dan kunnen

de activiteiten weer worden opgestart.

Lustrumvieringen

Het 10-jarig bestaan van de vereniging

in 1950, werd evenals het 3
e
, 4

e
. 5

e
 en 6

e

lustrum gevierd met een postzegelten-

toonstelling in de Lakenhal.

De tentoonstellingen waren groots van

opzet, er waren veel kaders die door de

jury goed beoordeeld werden. Er zijn

veel prijzen in de wacht gesleept, ook

door leden van onze Leidse vereniging.

Voor elk lustrum had het bestuur een

ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor

een speciale envelop die op de tentoon-

stelling verkocht kon worden (**).

In 1970 was er geen speciale eerste dag

enveloppe omdat de posterijen speciale

eerste dag enveloppen alleen nog maar

toestaan bij de Dag van de Postzegel en

bij 25-, 40,- 50,- enz. jarig bestaan. Er

was wel een vignet voor verenigingsen-

veloppen die de komende jaren gebruikt
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zouden worden. Er kwamen op de ten-

toonstellingen heel veel bezoekers,

1600 in 1965 en meer dan 1000 in

1970. Museum de Lakenhal, waar kunst

en cultuur te bezichtigen zijn, werd een

zeer geschikte plaats gevonden voor het

houden van postzegeltentoonstellingen.

Immers een postzegel is een kunstwerk

en de vele thema’s behoren tot cultuur-

goed. Het 7
e
 lustrum kon niet met een

tentoonstelling gevierd worden omdat

de Lakenhal verbouwd werd en een an-

dere locatie te duur was. Wel was er

weer een ontwerpwedstrijd voor een

nieuwe verenigingsenveloppe. Bij het

40-jarig bestaan van de vereniging in

1980 werd er een speciale gedenkpen-

ning geslagen voor onze leden. Er werd

een tentoonstelling gehouden in de

Menken IJshal en er werd een speciale

enveloppe uitgegeven. In 1985 werd het

lustrum gevierd met een feestavond

voor leden en introducés. In 1990 was

er een feestavond en een grote lustrum-

tentoonstelling in de Bedrijfs Techni-

sche School (BTS) met 26 inzendingen

op 110 kaders. Er is een FDC met een

postzegel van 400 jaar Leidse Hortus

Botanicus en een speciaal stempel van

de PTT. Alle leden van de vereniging

kregen een stockboek met jubileum-

tekst. Het lustrum in 1995 wordt niet

speciaal gevierd, er wordt gespaard

voor het jaar 2000.

Het was de bedoeling dat Leiden 2000

groots gevierd zou worden. Ter gele-

genheid van haar 60-jarig bestaan had

de vereniging van de Bond de opdracht

gekregen een nationale tentoonstelling

te organiseren. Leiden reserveerde tien

jaar fl. 1500,-- voor het evenement, ver-

richte veel voorbereidingswerk en had

de begroting rond. Toen kwam de kink

in de kabel. Een nieuwe evenementen-

commissie van NVPH, de Bond en de

PTT stelde zulke hoge nieuwe eisen dat

de kosten de pan uit zouden rijzen, ter-

wijl financiering en aansprakelijkheid

onduidelijk bleven.

Het bestuur besloot de opdracht aan de

Bond terug te geven en haar 60-jarig

bestaan op bescheiden schaal te vieren,

meer gericht op de eigen leden en op

het plezier in de filatelie.

Het lustrumjaar 2005 werd op een an-

dere wijze ingevuld. Er werd een ‘Post-

zegeltotaaldag’ georganiseerd met alle

aspecten van de

filatelie zoals een

kleine expositie,

een restantenvei-

ling, een jeugdhoek

met o.a. postzegels

stapelen voor de

jeugd, postzegel-

bladen maken per

computer, taxatie

van postzegels,

creatief met postze-

gels en postzegels

kopen bij (semi-

)handelaren.

Deze Postzegel-

totaaldag werd zo’n

succes dat besloten

werd voortaan elk

jaar een ‘Postzegel-

totaaldag’ te hou-

den.

Andere tentoon-

stellingen

Onze leden exposeerden en exposeren

niet alleen op door onze vereniging

georganiseerde tentoonstellingen

maar ook op regionale tentoonstellin-

gen, veelal georganiseerd bij jubilea

van zusterverenigingen. Daarnaast

waren en zijn inzendingen van leden

te vinden op nationale en internatio-

nale tentoonstellingen. Veel inzenders

vielen in de prijzen en er worden nog

steeds prijzen gewonnen.

Samenwerking zusterverenigingen

In 1969 is er een samenwerking tot

stand gekomen met de Leidse postze-

gelvereniging de Postzegelvrienden,

met het behoud van ieders zelfstan-

digheid. De leden kunnen elkaars ver-

enigingsbijeenkomsten bezoeken en

ook bieden en kopen op elkaars vei-

lingen. In 1974 blijkt samenwerking

met de Postzegelvrienden niet langer

meer mogelijk. Reden daarvoor is de

volgende: als onze vereniging een

groot evenement wil organiseren en

daarvoor subsidie van de Bond wil

verkrijgen, wordt subsidie niet gege-

ven omdat de Postzegelvrienden niet

aangesloten zijn bij de Bond. Een

aantal malen is er overleg geweest

met zusterverenigingen in de regio

om te kijken of problemen die bij alle

verenigingen voorkomen, zoals fraude

met postzegelboekjes van de rondzen-

dingen en de terugloop van ledenaantal-

len gezamenlijk aangepakt kunnen wor-

den. Ook werd bekeken of het mogelijk

is om evenementen gezamenlijk te orga-

niseren.

Tot slot

Alle in dit artikel vermelde gegevens

zijn ontleend aan publicaties in de Sleu-

telpost. Het is moeilijk 75 jaar in een

klein aantal pagina’s samen te vatten.

Er moeten keuzes gemaakt worden.

Niet alle aspecten kunnen aan de orde

komen. Mochten personen zich tekort

gedaan voelen, dan bieden wij daarvoor

onze welgemeende excuses aan.

De jubileumcommissie

(*) aan de Sleutelpost zal een apart artikel

gewijd worden.

(**) de filatelistische uitgiften van de vereniging

zullen later in een artikel gepubliceerd

worden.

samengesteld door

Nitha van Oosten - Neuwahl



- 19 -

WWWWaar tijdens de oorlogsjaren en vlak

daarna vergaderd werd, is nog bij ons in

onderzoek.

In de 50-er jaren vonden de vergaderin-

gen van de Leidse vereniging plaats in

een zaal aan de Nieuwe Rijn. Daarna

kwam men bijeen in een bovenzaal van

restaurant Zomerzorg.

De directie van Zomerzorg behield zich,

in verband met de lage huur die wij be-

taalden, het recht voor de zaal aan ande-

ren te verhuren voor de officiële daar-

voor geldende prijs.

Verschillende malen gebeurde het dat

vergaderingen op het laatste moment

moesten worden verschoven. Dat was

zeer onbevredigend omdat veel leden

op dat moment de nieuwe avond niet

meer konden vrijmaken.

Vanaf maart 1963 vergaderde men in

het Gereformeerde Jeugdhuis, Bree-

straat 19.

In het verenigingsjaar 1963/64 werd er

weer in Zomerzorg vergaderd, nu op

een vaste avond.

Helaas ging dat weer mis. In 1964

verhuisde de vereniging voor haar

vergaderingen naar het Loge-gebouw,

Steenschuur 6.

Hoewel het bestuur meerdere keren

vreesde, in verband met het groeiend

aantal leden, naar een geschikte, gro-

tere zaal te moeten zoeken, bleef men

er tot 1977.

Toen kwam er echt behoefte een gro-

tere zaal voor de bijeenkomsten.

Een nieuw onderkomen werd gevon-

den in het Antonius Clubhuis. In 1980

had de vereniging 750

leden. Hoewel lang niet

alle leden regelmatig de

vergaderingen bijwoon-

den, werd het Anto-

niusclubhuis te klein.

De nieuwe locatie werd

de aula van de BTS.

In april 1984 werd, in

verband met de hoge

kosten voor de verga-

derzaal, weer verhuisd,

nu naar de Posthof aan

de Rijnsburgerweg.

In 1986 werd de vereniging verzocht

naar een nieuwe vergaderruimte om te

zien omdat het restaurant langer open

bleef voor eters (waar wat aan te

verdienen valt) en omdat de omzetten

tijdens de vergaderingen te gering

waren.

Vanaf januari 1987 werd vergaderd in

het restaurant van De Zijl. Die locatie

gaat door de bouw van de sporthal

bij De Zijl voor onze vereniging

verloren.

Vanaf september 1999 wordt in de re-

creatiezaal van verzorgingshuis Rijn en

Vliet vergaderd. Daar wordt met eigen

‘personeel’ de bar verzorgd. Het geeft

wel eens problemen om vrijwilligers te

vinden, maar het levert ook inkomsten

voor de vereniging op.

Deze vergaderzaal wordt vanaf septem-

ber 2012 in gebruik genomen door

Roomburg. Roomburg wil de zaal wel

verhuren maar voor maximaal 1½ jaar.

Er werd gezocht naar een langduriger

oplossing en werd toen gevonden in res-

taurant de Lepelaar in de Apollotoren.

Nitha van Oosten - Neuwahl

75 jaar - de ‘Leidsche’

vergaderlocaties

Steenschuur 4-6 - Logegebouw vrijmetselaars

... omdat de omzetten

tijdens de vergaderingen

te gering waren.

restaurant ‘De Posthof’ in oude tijden Breestraat 19 - Geref. Jeugdhuis

restaurant ‘Zomerzorg

afb. suikerzakje

van Martin Brouwer

(Club van Suikerzakjes-

verzamelaars in Nederland)

www.suikerzak.nl

Op dit suikerzakje

is afgebeeld café

‘Zomerzorg’ voor

de brand op 17-12’32.

De nieuwbouw hiernaast stond sinds 1949

op een andere plaats.
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Postzegeltotaaldag

U kunt hieronder lezen over de Postze-

geltotaaldag op 14 maart aanstaande.

Mocht u overtollige postzegels e.d. wil-

len verkopen, is het mogelijk om een ta-

feltje te huren tijdens deze dag.

Als u ervoor interesse hebt kunt u

informatie vragen bij Cor Verlooij,

� (071) 5611719 of cor@verlooij.nl.

Tentoonstellen

Op 14 maart bestaat ook de mogelijk-

heid te laten zien wat en waarom u

verzamelt. Er is een aantal kaders aan-

wezig. Het hoeft echt niet professioneel

te zijn, u laat zien wat u leuk vindt.

De kaders zijn 1 x 1 meter.

Nadere informatie bij Cor Verlooij.

Prijzen voor Bingo

Op de bijeenkomst in januari gaan we

met elkaar bingoën. We hebben al een

groot aantal mooie filatelistische prijzen

bijeengebracht. Er bestaat voor u de mo-

gelijkheid om prijzen te schenken, we

zouden dat fijn vinden. Het vergroot het

aanbod en is goed voor de kas.

Als u wat wilt schenken, dit hoeft niet

altijd op postzegelgebied te zijn, dan

kunt u contact opnemen met Gerrit

Anker � (071) 541 00 04.

Jubileumveiling

Op de verenigingsavond van oktober

wordt de zgn. Jubileumveiling gehou-

den. Het is de bedoeling een grote vei-

ling te houden. Als u materiaal heeft

dat u wilt verkopen, geef dit zo spoe-

dig mogelijk door aan Willem de Wit.

Deze speciale veiling wordt ook ge-

houden ter versterking van de finan-

ciële positie van de vereniging.

Als u materiaal gratis ter beschikking

stelt, dan gaat de opbrengst naar de

penningmeester. Als u vervoersproble-

men hebt, laat het dan even weten, dan

wordt dat geregeld.

Over alle aankopen die u op deze

avond doet, hoeft u geen provisie te

betalen. Dat is toch mooi meegeno-

men! Van harte aanbevolen.

Informatie bij Cor Verlooij en Willem

de Wit � (071) 531 06 86.

2015 Jubileumjaar - oproepen Nieuwtjesdienst

Door het overlijden van Wim Groene-

wegen vielen de werkzaamheden van

de nieuwtjesdienst vrij.

Het bestuur heeft hiervoor bereid

gevonden Mw. Ina Verlooij,

� (071) 561 17 19

e-mail: ina@verlooij.nl.

De nieuwtjesdienst kan u leveren:

de zegels, postzegelmapjes en eerste

dag-enveloppen van Nederland.

Tevens kunnen bij haar worden be-

steld: supplementen, catalogi en al-

bums enz.

Voor de prijsstelling wordt zoveel

mogelijk aangesloten zoals Wim

Groenewegen dat deed

Voor uitgiften van andere landen kan

zij u ook van dienst zijn.

Ina zal voortaan op de verenigings-

avonden aanwezig zijn, zodat u dan

alle vragen kunt stellen.
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5 januari

50 jaar Nederlandse Top-40

velletje van 10 met 10 verschillende

gegomde postzegels - € 6,90,

waarde ‘1’

2 februari

Mooi Nederland - Vestingsteden

3 verschillende vellen

Bourtange, Elburg en Naarden

3x vel met 5 gelijke gegomde post-

zegels - € 3,45 per stuk, waarde ‘1’

2 maart

nieuw ontwerp basis assortiment

Geboortezegels - vel van 50 zelf-

klevende zegels € 34,50 - waarde ‘1’

200 jaar Koninkrijk - Koning der

Nederlanden - vel met 2 verschillende

gegomde

postzegels

€ 6,90,

waarde ‘1’

Postzegelvereniging

Katwijk/Rijnsburg

Postzegelbeurs
wijkgebouw ‘de Wiek’,

Freesiastraat 19, 2223 XA  Katwijk

24 januari 2015
van 10.00 - 16.00 uur
inlichtingen:

M. te Nijenhuis (071) 402 74 76

gieltennijenhuis@casema.nl

Leidse Postzegel- en

Muntenhandel

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

Reeds meer dan 65 jaar leveren wij

landen- en motief abonnementen van

nieuwe uitgaven van alle landen

van de wereld.

Voor verenigingen en bedrijven

speciale kortingen.

Tevens vragen wij doorlopend te koop

Verzamelingen en Partijen

INKOOP VERKOOP

TAXATIES ADVIEZEN

Het is de 27e keer in de reeks.

Vorig jaar bezochten ruim 3.500

bezoekers de beurs, een bewijs voor

haar populariteit.

Op zaterdag opent de FILATELIE-

BEURS 2015 de deuren.

De openingstijden zijn:

zaterdag 1 februari: 10.00 - 17.00 uur

zondag 2 februari: 10.00 - 16.30 uur

Voor verzamelaars van postzegels,

poststukken, postwaardestukken,

afstempelingen, automaatstroken,

maximumkaarten, postzegelboekjes

en vakliteratuur biedt de beurs twee

dagen interessante mogelijkheden.

Alles is nu gelijkvloers!

De toegang is GRATIS - 2 minuten

lopen vanaf station Hilversum.

De grootste jaarlijkse manifestatie

in Nederland voor jong en oud

Arena 303 1213 NW Hilversum

tel: (035) 642 22 37

31 januari en 1 februari

2015

Activiteiten

agenda

Nieuwe emissies
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