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PostBeeld en postzegels horen bij elkaar. Meer dan 25 mensen 
in ons bedrijf zijn dagelijks bezig met alles wat met postzegels te 
maken heeft.
Wij hebben winkels in Haarlem, Leiden en Rotterdam en vier 
internetsites, ieder met hun eigen karakter  (postbeeld.nl is onze 
webwinkel, freestampcatalogue.nl een gratis wereldcatalogus 
met o.a. verlanglijstfunctie, postzegelblog.nl een gratis filatelis-
tisch tijdschrift en blog en freestampmagazine.com is ons en-
gelstalig magazine). 
Onze wereldvoorraad, van klassiek tot modern, is zeer groot 
en dagelijks worden honderden tot duizenden items toegevoegd. 
Vaak zijn dat zegels uit collecties, maar wij nemen ook nieuwtjes 
van de gehele wereld op voorraad en leveren in abonnement. In 
onze winkels staan bovendien honderden voordelige collecties 
en partijen. Naast postzegels verkopen wij ook munten en bank-
papier en leveren we benodigdheden van alle merken.

3 winkels
4 internetsites
o.a. gratis wereldcatalogus en magazines

PostBeeld
Leidse postzegelhandel 
Vrouwensteeg 3
2312 DX Leiden
Tel:071-5123233
openingstijden: wo t/m za 10:00-17:00
tevens regelmatig op dinsdag geopend.
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Algemene informatie
 
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 gele
genheid heeft om de veilingkavels te be
kijken of iets te ruilen.
 
 
 
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.
 
 
 
Rondzenddienst
 
Bij overtreding van de voorschriften gel
den 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 porti
en administratiekosten
 
 
Leenadressen
 
 
Fosforlamp en catalogi:
Willem de Wit    071-531 06 86
Watermerkzoeker of signoscope:
P.J.J. van de Kasteele, 071-521 29 38
 
 
 
 
Literatuur aanvragen:
KNBF bibliotheek
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
 
 
Openingstijd:
Elke woensdag van de maand
van 10 – 17 uur,
De bibliotheek is in 2016 op de volgende
zaterdagen geopend tussen 10:00 en 12:00
zaterdag 1 oktober, zaterdag 3 december.
 

Redactionele bijdrage
 
We hebben allemaal genoten van de zomer
die laat begon en nog voortduurt.
Ook uw redacteur heeft het mooie weer tot
zich laten komen.
Alleen sluipt er bij hem een redacteursde
formatie op.
Ziet hij iets in een blad of krant staan dan
denkt hij: is hier een stukje van te maken?
Kan ik hiermee de Sleutelpost vullen? Of
althans de lege plekken in de kolommen.
Je hebt artikelen die te kort zijn voor een
hele kolom en dan moet die lege plek op
gevuld worden. Als je artikelen hebt die te
lang zijn, dan komt een gedeelte op de
andere bladzijde en de rest van de kolom
moet dan gevuld worden.
Vroeger had ik hier geen weet van. Ik las
met genoegen de Sleutelpost en bekom
merde mij niet hoe het blad gevuld werd.
Ik heb ook nooit in al die 40 jaar een stuk
je geschreven. En nu, een jaar redacteur
schap, en ik heb al een heleboel stukjes
geschreven. Kan iemand mij dit verklaren?
Hoe komt  dit?
Ik denk dat het de verantwoording is voor
iets dat je op je opgenomen hebt, om er iets
van te maken. Niet dat ik het niet leuk vind.
Ik wist niet dat ik het in me had.
Is er een virus in mij geslopen? Indien dit
zo is dan zou ik het virus met iemand
kunnen delen.
Ik denk dat het alleen maar werkt als je
redacteur bent.
Is een gastredacteurschap misschien iets?
Zou dit kunnen werken?
Als er mensen zijn die met mij een Sleu
telpost  willen maken, ik hou me aanbevo
len.
Bij sommige tijdschriften of kranten heb
je zo iets, Libelle, Margriet.
En waarom niet bij de Sleutelpost? Maar
als er mensen zijn die in de keuken willen
kijken van het redacteurschap, met genoe
gen.
Ik ben ook al tevreden als men iets aanle
vert, dan wordt het blad tenminste gevuld.
Dan blijven alleen de kleine lege plekjes
over en die zal ik dan met genoegen voor
u vullen.
Ik wens u in ieder geval veel leesplezier.
Met bijdragen van Willem Hogendoorn en
Ge van Albeda begint het blad zich aardig
te vullen.
De veilinglijst van september zit in dit blad
en dat zijn toch twee gemakkelijke pagi
na’s om de Sleutelpost mee te vullen.
 
Wiktor van Dam
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Lezing dhr. Bakhuizen van den Brink
 
Op 20-06-2016 hield ons lid de heer R.Bakhuizen van den Brink een interessante lezing.
De presentatie ging over de activiteiten van het Leidsche bedrijf "NV Nederlandsche
Rotogravure Maatschappij" op het gebied van postzegels drukken.
 
Rotogravure Leiden 1913-1972 (2013)
 
Wat in 1913 begint met een simpele éénkleurenpers aan het Galgewater, groeit uit tot
een drukkerij van wereldformaat. Een nieuw drukprocédé, in 1912 naar Leiden gehaald,
verovert de wereld. Leiden: een stad van drukkers. Daarin past het nieuwe bedrijf dat
zijn naam dankt aan de naam van het procédé: Rotogravur. In 1913 wordt de N.V.
Nederlandse Rotogravure Maatschappij (NRM) opgericht. In de hoogtijdagen van de
NRM is het bedrijf een van de grotere werkgevers in Leiden. Iedere Leidenaar wist het:
“Werk je bij de Roto? Dan zit je goed.” Aan het eind van de jaren zestig verandert dit.
De NRM, maar voor iedere Leidenaar de Roto, moet in 1968 samengaan met de Vere
nigde Nederlandse Uitgeversbedrijven (VNU). Vier jaar later verhuist het bedrijf naar
Haarlem. In 1972 sluit de NRM haar deuren.
In 2013 was het honderd jaar geleden dat zij werd opgericht. De naam NRM en Roto
gravure kregen een wereldnaam.
In het Leids Jaarboekje 2013 is een uitgebreid artikel over de Rotogravure opgenomen.

Van de voorzitter
 
 
Dit is de eerste Sleutelpost die uit komt na mijn benoeming als uw nieuwe voorzitter en
dit is dan ook mijn eerste “Van de voorzitter” .
 
Mijn doel als voorzitter is om samen met de overige bestuursleden ervoor zorg te dragen
dat de leden zoveel mogelijk plezier beleven aan hun “cluppie” . Dat betekent voortzet
ting van de gezellige, informatieve verenigingsavonden met de puzzel, veiling en ver
lotingen.
 
Hebt u kritiek vertel het mij onder vier ogen, vindt u dat het goed gaat zegt het voort!
Hebt u ideeën kom er mee voor de dag.
 
In het komende seizoen zal het bestuur een nieuw veilingreglement aan u voorleggen.
 
Uw nieuwe seizoen begint op 26 september a.s. en zal geopend worden door de vice
voorzitter Willy Pijnenburg, in verband met mijn vakantie tot 12 oktober in Australië.
 
Ik wens u allen een mooi postzegeljaar toe en hoop u weer te zien op 24 oktober.
 
 
 
Erik van Dommelen
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Begroting 2017, gebaseerd op 150 bet. Leden + 8 gezinsleden +5 ereleden
Omschrijving begroting 2016 uitgaven 2017 Begroting 2016 inkomsten 2017

Zaalhuur 475,00€            500,00€            -€                   -€                   
Algemene Bestuurskosten 485,00€            400,00€            -€                   -€                   
Sleutelpost 1.300,00€         1.800,00€         200,00€            300,00€            
Bankkosten 260,00€            275,00€            -€                   -€                   
Maandblad Filatelie 3.600,00€         3.500,00€         -€                   -€                   
Bondscontributie 870,00€            800,00€            -€                   -€                   
Jubelarissen/vrijwilligers 175,00€            150,00€            -€                   -€                   
Veiling 250,00€            250,00€            250,00€            300,00€            
Halfjesloterij 400,00€            500,00€            1.100,00€         1.000,00€         
Kosten doe-eens-een gooi 50,00€              50,00€              -€                   -€                   
Diverse lasten/onvoorzien 150,00€            -€                   -€                   -€                   
Representatiekosten 350,00€            -€                   -€                   -€                   
Postzegeltotaaldag-lezingen 200,00€            200,00€            -€                   -€                   
Reservering Jubileum 2020 150,00€            150,00€            -€                   -€                   
Contributies -€                   -€                   6.395,00€         6.135,00€         
Provisie Rondzenddienst -€                   -€                   200,00€            150,00€            
Advertenties -€                   -€                   450,00€            500,00€            
Rente -€                   -€                   10,00€              20,00€              
Nieuwtjesdienst -€                   -€                   150,00€            150,00€            
diverse baten -€                   -€                   50,00€              -€                   
Overschot 2016 90,00€              -€                   -€                   
Tekort 2017 20,00€              
Totaal 8.805,00€         8.575,00€         8.805,00€         8.575,00€         

Het bestuur legt bovenstaande begroting 2017 voor aan de ALV van  26-9-2016.
Om de begroting sluitend te krijgen wordt voorgesteld de contributie voor 2017 te verhogen 
met € 1,--  naar € 40,50 en voor de gezinsleden met 0,50 naar € 7,50.

Financien. Rondzenddienst seizoen 2015-2016

Lasten                                    Baten

Verzekeringskosten             60,39€              Provisie 474,79€            
Algemene onkosten          60,00€              Winst rondz. boekjes 14,67€              
Adm./portikosten                 23,14€              Rente 18,18€              
Bankkosten                           143,25€            
Afschr. Rondzendtassen         10,00€              
Voordelig saldo 210,86€            

507,64€            507,64€            

Ledenvergaderingen Bestuursvergaderingen
26 september 2016
24 oktober 2016
28 november 2016

10 oktober 2016
7 november 2016
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Ramp op het IJsselmeer
 

Een tijdje terug zag ik op Ebay een opmer
kelijk stuk (zie afbeelding). Het was een
brief gefrankeerd met een 7½ cent de
Ruyter zegel van "WINSCHOTEN 4.
I.46.-16." naar Amsterdam, met een
strookje: "STAATSBEDRIJF DER PTT.
Stuk afkomstig uit het S.S. "GRONIN
GEN IV", dat einde 1944 op het IJsselmeer
is gezonken en thans is gelicht ".
 
Het strookje is deels incorrect want het
schip is gezonken in de nacht van 8 op 9
januari 1945 na een aanvaring met de "Jan
Nieveen". Het schip is in september 1946
gelicht en naar Enkhuizen vervoerd.
 
Een nader onderzoekje leverde op dat in
“Het Fries Museum” ook een dergelijke
brief bewaard is gebleven (helaas in slech
tere staat) en gaf daarbij iets meer uitleg.
 
De brief werd vervoerd aan boord van het
(stoomschip) S.S. Groningen IV van de
Groningen-Lemmer Stoombootmaatschap
pij. Tijdens de overtocht naar Amsterdam
in de nacht van 8 op 9 januari 1945 kwam
het schip in aanvaring met haar zuster
schip: de Jan Nieveen. Bij deze aanvaring
zonk de Groningen IV waarbij zeker 16
mensen omkwamen. In 1946 werd het
schip gelicht en werd het wrak geveild. Het
werd vervolgens gesloopt. Na het lichten
van het schip werden de poststukken, voor
zover nog herkenbaar, in 1947 alsnog be
zorgd. Op de door de PTT gebruikte sticker
wordt overigens een verkeerd jaartal ge
noemd. Het schip verging niet eind 1944
maar begin 1945. (Literatuur: - Leeuwar
der Courant, 12-01-1945, 14-01-1947).
 
Het stuk werd op Ebay uiteindelijk ver
kocht voor Euro 102,50 (20-4-2014)
 
 
 
 
G.A. van Albada

Rijksmuseum /
Keukenhof
 
In Sleutelpost 204 waren een aantal vragen
opgenomen betreffende een artikel over
een schilderij wat in het Rijsmuseum hangt
en een kopie in Keukenhof te Lisse.
Dit schilderij is gemaakt ter ere van de
vrede van Munster (1648). Er komt een
einde aan de 80-jarige oorlog.

 
Alhoewel de antwoorden op de vragen niet
overweldigend waren, voor diegene die
gereageerd hebben en misschien andere
nieuwsgierigen, hierbij de antwoorden.
 
1. De man die de beker vasthoudt is kapi
tein Cornelis Jansz. Witsen.
2. De zilveren beker is nog steeds te zien
in het Amsterdams museum.
3. De symboliek die de schilder hiervoor
gebruikt is voor VREDE.
4. Op de trommel zit een papier met een
gedicht van de dichter Jan Vos.
5. De mooie hoeden met veren die de
mensen op het schilderij dragen zijn z.g.
“vrijheidshoeden”.
6. De trommelslager op het schilderij is de
vaandrig. Willem de Trommelslager.
7. De mascotte die op het vaandel van de
schutterij staat is De Maagd van Amster
dam.
8. De schilder van dit schilderij is Bartho
lomeus van der Helst uit 1648. Geboren in
Haarlem in 1613 en overleden Amsterdam
1708.
 
Dhr Witsen lag nog wel eens in de clinch
met Rembrandt … meestal om geldkwes
ties, wellicht heeft hij daarom V.d. Helst
de schutterij laten schilderen.
Let op de lichtinval van rechts!!
Rembrandt had meestal een lichtinval van
links….
Het schilderij toont het verenigingsge
bouw. Door het raam zie je gebouwen met
een lam erop. Dat is bierbrouwerij “Het
Lam” aan de Singel (van de familie “de
Bas”).
Het gebouw is afgebrand in 1650. Later
herbouwd. Nu universiteitsbibliotheek.
 
Onze trouwe inzender Willem Hogen
doorn heeft een heel uitgebreid verhaal
ingezonden over genoemd schilderij met
veel extra informatie.
Hij heeft in maart 2015 een artikel geschre
ven over de Keukenhof in Lisse, zie zijn
blog.
Ondanks de vele informatie van Willem
mis ik het antwoord op vraag 5, de mooie
hoeden met veren.
Er was een inzender die ook vraag 5 miste.
De namen in de hoed gestopt en de loting
bepaalde de uitslag.
Winnaar is geworden: Riet de Rijk.
 
 
Wiktor van Dam

Op de postzegel is een detail te zien van
het schilderij, cat.nr.1753.
Kapitein Cornelis Jansz. Witsen schudt de
hand van Luitenant Johan Oetgens van
Waveren.
 
In de oorlog (1568 tot 1648) werd veel
verdiend aan de handel in wapens en han
del op Indië (VOC), daarnaast werd ook
veel verdiend aan de slavenhandel (WIC).
Op het schilderij staan prominenten van de
stad. Zij waren bestuurders / lid van het
schuttersgilde.
Schutters waren een gewapende macht. Er
waren toen: voetboogschutters, handboog
schutters en kloveniers (vuurwapens).
De schutterij had een eigen verenigingsge
bouw, ieder lid zorgde voor eigen wapens,
eigen kleding etc.
De gewone man kon dit nooit betalen. De
schutterij was voor elite en vooraanstaan
den van de stad. Achter hun gebouwen
lagen de doelen.
Een soort voetbalveldjes, waar geoefend
werd in het schieten (op allerlei doelen).
In de stad zorgden ze ook voor beveiliging
(soort buurtwachtpreventie, er was ’s
nachts geen verlichting, gespuis komt bij
donker tevoorschijn).
Elke schutterij had zijn eigen wijk.
De oorlog is afgelopen. Eigenlijk zijn ze
een beetje overbodig geworden in de oor
logsfuncties.
Maar nu gaan zij ervoor zorgen dat alles
prima verder gaat. Geen paniek ….Ver
trouw op ons!!!!!! Wij gaan zorgen voor
handel en welvaart.
Dat ademt het schilderij uit.
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Leidse Postzegelwinkels

 
 
Ikzelf  ben van na de oorlog en kende in
Leiden twee postzegelwinkels, van Leeu
wen in de Lokhorststraat en natuurlijk de
“Leidse Postzegelhandel” met toentertijd
dhr.Lansdaal.
Van Leeuwen is er al een hele tijd geleden
mee uitgescheden, maar de Leidse is er nog
steeds en is nu onderdeel van “Postbeeld”.
Zelf woonde ik als kind op de Haarlem
merstraat en wel vlakbij de Vrouwensteeg.
Toen ik postzegels ging verzamelen (on
geveer op mijn 12e jaar) kunt u wel begrij
pen dat ik vaak langs de winkel liep en keek
naar al dat moois wat uitgestald lag.
Landsdaal zelf zat altijd tot in de late uur
tjes avonds boekjes te plakken voor zijn
zichtzendingen. Heel veel postzegelwin
kels hadden toentertijd zichtzendingen.
Pas toen ik het Leidsch Dagblad ging
lopen, verdiende ik wat geld en dat ging
eigenlijk gelijk naar Landsdaal toe om
“Ruimtevaart” zegels te kopen. Een popu
lair verzamelgebied in die tijd.
Onlangs echter zag ik een afbeelding van
een ansichtkaart uit 1926 van “Postzegel
handel J. Kleine” in de Roodenburgerstraat
6.
Deze postzegelhandel was mij geheel on
bekend en ik vermoed dat hij na de oorlog
niet meer bestond.
Misschien weet iemand van de oude garde
(en die zijn er nogal wat bij onze vereni
ging) iets meer over deze postzegelhan
del ?
 
 
 
G.A.van Albada
 

Na 28 jaar bezorgd
 
In een partijtje kaarten vond ik een hele
tijd  geleden een zwaar gehavende brief
kaart. Ik wilde hem eerst weggooien, maar
omdat er een stempel “Leiden” op stond
lag ik de kaart toch maar apart.
Onlangs wilde ik hem opbergen, toen mijn
oog viel op de handgeschreven tekst:
"Gevonden tussen oude brieven, januarie
1917".
Ik keek op de achterkant en daar stond een
datum: Leyden  4 december 1889 !.
Aangezien er alleen een poststempel van
Leiden uit 1917 op staat, zijn er twee mo
gelijkheden. Of de PTT heeft hem ergens
tussen laten zitten en na 28 jaar alsnog
gevonden en besteld, of iemand heeft deze
briefkaart tussen brieven gevonden (bijv.
bij het opruimen van een nalatenschap) en
alsnog verstuurd.
Leuk is wel het berichtje op de achterzijde,
n.l. "Waarde Vrienden ! Het doet mij veel
leed de schoone ets van onzen kunstbroe
der de B. nog niet te hebben ontfangen.
Zoudt gij mij dezelve spoedig per eersten
spoortrein willen zenden ? Naar ik verhoop
zult gij mij dezen dienst willen bewijzen.
Druk allen de hand. Vele groeten, met
Agting, Johannes W.S." (Spoedig was nog
onderstreept ook!)
Ik ben benieuwd of Johannes na 28 jaar
zijn ets alsnog heeft gekregen. De geadres
seerde was inmiddels verhuisd, maar de
briefkaart kon ook niet retour omdat er
geen afzender op stond.
 
 
 G.A.v.Albada

Non
 
 
Een non van de abdij
Was gevallen op haar zij
De ziekenbroeder kwam erbij
En zei: “laat mij eens kij”
Hij schoof omhoog haar pij
Keek blozend naar haar dij
En zuchtte, “oh gij, oh gij”
Da’s nou net wat voor mij
 
 
“ik wrijf u zachtkens met gelei
En bid de Heer: “geef mij eens vrij”
 
 
Maar wat denk je dat de Heer zei?
 
 
“non”
 
 
 
 
 
 
Joensefien Niesten en
Wim Niesten
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Raketpost
 
 
RAKETPOST IN KATWIJK AAN ZEE
 
Voor de tweede wereldoorlog was er grote
aandacht voor post verzenden per raket, de
“raketpost”.
 
In het buitenland, vooral Duitsland en
Oostenrijk, waren er bijv. in 1933 al raket
vluchten (afb.1)

Nu moet vooral bij de Bruijn brieven op
gemerkt worden dat het soms discutabel is
of ze wel per raket vervoerd zijn of dat er
überhaupt wel een raket afgeschoten is.
In het algemeen is “raketpost”  een leuk
iets, maar van werkelijke postbezorging
per raket is geen sprake.
Hoe komen we nu in de Sleutelpost op dit
onderwerp ?

     
                                                                      
Welnu, in de dertiger jaren werd er door
Karl Roberti (een medewerker van de
firma Kat te Leiden, iedereen welbekend
als vuurwerkspecialist) raketpost gefabri
ceerd op het strand van Katwijk aan Zee
(afb.3) voor de NRB (Nederlandsche Ra
kettenbouw).
De eerste vlucht vond plaats op 6 dec.1934,
maar de raket ontplofte.
Ook de tweede raket ontplofte en had 200
brieven bij zich. Deze brieven worden in
de handel aangeboden.

 
                                            
Nu moet ik allereerst opmerken dat de
bedoeling van postbezorging is, dat een
brief van A naar B gezonden wordt en dat
A en B dan plaatsen zijn die niet te dicht
bij elkaar liggen.
In Nederland was “Dr. A.J. de Bruijn” een
bekende rakevluchten pionier, die vooral
net na de tweede wereldoorlog begon met
zijn raketvluchten (afb.2)  en deed dit tot
in ieder geval 1964.

 
Op 24 jan,.1935 lukte het dan toch om een
goede start te maken en de raket (met 200
brieven aan boord) vloog 700 meter !!
Ja, van echte postbezorging was uiteraard
geen sprake.
Het was alleen eigenlijk leuk filatelistisch
bedoeld.
Temeer als we bedenken dat de handel in
de raketpostbrieven in handen was van de
welbekende Haagse postzegelhandelaar
Gerard Thoolen.
Nog steeds zijn er grote hoeveelheden
poststukken/brieven in omloop van eerste
vluchten, speciale stempels etc. van Thool
en.

Afb.5
Al met al is het een leuk filatelistisch ge
bied, maar het heeft in feite met echte
postale functies helaas niets te maken, we
zien dit naturlijk als “maakwerk”
Maar ja, ook bijv. eerste KLM vluchten,
FDC, maximumkaarten enzovoort is im
mers ook maakwerk, maar wordt toch ook
verzameld.
Echter Katwijk aan Zee staat in ieder geval
op de kaart van de pioniers raketvluchten !!

De gegevens over deze raketpost in Kat
wijk komen uit het boek “Pionierraketen
post und Kosmischer Post”van Walter
Hopferwieser (met dank aan Martin
Scheer!!)
De laatste vlucht die hierin gemeld wordt
is van april 1935 en daar werd gebruik
gemaakt van en raket met parachute. Hier
werden 466 brieven mee vervoerd. (Er
staat niet vermeld hoeveel meter er gevlo
gen werd).

 
 
 
 
 
 
G.A.van Albada
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Ontzet van Leiden
 
 
Het is bijna weer 3 oktober. Heel Leiden
viert dan feest in verband met het ontzet
van Leiden in 1574. In de meeste geschie
denisboekjes wordt geleerd dat vooral door
toedoen van burgemeester Pieter van der
Werff de stad Leiden stand heeft gehou
den. Toen de hongerige menigte om eten
schreeuwde, stelde hij zijn arm beschik
baar.

 
 
Leiden heeft Van der Werf geëerd met een
standbeeld, hier te zien op een sluitzegel.
Historici  denken echter dat het vooral te
danken is aan Jan van Hout en Johan van
der Does dat de stad Leiden toen heeft
stand gehouden. We zien hen hier op
postzegels uit 1950, uitgegeven in verband
met het 375 jarig bestaan van de Leidse
Universiteit.

 
 
Jan van Hout was stadssecretaris. Hij was
een stugge, rechtlijnige man, die niet aan
overgeven dacht. Het verhaal wil dat de
later zo gevierde held Van der Werff, toen
deze zijn maag voelde knorren, hij met de
gedachte speelde om de Spanjaarden bin
nen te laten. Van Hout moest hem telkens

weer in het gareel houden. Een protest-de
monstratie van hongerige Leidenaars die
vóór de overgave waren, liet de secretaris
door de schutterij, onder leiding van mili
tair bevelhebber Johan van der Does uiteen
ranselen. Er bestaat weinig twijfel dat Van
Hout een belangrijker figuur was dan de
Burgemeester. Na het beleg werd Van der
Werff door de Prins van Oranje uit zijn
functie gezet, terwijl Van Hout secretaris
werd van de door de Prins geschonken
Leidse universiteit, en Van der Does werd
de eerste curator van deze universiteit.
We zien hier de Prins van Oranje op een
zomerzegel uit 1979.

Eerst werd de naam van de maand met een
“c’ geschreven en vanaf 1961 ging de
nieuwe spelling in, waardoor oktober
voortaan met een “k” werd geschreven.
Voor de organisatie van de 3 oktoberfees
ten is een vereniging opgericht, met de
voor de hand liggende naam “3 oktober
vereniging”. In 1986 vierde deze vereni
ging haar 100ste verjaardag.
 
Ter gelegenheid hiervan werd er een grote
postkoetsenrace gehouden van Groningen
naar Leiden. De post die tijdens deze race
werd vervoerd kreeg het speciale stempel
“vervoerd per postkoets”.

 
 
Dit betreft het 25ste kerkraam, geschonken
door de stad Delft. De Prins van Oranje
was hier op bezoek in Leiden en staat hier
te midden van soldaten voor de waterrijke
omgeving van de stad .
Als blijvende herinnering kent Leiden haar
jaarlijkse 3-oktoberfeesten, waarbij ha
ring, wittebrood en hutspot centraal staan.
De hutspotpan is terug te vinden in diverse
3 oktoberstempels.

In 1974 was het 400 jaar geleden dat Lei
den ontzet was. De 3 oktober vereniging
nam toen het initiatief om een siervel met
herdenkingszegels uit te geven.
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Fathers, toen zij in 1620 Leiden verlieten
en naar Amerika gingen, het 3 oktoberfeest
van Leidens Ontzet meegenomen.
 
  
 
Dit bevrijdingsfeest heet nu Thanksgi
vings day in Amerika, waarop dank wordt
gezegd voor alle goede dingen. Het feest
is in Amerika verschoven van 3 oktober
naar de 4e donderdag van november.
 
 
 
Willem Hogendoorn

Post uit Syrië
 
 
 
Via ebay kon ik mijn Levantverzameling uitbreiden met het poststuk dat hieronder is
afgebeeld. Het is duidelijk dat ik het niet aankocht voor de postzegel, want die zit er niet
op.Dat hoefde ook niet, want de stempels maken duidelijk dat het om portvrije militai
re post gaat.
Hoewel de aanbieder op ebay het stuk etiketteerde als luchtpost, blijkbaar op grond van
het reclamestempel ‘utilisez la route aerienne via AIR ORIENT’, is het dat niet, al zal
het waarschijnlijk wel per vliegtuig vanuit Syrië naar Frankrijk zijn gebracht.
Vanuit het distributiecentrum werd het verder naar Braux vervoerd. Volgens wikipedia
telde het dorpje Braux, vlak bij de Belgisch-Franse grens, in de Franse Ardennen in
1931 in totaal 3031 inwoners, van wie wij er nu een bij naam kennen: juffrouw Léone
Rate.
Blijkens het aankomststempel op de achterzijde arriveerde de brief op 7 oktober 1931,
nadat hij op  22 september 1931 verzonden was door een sergeant van het Franse leger
in het mandaatgebied Syrië-Libanon. Zestien dagen onderweg lijkt veel, maar er waren
dan ook enkele tussenstations. De brief was in het bezettingsgebied opgehaald door (of
aangeboden aan) de zogenoemde Vaguemestre d’ étapes (zie het stempel links op de
brief) en een dag later voorzien van een stempel van de dienst postes aux armées (het
stempel rechts), die de post van militairen te velde gratis verzorgde. Er waren uiteraard
in de uithoeken van het mandaatgebied niet overal brievenbussen, zodat een hiervoor
aangewezen onderofficier – de vaguemestre – de post bij de veldpostkantoren moest
ophalen en verder leiden.
 
In mijn militaire diensttijd heette zo iemand een facteur, maar de inhoud van diens werk
in de kazerne was een stuk simpeler, dan dat van zijn Franse collega in bezettingsgebied.
 
Wel aardig is het te constateren dat wij nu een Frans woord (facteur) gebruiken voor
deze militair, terwijl de Fransen, ongeveer vanaf het midden van de 18e eeuw, een
Nederlands woord prefereerden: de wagenmeester. Natuurlijk, het woord is keurig
aangepast aan de Franse spellingsgewoonte, maar is toch nog wel redelijk te herkennen.
Het woord is in het Frans beperkt tot het militaire jargon en is dus niet in de algemene
taal doorgedrongen. Dat succes is wel weggelegd voor de mannequin, een woord dat
ontleend is aan het Nederlands manneken, dat oorspronkelijk paspop betekende, dus een
pop of manneke waarop je de kleren kon draperen. Tegenwoordig trekt de mannequin
vaak evenveel aandacht als de kleren (en soms zelfs meer).
Niettemin leuke succesjes voor twee Nederlandse woorden in het Frans.
 
 
 
Willy Pijnenburg

Op deze 6 zegels, die niet door de PTT
werden uitgegeven en dus geen filatelisti
sche waarde hebben, staan afbeeldingen
van: de hongersnood (20 ct); het noodgeld
(35 ct); het ontzet door de watergeuzen
onderleiding van admiraal De Boisot (50
ct); het geschenk van de Prins, de univer
siteit ( 65 ct); de 3 helden Van der Does,
van der Werff en Van Hout (80 ct), en de
haring, hutspot en wittebrood verdeling
(100 ct).
 
Volgens sommigen hebben de Pilgrim
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Op de herdenkingssteen staat: “Hier woon
de JACOB PHILIPSON, geb. 1903, gede
porteerd 1943 uit Westerbork, vermoord
23.7.1943 Sobibor”. Een gevoel van
machteloosheid maakte zich van mij
meester. Wie was dit slachtoffer vroeg ik
me af. Ook hier gaf het internet antwoord
op.
Jacob Philipson was tijdens de oorlog ad
ministrateur van het Joodse Weeshuis in
Leiden. Op 17 maart 1943 werd dit wees
huis in opdracht van de Duitsers ontruimd
en werden 51 kinderen en hun begeleiders
opgepakt. Zij kwamen uiteindelijk in ver
nietigingskampen terecht. Op 8 april 2010
werd deze steen ingemetseld. In de media
werd hierover het volgende gemeld: Het
initiatief voor deze gedenksteen komt van
de huidige eigenaar van dit huis. Zo’n
zeven jaar geleden kocht hij het huis en
kwamen de verkooppapieren hem geheim
zinnig voor. Het huis bleek een verplichte
verkoop van de familie Philipson aan een
NSB’er te zijn geweest. Toen hij op een
zomerse dag een aantal mensen naar zijn
huis zag staan kijken, bleken het de kinde
ren van Jacob Philipson te zijn. Alle kin
deren hebben de oorlog overleefd. Zij zijn
na de oorlog naar Israël verhuisd en zijn
voor deze stolperstein-ceremonie speciaal
naar Leiden gekomen.
Hun vader had dus eerst in Westerbork
gezeten en daarna naar Sobibor overge
plaatst, waar hij ruim vier maanden na zijn
gevangenneming werd vermoord. Het
kamp Westerbork staat op een Nederland
se postzegel uit 1992; Rusland gaf in 2015
een postzegel uit over kamp Sobibor, ter
nagedachtenis aan de opstand in oktober
1943 daar.

Struikelstenen
 
In Leiden liggen zes struikelstenen. Nee,
je valt er niet letterlijk over, maar de Duit
se kunstenaar noemt ze Stolpersteine
(struikelstenen) omdat je erover struikelt
met je hoofd en je hart, en je moet buigen
om de tekst te kunnen lezen. De zes stenen
liggen op drie adressen in Leiden.
 
Stolpersteine/Struikelstenen
 
Een Stolperstein is een herinnering aan de
Tweede Wereldoorlog. Toen legden de
Duitsers een steentje in het trottoir voor de
huizen waarin joodse mensen woonden die
later gedeporteerd zijn. De Duitse kunste
naar Gunter Demnig bedacht de stolper
steine: “stenen waarover je met hoofd en
hart struikelt en waarbij je moet buigen om
de tekst te kunnen lezen.” De steen wordt
geplaatst in de stoep voor het voormalige
woonhuis van het slachtoffer. Hij begon in
1997 met het leggen van de eerste Stolper
stein in Berlijn. Eind 2015 had Demnig al
56.000 Stolpersteine geplaatst in meer dan
duizend steden en dorpen in achttien lan
den. Een Stolperstein is een betonnen steen
van 10 x 10cm, met aan de bovenkant een
messing plaatje waarin de naam, geboorte-
en overlijdensdatum en de plaats van
overlijden wordt gestanst. Gunter Demnig
geeft zo ieder slachtoffer een eigen monu
ment. Zijn motto is: “EEN MENS IS PAS
VERGETEN ALS ZIJN OF HAAR
NAAM VERGETEN IS”.
 
Stolpersteine in Leiden
 
Via internet kwam ik erachter dat er in
Leiden zes “struikelstenen” liggen, op drie
verschillende adressen. Op 16 februari ben
ik met fototoestel op de fiets gestapt en ben
ik langs deze drie adressen gegaan.
 
Van der Waalstraat 34
 
Als eerste fietste ik langs de Van der
Waalstraat 34, en zag ik daar voor de wo
ning voor het eerst een “echte struikel
steen”. Met toch wel een bijzonder gevoel
maakte ik een foto van de voor de woning
in het trottoir ingemetselde herdenkings
steen. Ik realiseerde me dat ik hiermee
onbewust deed, wat Gunter Demnig voor
ogen had: “stenen waarover je met hoofd
en hart struikelt en waarbij je moet buigen
om de tekst te kunnen lezen.” U ziet mijn
foto hier afgebeeld staan.

Lorentzkade 4
 
Ik vervolg mijn fietstocht en kom bij de
Lorentzkade 4 uit. Daar maak ik de vol
gende foto.

“Hier woonde MEIJER VAN KLEEFF,
geb. 1898, gearresteerd 17.8.1943, gede
porteerd 1943, uit Vught, Auschwitz, ver
moord 31.1.1944” Via internet vond ik de
volgende mediabericht:
“Op zondagochtend 2 november 2014
legde Gunter Demnig in aanwezigheid van
tientallen familieleden en belangstellen
den een Stolperstein ter nagedachtenis van
Meijer van Kleeff voor diens toenmalige
woning aan de Lorentzkade te Leiden. Van
Kleeff was met zijn gezin in 1938 uit
Berlijn naar Nederland gevlucht. Nadat hij
in oktober 1938 de exploitatie van de
bioscoop Lido in de Steenstraat had over
genomen vestigde hij zich met vrouw en
twee kinderen aan de Lorentzkade op
nummer 4. Hij kwam in grote problemen
toen op 16 augustus 1943 een neef van hem
werd opgepakt in het huis drie deuren
verder op nummer 1. Meijer was direct
betrokken bij het onderduiken van zijn neef
en werd op 17 augustus door de Leidse
politie gearresteerd. Twee dagen later
werden Meijer, zijn neef en de bewoner
van nummer 1, overgebracht naar Rotter
dam en van daaruit naar Kamp Vught. Op
15 november gingen Meijer en zijn neef op
transport naar Auschwitz. Meijer stierf
daar op 31 januari 1944”.
 
Breestraat 116
 
Tenslotte fietste ik naar de Breestraat 161,
de winkel van boekhandel De Kler. Hier
trof ik vier Stolpersteine aan, die gelegd
waren voor Ernst Loeb, Jenny Loeb-Rose,
Herbert Loeb en Hans Loeb. Ook deze vier
stenen waren op donderdag 8 april 2010
gelegd door Gunter Demnig.
In een mediabericht las ik hierover het
volgende: ,,Mijn familie is weer thuis.”
zegt Jaenette Loeb, werkzaam in het Joods
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Historisch museum, maar vandaag vooral
de kleindochter van de omgekomen fami
lie Loeb. Vier gedenksteentjes met een
messingplaatje waarop de namen en sterf
data van de familie Loeb staan, zijn nu voor
boekhandel De Kler aan de Breestraat
geplaatst. Toen Jaenette Loeb van de stol
persteine hoorde, was het voor haar een
reden om uit te zoeken wie haar joodse
familie was. Want zo vertelt ze in haar
toespraak aan de Breestraat: “Kinderen
van oorlogsslachtoffers horen meestal
helemaal niets over de oorlogstijd. Ook in
mijn geval werd er nooit over de oorlog
gesproken. Door niet te weten wie je fami
lie is, mis je een deel van jezelf. Hopelijk
zijn de steentjes er niet alleen voor de na
bestaanden, maar ook om anderen bewus
ter te maken”, vervolgt Jaenette Loeb haar
verhaal. “De keuze van één iemand kan de
geschiedenis net even anders maken. Dit
geldt zowel voor het verleden als voor nu.”
Ze verwacht dat langzaam maar zeker
steeds meer gedenkstenen zullen komen nu
steeds meer mensen van het idee van de
stolperstein horen.
 
‘Een onopvallend opvallend symbool’
 
Als de gedenkstenen geplaatst zijn, wor
den de bezoekers in de synagoge aan de
Levendaal te Leiden ontvangen. De rab
bijn leest een gebed voor en benadrukt hóé
moeilijk het voor nabestaanden is om geen
graf, geen plek, eigenlijk niets te hebben
om hun familieleden aan te kunnen geden
ken. Malka Polak, voorzitter van de Jood
se Gemeente Leiden, spreekt de treffende
woorden: ,,Nu is er gelukkig een onopval
lend opvallend symbool waar mensen stil
bij kunnen staan”.
De teksten op de stenen bij de Breestraat
luiden:
1. Hier woonde Ernst Loeb, geb 1878,
gedeporteerd 1942 uit Westerbork, ver
moord 30.09.1942 Auschwitz
2. Hier woonde Jenny Loeb-Rose, geb.
1878, gedeporteerd 1944 uit Westerbork,
vermoord 01.10.1944 Theresienstadt
3. Hier woonde Hans Loeb, geb. 1905,
gedeporteerd 1944 uit Westerbork, ver
moord 14.11.1944 Bergen-Belsen
4. Hier woonde Herbert Loeb, geb. 1911,
gedeporteerd 1942 uit Westerbork,
Auschwitz vermoord.

gen-Belsen (Duitsland) en één in There
sienstadt (Tsjechië). Deze concentratie
kampen zijn ook in de filatelie terug te
vinden.
 
Theresienstadt (Tsjechië)
 
Op 10 juni 1940 nam de Gestapo het bevel
in Terezín (Theresienstadt) over. Tsjechi
sche verzetsstrijders werden in het fort
gevangen gehouden. Vanaf november
1941 deed Theresienstadt dienst als getto
voor gedeporteerde Joden. Daarmee was
Theresienstadt een concentratiekamp ge
worden. Theresienstadt was vooral een
doorgangskamp voor Joden die meestal
spoedig naar Auschwitz-Birkenau of ande
re vernietigingskampen werden gestuurd.
In 2011 werd deze getto herdacht met een
Tsjechische briefkaart.

 
Bergen-Belsen (Duitsland)
 
Concentratiekampen hebben iets gruwe
lijks, maar worden (gelukkig) filatelistisch
wel herdacht.
In 1995 gaf de Duitse Post een herden
kingsvelletje uit over de 50e verjaardag
van de bevrijding van gevangen uit con
centratiekampen. Hierop staan ook
Auschwitz en Bergen-Belsen vermeld.
Wij kennen Bergen-Belsen vooral omdat
Anne en Margot Frank daar begraven lig
gen.

Auschwitz (Polen)
 
Auschwitz was wel het bekendste vernie
tigingskamp uit de Tweede Wereldoorlog,
en hier zijn diverse postzegels van. Naar
Auschwitz werden ongeveer 1,3 miljoen
mensen gedeporteerd. Hiervan zijn er on

Het betreffen hier dus vier personen uit een
familie. Twee familieleden zijn in
Auschwitz (Polen) vermoord, één in Ber

geveer 1,1 miljoen om het leven gekomen,
waarvan het grootste deel werd vergast.

In het postzegelblad Thema* kwam ik een
bijzonder filatelistisch verhaal over
Auschwitz tegen, wat ik U niet wil onthou
den. In januari 2015 gaf Uruguay een twee
postzegels uit, omdat 70 jaar geleden
Auschwitz werd bevrijd. Op de ene post
zegel staat Auschwitz afgebeeld, op de
andere Ana Benkel de Vinocur. Zij is
Joods, woonde in Polen en werd in 1944
opgesloten in Auschwitz. Ana overleeft
dit, en komt in mei 1945 vrij. In 1947 gaat
ze naar familie in Uruguay, waar ze in het
huwelijk treedt met Alberto de Vinocur.
Ze kan goed zingen, en maakt daar haar
beroep van. Ze zingt over de verschrikkin
gen in de concentratiekampen, waar ze ook
een boek over schrijft. Verder geeft ze le
zingen over de Holocaust, met als doel de
herinnering hieraan levend te houden, als
waarschuwing voor de toekomst. Ze krijgt
hiervoor diverse onderscheidingen. Ze
overlijdt in 2006, op 79 jarige leeftijd.
De vertaalde tekst op de Auschwitzzegels
is: “Concentratie- en vernietigingskamp
Auschwitz, gelegen ten westen van Krakau
(Polen), het was de wereldhoofdstad van
de doodsindustrie. Gebouwd in 1940 door
het Nazi-regime, definitief gesloten op 27
januari 1945.”
De tekst op de zegel van Ana luidt: “Ana
Benkel de Vinocur, 25/9/1926 – 7/1/2006.
Vrouw, Jodin, Poolse en Uruguayaanse,
zangeres, schrijfster, verspreidster van
herinneringen, overlevende van de Holo
caust.”
 
* Leo van den Heuvel: “Een vreemde
combinatie”, Thema, tijdschrift van de
Nederlandse Vereniging voor Themati
sche Filatelie, nov. 2015.
 
 
WILLEM HOGENDOORN
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Verslag van de vergade
ring 25 april 2016
 
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 25 april 
2016
Aanwezig 46 leden
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden.
De heer en mevrouw Hemelop en de heer
en mevrouw Van Oosten hebben zich af
gemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
 
3.Ingekomenstukken en mededelingen
De Secretaris deelt mee dat er prijslijsten
van de firma Smits Philatelie op de be
stuurstafel liggen voor liefhebbers, even
als de nieuwe Collect en een aantal oude
Franse postzegelkrantjes.
 
4. Jaarvergadering
a) Verslag secretaris 2015.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder vragen goedgekeurd.
b) Financieel verslag 2015.
Het Financieel Verslag is opgenomen in de
onlangs verschenen Sleutelpost.
De voorzitter merkt op dat de financiële
positie van de vereniging in het afgelopen
jaar is verbeterd. Er is nu weer een positief
eigen vermogen. Verder is er nu echt geld
in de kas. Dit is te danken aan een aantal
activiteiten waar de leden aan hebben bij
gedragen, onder anderen de verloting ten
bate van de vereniging, de bingo's en niet
te vergeten een donatie van een van de
leden aan de rondzenddienst, waardoor er
een extra donatie uit de kas van de rond
zenddienst kon komen.
Er is nu weer geld voor het jubileumfonds
en voor het Kleurenfonds, zodat de Sleu
telpost de komende jaren weer van kleur
kan worden voorzien.
De penningmeester acht alles duidelijk en
ziet geen reden voor nadere toelichting.
De leden gaan zonder vragen akkoord met
het verslag.
c) Kascommissie
De heer T. Flerig leest het verslag van de
Kascontrolecommissie voor. De commis
sie adviseert de leden de penningmeester
en het bestuur decharge te verlenen voor
het in 2015 gevoerde beleid. De vergade

6. Verkiezing lid Kascommissie
De heer R.K.J.  Hegenbarth treedt regle
mentair af. De heer Versteegen, die vol
gens schema deze plaats zou innemen,
moet wegens zijn toetreden tot het bestuur
hier van afzien. Uit de zaal melden zich
twee leden. De heer E. den Boer wordt als
lid gekozen en de heer Van der Steen als
vervangend lid.  De kascommissie bestaat
daarmee voor 2016  uit de heren T. Flerig
en E. den Boer, met als vervanger de heer
L.M.Van der Steen.
 
7. Attentie voor vrijwilligers.
De voorzitter zet de leden die afgelopen
jaar zich hebben ingezet voor de vereni
ging in het zonnetje en geeft hen een fles
wijn cadeau.
 
8. Veiling
Bij de veiling treed helaas een computer
probleem op, waardoor er enig oponthoud
ontstaat.
 
9. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
vulkanen. De heer Tasseron wint de eerste
prijs.
 
10. Halve euroloterij
De heer T. Flerig wint de eerste prijs.
 
11. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
 
12. Gratis verloting
De heer Van Biezen wint hierbij de eerste
prijs.
 
15. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
20 mei weer aanwezig zullen zijn. Hij
overhandigt daarna de voorzittershamer
aan de heer Van Dommelen. De heer Van
Dommelen dankt de heer Verlooij voor al
het werk dat hij de afgelopen twee jaar
heeft verricht om de vereniging weer op de
rails te krijgen en overhandigt hem een
cadeaubon.. Hij is blij dat deze nog in het
bestuur blijft als penningmeester zodat het
financieel beleid kan worden voortgezet.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele
26 april 2016

ring gaat daar mee, onder applaus, ak
koord.
d) Verslagen Adviescommissie en Veiling
Het verslag van de adviescommissie heeft
in de Sleutelpost gestaan. De vergadering
stemt daar mee in. Het verslag van de
veiling heeft ook in de Sleutelpost gestaan.
De heer De Wit merkt op dat er helaas wat
kolommen zijn verschoven bij het over
zicht van geveilde en verkochte kavels. Hij
leest voor wat de juiste gegevens zijn. De
vergadering stemt in met het verslag.
 
5.Verkiezing bestuur
De voorzitter deelt mee dat er nogal wat
veranderingen in het bestuur gaan optre
den.
De heer E. van Dommelen is bereid om het
voorzitterschap op zich te nemen. De heer
C. Verlooij treedt terug als voorzitter, maar
blijft in het bestuur als penningmeester. De
heer G.A. Van Albada treedt terug als
penningmeester maar blijft in het bestuur
als 2e penningmeester en voor de PR.
De heer J. Van de Kasteele treedt volgens
rooster af als secretaris. Hij is herkiesbaar.
De heer E. Den Boer treerdt terug als be
stuurslid. De heer F. Versteegen is bereid
zijn functie van 2e secretaris te vervullen.
De heren Pijnenburg en Pieters blijven hun
functies van vice-voorzitter en hoofd
Rondzenddienst vervullen.
 
De voorzitter dient reglementair door de
vergadering in functie te worden gekozen.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn
gesteld vraagt de voorzitter of de leden een
schriftelijke stemming wensen of dat de
heer Van Dommelen per acclamatie kan
worden gekozen. De vergadering gaat,
onder applaus, akkoord met zijn benoe
ming. De heer Verlooij nodigt hem uit
achter de bestuurstafel te gaan zitten.
Daarna gaat de vergadering akkoord met
de herbenoeming in het bestuur van de heer
Van de Kasteele en met de benoeming van
de heer Versteegen.
 
De voorzitter dankt de heer Den Boer voor
zijn bijdrage aan het bestuur. Hij had een
kritische houding die bijdroeg aan een
goede besluitvorming. Hij heeft er verder
veel waardering voor dat de heer Den Boer
bereid was om tot het bestuur toe te treden
in een periode waarin het noodzakelijk was
het bestuur weer op poten te zetten.
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Kerstmis -
Nieuwtjesdienst
 
 
U zult zich wel afvragen is dat niet een
beetje vroeg en wat heeft de Nieuwtjes
dienst hiermee te maken ?
 
Wel, het volgende: als u voor de feestdagen
speciale kerstzegels koopt kunt u dat ook
doen via de Nieuwtjesdienst van de vere
niging. Hierdoor maken we meer omzet en
krijgen we meer provisie van Post NL.
 
U kunt uw bestelling opgeven aan Ina
Verlooij,
tel. 071-561719 of ina@verlooij.nl.
 
 
Alvast hartelijk dank namens de vereni
ging.
 
 
 
Ina Verlooij

Verslag van de vergade
ring 23 mei 2016
 
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 23 mei 
2016
Aanwezig 41 leden
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden.
De voorzitter vraagt de aanwezigen het
jarige erelid de heer Vijlbrief, die 91 jaar
is geworden, te willen toezingen. Dit ge
schiedt uit volle borst.
De heer en mevrouw Hemelop en de heer
Van Albada hebben zich afgemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
 
3.Ingekomenstukken en mededelingen
De Secretaris deelt mee dat hij wat van zijn
verzameling “Stempels op Belgische
spoorwegzegels” tentoon heeft gesteld en
geeft er een kleine toelichting bij.
Er liggen weer wat lege stokboeken en
oude Franse postzegeltijdschriften op de
bestuurstafel om mee te nemen.
 
4. Veiling
Bij de veiling treed helaas weer een com
puterprobleem op, waardoor er enig opont
houd ontstaat. Na het eerste deel van de
veiling wordt de uitslag van de “Doe eens
een gooi “ puzzel bekendgemaakt.
 
5. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
Nederlande postzegels. Mevrouw Hooger
vorst en de heer Jonkers hebben de meeste
antwoorden goed. Mevrouw Hogervorst
mag als eerste een prijs uitzoeken.
 
6. Halve euroloterij
Mevrouw Van Oosten wint de eerste prijs.
 
7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
 
8. Gratis verloting
Mevrouw De Ru wint hierbij de eerste
prijs.
 
9. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op

 
7. Halve euroloterij
De heer Van Oosten wint de eerste prijs.
 
8. Rondvraag
Het verslag van de vorige vergadering
wordt ter discussie gesteld. Het wordt
zonder opmerkingen door de vergadering
goedgekeurd.
 
9. Gratis verloting
De heer Van Dijk wint hierbij de eerste
prijs.
 
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij wenst ze een goede
zomervakantie toe. Hij hoopt dat alle leden
op maandag 26 september weer aanwezig
zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
 
 
P.J. van de Kasteele
21 juni 2016

20 juni weer aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
 
 
P.J. van de Kasteele
29 mei 2016

Verslag van de vergade
ring van 20 juni 2016
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 20 jui 
2016
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden.
De heer Flerig heeft zich afgemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
De secretaris is vergeten het verslag ter
inzage te leggen. Hij doet dat alsnog. In de
pauzes kunnen de leden het inzien. Bij de
rondvraag zal het behandeld worden.
 
3.Ingekomenstukken en mededelingen
Mevrouw De Ru heeft naast postzegelver
zamelen ook het maken van 3D kaarten als
hobby. Zij heeft een aantal exemplaren
meegenomen om aan de leden te tonen.
Deze zijn voor belangstellenden te koop.
 
4.Lezing van de heer Bakhuizen van den
Brink.
Door de heer Bakhuizen van den Brink
wordt een zeer interessante presentatie
gegeven van de activiteiten van het Leid
sche bedrijf “ NV Nederlandsche Rotogra
vure Maatschappij” op het gebied van
postzegels drukken. De voorzitter over
handigd hem na afloop als dank een fles
wijn.
 
5. Veiling
De veiling wordt in twee gedeelten gehou
den, welke een vlot verloop hebben. Na het
eerste deel van de veiling wordt de uitslag
van de “Doe eens een gooi “ puzzel be
kendgemaakt.
 
6. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
Nederlande postzegels. Mevrouw Hooger
vorst heeft voor de tweede maand op rij de
meeste antwoorden goed.

- 15 -



26  september.  2016 Inzet

1 Nederland 4 kavels 1946/66 div.  z.o. 1,00€        1679

2 Ned.Antillen.Curacao van 1949/1964 Div. div. 5,00€        1679

3 Nederlands Suriname van 1953/1968 Div. div. 4,00€        1679

4 Nederlands Suriname 280/283 x 5,00€        1679

5 Nederlands Suriname van 1928/1966 Div. div. 5,00€        1679

6 Nederlands Suriname van 1948/1960 Div. x 4,00€        1679

7 Nederlands Suriname 62.239.241.243. div. 5,00€        1679

8 Nederlands Suriname van 1912/1965.Div. div. 10,00€      1679

9 Nederlands Nw Guinea 6 kavels div. div. 3,00€        1679

10 Nederlands Nw Guinea P 1/6.10/18.22/24. x 7,00€        1679

11 Nederland blok(ken)  7 kavels 1974/92 xx 2,00€        1679

12 Nederland 7 kavels 1952/66 x 2,00€        1679

13 Nederland 4 kavels 1876/27 0 1,00€        1679

14 Ned.Antillen.Curacao 248/252.239/243. div. 5,00€        1679

15 Ned.Antillen.Curacao van 1977/1984 div. 5,00€        1679

16 Ned.Antillen.Curacao van 1963/1976 Div. div. 5,00€        1679

17 Nederland blok(ken)  9 kavels 1966/81 0 3,00€        1679

18 Ned.Antillen.Curacao FDC('s)  1969/75 0 2,00€        1831

19 Duitsland Bund. 173/176 0 6,00€        1757

20 Nederland 4 series xx 2,00€        0

21 Nederland 238/239 xx  z.o. 10,00€      1858

22 Nederland blok(ken) xx-0 2,00€        1831

23 Nederland 2 kavels div. 0 1,00€        1679

24 Nederland blok(ken)  402b x 15,00€      1679

25 Nederland 474/86 x 7,00€        1679

26 Nederland 149/62 0 2,00€        1679

27 Nederland 649/653 x 1,00€        1679

28 Nederland FDC('s)  26.27.28.29.31. 0 10,00€      1679

29 Nederland blok(ken) xx 2,00€        1831

30 Nederlands Suriname blok(ken)  no.308 x 5,00€        1679

31 Nederland div.332 - 337 xx 3,00€        1577

32 Nederland 508/517. xx 2,00€        1577

33 Nederland 550/555 xx 4,00€        1577

34 Nederland 332/337 xx 1,00€        1577

35 - Vogels xx 1,00€        737

36 Nederland 392/404 xx 2,00€        1577

37 Nederland 402 B x 15,00€      1858

38 Nederland 5 0 1,00€        1858

39 Nederland blok(ken)  7 kavels 1984/2000 0 4,00€        1679

40 Nederland FDC('s)  136 0 1,00€        718

41 Nederland Div.van 1969 - 1974 xx 7,00€        1577

42 Nederland blok(ken)  5 bloks kerst xx 2,00€        1858

43 Nederlands Suriname vel(len)  4 stuks xx 3,00€        1679

44 Nederland 807/919 xx 3,00€        1577

45 Nederland 402/403 xx 1,00€        1577

46 Nederland 544/548 xx 1,00€        1577

47 Nederland 500/507 xx 1,00€        1577

48 Nederland 334.6.8.9.40 paartje xx 1,00€        1577

49 Nederland 379a/379d xx 1,00€        1577

50 Nederland FDC('s)  37/38-40/41-43/46 0 6,00€        1679
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MASSAWAAR

51 - 3 bloks Roemenie 1,00€        1858

52 - jaargang(en)  Zwitserland - 1991 3,00€        1717

53 - 8 bloks DDR 4,00€        1858

54 - catalogus  Duitsl.2007/8 2,00€        508

55 - jaargang(en)  1990/7/2000.ned. 2,00€        1597

56 - 1 blok Korea 2,00€        1858

57 - album zegels: Davo Ned 2,00€        508

58 Nederland insteekboek zegels: van 1972/95 xx 15,00€      1679

59 - album leeg 1,00€        1757

60 Nederland albumblad(en)  met zegels uitboekje xx 10,00€      508

61 - albumblad(en)  met zegels Duitsland 3,00€        1757

62 - album zegels: motief 1,00€        1717

63 Nederlands Indie album leeg Davo 1,00€        508

64 - album zegels: Ned.1 - Indonesie 1,00€        1736

65 - insteekboek zegels: wereld 1,00€        1679

66 - insteekboek zegels: Wereld 1,00€        1679

67 - album zegels: Ned. Holland alb. 2,00€        508

68 - insteekboek zegels: USA 2,00€        0

69 - insteekboek zegels: 400 z 2,00€        508

70 - FDC-album  no.150/223 Ned. 3,00€        1757

71 - insteekboek zegels: 1500 z div 2,00€        508

72 - insteekkaartjes zegels: wereld 2,00€        1534

73 - insteekboek zegels: Europa 2,00€        0

74 - album leeg Leeg WMF. 1,00€        1736

75 - insteekboek zegels: motief dieren 3,00€        508

76 - insteekboek leeg 2 x Wereld 2,00€        1679

77 - insteekboek zegels: 2000 z 3,00€        508

78 - insteekboek zegels: 3 stuks 5,00€        508

79 - insteekboek leeg 1 x en FDCalbum leeg 1,00€        0

80 - FDC-album  2 stuks Ned 2,00€        1022

81 - insteekkaartjes zegels: A4.met bloks 1,00€        0

82 - insteekkaartjes zegels: A4.met bloks 2,00€        0

83 - album zegels: Australie 2,00€        718

84 - Lege Banden Davo 2x 1,00€        1757

85 - album zegels: Ned Davo 1 3,00€        1757

86 - album leeg  Davo Ned Lux 1,00€        1757

87 - insteekboek zegels: Ned. 1,00€        1858

88 - insteekboek zegels: Ierland 2,00€        1858

89 - doos zegels snuffel doos 4,00€        1637

90 - album leeg 2 x Espana Davo 2,00€        0
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Williams (vrij veranderlijke vorm).
Een peer van Engelse afkomst., al in 1770
in de handel gebracht. Algemeen bekend
en verspreid.
Pondspeer (stompe kegelvormige vorm).
Van oorsprong waarschijnlijk een Franse
vrucht, al in 1665 in de Jardin Francais
beschreven. Wijdverspreid.
 

Rode Herfstcalville (zeer regelmatige
vorm).
Zeer oud ras, waarschijnlijk afkomstig uit
Auvergne, Frankrijk.
Ananas Reinette (zeer regelmatige vorm).
Afkomst onbekend, vermoedelijk van
Nederlandse oorsprong.

Bezy van Schonauwen (regelmatige
vorm).
Uit zaad gewonnen op de heerlijkheid
Schonauwen tussen de dorpen Schalkwijk
en Houten in de provincie Utrecht.
Winterrietpeer (stompe kegelvormige
vorm).
Afkomst onbekend, waarschijnlijk al een
zeer oud Nederlands ras.
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Indien onbestelbaar: Maurick 40, 2181 LC Hillegom


