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Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars

3 winkels
4 internetsites

o.a. gratis wereldcatalogus en magazines
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 filatelistisch tijdschrift en blog en freestampmagazine.com is ons engelstalig 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 bankpapier en leveren we benodigdheden van alle merken.
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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Redactionele bijdrage
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Uw redacteur is al vroeg begonnen met het
verzamelen van copy voor de Sleutelpost.
November is een natte druilerige maand en
leent zich uitstekend voor Postzegelen.
Onder het genot van een heerlijk Belgisch
biertje lukte het dit artikel een beetje mak
kelijk te schrijven.
Mijn blik viel op het etiket en een nieuw
artikel was geboren.
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Filatelie is in beweging. In het september
nummer van Filatelie stond een kritisch
artikel van de KNBF over de rechtmatiging
van de contributieafdracht van de vereni
gingen aan de bond
Dan Column (14): is filatelie nog maat
schappelijk relevant?
En dan het artikel: filatelistische bananen
republiek Nederland.
Wat een gekrakeel voor onze postzegel
hobby.
U laat de moed toch niet zakken. U gaat
toch gewoon door met verzamelen.
Zolang u er plezier aan beleeft, er zin in
hebt en een welkome tijdverdrijf is op
druilerige dagen, dan valt het nogal mee.
Dan is een artikel zoals van kilowaar tot
waardevolle verzameling een positief iets
voor weinig geld. Want postzegels uitge
ven is voor de meeste landen toch een bron
van inkomsten op de eerste plaats.
Als u uw verzameling overziet en weet wat
u erin geïnvesteerd heeft in uw zegeltjes,
krijgt u dan de waarde terug die u er voor
betaald heeft?
Maar het plezier dat u eraan beleeft, dat is
niet in geld uit te drukken.
Het is te hopen dat als u er niet meer bent,
uw verzameling binnen de familie blijft.
Anders worden uw zegeltjes voor een re
latief klein bedrag verkocht aan derden.
Die kunnen die zegeltjes goedkoop kopen
en u kunt er uw voordeel mee doen.

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 20.15 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

Zolang onze Willem Hogendoorn er nog
zin in heeft om artikelen te schrijven dan
heb ik er nog zin in, en misschien u ook.

Literatuur aanvragen:
KNBF bibliotheek
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn

En met incidentele bijdragen van anderen
dan valt dit blad nog wel vol te maken.

Openingstijd:
Elke woensdag van de maand
van 10 – 17 uur,
De bibliotheek is in 2017 elke woensdag
open van 10.00 – 17.00 uur.
En op de volgende zaterdagen geopend
tussen 10:00 en 12:00
zaterdag 4 maart, zaterdag 6 mei , zaterdag
2 september, zaterdag 4 november.

Het is weer gelukt om 20 pagina’s te vullen
en dat dankzij uw bijdragen aan de Sleu
telpost.
Ik hoop dat u er van zult genieten.

Wiktor van Dam

Van de voorzitter
De laatste bijeenkomst in december met twee ronden bingo was een gezellige avond zo hoorde ik van verschillende kanten. Ook de
veilingcommissie kon tevreden terug kijken met een verkooppercentage van 70%. Dat was in de maanden ervoor vaak niet meer dan
35%.
Maar 2016 is voorbij leve 2017.
Ik wens u allen een gezond en postzegelrijk 2017 toe.
Ik hoop dat onze bijeenkomsten u in dit nieuwe jaar net zo goed zullen bevallen als die in december.
Ook in 2017 staat er het nodige op stapel.
In dit nummer doen wij een voorstel voor een herziening van het veilingreglement.
Het is de bedoeling dit in de vergadering van februari te behandelen. Hebt u na het lezen van dit reglement vragen of opmerkingen
mail, schrijf of bel mij of de secretaris. Het bestuur vergadert op 6 februari en kan uw vragen en opmerkingen dan behandelen. Deze
komen dan bij de behandeling van het reglement in de vergadering ter sprake.
Er zijn een viertal lezingen gepland en in mei zal een 1 € veiling worden gehouden, georganiseerd door Willem Hoogendoorn in
samenwerking met de veilingcommissie.
Alle kavels zullen een cataloguswaarde hebben van rond de € 100 en ingezet worden voor € 1.
De opbrengst is voor de club.
Het bestuur beraad zich nog over het organiseren van een postzegeltotaaldag en verzoekt u of u daarin iets wilt betekenen. Meldt u
bij het bestuur!

70-jarig lidmaatschap
De heer Jan Cees van Duijn was speciaal naar Leiden gekomen om dhr. Knotter te feliciteren met het 70 jaar lid zijn van de Leidsche
Vereniging van Postzegelverzamelaars.
Aan het begin van de maandelijkse bijeenkomst op maandag 28-11-2016 werd de jubilaris in het zonnetje gezet.
De heer Jan Cees van Duijn is voorzitter van de KNBF (koninklijke Nederlands Bond voor Filatelie).
In zijn woordje, gericht aan de Knotter, was het nog nooit eerder voorgekomen dat iemand 70 jaar lid van de bond is.
Op je 25e mag je namelijk pas lid worden van de bond, maar dhr. Knotter was op 10 jarige leeftijd jeugdlid geworden en dat telt ook
mee.
Voor deze gelegenheid is een speciale oorkonde voor hem ontworpen. Er was nog niets voor een 70 jarig lidmaatschap.
Vroeger werd men op jonge leeftijd lid van o.a. een postzegelclub en werden er nog postzegels geruild. Ruilen gebeurt tegenwoordig
haast niet meer.
Zal de heer Knotter de enige van de Bond blijven met 70 jarig lidmaatschap?
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Verslag van de vergade
ring 26 september 2016
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 26 sep
tember 2016
Aanwezig 45 leden
1.Opening
De vicevoorzitter, de heer Pijnenburg,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder de ereleden. De
voorzitter, de heer Van dommelen, is we
gens vakantie in Australië afwezig.
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft in de Sleutelpost gestaan.
Het wordt zonder wijzigingen goedge
keurd.
3.Ingekomenstukken en mededelingen
De heer Pijnenburg merkt op dat de nieuwe
Sleutelpost er weer goed uitziet. De vol
gende maand zal een nieuw veilingregle
ment aan de leden worden voorgelegd. De
secretaris meldt dat er voor liefhebbers
weer catalogi van Smith Pilatelie bij de
bestuurstafel liggen, evenals de nieuwe
Collect. Ook zijn er een aantal franse
postzegeltijdschriften voor liefhebbers
Mevrouw De Ru heeft een aantal zelf ge
maakte kerstkaarten meegenomen om aan
de leden te tonen. Deze zijn voor belang
stellenden te koop.
4. Begroting en contributie 2017
De begroting voor 2017 heeft in de Sleu
telpost gestaan. De penningmeester geeft
een korte toelichting. Mt name de kosten
van de Sleutelpost zijn wat hoger begroot
om te zorgen dat het blad er goed kan
blijven uitzien. Bij de begroting is uitge
gaan van een verhoging van de contributie
voor 2017met € 1 tot € 40,50 voor leden
en met € 0,50 tot € 7,50 voor gezinsleden.
De vergadering gaat akkoord met de be
groting en de voorgestelde contributie voor
2017
5. Veiling
De veiling wordt in twee gedeelten gehou
den, welke een vlot verloop hebben. De
veilingmeester verzoekt de leden om “leu
ke”kavels voor de Kerstveiling op de bij
eenkost in oktober in te leveren.
6. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
schepen op Nederlande postzegels. Me
vrouw Dobben heeft de meeste antwoor
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den goed.
7. Halve euroloterij
De heer L. Jansen wint de eerste prijs.
8. Rondvraag
Mevrouw De Rijk las in de Sleutelpost dat
zij de puzzel in de vorige Sleutelpost over
het schilderij betreffende “de vrede van
Munster” had gewonnen. Zij vraagt hoe dit
nu verder gaat. De heer Van Dam zal haar
de prijs, twee kaartjes voor een rondleiding
op kasteel Keukenhof, doen toekomen.
De heer Pijnenburg spoort de leden aan om
kerstzegels gezamenlijk te bestellen via
mevrouw Verlooij. Daar heeft de vereni
ging baat bij.
9. Gratis verloting
De heer Hogendoorn wint hierbij de eerste
prijs.
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
maandag 24 oktober weer aanwezig zullen
zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele
4 oktober 2016

Verslag van de vergade
ring 24 oktober 2016
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 24 okto
ber 2016
Aanwezig 43 leden
1.Opening
De voorzitter, de heer Van Dommelen,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder de ereleden. De vi
ce-voorzitter, de heer Pijnenburg, heeft
zich afgemeld, evenals mevrouw Ouwen
dijk en de heer De Vogel.
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
3.Ingekomenstukken en mededelingen
De secretaris deelt mee dat de heer Kniese
tijdens de Postex een collectie heeft geëx
poseerd met als titel Ëen boek is meer dan
een verhaal”. Een van de leden geeft aan
dat hij daarmee goud heeft behaald.
Er liggen op de bestuurstafel enkele cata
logie voor de grote veiling in Noordwijk

op 28 oktober.
Verder heeft de secretaris een envelop met
aantekenstrookjes die door een geïnteres
seerde kan worden meegenomen.
De voorzitter merkt op dat de vergadering
in het voorjaar heeft uitgesproken om in
2017 weer een Postzegeltotaaldag te hou
den. Hij zoekt daarom een drietal leden om
dit verder uit te werken. Aangezien zich
niemand meldt, geeft hij aan dat het bestuur
zich zal beraden hoe met dit voornemen
verder om te gaan.
4.Verantwoording Rondzenddienst.
De Kascontrolecommissie heeft de jaar
stukken van de administratie van de Rond
zenddienst gecontroleerd en deze in orde
bevonden. De heer Van der Steen leest het
verslag van de commissie voor en vraagt
de leden er mee in te stemmen. Dit ge
schiedt onder applaus.
5.Overledenen
In de afgelopen periode zij drie leden van
de vereniging overleden, de heren C. van
Leeuwen, A.A. Verveen en B.W. Vonk.
De voorzitter verzoekt de leden te willen
gaan staan en hen in stilte te willen geden
ken.
6.Jubilarissen
De vereniging telt in 2016 een tiental jubi
larissen, waarvan er zes aanwezig zijn..
Mevrouw Kuyper-Van Leeuwen en de
heren C.A. Glasbergen, P. Lateveer en R.
H. Van Melle zijn 25 jaar lid.
De heren C. Anker, W.J.A. Van Dam, H.
ten Hengel, E.M. Noordijk en G. Verwer,
zijn 40 jaar lid.
De heer G. Knotter is zelfs 70 jaar lid.
De voorzitter feliciteert hen en spreekt met
name de heer Knotter toe.70 jaar lid zijn
komt zelden voor. Hij geeft aan dat er veel
veranderd is sinds 1946, toen de heer
Knotter lid werd. Hij geeft aan de hand van
enkele getallen aan dat de rol van postze
gels sindsdien sterk is gewijzigd van hulp
middel bij de brievenpost naar hoofdzake
lijk winstbron voor PostNL.De heer Knot
ter memoreert dat toen hij lid werd er een
bloeiende jeugdvereniging was, terwijl er
thans geen jeugd meer is te bekennen. En
dat is jammer.
De voorzitter overhandigd onder applaus
de heer Knotter een VVV-bon en de ove
rige jubilarissen het bij hunjubileum beho
rende speldje Tevens krijgen zij als attentie
een fles wijn.
De afwezige leden krijgen hun speldje
toegezonden.

7. Veiling
De veiling wordt in twee gedeelten gehou
den, welke een vlot verloop hebben. Er
gaan helaas veelkavels retour.
8. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
Nederlandse Nobelprijs winnaars. De
heren Van der Stee, Bosmans, G. Anker en
Van As hebben allen 7 goed.
9. Halve euroloterij
De heer W. van Dam wint de eerste prijs.
10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
11. Gratis verloting
De heer Klerks wint hierbij de eerste prijs.
12. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op
maandag 28 november weer aanwezig
zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele
31 oktober 2016

Verslag van de vergade
ring 28 november 2016
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 28 no
vember 2016
Aanwezig .. leden
1.Opening
De voorzitter, de heer Van Dommelen,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder de ereleden en de
voorzitter van de KNBF, de heer Van Duin.
De heren Pijnenburg en Versteegen heb
ben zich afgemeld.
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
3.Mededelingen
De voorzitter geeft het woord aan de heer
Hogendoorn, die een verrassing heeft voor
alle aanwezigen. De heer Hogendoorn
verteld dat hij is opgebeld door de zoon
van een overleden verzamelaar, die hem
heeft gevraagd een bestemming te beden
ken voor de verzameling van zijn vader.
Hij zou het leuk vinden indien de verzame

ling zou voortleven bij andere verzame
laars. De heer Hogendoorn heeft daarom
van de verzameling paketjes gemaakt. Alle
aanwezigen leden krijgen na afloop van de
vergadering bij wijze van een sinterklaas
cadeau een paketje mee. De gratis verlo
ting komt daarom deze vergadering te
vervallen.
Verder meldt hij dat in de verzameling ook
nog veel frankeergeldige zegels waren. Hij
wil die in de pauze aan de leden verkopen
voor 65% van de frankeerwaarde. Van de
opbrengst zal de zoon dan iets leuks met
zijn moeder doen.
4.Jubilarissen.
De voorzitter vraagt de heer Knotter, die
70 jaar lid is van de vereniging, naar voren
te komen. Graag geeft hij het woord aan
de voorzitter van de KNBF, die speciaal
naar Leiden is gekomen om de heer Knok
ker met dit bijzondere feit te feliciteren.
De heer Van Duin zegt dat het de eerste
keer is dat de KNBF op de hoogte werd
gesteld van het feit dat een lid van een
vereniging 70 jaar lid was. Hij spreekt de
heer Knotter toe en feliciteerd hem met dit
heugelijke feit. Hij overhandigd hem een
oorkonde. De heer Van Dommelen over
handigd de heer Knotter nog een gedenk
bordje.
De heer Van Melle, die 25 jaar lid is, krijgt
de daarbij behorende speld.
5.Overledenen
De voorzitter meldt dat ons lid, de heer Van
Rijn, is overleden. Hij verzoekt de leden te
willen gaan staan en hem in stilte te willen
gedenken.
6. Veiling
De heer De Wit meldt dat de Kerstveiling
na afloop van de vergadering kan worden
bekeken. De veiling heeft een vlot verloop.
7. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel gaat over
alles wat leeft groeit en bloeit. Hij is extra
moeilijk omdat bij de meste vragen het
antwoordt door de deelnemers moet wor
den ingevuld. De heer De Poorter wint met
6 goede antwoorden de eerste prijs.
8. Halve euroloterij
De heer C. Anker wint de eerste prijs.
9. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de
rondvraag.
10. Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. De volgende vergadering
zullen er twee ronden bingo worden ge
speeld, met leuke prijzen. Hij hoopt daar
om dat alle leden op maandag 19 december
weer aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele
7 december 2016

Verslag van de vergade
ring 19-12-2016
Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 19 de
cember 2016
Aanwezig 47 leden
1.Opening
De voorzitter, de heer Van Dommelen,
opent de vergadering. Hij heet ieder wel
kom, in het bijzonder de ereleden. De heer
Hoogenboom heeft zich afgemeld. Hij
meldt dat er deze avond twee ronden bingo
zullen worden gespeeld.
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
3.Mededelingen
De secretaris meldt dat er kerstkaarten zijn
ontvangen van mevrouw Kleiboer en de
heer Hogedoorn. Het bestuur zegr hun
daarvoor dank. Verder zijn er enkele prijs
lijsten van Smits Philatelie ontvangen.
Liefhebbers kunnen die ophalen bij de
bestuurstafel. Ten slotte heeft de secretaris
voor een liefhebber nog een enveloppe met
pakketzegels, aantekenstrookjes enz. Me
vrouw Kleiboer meldt zich hiervoor.
4.Overledenen
De voorzitter meldt dat ons lid, de heer W.
F. Dreef, is overleden. Hij verzoekt de
leden te willen gaan staan en hem in stilte
te willen gedenken.
5. Veiling
De veiling wordt in twee gedeelten gehou
den. Er worden veel kavels verkocht.heer
De Wit meldt dat de Kerstveiling na afloop
van de vergadering kan worden bekeken.
De veiling heeft een vlot verloop.
6. Doe eens een gooi puzzel
De “Doe eens een gooi” puzzel wordt
tussen de twee veilinggedeelten gehouden.
Hij gaat deze keer over Decemberzegels.
Mevrouw De Rijk wint met 6 goede ant
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woorden de eerste prijs.
Het was de bedoeling dat de Pilgrim Fa
thers met 2 schepen (de eerder genoemde
Speedwell en het grotere schip de Mayflo
wer) naar Amerika zouden varen. De
Speedwell ging echter lekken, met het
gevolg dat op 18 september de Mayflower
de haven van Plymouth verliet, waarna
men op 21 november 1620 aankwam.

7.Bingo
Twee ronden bingo worden zeer geani
merd gespeeld. Bij de eerste ronde bingo
heeft de heer Verlooij als eerste een rijtje
vol. De tweede ronde van de bingo, die na
de veiling wordt gespeeld, gaat tot het
bittere einde, zodat laat in de avond, alle
prijzen op zijn.
8. Halve euroloterij, rondvraag en sluiting
Na nog de halve Euro loterij en de rond
vraag, waar geen gebruik van wordt ge
maakt, dankt de voorzitter de leden voor
hun aanwezigheid. Hij wenst iedereen
prettige feestdagen en een goed 2017 toe.
Hij hoopt daarom dat alle aanwezigen op
maandag 23 januari 2017 weer aanwezig
zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

De voorganger van de Pilgrim Fathers, Ds.
John Robinson en de zijnen kochten een
stuk grond bij de Pieterskerk, de Groene
Poort genaamd. Zij bouwden daar 21
huisjes, waardoor ook wel gesproken werd
van de Engelse Poort. Later (1683) is op
die plek het Jean Pesijnhofje gesticht.
Na eerst voor anker te hebben gelegen bij
Provincetown, in de baai van Cape Cod,
zijn ze uiteindelijk aan land gegaan bij de
plaats Plymouth (Massachusetts). Alle 102
opvarende Pilgrims overleefden de over
tocht. Hun namen zijn allemaal bekend.

P.J. van de Kasteele
20 december 2016

Pilgrimfathers

De Leidse Pilgrimfathers

De Pilgrim Fathers waren Engelse calvi
nisten (puriteinse protestanten) uit Not
tinghamshire, die zich vanwege hun geloof
niet meer thuis voelden in hun vaderland.
Een groep vertrok uit Engeland en kwam
in 1608 aan in Amsterdam. Omdat zij zich
ook in onze hoofdstad niet gelukkig voel
den, verruilden de meeste Pilgrim Fathers
Amsterdam in 1609 voor het tolerante
Leiden.
Het stempel op deze envelop geeft de
Leidse periode (1609 – 1620) van de Pil
grim Fathers aan.

-8-

Op het velletje “Mooi Leiden”, uitgegeven
in maart 2006, zien we (rechts onder) de
leider van de Pilgrim Fathers, John Robin
son fietsen in westelijke richting naar
Amerika. In die tijd bestonden er nog geen
fietsen, dus hier is sprake van een grapje
van de ontwerper. Ds. Robinson stierf in
1625 in Leiden in ligt begraven in de
Leidse Pieterskerk.
Door de slechte economische omstandig
heden besloten de Pilgrim Fathers naar “de
Nieuwe Wereld” te trekken. De helft van
de gemeenschap vertrok op 22 juli 1620
naar Southampton, waar ze zich voegden
bij een grotere groep, om de oversteek te
wagen. Op de postzegels zien de “Leidse”
groep in Delfshaven met roeibootjes naar
het klaarliggende schip de Speedwell
varen om in te schepen.

Vele bekende Amerikanen stammen af van
de Pilgrim Fathers, waaronder president
Bush.

Willem Hogendoorn

Museum Het Schip
SPAARENDAMMERBUURT AMSTERDAM

“Museum HET SCHIP" (Amsterdamse
School)

Wet sociale woningbouw is van 1901.
Onder dwang van de overheid werd beslo
ten om arbeiderswoningen te realiseren.
Zodoende werd het schip gebouwd. Rode
baksteen. Een toren met een Postkantoor.
Ben er in oktober jl. met Gerard Krom uit
Boerwoude geweest. Buitendeur door.
Wist niet wat ik zag een postkantoor: oude
telefooncel; balie. Aanwijs bordjes met o.
a.: Girodienst; frankeerzegels enz. Alles
heel open en transparant het volk moest
zien waar het geld bleef (dat weten anno
2016 nog steeds niet).
Het gebouw het schip. Rechter vleugel een
school. Linker vleugel sociale woning
bouw. Tijdens de bouw ging de gemeente
Amsterdam zich er mee bemoeien en op
de school moesten ook woningen komen.
Oranje bakstenen, want de ontwerper Mi
chel Kuiper was het er niet mee eens. On
deraan zwarte malloten. Schijnen misbak
sels te zijn en lekker goedkoop. Rode
baksteen bekent arbeiders. Oranje een
teken voor de elite. Ook was er in de
Spaanderbuurt toen een verbod op bouwen
of verhuren van cafés. (alcohol)

Goed, de Amsterdamse School is een
bouwstijl. Later kwam ook interieur en
Postzegel 1 cent en 2 cent. (NVPH nr. 110 /
111. Weet allen dat er 3 ½ miljoen exem
plaren hier van verkocht zijn. Dat de ont
werper en architect Michel Kuiper was.
Een leuke snabbel. Ook is de serie 169 t/m
176 in de Amsterdamse stijl, van ontwer
per Chris Lebeau. De opdrachtgever wilde
een duif en portret van Koningin Wilhel
mina. Chris Lebeau was anarchist, het is
allen bij de duif gebleven.
Op de hoek van de Witte Singel staat het
oude gebouw van het Leidsch Dagblad ook
gebouwd in de Amsterdamse stijl. Dit feit
genoemd, want we zijn een Leidse Postze
gel club niet waar.
Nu mijn hobby: Schepen ( geen boten).
Vraag aan de balie, ik zie in het gebouw
geen schip. Dat is natuurlijk de knuppel in
het hoenderhok. Trek jullie jassen aan en
ga mee naar buiten. In de voorkant zie je
een boeg. Klein plat dak is het voordek; de
brug; schoorstenen; kajuiten. De ontwer
pers spraken over blok 1 en niet van het
schip. Ze liet ons ook blok 2, 3, zien. We
hadden weer een top dag op ons school
reisje. Gelukkig is in Rotterdam niets te
vinden van de Amsterdamse School!!!.
Erik den Boer, Veurscheuten sur Mere
Bronnen: Museum Het schip; TU Delft
bibliotheek en faculteit bouwkunde; Ste
delijk Museum Amsterdam en het Scheep
vaarthuis Amsterdam.
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Bijzondere gebruiken

Vroeger waren er bijzondere gebruiken na
een overlijden, als het dragen van een
zwarte rouwband, het omdraaien van de
spiegel, het stilzetten van de klok, het op
hangen van lakens voor de ramen of het
sluiten van de gordijnen in een sterfhuis.
Het driemaal om de kerk dragen van een
overledene werd in de 16e eeuw al als
zijnde van heidense oorsprong, door de
overheid verboden. Een zwart houten kruis
op de stoep of een rouwlint aan de deur
heeft nog tot in de vijftiger jaren van deze
eeuw een sterfhuis aangeduid, evenals de
gewoonte om de gordijnen van naastlig
gende huizen te sluiten, als de begrafenis
plaatsvond. Van een volwassen overledene
werd de kist door de dragers op de schou
ders gedragen, was de overledene echter
een vrouw die in de kraam was gestorven,
dan werd de kist zogenoemd onder de hand
gedragen. Katholieke begrafenissen von
den meestal in de ochtend plaats, terwijl de
protestantse plechtigheid na de middag
werd gehouden.

openen van deze kisten, ontdekten ze dat
er bij 1 op 25 aan de binnenkant gekrabd
was, en ze beseften dat ze levenden hadden
begraven. Van toen af werd er een touwtje
rond de pols van een lijk gebonden, dat
omhoogleidde en verbonden was met een
belletje boven de grond. Iemand moest dan
heel de nacht op het kerkhof zitten om te
horen of de bel niet rinkelde. En zo werd
er wel eens iemand 'gered door de bel'.
Rijke stinkerds: Vroeger werden alleen
de edelen, die het konden betalen, in de
kerk begraven. De talloze grafstenen in de
vloer van oude kerken herinneren daaraan.
Iemand die begraven werd in de kerk werd
min of meer toevertrouwd aan gewijde
aarde. Dit was een dure aangelegenheid en
voor de nog levende kerkgangers niet altijd
aangenaam, omdat het ontbindingsproces
tijdens de kerkdiensten te ruiken was. De
families die een graf in de kerk konden
betalen werden dan ook" rijke stinkerds"
genoemd. Begin 19e eeuw kwam de medi
sche wetenschap er achter dat begraven in
de kerk kwalijke gevolgen kon hebben
voor de volksgezondheid. Koning Willem
I nam dit ter harte en verbood, tijdens de
malaria-epidemie van 1826, per direct het
gebruik van de kerk als begraafplaats.

Deze gebruiken zijn langzamerhand uit
zonderingen geworden.
Dragersvereniging Rijnmond
In de kleinere dorpen zijn het vooral oude
re mensen die stilstaan bij een passerende
rouwstatie en hun hoed of pet afnemen. In
de grote steden wordt er vrijwel door nie
mand meer rekening gehouden met een
rouwstatie.
Ontstaan van de doodswake: Men gebruik
te loden bekers om bier of whisky te drin
ken. Die combinatie zorgde er soms voor
dat de drinker een aantal dagen buiten
westen was! Als de dronkaard dan bewus
teloos gevonden werd langs de straat, werd
hij vaak gereed gemaakt om begraven te
worden. Hij werd een aantal dagen op de
keukentafel gelegd en de familie at en
dronk aan diezelfde tafel en wachtte af of
hij nog wakker zou worden. Vandaar het
gebruik van de doodswake.
Gered door de bel: Engeland is oud en
klein, en de bevolking vond geen plaats
meer om de doden te begraven, dus werden
er kisten uitgegraven en de beenderen naar
een beenderhuis overgebracht, zodat ze de
graven konden hergebruiken. Bij het her
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Leidse postzegelwinkels
(2)

Het blijkt dat de Sleutelpost toch goed
gelezen wordt. Martin Scheer zond mij
bovenstaande afbeelding van een envelop
van een andere (mij onbekende ) postze
gelhandelaar uit de oude tijd.
Het betreft hier ene W.B.Berkemeier op de
Pieterskerkgracht 2B te Leiden.
De envelop is afgestempeld 28-8-1929.
Misschien duiken er later nog meer post
zegelhandelaren op !!
G.A.van Albada
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American Navy
American Navy admits error after 72
years.

Postuum kreeg Capitan Robert Gorden
Claudius de Medail of Merit na 72 zijn
verdiende eer. Het is ook een ongelofelijk
verhaal.
In 2001 vond men bij toeval een wrak van
een onderzeeboot op 150 meter diepte. Al
gelijk dacht men aan de U 166 uit WOII.
Men vond Robert Ballard (Titanic en Bis
marck) bereid het wrak te onderzoeken.
Eerst vond men een olietanker, vissersboot
en de Robert Lee een passagierschip. Alle
drie naar de kelders gejaagd door een on
derzeeboot.
De Robert Lee bleef nog 15 minuten drij
ven. Maar dan maakt de 28 jarige van de
duikboot een grove fout. Hij dacht dat de
Robert Lee voer. Had de PC 566 van kapt
Glaudius niet opgemerkt. De duikboot
kreeg toen 10 dieptebommen voor zijn
kiezen en is geraakt. Einde actie. Het pa
trouille schip CP 556 heeft daarna nog 450
mensen gered van het passagierschip Ro
bert Lee.
Bij thuis komst in Los Angeles kwam de
grote ontluistering. De kaptein werd be
schuldigd grote fouten te hebben gemaakt.
Terwijl hij alles tijdens de aanval goed
deed. Werd weer naar school gestuurd.
Kreeg toen ook de een F op zijn dossier.
Slechtere beoordelingen dan een F zijn er
niet bij de Navy van Amerika.
Dan volgt fout op. Na drie weken was al
bekend bij de Navy dat de U 166 vermist
werd en daarna doodse stilte.
Het zijn onderwateronderzoek met came
ra’s van Robbert Ballard. Herbert Gorden
had de U 166 uitgeschakeld. Het heeft bijna
14 jaar geduurd om de admiraliteit van
Amerika te overtuigen van hun ongelijk.
Maar admiraal Jonathan Greenman heeft
deze fout hersteld door zijn zoon van 74 de
Medail of Merit op te spelden. Het dossier
werd corrigeert. De F is weg.
Verzamelaars. Hier heb je twee thema’s
om postzegels te verzamelen Schepen en
medailles, de afbeeldingen ervan. Neder
land heeft zeker een afbeelding van een
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medaille NVPH nr.: 839. Oudste Neder
lands zegels van schepen nr.: 267 / 268.
(1934).

De grootste fout die je kunt maken te zeg
gen of schrijven duikboot. Moet zijn
,,,,,,,,,,,,,,,ONDERZEEBOOT-----------------.
In WO2 zijn in periode 6000 schepen ge
zonken. Het oudste bemanningslid was 30
jaar. Het merendeel was 20. De comman
dant net 27 jaar. Zo waren er velen. Vraag
me wel eens af waar al dat bloed gebleven
is.

Erik den Boer,
Naschrift de Nederlandse O 13 wordt al
sinds mei 1940 vermist.
Bronnen: Norsk, German, American
Navy. Films en foto’s Robert Ballard.

Raadsel

In een partijtje brieven kwam ik afgebeel
de port betaald envelop van het Gasbedrijf
N.O.Friesland uit Dokkum tegen. Op zich
niets vreemd, maar toen ik het éénregelig
stempeltje zag: “Door Dienstfeil Ver
traagd”, ga je je toch afvragen wat dat
betekend ! Op de achterzijde staat een
aankomststempel van Oenkerk (Oenkerk,
jazeker !) uit 1981.
Allereerst is Oenkerk (of in het Fries
“Oentsjerk”) een dorp in de gemeente
Tietjerksteradeel en telt ongeveer 1750
inwoners.
Maar nu het “Dienstfeil” , wat zou dat
geweest zijn ?; een lekke band van de PTT
auto, de enige postbode van het dorp was
ziek geworden, een overstroming, te veel
koeien op de weg ??
Wie het weet (iemand uit Oenkerk mis
schien ?) die mag het zeggen.

G.A.van Albada

Mata Hari

Onlangs las ik dat Mata Hari in Leiden een
opleiding had gevolgd voor kleuterjuf.
Mata Hari was de bekende Nederlandse
exotische danseres, die door de Fransen
schuldig werd bevonden aan spionage en
vervolgens wegens hoogverraad werd ge
fusilleerd. Wat had zij in Leiden gedaan?
Daar wilde ik meer van weten. U ook?
Jonge jaren
Margaretha (Grietje) Zelle werd op 7 au
gustus 1876 geboren in Leeuwarden. Haar
vader was daar winkelier in hoeden, maar
ging in 1889 failliet. Haar ouders gingen
scheiden en Grietje kwam in Leiden te
recht. Ze volgde in Leiden een opleiding
tot kleuterleidster. Ze deed dit op de be
faamde Haanstra-school, aan het Rapen
burg 129 in Leiden. Op de gevel van dit
pand hangt deze plaquette.

Grietje hield echter meer van het studen
tenleven dan van studeren, en toen (vol
gens Wikipedia) de directeur avances
begon te maken, werd ze door haar oom
van de opleiding gehaald.

Exotische danseres
In 1902 vertrok Grietje naar Parijs, en
begin 1905 begon ze met het opvoeren van
exotische dansen, onder de artiestennaam
Mata Hari. Filatelistisch zien we dit ook
terug.

Dubbelagente
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef
Nederland neutraal. Dit betekende voor
Mata Hari dat ze, gezien haar Nederlandse
nationaliteit, vrij over de grenzen mocht
reizen. Op het moment van de oorlogsver
klaring aan Frankrijk verbleef zij te Ber
lijn, waar zij in politieke en militaire krin
gen verkeerde. Uiteindelijk ging ze naar
Frankrijk via het Verenigd Koninkrijk en
Spanje. Haar vele reizen trokken de aan
dacht, evenals het feit dat ze relaties had
met veel hoge militairen. In een aantal
interviews met de officieren van de British
intelligence beweerde ze zelfs een geheim
agente te zijn voor de Franse militaire ge
heime dienst. In januari 1917 zond de
Duitse militaire attaché in Madrid een ra
diobericht naar Berlijn, waarin hij sprak
van waardevolle informatie die hij zou
hebben gekregen van een spion met de
codenaam H-21, ofwel Mata Hari. De
Fransen onderschepten dit bericht en op 13
februari 1917 werd Mata Hari in haar ho
telkamer gearresteerd op de beschuldiging
van spionage. Ze werd schuldig bevonden
en op 15 oktober 1917 te Vincennes door
een executiepeloton doodgeschoten.
Sierra Leone gaf over “de spion” Mata Hari
het volgende postzegelvelletje uit.

Stempel
Al in 1924 stond Mata Hari vermeld in een
gelegenheidsstempel van de Italiaanse
PTT.

Film
In 1931 is er een Amerikaanse film ge
maakt, gebaseerd op het leven van de his
torische Mata Hari. In de film speelt Greta
Garbo één van haar weinige rollen als
koude, berekenende femme fatale. De film
werd internationaal een doorslaand succes
en wordt gerekend tot de beste prestaties
van de Zweedse actrice. We zien haar hier
op een first-day cover uit de Verenigde
Staten.

Hoe zou het leven van Mata Hari (Grietje
Zelle) verlopen zijn als ze haar opleiding
voor kleuterjuf in Leiden had afgemaakt?
Dat zullen we nooit weten. Wel is zeker
dat ze dan niet in de filatelie terug te vinden
zou zijn geweest.

Willem Hogendoorn

Vergaderingschema
2017
Maand

bestuursverg.

ledenverg.

januari

Maandag 2

23-jan

februari

Maandag 6

27-feb

maart

Maandag 6

27-mrt

april

Maandag 3

24-apr

mei

Maandag 1

22-mei

juni

Maandag 12

19-jun

juli/augustus Geen vergaderingen
september

Maandag 4

25-sep

oktober

Maandag 9

23-okt

November

Maandag 6

27-nov

December

Maandag 4

18-dec
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De eerste Nederlandse ballonvaarder
De afgebeelde kaart is een speciale kaart van een ballonrace van de “H.B.C.” (Hollandse Ballonclub) en is vervoerd met de ballon
van Nini Boesman (zie handtekening) van de bekende Nederlandse ballonvaarders echtpaar Jan en Nini Boesman.
Op het vignet is: “Ballon Guzmao” afgebeeld, een (onbemande) ballon in de vorm van een vogel. Dit was in feite het eerste hetelucht
model bedacht door pater Bartolomeu de Gusmão. Hij fabriceerde deze ballon uit een papieren envelop met brandend materiaal wat
hij eronder hing, zodat het geheel opsteeg.
Op 8 augustus 1709, toonde hij zijn uitvinding om Portugese Koning John V. Het was de eerste demonstratie van een echte lichter
dan lucht “voertuig”.
De gelegenheid was ook dat het Corps (“Minerva”? ) een lustrum vierde. Op de achterzijde van de kaart is vermeld dat er 421
kaarten zijn vervoerd.
De zegels zijn afgestempeld “Nieuwveen” 21-6-1960, ik neem aan dat daar de ballon van Boesman landde. Vervoerde kaarten of
brieven werden meestal afgestempeld in de plaats van landing.
Maar nu de afbeelding op het kaartje links met de eerste Nederlandse ballonopstijging. Er staat Abraham Hopman, geboren te
Leiden 1770.
Wie was hij? : Abraham Hopman (Leiden, 13 maart 1770 - Haarlem, 9 maart 1832) was een Nederlandse luchtvaartpionier. Hij was
de eerste Nederlander die boven Nederland met een eigen gemaakte luchtballon vloog. Op 29 september 1804 vloog hij in zijn
ballon genaamd "Lust tot onderzoek” van Rotterdam naar Schiedam.
In Haarlem, waar hij was gaan wonen kwam hij in contact met Louis Samuel Loude, geboren in Breda en zich "Physisch en
Maechanisch Instrumentenmaker en Kunstenaar" noemende. Beide waren geboeid door de ballonvaart en Hopman maakte dan ook
al een aantal onbemande gasballonnen in de vorm van dieren. In 1804 kondigden ze via de krant aan dat zij een ballonvaart zouden
gaan maken. Door het tentoonstellen van hun ballon “Lust tot Onderzoek” hoopten ze genoeg geld bijeen te schrapen om de succes
volle vlucht te maken.
Op 5 juli 1804 had de vlucht moeten plaatsvinden, vanaf de Overtoomseweg in Amsterdam. Men kreeg de ballon echter niet gevuld
en moest het publiek vragen de volgende dag terug te komen. Op 6 juli vulde de ballon zich wel, maar lang niet genoeg om een
persoon mee te nemen. Om het publiek niet helemaal teleur te stellen liet men de ballon maar gewoon opstijgen zonder passagier.
Deze ballon heeft twee dagen boven Nederland rondgezworven alvorens ze bij Deventer neer kwam. De hele onderneming leverde
veel spot op en Hopman en Loude werden afgeschilderd als zakkenvullers.
Enkele geldschieters bleven geloven in de droom van Hopman en Loude en op 29 september werd een nieuwe poging gewaagd. Deze
was succesvol. Abraham Hopman steeg op vanaf het terrein van "De Unie" in Rotterdam en landde na slechts 50 minuten in
Schiedam. Zijn kompas was kapot gegaan en Hopman zag zich genoodzaakt te dalen. In Schiedam werd hij uit de mand geslagen en
vervolgde de lege ballon zijn reis tot landgoed Backershagen in Wassenaar. De eerste Nederlandse ballonvaart was een feit.
En dit alles aan de hand van 1 kaart !
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G.A.van Albada

(bron: Wikipedia)

PILAARBIJTER - BIER

Pilaarbijter wordt gebrouwen in opdracht
van het Bisdom Brugge. Naar aanleiding
van de bisdomdag te Kortrijk in 2002,
kwam diaken Rudy Raes met het idee om
een gelegenheidsbier te laten brouwen. Het
bisdom was akkoord en stond ook achter
de ludieke naam “Pilaarbijter”, wat staat
voor een “schijnheilige”. Als etiket en te
kening op het glas werd de pilaarbijter
genomen uit het schilderij van Pieter
Bruegel de Oude met Nederlandse Spreek
woorden. Op het etiket van het bier staat
verder nog het wapenschild van de bis
schop van Brugge en de tekst “cum licentia
Dioecesis Brugensis” (met goedkeuring
van het Bisdom Brugge).

Pilaarbijter
Heeft u het schilderij van Pieter Brueghel
over oud Nederlands spreekwoorden wel
eens goed bekeken. Kwamen alle spreek
woorden u bekend voor. Het waren er heel
veel.
Een aantal kan ik wel raden en een aantal
niet.
Er zijn wel 80 spreekwoorden op het
schilderij geschilderd.
Toen ik voor u aan de Sleutelpost werkte
en tijdens het werk een biertje nam viel
mijn oog op het etiket van het verrukkelij
ke Belgisch biertje.
Het etiket leek veel op een stuk uit het
schilderij van Pieter Brueghel.
Het etiket nader bekeken en het bleek een
voorstelling te zijn van de Pilaarbijter.

Pieter Bruegel de Oude, Nederlandse
spreekwoorden, olieverf op paneel,
117x163 cm, 1559, Staatliche Museen zu
Berlin

Maar wat is nu een pilaarbijter?
Internet is een onuitputtelijke bron van
informatie.
Farizeeër, Huichelaar, Hypocriet, Kwezel,
Schijnheilige, Stiekemerd, Tartuffe, Vein
zer.
Pilaarbijter: overdreven godsvruchtig ie
mand; kerkganger, schijnheilige. Minder
frequent is het synoniem preekstoelbijter.
Hij, die een volk slechts van zijne deftige,
van zijne zondagszijde ziet, kent het maar
ten halve. …
Een afbeelding van een pilaarbijter en pi
laarbijtster (monnik en non) vindt men
links en rechts beneden aan het koorhek in
de Groote of St.-Bavokerk te Haarlem.
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NIEUW VEILING REGLEMENT
Het bestuur heeft het in overleg met de Veilingcommissie wenselijk gevonden om wijzigingen aan te brengen in de Veilingvoor
waarden. Omdat er al eerder een wijziging is geweest op de oorspronkelijke voorwaarden is besloten om geen wijziging op wijziging
voor te stellen.
Onderstaand treft u daarom een voorstel aan voor een nieuw Veiling Reglement.
Belangrijke veranderingen zijn het ontvangstbewijs voor het inleveren van kavels (artikel 1 lid 2) en het moeten betalen van een klein
bedrag aan de vereniging indien een kavel niet wordt verkocht (artikel 8 leden 3 en 4). Verder is geregeld hoe klachten worden af
gehandeld. Ook zijn enkele bedragen aangepast.
Het voorstel voor het nieuwe Reglement zal in de ledenvergadering van februari 2017 ter goedkeuring aan de vergadering worden
voorgelegd.
Voorstel voor nieuw REGLEMENT VEILING
Artikel 1.
1.
Leden en niet-leden kunnen kavels inleveren bij de veilingmeester. De kavels dienen goed verzorgd te zijn. De kavels dienen te
worden ingeleverd in correct ingevulde kavelmapjes, en vergezeld te zijn van een ingevuld aanbiedingsformulier in drievoud. Beide
worden door de vereniging hiervoor beschikbaar gesteld.
2.
De veilingmeester geeft na inschrijving van de kavels, als ontvangstbewijs voor de ingeleverde kavels, een door hem ondertekend
aanbiedingsformulier aan de inzender met daarop vermeld de inschrijvingsnummers van de kavels. Een ander gedeelte gaat naar de
penningmeester. Het derde gedeelte behoudt de veilingmeester zelf.
3.
Een inzender kan op het aanbiedingsformulier aan de veilingmeester verzoeken om een kavel dat bij het eerste of tweede aanbod
niet is toegeslagen aan hem te retourneren. Hij is dan de kosten, genoemd in artikel 8 lid 4 verschuldigd.
4.
Bij het invullen van de kavelmapjes dient de inzender voor de zegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen gebruik te maken van
de speciale catalogus der N.V.P.H., de 1e en 2e editie van de Specialiteit catalogus Nederland, de speciale catalogus plaatfouten
Nederland, of de postzegelcatalogus Zonnebloem voor Suriname en Indonesië en voor de overige landen van de catalogi van Yvert
et Tellier of Michel.
Het voorgaande is niet van toepassing op “massawaar”.
5.
De veilingmeester heeft het recht kavels, die niet correct worden aangeleverd, alsmede kavels van slechte kwaliteit, te weigeren.
Artikel 2.
1.
De veilingmeester geeft een zo goed mogelijke omschrijving van de toestand en de kwaliteit van de kavels. Hij heeft het recht kavels
te splitsen of te combineren, wanneer hij dit gunstiger acht voor een goede gang van zaken. Hij deelt de kavels in naar gewone kavels
en “massawaar”.
2.
Het is inzenders toegestaan voor een ingeleverd kavel een minimale opbrengst te verzoeken, indien de cataloguswaarde van de
desbetreffende kavel het bedrag van € 50,00 te boven gaat. Bedraagt de gestelde limiet 20% of meer van de cataloguswaarde, dan
moet de veilingmeester deze limiet als een bod van de inzender zelf beschouwen.
3.
Met uitzondering van toepassing van het bepaalde in lid 2 van artikel 2, stelt de veilingmeester de inzetprijs van de kavel vast en
bepaalt de maand waarin de kavel zal worden geveild.
4.
Indien de inzender van mening is dat een omschrijving onjuist is, en/of hij de inzetprijs te laag acht, kan hij voor de veiling het kavel
kosteloos terugvorderen.
Artikel 3.
De kavels blijven het eigendom van de verkoper, zolang deze nog niet via de veiling zijn verkocht.
Artikel 4.
De meest biedende is de koper van de desbetreffende kavel. Na de afslag is deze hoogste bieder verplicht het kavel te aanvaarden en
te betalen na afloop van de veiling.
Artikel 5.
Het opbieden geschiedt in stappen volgens onderstaande tabel:
tot € 5,00 met € 0,20
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van
van
van
van

€ 5,00 tot € 20,00 met € 0,50
€ 20,00 tot € 50,00 met € 1,00
€ 50,00 tot € 100,00 met € 2,00
€100,00
met € 5,00

Artikel 6.
Leden kunnen een schriftelijk bod uitbrengen. Dit bindende bod dient voor aanvang van de veiling in het bezit te zijn van de veiling
meester. Indien het hoogste bod uit de zaal gelijk is aan het hoogste schriftelijke bod wordt de kavel toegeslagen aan de bieder in de
zaal.
Wanneer iemand via een schriftelijk bod een kavel heeft gekocht, moet hij hiervan op de hoogte gesteld worden door de veiling
meester; uiterlijk acht dagen na melding dient de kavel aan de veilingmeester, danwel aan de penningmeester te worden betaald,
waarna hem direct de kavel wordt toegezonden. De kosten van toezending komen voor rekening van de bieder.
Artikel 7.
Indien een kavel niet wordt toegeslagen, zal de veilingmeester het desbetreffende kavel op een later tijdstip opnieuw ter veiling
aanbieden.
Een kavel kan slechts driemaal op een kavellijst worden geplaatst
Artikel 8.
1.
Bij afrekening van kavels van leden zal van elke koper 5%- en van elke verkoper 5% worden ingehouden ten bate van de vereniging.
2.
Bij afrekening van kavels van niet- leden zal van elke koper 5%- en van elke verkoper 10% worden ingehouden ten bate van de
vereniging.
3.
Indien een kavel pas na een tweede maal op de veiling te zijn aangeboden wordt toegeslagen, wordt voor de inzender het bedrag
bedoeld in de voorgaande leden verhoogd met € 0,25 En indien de toeslag eerst bij het derde aanbod op de veiling plaats heeft, met
€ 0,50.
4.
Indien een inzender een kavel, dat bij het eerste of tweede aanbod op de veiling niet wordt toegeslagen, retour verlangt, is hij daarvoor
een bedrag van € 0,50 verschuldigd. Na het derde aanbod op de veiling wordt het kavel aan de inzender geretourneerd tegen betaling
van € 0,50.
5.
Voor bijzondere veilingen kan het bestuur een afwijkend percentage vaststellen. Dit percentage dient bij de betreffende veilinglijst
te worden vermeld.
Artikel 9.
Met uitzondering van kavels waarop het bepaalde in artikel 10 van toepassing is, dient de afrekening door de veilingmeester of
penningmeester binnen veertien dagen na de veiling te hebben plaats gevonden met de verkoper en de penningmeester van de
Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars.
Artikel 10.
Kopers hebben het recht een zegel die een veilingopbrengst van € 250,00 overschrijdt te laten keuren. Van de wens tot keuring dient
gelijktijdig met de betaling van het kavel mededeling aan de veilingmeester te worden gedaan.
De verkoper moet vooraf akkoord gaan met een keuring.
Bij een negatieve keuringsuitslag betaalt de verkoper de kosten, bij een positieve uitslag betaalt de koper de keuring.
Artikel 11.
1.
Eventuele klachten over gekochte kavels, met uitzondering van “massawaar” , waarop geen reclame mogelijk is, moeten binnen 3
dagen na koop, dan wel bij schriftelijke bieding na toezenden van het kavel, schriftelijk bij de veilingcommissie worden ingediend.
De kavel moet dan nog in precies dezelfde staat zijn, als toen deze werd afgegeven. Na de gestelde termijn worden geen klachten
meer in behandeling genomen.
2.
De klacht wordt door de veilingcommissie behandeld. Hij geeft binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie.
Indien hij de klacht gegrond verklaart wordt het kavel teruggenomen. Indien de koper het niet eens is met de reactie van de veiling
meester kan hij binnen 7 dagen na ontvangst van het antwoord van de veilingcommissie zich met zijn klacht schriftelijk tot het
bestuur wenden. Het bestuur beslist binnen een maand over de kwestie.
Artikel 12.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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Verslag rondzenddienst

FOUTJES:

Door de enthousiaste medewerking van de
onder-administrateurs en sectiehoofden,
zijn wij weer in staat geweest om U een
heel seizoen van rondzendingen te voor
zien.

Haastige spoed is zelden goed, zegt men.
Daarom zijn er in de laatste SP posten een
paar foutjes geslopen:
In nummer 205: Op blz. 8 had ik een nieuw
voltooid werkwoord uitgevonden, name
lijk: “uitgescheden”, dan moet “gestopt”
zijn.
In nummer 204 op blz.14 moet “bedrij
gend” uiteraard “bedreigend” zijn.
G.A. van Albada

De verkopen zijn dit seizoen met zo’n 25%
afgenomen, ondanks dat er een aantal
boekjes met mooi oud materiaal hebben
gelopen. Maar je ziet ook dat de verzadi
ging toeslaat.
Er hebben 152 rondzendingen gelopen in
10 secties. Vorig jaar was dat 155 rondzen
dingen in 11 secties.
Alle boekjes met registratienummer 2401
t/m 2800 zijn retour inzender.
Er zijn 212 nieuwe boekjes ingeleverd al
dan niet voorzien van een omslag.
De ontvangstkaarten (rode kaart) van het
afgelopen seizoen kunnen worden vernie
tigd.
Tot slot wil ik het team van medewerkers/
sters hartelijk bedanken voor het vele
werk, dat zij ieder keer verrichten.
Jan Pieters.
Administrateur
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VAN DE WEBMASTER
Onze website (www.lvpv.nl) is weer upto-date. De veilinglijsten staan er op en ook
de laatste Sleutelposten.
De bedoeling is dat , zo gauw ik bijv.
nieuwe veilinglijsten ontvang of een bij
zondere mededeling, zoals een bepaalde
lezing bijvoorbeeld, ik deze zo snel moge
lijk op onze site plaats. U bent dan zo snel
mogelijk op de hoogte van bepaalde ge
beurtenissen, aangezien onze Sleutelpost
slechts drie maal per jaar verschijnt.
Mocht u nog wensen of vragen hebben
over onze site, dan houd ik mij van harte
aanbevolen.
G.A.van Albada

GOUD !
Ons lid dhr. Th.A.E.Kniese uit Leiden
heeft op de onlangs gehouden Postex 2016
een gouden medaille gewonnen voor zijn
inzending: “Een boek is meer dan een
verhaal “. Gefeliciteerd namens het be
stuur.

JUBILARISSEN
Afgelopen vergadering werden weer onze
jubuilarisssen gehuldigd. 25 jaar lid waren
dhr. Glasbergen, Laterveer, van Melle en
mevr. Kuyper-van Leeuwen. 40 jaar lid
waren dhr. Anker, van Dam, ten Hengel,
Noordijk en Verwer. Ja, en dan hadden we
nog een bijzonder lid, nl. dhr. Knotter uit
Leiderdorp. Hij is namelijk 70 jaar lid !!
Hij werd lid op zijn 10e. en is sindsdien lid
gebleven. Nu is het zo: bij 25 jaar krijgt
men een bronzen, bij 40 jaar een zilveren
en bij 50 jaar een gouden speld. Bij 60 jaar
krijgt men een beeldje.
Maar bij 70 jaar hadden eerdere besturen
niet gedacht dat men zover zou komen,
want dat komt uiteraard heel zelden voor.
De oplossing was dat dhr. Knotter een
boekenbon kreeg en , net als andere jubi
larissen, een fles wijn.

London

Postzegel- en Muntveilingen
 Een betrouwbare taxatie van uw verzameling?
 Een hoge opbrengst via een
internationale veiling?
 Een gedegen en correcte afwikkeling van
uw levenswerk?

Laat Rietdijk uw partner zijn!
Uw collectie is bij ons in vertrouwde handen!
Sinds 1919 hielden wij honderden grote
internationale veilingen op het gebied
van filatelie en numismatiek.

In april en november telkens
een grote postzegelveiling en
in juni en december telkens
een grote muntenveiling.
Wij zijn doorlopend op zoek
naar postzegels en munten!
Voor grote inzendingen komen
wij graag naar u toe!
Bel: 070-364 79 57
of mail info@rietdijkveilingen.nl
Adres

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis)
2514 GC 's-Gravenhage

Telefoon

070-364 79 57 (postzegelveiling)
070-364 78 31 (muntveiling)

Fax

070-363 28 93

Internet

www.rietdijkveilingen.nl

E-mail

info@rietdijkveilingen.nl
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Indien onbestelbaar: Maurick 40, 2181 LC Hillegom

