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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:  in “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.
 
Contributie en opzeggen
De contributie bedraagt € 41,50 per jaar en
dient te zijn voldaan vóór 1 januari !
(U kunt ook gebruik maken van het gemak
van de automatische afschrijving, kost
niets extra en is zonder risico. Neem con
tact op met de penningmeester ! )
 
Opzegging van het lidmaatschap kan,
volgens de statuten, slechts geschieden
vóór 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
 
Website
Actueel nieuws en niet te vergeten de
veilinglijsten zijn te zien op onze website:
WWW.LVPV.NL
 
Literatuur aanvragen:
Bibliotheek KNBF
Bondsbureau KNBF
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS  HOUTEN
 
Openingstijden Bibliotheek:
Elke woensdag van de maand
van 10 – 15 uur.
 

Van de redactie
 
Voor u ligt weer een nieuw nummer van
de Sleutelpost. Niet iedereen zal het opval
len, maar ik heb enkele technische wijzi
gingen aangebracht met name de afbeel
dingen. Die kon ik in het programma van
Editoo niet veranderen (tekst en afbeeldin
gen worden als aparte stukjes beschouwd),
daarom vielen de afbeeldingen soms erg
groot uit. Dat heb ik nu aangepast door
gewoon de tekst + afbeeldingen in Word
te maken en er een pdf file van te maken.
Hoe het in het echt (in druk) uitvalt zien
we dus in dit nummer.
Er staan veel verenigingszaken in, zoals
het onvermijdelijke Privacy wetgeving, de
verslagen, het overlijden van ons lid dhr.
Vijlbrief en de jubilarissen.
Prettig nieuws is ook dat we voorlopig (tot
eind 2019 in ieder geval) op onze ver
trouwde locatie in de Lepelaar kunnen
blijven, wel in een andere zaal.
Leuke artikelen zijn er weer van Willem
Hogendoorm, Randy Koo, Freek Ver
steegen en ons trouwe lid in Duitsland,
Hans van de Lelie.
Lees ook even de oproep van de Jubileum
commissie !!!
Ik hoop dat u er wat leesplezier aan heeft. 
Voor suggesties of  op/ en aanmerkingen
kunt u mij altijd mailen.
G.A.van Albada

INDEX
Pag.2. Advertenties
Pag.3: Bestuur
Pag.4. Index, Agenda, Van de redactie; 
Algemene Informatie.
Pag 5. Van de voorzitter ; Verslag
Rondzenddienst
Pag 6-7.  Verslag vergaderingen.
Pag.8-9. Privacy verklaring
Pag.9. Een “vreemde” Brief.  G.A.van
Albada
Pag. 10. “Federzug-Entwertung”. Freek
Versteegen
Pag.11-12. “Papieren Noodgulden Lei
den” . Willem Hogendoorn
Pag.13-14: “De Zijlpoort te Leiden en de
Post”. Hans van der Lelie
Pag.15-16. “De wereld van Pyke Koch”.
Randy Koo
Pag.17. Oproep Jubileumcommissie. In
memoriam Leo Vijlbrief.
Pag.18. Foto Jubilarissen.
 

AGENDA  2019
 
Ledenvergaderingen met veiling:
 
Maandag  28 januari
 
Maandag  25 februari
           
Maandag  25 maart
 
 
Ruilavonden:
 
Vrijdag  18 januari
 
Vrijdag  15 februari
 
Vrijdag  15 maart
 
Sleutelpost:
 
Sluitingsdatum voor
volgend nummer:
15 maart
 
 

VAN DE WEBMASTER
Bezoekt u al onze website ?  (www.lvpv.
nl)
De veilinglijsten staan er op en ook de
laatste Sleutelposten (Geheel in KLEUR!)
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

- 4 -



VERSLAG RONDZENDDIENST SEIZOEN 2017/2018
Door de enthousiaste medewerking van onderadministrateurs en sectiehoofden, zijn wij weer in staat geweest om U een heel seizoen
van rondzendingen te kunnen voorzien.
De verkopen zijn dit seizoen met ongeveer 20 % gedaald. De oorzaken zijn o.a. minder deelnemers als gevolg van overlijden en/of
fysieke ongemakken, verzadiging, weinig jong materiaal.
Er hebben 142 rondzendingen gelopen in 10 secties.
Alle boekjes met registratienummer 2976 t/m 3300 zijn retour inzenders.
Er zijn 245 nieuwe boekjes ingeleverd, al dan niet voorzien van een omslag.
De ontvangstkaarten (rode kaart) van het afgelopen seizoen kunnen worden vernietigd.
Tot slot wil ik het team van medewerkers/sters hartelijk bedanken voor het vele werk, dat zij iedere keer verrichten.
Jan Pieterse
Administrateur Rondzenddienst.
 
OVERZICHT KAS/BANK 1 JULI 2017 t/m 30 juni 2018
ONTVANGSTEN                                        UITGAVEN
Saldo Kas                             €  148,80       Uitgekeerd inzenders         €         3912,52
Saldo Bank                             1005,68      Provisie LVVP                                   211,15
Rondzendverkopen                4245,61      Algemene kosten                                60,00
Verkoop rondz,boekjes            83,30        Verzekeringskosten                            60,39
Verkoop omslagen                     3,60        Administratiekosten                            79,44
Adm./Portikosten                         5,00        Portikosten                                        25,56
                                                                       Bankkosten                                   162,61
                                                                       Saldo kas                                       34,53
                                                                       Saldo bank                                   945.79
                                               -------------                                                      --------------
Totaal                                € 5491,99                                                    €          5491,99

VAN DE VOORZITTER
 
Morgen is het Sinterklaas en over drie weken Kerstmis als ik dit schrijf. Als u dit leest is dat al voorbij en is ook oud en nieuw
achter de rug.
Ik vind dat we weer een goed jaar achter de rug hebben. Twee mooie lezingen, installatie van de jubileumcommissie voor ons 80-
jarig bestaan in 2020 en 10 genoeglijke bijeenkomsten.
Onze secretaris verrast ons telkens weer met een leuke “doe eens een gooi” puzzel en dat is niet zo eenvoudig. Ik heb dat aan den
lijve ondervonden bij het maken van één ervan.
Helaas zijn ons twee leden ontvallen en hebben er 6 opgezegd en is er maar één nieuw lid bij gekomen.
Langzaam maar zeker daalt ons ledental en dat is jammer maar naar ik vrees onvermijdelijk..
In juli werd ons huurcontract met Activite opgezegd en ging het bestuur naarstig op zoek naar nieuwe vergaderruimte. Dat bleek niet
eenvoudig. Te weinig parkeerruimte, te klein en vooral veel duurder. Toen we de gelegenheid kregen in de Lepelaar te blijven
hebben we dat geaccepteerd. Ondanks de wat minder comfortabele ruimte-indeling is het bestuur van mening dat dit voorlopig de
beste oplossing is. We kunnen in elk geval blijven tot eind 2019.  Het bestuur gaat op zoek naar nieuwe ruimte en hoopt u daar voor
de komende zomer over te berichten
Voor 2019 hebben we geen grote plannen en gaan we door op het gebruikelijke pad.
In deze Sleutelpost treft u ook een bericht aan van de jubileumcommissie.
Denkt u eens na over de vragen en help ze verder.
De omslag van zomer naar herfst en vooral winter viel dit jaar niet mee. Na temperaturen in oktober tot zelfs 25 graden toe was het
opeens 12 tot 15 graden en al snel zakte dat naar 9 tot 12 graden.
Inmiddels blijft de temperatuur steken bij 5 tot 7 graden. Koud vind ik dat. Regelmatig winderig en regenachtig. Maar wel goed
postzegel weer ! Lekker in de warme huiskamer aan de eettafel met de postzegels bezig. Ik hoop dat u daarbij net zoveel plezier hebt
als ik.
Ik hoop dat u prettige feestdagen hebt doorgebracht met familie en vrienden en wens u een voorspoedig en gezond 2019 toe.
 
Erik van Dommelen
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ontbreken van het verslag, het hoofd van
de Rondzenddienst de heer Pieters toch
willen dechargeren. De leden stemmen
daar onder applaus mee in.
 
6. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
 
7. Doe eens een gooi puzzel
De eerste prijs bij de  “Doe eens een gooi”
puzzel is gewonnen door de heer Spieren
burg die 7 vragen goed wist te beantwoor
den. De secretaris heeft verzuimd de prij
zen mee te nemen. Hij leest de namen van
de prijswinnaars voor. Voor de twee leden
van de postzegelvereniging Voorschoten
kunnen nog prijzen worden uitgereikt. De
leden van de LVVP kunnen volgende
maand een prijs ophalen.
 
8.Halve Euroloterij
De heer Spierenburg wint de eerste prijs.
 
9.Rondvraag 
Mevrouw Kleiboer meld dat zij een aantal
exemplaren van het tijdschrift Topical
Times heeft.Geïnteresseerden kunnen zich
bij haar melden.
 
10.Gratis verloting 
De heer G. Anker wint de eerste prijs.
 
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
komst. Hij hoopt dat iedereen op maandag
22 oktober weer aanwezig zal zijn. Daarna
sluit hij de vergadering.
 
P.J. Van de Kasteele,  25 september 2018

Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 24 sep
tember 2017
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
leden van de Voorschotense vereniging
van Postzegelverzamelaars die voor een
gezamenlijke bijeenkomst aanwezig zijn.
Zij hebben ook een aantal kavel ingeleverd
voor de veiling van deze avond.
De voorzitter meldt dat hij in de juni ver
zuimd heeft om het voornemen voor deze
gezamenlijke bijeenkomst aan de leden
voor te leggen. Hij gaat er vanuit dat er
geen bezwaar tegen zal bestaan.
Verder heet hij de ereleden de heren Ho
gendoorn en Pieters welkom.
De heren Vijlbrief  en Hogenboom hebben
zich afgemeld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 
3.Mededelingen
Voor belangstellenden ligt er op de be
stuurstafel een aantal presentexemplaren
van het blad Collect om mee naar huis te
nemen. Ook zijn er weer enkele franse
postzegeltijdschriften en catalogie van
Smith Philately.
Verder is er bericht ontvangen van de
Postzegelvereniging Noordwijk over een
veiling in November. Op de bestuurstafel
liggen daarover enkele flyers.
 
4. Begroting
De penningmeester geeft een korte toelich
ting op de concept-begroting zoals die in
de Sleutelpost werd gepubliceerd. Er
wordt een klein tekort verwacht. Om toch
een positieve begroting te krijgen wordt
voorgesteld de contributie voor gewone
leden met € 1,- te verhogen van € 40,50
naar € 41,50 en voor gezinsleden met €
o,50 van € 7,50 naar € 8,00.
 
5. Jaarverslag rondzenddienst
Het jaarverslag van de rondzenddienst
heeft helaas niet in de Sleutelpost geztaan.
Dit zal in de komende Sleutelpost alsnog
gebeuren. De kascontrolecommissie, be
staande uit de heren Spierenburg en Van
Biezen, heeft de boeken gecontroleerd en
breng een positief verslag uit over de ad
ministratie van de rondzenddienst. We
gens haperen van de geluidsinstallatie leest
de voorzitter het verslag nog een extra
voor. Hij hoopt dat de leden, ondanks het

Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 22
oktober 2018
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet
de ereleden Pieters en Hoogendoorn van
harte welkom. Er is bericht van verhinde
ring ontvangen van de secretaris de heer v.
d.Kasteele
Hij memoreert het overlijden op 93-jarige
leeftijd van het erelid de heer Vijlbrief, die
vele functies in de vereniging heeft ver
vuld, en tot en met juni jongstleden altijd
bij de bijeenkomsten aanwezig was. De
aanwezigen staan een ogenblik stil om hem
te gedenken.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

3.Mededelingen en ingekomen stukken:
Geen
 
4. Aandacht voort jubilarissen
De voorzitter deelt mede dat er 14 jubila
rissen kunnen worden gehuldigd, die
samen al 540 jaar postzegelplezier aan hun
lidmaatschap hebben ontleend.
50 jaar lid: De leden R.K.J.Hegenbarth, F.
Lahr, J.H.Braakman en G.A.van Albada
40 jaar lid: De leden B.A.Nievaart, R.
Roosjen, C.G.A.Volgering, A.J.Vreeburg,
A.Bakker en H.P.C.Bouwmeester
25 jaar lid: De leden H.van Waveren, A.
M.Spijker, C.van Zwieten en P.H.J.Frank
huizen.
De voorzitter deelt vervolgens de bijbeho
rende speldjes en de gebruikelijke fles wijn
uit aan de aanwezige jubilarissen.
 
5. Prijzen Doe eens een gooi puzzel van
september
De heer Spierenburg krijgt alsnog de eerste
prijs van de puzzel in de september-bijeen
komst, en ook de overige 9 winnaars kun
nen vervolgens aan de bestuurstafel hun
prijs komen uitzoeken.
 
6. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop en een
flinke opbrengst.
 
6. Doe eens een gooi puzzel
De eerste prijs bij de “Doe eens een gooi”
puzzel van deze maand is gewonnen door
de heer Van As die 7 vragen goed wist te
beantwoorden. Ook de dames Verlooij en
De Ru evenals de heren Van Melle, Hoog
enboom, Spijker, Van Dommelen, De Wit,
Van Oosten en De Vogel vielen in de
prijzen.
 
8.Halve Euroloterij
Speciale prijzen werden aangeboden door
Hero Wit (Presentation Pack Floriade) en
Koos van De Lepelaar (Dames- en
herenhorloge)
 
9.Rondvraag 
De heer Hoogendoorn voert het woord
namens de jubileumcommissie en legt de
vergadering een tweetal vragen voor. Het
lijkt er op, dat de meerderheid van de leden
er voor is om op de geplande feestdag op
vrijdag 17 januari 2020 ook de partners van
de leden uit te nodigen en daarbij te kiezen
voor een feestmaaltijd in plaats van een
feestavond.
De secretaris van de VPN in Noordwijk-
Binnen vestigt de aandacht op de veiling
van 23 november a.s.
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10.Gratis verloting 
De heer W.Hoogendijk wint de eerste prijs.
 
10. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
komst. Hij hoopt dat iedereen op maandag
26 november weer aanwezig zal zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
M.F.T.Versteegen

Kort verslag van de algemene ledenverga
dering van de LVVP op maandag 26 no
vember 2018
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder het
erelid de heer Pieters.   De heren Van Al
bada en Hogendoorn hebben zich afge
meld.
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 
3.Mededelingen en ingekomen stukken
Voor belangstellenden ligt er op de be
stuurstafel een aantal presentexemplaren
van het blad Collect om mee naar huis te
nemen.
 
4. Jubilaris
De  heer Van Waveren is 25 jaar lid van de
vereniging. De voorzitter feliciteert hem
daarmee en overhandigt hem de daarbij
behorende speld alsmede een fles wijn.
 
5.Presentatie van de heer Bakhuizen
van den Brink.
De heer Bakhuizen van den Brink geeft een
boeiende presentatie over onderzoeken die
hij verricht naar papier en druktechnische
verschijnselen die hij tegenkomt op post
zegels. Met behulp van onder meer post
zegelfora op internet probeert hij dan meer
kennis over dat verschijnsel te krijgen en
de achtergrond te ontwaren. Hij laat enke
le aardige voorbeelden zien van wat hij al
niet tegenkomt.

6. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
 
7. Doe eens een gooi puzzel
De eerste prijs bij de  “Doe eens een gooi”
puzzel wordt gewonnen door de heer Flerig
die 6 vragen goed wist te beantwoorden.
 
8.Halve Euroloterij
De heer G. Anker wint de eerste prijs.
 
9.Rondvraag :  Er wordt geen gebruik
gemaakt van de rondvraag.
 
10.Gratis verloting :  De heer W. van
Oosten wint de eerste prijs.
 
11. Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun
komst. Hij hoopt dat iedereen op maandag
17 december weer aanwezig zal zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. Van de Kasteele
27 november 2018

Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 17
december 2018
Aanwezig 31 leden
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden. De heer en mevrouw Pijnenburg
hebben 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 voorzitter deeld mee dat bij volgende
vergaderingen de toegangsdeur, net als
deze avond, rechts zit van de deur waar
door wij tot nu toe binnen kwamen.
 
4. Veiling
Er worden veel kavels verkocht. De veiling
heeft een vlot verloop.
 
5. Doe eens een gooi puzzel
De heer Van Bieze wint de met 5 goede
antwoorden de eerste prijs.
 
6.Bingo
Twee ronden bingo worden zeer geani
meerd gespeeld.
 
7.Halve euroloterij
De heer C. Verlooij wint de eerste prijs.
 
9.Rondvraag en sluiting
Na de rondvraag, waar geen gebruik van
wordt gemaakt, meldt de voorzitter dat er
geen gratis verloting zal worden gehouden
omdat alle aanwezigen een kerstattentie
meekrijgen. Hij bedankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij wenst iedereen prettige
feestdagen en een goed 2019 toe.  Hij
hoopt dat alle aanwezigen op maandag 28
januari 2019 weer aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele
18 december 2018

KNBF Nieuwsbrief
Bent u al geabonneerd op de (digitale)
nieuwsbrief van de Bond?
Nee, het is gratis voor leden van de aange
sloten verenigingen en u kunt zich aanmel
den op de site van de KNBF (www.knbf.
nl) !
Nieuwsbrief is misschien een beetje ver
keerd gekozen , want het staat vol met in
teressante filatelistische artikelen. Het is
zeker de moeite waard om u aan te melden
voor deze gratis service.

POSTEX 2018
Op de afgelopen Postex heeft ons lid, dhr.
Kniese, een gouden medaille gewonnen
met zijn inzending “Een boek is meer dan
een verhaal “.  Proficiat !

WEET U DIT NOG ????
Weet u nog dat u als lid gratis 1x per jaar
een “SLEUTELTJE” mag plaatsen in de
Sleutelpost. (Aangeboden / Gevraagd).
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PRIVACYVERKLARING  VAN DE LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
 
Doel
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de “Leidsche vereeniging van Postzegelverzamelaars” , (verder afgekort tot LVVP)
omgaat met de persoonlijke gegevens van zijn leden en eventuele andere belanghebbende.
Verantwoordelijk voor het naleven van de privacyregels is het bestuur van de LVVP.
Geldigheid
Bij aanmelding van nieuwe leden zal hen expliciet gevraagd worden zich akkoord te verklaren met het privacybeleid van de LVVP.
Voor bestaande leden wordt er van uitgegaan dat zij akkoord gaan, indien zij niet binnen 1 maand na publicatie van deze voorwaar
den in de Sleutelpost van januari 2019 bezwaar aangetekend hebben.
Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking
De LVVP verzamelt van zijn leden alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken van de vere
niging, zoals vastgelegd in de statuten van de LVVP.
Deze gegevens zijn:
-Lidnummer
-Achternaam en voorletters
-Adres
      -Telefoonnummer (s)
      -e-mailadres
      -Geboortedatum (ivm meerderjarigheidscheck van nieuwe leden)
      -Datum aanvang lidmaatschap
      -Verzamelgebied
      -Betalingsgegevens tbv de jaarlijkse contributie, Rondzenddienst en     
     Veilingcommissie (IBAN alleen op bankafschrift)
Deze gegevens worden alleen bewaard door bestuursleden van de LVVP en de Veilingcommissie.
Doorgeven van persoonsgegevens van leden aan derden
Onze vereniging heeft met de uitgever van het maandblad Filatelie, de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie, een contract
gesloten voor een collectief lidmaatschap op het Maandblad Filatelie.
De administratie van Filatelie wordt gevoerd door Abonnementenland in Uitgeest. Zij ontvangen naam adres en woonplaats gegevens
ten behoeve van verzending van het Maandblad.

De Stichting heeft met Abonnementenland een zg. verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw privacy rechten worden gewaar
borgd. De adressering geschiedt bij Drukkerij Verloop in Alblasserdam, waarmee de Stichting eveneens een verwerkersovereenkomst
heeft gesloten ten behoeve van de bescherming van uw privacyrechten.
Voor de verzending van de Sleutelpost heeft de LVVP een contract gesloten met Editoo in Arnhem. Met hen is een
verwerkersovereenkomst
gesloten,
Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan degenen waarmee wij als vereniging een overeenkomst
hebben gesloten ten behoeve van dienstverlening aan onze leden.
Privacyrechten
1.Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om gegevens die in ons
bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar
is voor ons.
2.Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende gegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke
categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld. U
mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben.
3.Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw gegevens wissen op uw verzoek, wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk
zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt. Dat wil zeggen indien u stopt met de rondzending en/
of de veiling, danwel uw lidmaatschap opzegt.
4.Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van
uw specifieke situatie. 5.Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving
kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of
waar de vermeende inbreuk plaatsvond.
6.Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze privacyverklaring
te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyver
klaring is actueel op de datum van de 'laatste herziening' onder aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een
manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te
behandelen.
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Persoonsgegevens op de website van de LVVP
Op de website van de LVVP worden geen persoonsgegevens van leden opgeslagen. Uitzondering daarop zijn:
de contactgegevens van de bestuursleden, de leden van de veilingcommissie en van de Adviescommissie.
Eventueel door de leden zelf vermelde contactgegevens in door hen ter publicatie ingezonden stukken.
Verzending e-mail nieuwsbrieven
De LVVP behoudt zich het recht voor om als service aan de leden en andere belangstellenden per e-mail nieuwsbrieven met niet-
commerciële inhoud te versturen.
Verwijderen van persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar na beëindigen van het lidmaatschap.
 
Opgemaakt 4 juni 2018.

==============================================================================

Een “vreemde”  brief
 
Een tijdje geleden vond ik een drukwerk
envelop (ongefrankeerd en verder geen
postale kenmerken, zoals stempels) en
wilde hem in een bak met oud materiaal
doen.

Tot mijn oog viel op het briefhoofd, nl:
“Maatschappij tot Exploitatie van de Victoria-bron te Oberlahnstein bij Ems” (en dat is in Duitsland). Daaronder “gevestigd te
Amsterdam”.
Dus een maatschappij van een waterbron in Duitsland, die gevestigd was in Amsterdam.
Dat vond ik een eigenaardige zaak. Jammer was ook dat de envelop wel gebruikt was naar mevrouw J. Fens te Spa of Epe (dat is vrij
onduidelijk), maar een jaartal ontbrak
Even speuren op het internet leerde dat in ongeveer 1875 door Koopman Lesemeister en een techniker Jean Eigel een koolzuurhou
dende waterbron aangeboord was, die ze “Victoria Bron” noemde. De bron werd in 1881 aan de Nederlandse consul Generaal C. G.
Rommenhöller verkocht die er een grote handel van maakte in Nederland en Ned.Indie. Later lag de leiding in handen van J.L.
Koolhoven in Oberlahnstein.
In 1885 (!) lag de productie al op 2 miljoen flessen of kruiken !
Tegenwoordig zijn er overal (ook in Nederland !) tientallen bronnen van mineraalwater. Er zijn natuurlijk bekende zaken die behoor
lijk ingeburgerd zijn (Geef mij maar een “Spa” tje, terwijl je gewoon mineraalwater bedoelt), maar Rommenhöller is diegene geweest
die dit product wereldwijd bekend heeft gemaakt. Zie ook de advertentie waarin gemeld wordt dat ook de Koninklijke familie dit
Victoria water drinkt. De maatschappij was statutair gevestigd met kantoor in Rotterdam, maar had zijn hoofkantoor aan de Singel
512 te Amsterdam, later (of eerder dat is mij niet duidelijk) aan de Keizersgracht 127.
U begrijpt dat de familie Rommenhöller hierdoor heel rijk is geworden en nog meer bronnen en maatschappijen op zijn naam heeft
staan.
 
G.A.van Albada
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Federzug-entwertung 
In een vorige Sleutelpost heb ik u al verteld, dat je in iedere partij zegels die je tegen komt wel iets 

opmerkelijks kunt aantreffen. Iemand van de Zonnebloem belde op en vroeg of ik een verhuisdoos 

vol met postzegels wilde bekijken. Die hadden ze jaren geleden van iemand gekregen, ze hadden er 

hier en daar wat van gesorteerd, om te verkopen, maar niemand wilde er ooit iets van hebben. 

Logisch, wie koopt er nu een onoverzichtelijke doos oud papier ?  

Ben zelf maar verder gegaan met sorteren en afweken , zodat er overzichtelijke kavels ontstonden, 

die u binnenkort voor een deel op de veiling kunt aantreffen en voor een ander deel in stuivertjes-

boeken kunt vinden op onze ruilavonden op de derde vrijdagavond van de maand. 

Bij het sorteren kwam ik wat oude zegeltjes van Fiji tegen die u op bijgaande foto’s kunt zien. Ik heb 

ze eerst opzij gelegd om ze nog eens wat beter te bekijken. Fiji was een Koninkrijk dat op 10 oktober 

1874 een Britse Kolonie werd, nadat Koning Cakobau was afgezet. Het betreffende zegeltje 

(Michelnummer 29) dat werd uitgegeven vanaf 2 juni 1896 draagt daarom in de bovenhoeken de 

letters V en R van “Victoria Regina” oftewel Koningin Victoria. 

        

Alle negen exemplaren zijn met de pen ontwaard, of hebben zoals de Michel dat noemt “ federzug-

entwertung”. In eerste instantie dacht ik dat het dan wel lang geduurd had voordat de Engelsen er in 

geslaagd waren om een poststempel in te voeren. Maar toen ging ik de zegeltjes met de 

afgescheurde stukken papier met mijn boekhoudersogen wat beter bekijken. En toen zag ik dat het 

ging om stukjes uit kasboeken of andere financiële registraties. Op het exemplaar linksboven staan 

behalve de datum 13 -11-96 en een paraaf ook de woorden “cheque” en “balance”, en dat wijst er 

dus op dat de zegels behalve voor het verzenden van post, kennelijk ook gebruikt werden als een 

soort belastingzegels bij financiële afrekeningen. 

 

Freek Versteegen 
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Papieren noodgulden Leiden 
 
Op 23 juli 2018 gaf PostNL een velletje postzegels uit onder de titel:   
“Spraakmakend geld – de Nederlandse gulden” 
Eén van deze zegels betreft een Leidse oorlogsmunt. Op de zegel zien we de voor- en achterzijde van 
een papieren noodgulden, met de bijgevoegde tekst: Papieren noodmunt van Leiden uit 1574. 
Op de tap van de zegel staat: Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Leiden door de Spanjaarden 
belegerd. In de afgegrendelde stad raakte het zilver op, daarom werden munten van papier gemaakt. 
 

           Jan van Hout 
 
Een stukje geschiedenis 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog koos Leiden in 1572 voor Prins Willem van Oranje. Dit accepteerden 
de Spanjaarden niet en daarom belegerde Alva eind oktober 1573 Leiden om door uithongering de 
stad te dwingen tot overgave. Leiden wist dat de Spanjaarden zouden komen en had soldaten 
ingehuurd om hen te verdedigen. Door de belegering lag de lakenindustrie (wol) echter stil, en door 
gebrek aan inkomsten hierdoor had het stadsbestuur geen geld meer om de soldaten te betalen. Dat 
vond Leiden een te groot risico voor muiterij onder de soldaten, en daarom werd er op 10 december 
1573 besloten om noodmunten van papier te maken, omdat het zilver ook zeer schaars was.  
Het is zeer waarschijnlijk dat dit idee afkomstig was van de stadssecretaris Jan van Hout, want voor 
elk probleem verzon hij altijd wel een (praktische) oplossing. 
Naar alle waarschijnlijkheid heeft goudsmid Cornelis van Aken de stempels voor deze munten 
gesneden.  De papieren munten zijn gemaakt uit lagen geschept papier, dat vóór het persen nat 
werd gemaakt, waardoor (keihard) karton ontstond. Er werden 2 munten in omloop gebracht; een 
gulden en een kwartje (toen meestal 5 stuivers genoemd). 
 
Er zaten 2 risico’s aan het “papieren geld”.  De munten hadden geen intrinsieke waarde en daardoor 
was het vertrouwen in deze munten zeer laag. De Leidenaars werden echter “gedwongen” om het 
aan te nemen. Als men weigerde kreeg men een boete van 10 gulden. 
Het tweede risico was dat het geld gemakkelijk te vervalsen was. Er zijn ook vervalsingen 
aangetroffen. 
Op de voorzijde van de gulden stond een leeuw met een lans tussen zijn poten. Bovenop de lans 
stond een hoed, een bekend vrijheidssymbool uit die tijd. In het omschrift stond te lezen: Haec 
Libertatis Ergo, wat betekent: “Dit omwille van de vrijheid”. Op de achterzijde van de munt stond het 
Leidse stadswapen met de (bekende) 2 sleutels en het omschrift “God behoede Leiden”. 
U ziet hier een replica van zo’n munt. Als bijzonderheid valt nog te melden dat er in het omschrift 
zowel GODT als GOD voorkwam.  
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Vanuit de kerk kwam er overigens felle kritiek op “Haec Libertatis Ergo”.  De (calvinistische) kerk 
vond dat er had moeten opstaan: “Haec Religionis ergo” (Dit omwille van de godsdienst).  Vanaf de 
kansel in de kerk werd het stadsbestuur hierover berispt.  Met name de kritiek van dominee Taling 
was fel . In een anekdote las ik dat toen stadssecretaris Jan van Hout en burgemeester Van der Werff 
samen in de kerk zaten, Jan van Hout de kritiek helemaal zat was.  Hij trok een pistool uit zijn zak en 
zei tegen de burgemeester: ”Zal ik hem (dominee Taling) van de kansel afknallen?” Maar 
burgemeester Van der Werff suste hem, en wees hem erop dat dit een grote rel zou kunnen 
veroorzaken. Je zou kunnen zeggen dat burgemeester Van der Werff door zijn woorden een knoop 
lag in de loop van het pistool van Jan van Hout. 
 

 
  
Op 27 maart 1574 werden de papieren munten ingetrokken. Volgens schattingen is er voor ruim 
14.000 gulden aan papiergeld  in omloop geweest.  De stempels van de munten zijn te zien in 
Stedelijk Museum de Lakenhal in Leiden.  
Later zijn er met deze stempels ook (in beperkte mate) zilveren munten van een gulden geslagen. Het 
gebruikte zilver was afkomstig uit voorwerpen die bij de katholieke eredienst gebruikt waren, zoals 
zilveren kelken en pullen.  
Helaas heb ik geen afbeelding van het papieren kwartje, waarvan er naast zilveren ook gouden  
munten geslagen zijn met de stempels van het papieren kwartje. Op internet zijn deze wel te zien. 
 
Epiloog 
Uiteindelijk is het een heel belangrijke keuze geweest voor de verdere geschiedenis van Leiden, dat 
zij de kant van Willem van Oranje kozen, en zich niet overgaven (ondanks de hongersnood) aan de 
Spanjaarden. Op 3 oktober 1574 werd Leiden bevrijd door de Watergeuzen. Zij brachten haring en 
wittebrood mee voor de hongerige Leidenaars. In het (verlaten) Spaanse kamp werd nog een pot 
met hutspot gevonden. En daarom vieren de Leidenaren 3 oktober elk jaar met haring, wittebrood, 
hutspot (en heel veel bier).  
 

 
 
Willem van Oranje schonk Leiden als beloning dat ze stand hadden gehouden  een Universiteit. Na de 
bevrijding kwamen onderdrukte protestanten uit België, Frankrijk, Engeland en Duitsland naar (het 
vrije) Leiden. Met name de Vlaamse en Waalse vluchtelingen hadden kennis en kunde van de 
Lakenindustrie, en Leiden ging hierdoor “de Gouden Eeuw” tegemoet. 
 
Als Leiden zich wel had overgegeven aan de Spanjaarden, dan hadden ze geen Universiteit en geen 
bloeiende Lakenindustrie gehad. Persoonlijk denk ik dat Leiden dan een “middelmatig” stadje zou 
zijn gebleven, zonder de (internationale) allure van nu. We mogen de dappere Leidenaars uit 1573 en 
1574 dus dankbaar zijn en hen ieder jaar op 3 oktober blijven herdenken.  
 
Bronnen:   Hart voor Leiden; K. Bostoen 

Jaarboekje 1974 Oud Leiden; artikel E.J.A. van Beek 
Tekst en Afbeeldingen:  W. Hogendoorn  
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DE ZIJLPOORT TE LEIDEN EN DE POST 

Zoals vele andere steden in Nederland had ook de stad Leiden stadspoorten, die 

direct achter de Singel lagen. Van de vroegere acht poorten bestaan er nog twee: 

De Morschpoort en de Zijlpoort. Beide poorten zijn gedurende de jaren 1667 en 1669, 

volgens een ontwerp van bouwmeester Willem van der Helm uit Leiden gebouwd.  

 

                 
De Zijlpoort, naar een kopergravure uit het boek ,, Rhynlands Fraaiste Gezichten '' van 

Abraham Rademaker uit het jaar 1732, geeft een goed beeld hoe de poort en zijn omgeving 

er zestig jaar na de bouw uitgezien heeft.  

Ja, interessant dat weet natuurlijk iedere Leidenaar, zult u misschien zeggen, maar wat heeft 

dat met de post te maken ? De afbeelding van dit poststuk geeft naar ik hoop een antwoord 

op uw mogelijke vraag: 

 

              

De vouwbrief, gedateerd 's-Gravenhage 24 augustus 1838 is geadresseerd aan de 

,,Weled. Heere Kempenaar Burgemeester a Woubruggen.'' 
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Links onder op de brief is een vermerk: 

,, Afte Geeven By Lelieveld Stalhouder ande Zyllepoort Lyden.'' 

Dit soort brieven wordt Kasteleinsbrieven genoemd. Een kasteleinsbrief is een brief met een 

aanduiding van de afzender, dat de brief voor verdere bestelling moet worden bezorgd in 

bijvoorbeeld een herberg, in een tapperij, bij een tol, in een apotheek of bij een stalhouder.  

Het dorp Woubrugge, mooi gelegen aan de Hijmans Wetering had sinds 1806 als 

postvoorziening een bijkantoor wat onder het postkantoor Alphen a/d Rijn ressorteerde en 

in 1811 een distributiekantoor, doch reeds voor 1848 werd het weer gesloten. 

En zo was het een uitkomst de brief te laten bezorgen bij stalhouder Lelieveld aan de 

Zijlpoort te Leiden. Burgemeester Kempenaar liet de brief daar waarschijnlijk afhalen.  

Op de brief is geen porto vermeld. Hier was waarschijnlijk sprake van Portvrijdom voor de 

burgemeester.  

Nu er zover ik weet, nauwelijks of geen postkantoren meer in Nederland bestaan, doch 

slechts ,,Postvestigingen'' in supermarkten, bij handelaren in schrijfwaren, tijdschriften - en 

sigarenwinkels ( het laatste, een heel goed idee ! ), ben ik benieuwd of wij in de toekomst 

niet ergens in een gezellige kroeg in onze heel mooie Leidse binnenstad een postvestiging 

zullen zien...... ? 

Hans van der Lelie, Duitsland 

 

    
De Zijlpoort is ook afgebeeld op een paar postwaardestukken. In 1924 werd door de PTT een 

serie van 14 Briefkaarten uitgeven met o.a. serie III no.2 Leiden-Zijlpoort (zie kaart 

linksboven). In de eerste druk echter stond er foutief “Morschpoort” (zie kaart linksonder), 

welke in een tweede druk werd hersteld. In 1928 werden beide kaarten van 12 ½ cent  (men 

had kennelijk nog woldoende van de foutieve druk over) overdrukt met een porto verlaging 

van 10 cent.  Een paar jaar geleden kwam er een briefkaart van 39c. uit met een afbeelding 

van de huidige Zijlpoort met een inzet van vroeger. 
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De wereld van Pyke Koch (1901 – 1991) 

In het Centraal Museum Utrecht was dit  jaar  ‘De wereld van Pyke Koch’ te zien. De expositie over 
Koch was in drieën verdeeld: de periode vóór, tijdens en ná de oorlog met werk van hemzelf en van 
zijn tijdgenoten o.a. Willink, Toorop, Citroen en Ket. Ook komen de ‘Germaanse Symbolen’ aan de 
orde.  
Beinvloeding 
Pas in de zomer van 1927 besloot Koch te schilderen. Belangrijke tijdgenoten die hij ontmoette in de 
kunstwereld zijn Carel Willink, Dick Ket en Charley Toorop. Samen worden ze gerekend tot de top van 
de Nederlandse Magisch Realisten. Koch gaf zelf een definitie van deze kunststroming:  
‘Het magisch realisme bedient zich van voorstellingen die wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk zijn; 
het surrealisme daarentegen van onmogelijke, onbestaande of onbestaanbare situaties.’ 
Koch raakte gefascineerd door de vroege renaissanceschilders zoals Piero della Francesca en 
schilderde drie kunstwerken in deze stijl voor Johanna Charlotte van Boetzelaer. 
 
Vier vrouwen, vier jaargetijden. Allen werken ze op het land en dragen attributen die met de 
betreffende seizoenen worden geassocieerd. Het lam staat voor nieuw leven in de lente, terwijl er in 
de zomer wordt geoogst met een korenschoof. Toch zijn de beelden niet tijdloos, want Pyke Koch die 
het vierluik in de periode van 1948-51 schilderde, heeft elektriciteitsmasten toegevoegd als 
herinnering aan moderne tijden. Elk van zijn personificaties heeft een eigen karakter, uitstraling en 
kleur. Zo is het licht in ‘De Zomer’ warm en geel en is het in de herfst wat koeler.  
 

 
Pyke Koch: Het voorjaar (1951), De zomer (1948). De herfst (1949), De winter (1951) 
Coll: Museum Voorlinden. 
 
Oorlogsympathieën 
De kunst van Pyke Koch is lang overschaduwd door de nationaal-socialistische sympathieën van de 
jaren dertig. Koch sympathiseerde met veel van de rechtse ideeën van zijn vrienden. Daarna 
ontwerpt hij postzegels voor de NSB. Koch heeft zichzelf hieronder afgebeeld als nationaal-socialist, 
wat niet door iedereen werd gewaardeerd. Na de oorlog werd hem een expositieverbod opgelegd 
van een aantal jaren, vooral omdat hij weigerde zich te verdedigen tegen beschuldigingen van 
collaboratie. 
 

  Pyke Koch : Zelfportret met zwarte band (1937).  
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Postzegelontwerpen 
Tijdens zijn leven heeft Pyke slechts 120 kunstwerken geschilderd. Ook is hij verantwoordelijk voor 
zes postzegelontwerpen. 

   
1936: 300 jaar Universiteit Utrecht   1937: Wereld Jamboree (Vogelenzang). 
 
 

   
1937: Kinderzegels schilderij Frans Hals. 1938. 40 jaar Regeringsjubileum Wilhelmina 
 
Germaanse symbolen 
Zeven postzegels ontwierp Pyke Koch in 1943: 1 ct Waterpaard; 1,5 ct Driekronenboom; 2 ct Twee 
zwanen; 2,5 ct Levensboom met twee zonnevogels; 3ct Slangenboom; 4 ct Ruiter te paard; 5 ct 
Steigerende schimmels.  
De Utrechtse kunstenaar wordt in 1950 veroordeeld als collaborateur. Hij mag zijn werk een jaar niet 
tentoonstellen. De afgebeelde dieren en andere tekens waren namelijk Germaanse symbolen, zoals 
ze eind 1941 te zien waren bij de tentoonstelling 'Eeuwig Levende Teekens' in Den Haag. De opdracht 
kreeg Koch van de inmiddels door de NSB gecontroleerde posterijen.  
 

 
 
 

 

1957: Nederlandse Antillen, 50 jaar Scouting en 100 jaar Lord Baden-Powell. 

 
Randy Koo 
(eerder verschenen in www.postzegelblog.nl van 13 maart 2018. Van redactiewegen iets ingekort) 
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Oproep van de Jubileumcommissie
 
Beste leden van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. In 2020 hopen we ons 80 jarig jubileum te vieren. Als Jubile
umcommissie zijn we al hard bezig om hier vorm en inhoud aan te geven. We willen eigenlijk in heel 2020 aandacht besteden aan
het jubileum en daar zoveel mogelijk leden bij betrekken. We doen daarom de volgende oproepen:
 
1. Wie wil eens wat van zijn verzameling laten zien? Het zou leuk zijn als leden tijdens een verenigingsbijeenkomst in 2020 een
kader vullen met postzegels en/of poststukken over een land of een thema, en daar (eventueel) wat over vertellen. Het mag van alles
zijn. Kijk dus eens in Uw albums of daar wat bij zit om te tonen. Wat is er leuker dan jouw verzameling met anderen te delen? We
zijn ook van plan om op een zondag in 2020 een (kleine) verenigingstentoonstelling te houden met een ruilbeurs en nog wat andere
activiteiten. Ook hier kunt U wat van Uw verzameling laten zien.  (12 bladen vult 1 kader).
 
2. Een andere manier om wat je een verzameling te laten zien, is door een lezing over een onderwerp te geven tijdens een vereni
gingsavond. Dit kan bijvoorbeeld door foto’s of scan van postzegels via een scherm te projecteren. Apparatuur hiervoor is aanwezig.
 
3. Een jubileum organiseren kost de vereniging ook geld. We willen daarom aan iedereen verzoeken om de postzegelkast op te
ruimen, en wat weg kan aan de veilingmeester te geven. Die kan dan voor de vereniging deze kavels verkopen en zodoende wat extra
geld in het laatje te brengen, dat dan overigens weer ten goede komt aan de leden, bijvoorbeeld in de vorm van een gratis consump
tie. (noot: geen postzegels Nederland, want die gaan bijna allemaal retour, maar massawaar loopt meestal vrij goed).
 
4. Ook zoeken we nog leden die in 2020 eens een leuke “Doe eens een Gooi” puzzel willen maken, voor de verenigingsavond, of
een leuke puzzel voor in de Sleutelpost. De vereniging zorgt dan voor prijsjes voor de winnaars.
 
De jubileumcommissie doet hierbij dus 4 oproepen. Het makkelijkste voor U is om niets te doen. Echter de meeste voldoening geeft
het U door wel wat te doen. En U hoeft het niet alleen te doen, waar nodig bieden wij U hulp. Ga deze uitdaging aan!  U hebt vol
doende tijd om hierover na te denken en wat te maken. Voor vragen of hulp kunt U terecht bij de Jubileumcommissie. Meldt U dus
aan.  Succes ermee.
 
Namens de Jubileumcommissie:   Willem Hogendoorn (voorzitter)
Email: willem.hogendoorn@hccnet.nl   (Tel:.    06-29510342)
 
 
 

IN MEMORIAM LEO VIJLBRIEF
 
Na een afnemende gezondheid en een kort ziekbed  is ons erelid Leo Vijlbrief op 93 jarige leeftijd overleden.
Leo was goed 49 jaar lid van onze vereniging en een trouw bezoeker van onze bijeenkomsten.
Hij heeft zich in diverse functies ingezet voor de vereniging  o.a bij De Sleutelpost, organiseren van tentoonstellingen,  verkopen
van loten en jaren lang als secretaris.
Ook maakte hij veel rondzendboekjes voor diverse clubs.
Het was een echte postzegelverzamelaar en liefhebber.

Na zijn werkzame leven bij de H.C.W. en de Universiteitsbibliotheek was hij ook aktief bij de woningbouwvereniging “De Sleutels”
en verzorgde hij met enkele medebewoners het totale groen- en tuinonderhoud bij het flatgebouw Paramaribohof.
 
Hij was een beminnelijk mens, wij zullen hem node missen.
Hij ruste in vrede.
 

 
TENTOONSTELLINGEN / BEURZEN
17-20 april 2019  Nationale Tentoonstelling GOUDA 2019 (zie maandblad Filatelie)
9-10 maart 2019  Tentoonstelling en Beurs NOVIO-FAIR 2019 Nijmegen
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De aanwezige jubilarissen op de oktober vergadering. Uw redacteur was ook één van hen, maar hij nam deze foto.

- 18 -



 
 
   Postzegel- en Muntveilingen 

  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   

 

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  

  

 

London 

 
 

 

Uw collectie is bij ons in vertrouwde handen! 

Sinds 1919 hielden wij honderden grote 

internationale veilingen op het gebied               

van filatelie en numismatiek. 

  
 

 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! 
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Indien onbestelbaar: Maurick 40, 2181 LC Hillegom


