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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:
 
Beste leden, hiervoor ligt alweer een nieuw
nummer van de Sleutelpost met de mede
delingen/verslagen van de vereniging en
een keur van leuke interessante artikelen.
Geschreven door de “vaste” schrijvers
Willem Hogendoorn, Hans van der Lelie,
Randy Koo en mijzelf.
Voor de nabije toekomst ziet het lot van de
Sleutelpost er toch wat minder rooskleurig
uit. Zoals u niet zal zijn ontgaan hebben
we elk jaar minder leden, door opzegging
en overlijden. Dat laatste is niet zo verwon
derlijk want ons ledenbestand wordt als
maar ouder en nieuwe leden komen er
sporadisch bij.
Dat zien we ook uiteraard terug in de fi
nanciën. De sleutelpost in zijn huidige
vorm (ongeveer 1450 Euro per jaar) wordt
te duur. Bij dit bedrag zitten ook de porto
kosten en die kunnen niet lager. Het be
stuur zal waarschijnlijk in de nabije toe
komst moeten besluiten om op een eenvou
diger vorm te moeten overgaan.
Om portokosten te besparen zou dit mede
delingenblad ook digitaal kunnen worden
verzonden. Daarvoor is wel uw email adres
nodig ! Onze secretaris heeft tot nu toe
slechts een klein aantal email adressen van
de leden. Heeft u een email adres en dat
nog niet doorgegeven aan Jan van de Kas
teele (kasteeledrost@casema.nl) doe dat
dan zo spoedig mogelijk.
Op 17 januari 2020 vieren we ons 80 jarig
bestaan en hoe ver de jubileumcommissie
is leest u elders in deze Sleutelpost  !!
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AGENDA  2019
 
Ledenvergaderingen met veiling:
 
Maandag  29 april
(Jaarvergadering)
 
Maandag  27 mei
           
Maandag  17 juni
 
 
Ruilavonden:
 
Vrijdag  19 april
 
Vrijdag  17 mei
 
Vrijdag  17 juni
 
Sleutelpost:
 
Sluitingsdatum voor
volgend nummer:
15 augustus
 
 

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. nieu
we veilinglijsten ontvang of een bijzonde
re mededeling, zoals een bepaalde lezing
bijvoorbeeld, ik deze zo snel mogelijk op
onze site plaats. U bent dan zo snel moge
lijk op de hoogte van bepaalde gebeurte
nissen, 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
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Van de Jubileumcommissie
 
In de vorige Sleutelpost stond een oproep om tijdens ons Jubileumjaar in 2020 ook wat te exposeren, presenteren of iets af te staan 
ten behoeve van de Jubileumveiling.
Hierop zijn gelukkig een aantal reacties binnen gekomen. De Jubileumcommissie is hier blij mee, want dat geeft energie om er een
mooi Jubileumjaar van te maken.
Mocht U de vorige keer vergeten zijn U te melden, dan krijgt U daar nu een herkansing voor.
Graag zien we Uw reacties tegemoet.
 
Namens de Jubileumcommissie
Willem Hogendoorn (voorzitter)
 
Email: willem.hogendoorn@hccnet.nl
Telf.    06-29510342
 
 
 Jaarverslag Veiling 2018
In 2018 zijn er 10 veilingen afgehandeld met in totaal 770 kavels. Er zijn hiervan 508 verkocht en 262 retour gegaan.
Namens de veiling commissie,
Henk Scheer,  Kees Klerks, Sjaak Wortman, Ge Bos en Willem de Wit.

WWW.POSTZEGELBLOG.NL
 
Op www.postzegelblog.nl  verschijnen regelmatig leuke en interessante artikelen op het gebied van de filatelie. Ook onze leden Hero
Wit en Randy Koo publiceren met regelmatig hierop. Kijk u er eens naar !!

NATIONALE TENTOONSTELLING GOUDA 2019 
Van donderdag 18 april t/m zaterdag 20 april 2019 vindt in sporthallencomplex De Mammoet in Gouda de NATIONALE TEN
TOONSTELLING GOUDA 2019 plaats samen met de 26e Internationale Postzegel- en Brievenbeurs. (toegang gratis)
Zie voor details het Maandblad Filatelie.
 

Van de voorzitter
Als ik dit schrijf (15 maart) hebben we een week van regen en wind achter de rug en er komen nog zo’n 5 slechte dagen aan. De
temperaturen zijn relatief hoog maar met die wind is het behoorlijk guur.  Echt postzegel weer. Dus nog maar even flink aan de slag
want de lente komt er echt aan. De bloesembomen bloeien of beginnen te bloeien en het wordt steeds aanlokkelijker om naar buiten
te gaan.
In april hebben we weer bezoek van onze Voorschotense postzegelvrienden.
 
De jubileumcommissie is druk bezig en heeft besloten ons jubileum te vieren in de Meerburgkerk op vrijdag 17 januari 2020. We
werken aan een filatelistisch cadeautje voor elk lid en een leuk aangeklede feestavond. Lezingen door het jaar heen en mogelijk een
speciale postzegeldag.   U hoort nader van ons.
 
Het bestuur denkt na over de komende jaren. Het ledental daalt gestaag en de kritische grens 125/130 leden komt in zicht. Kritisch
in verband met de financiën. We willen de contributie niet flink verhogen, maar de huidige locatie is ook niet ideaal. Een andere kost
beduidend meer en toch moeten we zien dat we de touwtjes aan elkaar knopen.
Ook hierover hoort u in de loop van het jaar meer.
 
Tot slot nog even in herinnering roepen dat het dit jaar het Rembrandtjaar is. En die is in Leiden geboren. Het Rijksmuseum in
Amsterdam wijdt er een speciale tentoonstelling aan en er is een speciaal velletje van 5 zegels uitgegeven verkrijgbaar bij post.nl
 
Ik hoop u allen weer te zien op 29 april !!
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Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 28
januari 2019
Aanwezig 41 leden
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden.
De heren G. A. van Albada, A.H. Hoge
boom en P. de Ru  hebben zich afgemeld. 
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 
3.Mededelingen
De voorzitter vraagt de vergadering te
willen instemmen met het verschuiven van
de jaarvergadering van maart naar april.
De vergadering gaat daarmee akkoord.
De secretaris meldt dat er bericht is ont
vangen van een grote veiling op 12 febru
ari in Katwijk. Meer informatie is te vinden
op www.postzegelverenigingkatwijkrijns
burg.nl . Verder heeft hij een aantal cata
logi ontvangen van Smits Philately. Deze
liggen op de bestuurstafel en kunnen wor
den meegenomen.
 
4. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
 
5. Doe eens een gooi puzzel
De heer Verlooij wint met 6 goede ant
woorden de eerste prijs.
 
6.Halve euroloterij
De heer C. Verlooij wint ook hier de eerste
prijs.
 
7.Rondvraag 
Mevrouw Van Oosten heeft vernomen dat
de Bondspassen ongeldig worden. Komen
er ook nieuwe?. De heer Pieters antwoord
dat dit waarschijnlijk niet zal gebeuren.
De heer Klerks vraagt of er structureel een
paar tafels gereserveerd kunnen worden
voor de veiling. De voorzitter zegt dit toe.
 
8.Gratis verloting
Mevrouw Ouwerkerk wint de eerste prijs.
 
9.Sluiting
De voorzitter hoopt dat alle aanwezigen op
maandag 25 februari weer aanwezig zullen
zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele
30 januari 2019

Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 25
februari 2019
Aanwezig 31 leden
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden. De heren G. A. van Albada, A.
H. Hogeboom, de heer en mevrouw Pij
nenburg en de heer F. Versteegen hebben
zich afgemeld. 
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 
3.Mededelingen 
De secretaris deelt mee dat hij jarig is en
alle leden een drankje aanbiedt
De voorzitter vraagt de vergadering te
willen instemmen met de aanwezigheid
van de leden van de Postzegelvereniging
Voorschoten bij de aprilvergadering. De
vergadering gaat daarmee akkoord.
 
4. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
 
5. Doe eens een gooi puzzel
De heer Vreeken wint de eerste prijs.
 
6.Halve euroloterij
Mevrouw Dobbe wint de eerste prijs.
 
7.Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.
 
8.Gratis verloting
De heer Van de Kasteele wint de eerste
prijs.
 
9.Sluiting
De voorzitter hoopt dat alle aanwezigen op
maandag 25 maart weer aanwezig zullen
zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele
26 februari 2019

Kort verslag van de algemene ledenver
gadering van de LVVP op maandag 25
maart 2019
Aanwezig 37 leden
 
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden. De heer, A.H. Hogeboom, de
heer en mevrouw De Ru, Pijnenburg de
heer en mevrouw Verlooij en de heer F.
Versteegen hebben zich afgemeld. 
 
2.Verslag van de vorige vergadering.
Het verslag heeft ter inzage gelegen. Het
wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
 
3.Mededelingen 
De secretaris deelt mee dat er een aankon
diging is binnen gekomen van de Nationa
le Postzegeltentoonstelling 2019, op 18 t/
m 20 april in Gouda. Verder is er op 27 mei
een grote ruilavond in Noordwijk. Ook is
er een publicatie verschenen over “Health
care professionals op Postal stamps”.
Tenslotte ligt de nieuwe Collect op de
bestuurstafel.
 
4. Veiling
De veiling heeft een vlot verloop.
 
5. Doe eens een gooi puzzel
De heer Van der Wiel wint de eerste prijs.
 
6.Halve euroloterij
De heer De Vogel wint de eerste prijs.
 
7.Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik
gemaakt.
 
8.Gratis verloting
De heer W. de Wit wint de eerste prijs.
 
9.Sluiting
De voorzitter hoopt dat alle aanwezigen op
maandag 29 april weer op de ledenverga
dering aanwezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
 
P.J. van de Kasteele
26 maart 2019
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Jaarvergadering 29 april
Op 29 april is onze jaarlijkse jaarvergadering. De jaarverslagen (van o.a de penningmeester;  zie de verlies/winst/balans rekeningen
over 2018 hierboven) worden besproken, er is een bestuursverkiezing en een oproep voor de controlecommissie.
Uiteraard is er de “Doe eens een Gooi Puzzel” en de Halve Euro loterij met allerlei leuke prijzen.
Ook worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Het is dus een belangrijke avond.     U komt toch ook ??
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“LEIDSE POSTZEGELS”  

 

Het Museum van Oudheden is in 2018 goed bedeeld door de post. Na eerdere 

uitgiften (zie Sleutelpost  211) is er op 5 september 2018 weer een postset verschenen (een 

velletje met 3 postzegels en drie ansichtkaarten). Thema is nu “Speelgoed” uit het museum. 

De eerste zegel toont een ichneumon, een klein roofdier, en een slang. Dit speelgoed stamt 

uit Egypte, 1776-1794 v. Chr. De middelste postzegel laat Romeinse dobbelstenen zien, 

afkomstig uit de 1ste tot 3de eeuw na Chr. De laatste afbeelding is een haan op wielen, 

gevonden in West-Turkije en bij benadering 2300 tot 2400 jaar oud.  

Op 19 november verscheen de vierde postset met als thema “Wapenuitrusting” 

Als eerste is afgebeeld een verguld zilveren Romeinse ruiterhelm, afkomstig uit de 3e 

eeuw n. Chr., gevonden in Noord- Brabant. In het midden staat een afbeelding van een 

Grieks kuras met helm, gemodelleerd naar het menselijk lichaam, gedateerd rond 400 tot 

300 v. Chr., gevonden in Zuid-Italië. Rechts op het postzegelvel zien we het beroemde 

bronzen zwaard van Ommerschans, een van de zes zeldzame ‘reuzenzwaarden’, gevonden in 

de buurt van Ommen en ongeveer 3500 jaar oud. 

Ook vond ik op Ebay nog twee zegels van St.Vincent met Leidse afbeeldingen, met als 

thema tweede wereldoorlog: de Leidse Universiteit  

en Prof. Cleveringa. 

        

 

G.A.van Albada 
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Flottielje in het IJsselmeer 
 
Onderstaande envelop kreeg ik van een goede vriend, en gaf mij weer “onderzoeksplezier”. 
Op de envelop, verstuurd uit Amsterdam op 5 april 1944, geadresseerd aan Ortspolizeibehörde 
Rhoon (Holland), zien we het Briefstempel    “Wasserschutzpolizeikommandant  IJsselmeer” 
 

     
 
Eind 1942 richtten de Duitsers een eskader van een oorlogsvloot (of historisch) smaldeel op rond het 
IJsselmeer in Nederland.  Op 15 mei 1943 kozen 10 vaartuigen het ruime sop. De resterende 
schepen, circa veertig, lagen nog op de werven. Het flottielje*  stond onder leiding van kapitein Paag 
uit Amsterdam en was verdeeld in vier groepen (twee in Amsterdam, één in Harderwijk en één in 
Enkhuizen) Het smaldeel was gedeeltelijk, voornamelijk op tactisch gebied, ondergeschikt aan de 
bevelhebber van de Kriegsmarine in Nederland. Aangezien de eenheid formeel behoorde tot de 
Ordnungspolizei, was het flottielje eveneens ondergeschikt aan Rauter, de Höhere SS- und 
Polizeiführer. Na aandringen van Reichsführer-SS Himmler kreeg de laatste de meeste zeggenschap 
over het smaldeel. De belangrijkste militaire taak van de eenheid was de bewaking van het 
IJsselmeer tegen geallieerde acties. Daarnaast had de eenheid escorte taken en dienden er controles 
te worden uitgevoerd. Verder werd de eenheid ingezet om neergehaalde geallieerde piloten uit het 
IJsselmeer op te pikken. Hiertoe werden er 26 kotters en 4 motorboten gevorderd en bewapend. De 
leidende groepenboten werden uitgerust met een 37 mm kanon, een stuk 20 mm 
luchtafweergeschut en een zwaar machinegeweer. De andere vaartuigen waren behoudens het 37 
mm geschut van dezelfde bewapening voorzien. Elke boot telde twaalf tot veertien koppen. 
De in een blauw uniform gestoken bemanning was door majoor Lautenschläger (Ordnungspolizei) uit 
de Water-Politie en de Waffen-SS gerekruteerd, zo moest het Wachbataillon 170 manschappen aan 
het flottielje afstaan. In totaal bestond de eenheid uiteindelijk uit ongeveer driehonderd 
manschappen. De leiding binnen de eenheid lag in handen van Duitsers van de Ordnungspolizei; het 
personeel daarentegen had overwegend de Nederlandse nationaliteit. 
Blijkbaar is de afzender van de getoonde envelop uit de SS gerekruteerd, want hij schrijft “SS 
feldpost”  bovenaan de envelop. 
 
*  Een flottielje is een formatie van kleine oorlogsschepen die onderdeel kan vormen van een grotere 
    vloot. Het woord 'flottielje' is afgeleid van het Spaanse verkleinwoord voor flota (vloot) 
 
Willem Hogendoorn 
Met dank aan Hans van der Horst 
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DE POSTBODE DENKT MEE 

     
 

Op het eerste gezicht een misschien niet zo spectaculaire briefkaart uit Portugal naar 

Leiden, maar als men wat nauwkeuriger kijkt, misschien toch wel leuk ? 

De UPU 20 Reis briefkaart is geadresserd aan een portugese student in de rechten (Etudiant en Droit) 

in Leiden. Vertrekstempel Porto EST. ALFANDEGA 26 maart 1887 en bij aankomst in Leiden voorzien 

van een kleinrondstempel 29 MRT 87 7– 8 N ( tussen 7en 8 uur 's avonds ). Eveneens zien we een 

Bestellersstempel  F. II ( 6e bestelling F ).  Er waren 6 bestellingen per dag A t / m F. Het hier gebruikte 

stempeltype is Type III, liggende rechthoek. Bestellersstempels werden voor het eerst toegepast vanaf 

1855 als controlemiddel bij de bestelling van correspondentie. 

Maar de briefkaart was in Leiden onbestelbaar en werd doorgestuurd naar Warmond. 

( zie kleinrondstempel  Warmond 30 MRT 87 5-6 N ). Maar waarom naar Warmond en niet 

naar een ander dorp of stad? Hier heeft de Post en de postbode meegedacht.  

We zien op de kaart geschreven '' te Warmond en Warmonderhek.'' 

In die tijd rond 1900 was het Cafe Warmonderhek een zeer gevierde pleisterplaats voor de studenten 

en leden van het Leidsch Studentencorps, die met een bootje via de Mare en de 

Haarlemmertrekvaart, een uitstapje maakten en daar een biertje, soms misschien ook wel meer, 

dronken. De postbode ging er van uit dat de geadresseerde , de portugese student  Sr. De Perez hier 

ook wel eens kwam en daar de post in ontvangst kon nemen. 

Cafe '' Het Warmonderhek '' was een oude herberg, reeds vermeld voor het jaar 1738 en gelegen 

achter de bekende tol het  Warmonderhek bij de ingang van het dorp Warmond. . Helaas is het cafe in 

1916 afgebroken. Voor de studenten een groot verlies. 

                 

Ik kan mij zelfs voorstellen dat menige student van mening was dat de colleges in Cafe  

Warmonderhek plaatsvonden en niet in de collegezaal in Leiden......? 

 

Hans van der Lelie, Duitsland 
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Kugleposten 
 

Jaren geleden (ver in het gulden tijdperk) kocht ik op een veiling en aangetekende 

brief van Zweden met een speciaal strookje en speciaal stempel voor een speciale rit van 

Göteborg naar Stockholm met “kugleposten”.  (zie afbeelding hieronder) 

                                  
Vrij vertaald betekent dat per “kogelpost”. Nu moet je het in dit geval niet letterlijk nemen, 

want het gaat hier om een herdenking van een rijtuig (diligence) van de Deense post welke 

tussen ca. 1812 en 1865 op de landwegen reed.                    

 
Het postvoertuig was eigenlijk een soort brandkast op wielen (zie afb.), welke de post, 

waarin ook uiteraard vroeger brieven met geldbedragen werden vervoerd, moest 

beschermen tegen bandieten. Die wagen werd “kuglevagen” genoemd, aangezien de 

brandkast de vorm van een ei of een soort kogel had. 

De post werd kogelpost genoemd. Helaas is er nooit iets van bewaard gebleven. 

De Denen konden later, omdat ze een deel van een rijtuig terugvonden, een reconstructie 

maken van de kogelwagen. 

In 1936 ontving de Zweedse post van de Denen ook zo’n gereconstrueerde wagen en werd 

er een speciale rit gemaakt, vandaar deze envelop. 

Ook Nederland kent zo’n verschijnsel van een soort brandkast, denk maar aan onze 

“brandkastzegels” . (afb) 
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Deze brandkastzegels zijn echter geen echte postzegels (ze zijn niet door de PTT uitgegeven), 

maar een soort extra vignetten, die tussen 1 februari 1921 en 1 september 1923 in 

Nederland en in Nederlands-Indië zijn gebruikt bij zeepost. De brandkastzegel hield verband 

met het gevaar destijds van zeemijnen, een overblijfsel van de Eerste Wereldoorlog. Bij een 

scheepsramp ging natuurlijk ook de post verloren. Uitvinder Cor van Blaaderen kwam toen 

met een drijvende brandkast, die boven water kwam als een mailboot zonk en een 

radiosignaal uitzond. De post werd dan gespaard. Om zeepost te verzenden in die brandkast 

moest men een aanvullende betaling doen: de brandkastzegel. De brandkastzegels werden 

uitgegeven door de N.V. Mij tot Exploitatie van Van Blaaderens Drijvende Brandkasten en 

niet door de toenmalige PTT; het zijn dan ook geen officiële postzegels, maar staan wel in de 

NVPH catalogus vermeld. De meeste zegels zijn gebruikt voor zeepostverkeer tussen 

Nederland en Nederlands-Indië. Op echt gelopen stukken zijn ze uiterst zeldzaam.  

Het gebruik van de brandkasten (en daarmee de speciale zegels) voor het beoogde doel is 

miniem geweest. Slechts enkele brieven worden per overtocht vervoerd en het merendeel 

daarvan uitsluitend voor filatelistische doeleinden. Er blijken slechts circa 600 poststukken 

van Nederland naar Nederlands-Indië en circa 450 poststukken in omgekeerde richting te 

zijn vervoerd. 

                   
          Voorbeeld van een echt gelopen poststuk met een brandkastzegel. 

 

G.A.van Albada 

 

- 12 -



444 jaar Universiteit Leiden, vier het mee! 
De Universiteit Leiden bestaat dit jaar 444 jaar en is hiermee de oudste universiteit van 

Nederland. Is dat een reden om een feest te organiseren met de studenten, de werknemers 

en de burgers van Leiden? Carel Stolker, de rector magnificus vindt van wel. Hij betoogt dat 

de universiteit in de loop van de jaren een belangrijke factor is geworden voor Leiden, de 

regiogemeenten en voor wetenschappelijk Nederland. Vinden we dat ook en zijn er veel 

zegels van belangrijke personen, die een relatie hebben met de universiteit? We volgen de 

ontwikkelingen van de oudste universiteit van Nederland en vinden veel bijzondere zaken.   

Oprichting in 1575 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Leiden belegerd door de Spanjaarden en uiteindelijk 

werd Leiden ontzet in 1574. Elk jaar wordt Leiden's ontzet op 3 oktober gevierd en is het een 

mega feest voor alle Leidenaars. Op deze zegel van 75+25c (Zomerzegels 1979) had Willem 

van Oranje zich persoonlijk op de hoogte gesteld van de situatie in Leiden, tijdens een 

bezoek aan de stad. Dit bezoek staat afgebeeld op het 25e gebrandschilderde kerkraam van 

de Sint-Janskerk in Gouda. De ramen zijn wereldberoemd en worden ook 'Goudse Glazen' 

genoemd. Inderdaad ook van de bekende serie van twee zegels uit 1931. 

                 

De  Staten van Holland stichten op instigatie van Willem van Oranje op 3 januari 1575 

een universiteit in Leiden. Zo kunnen de jegens Spanje opstandige Nederlandse gewesten 

hun eigen protestantse predikanten en juridische functionarissen opleiden, en de eenheid 

tussen de gewesten versterken De oprichtingsvergadering werd gehouden in de Pieterskerk. 

Basis van de universiteit waren de drie hoofdfaculteiten, Theologie, Rechten en 

Medicijnen.  Daarnaast werd er onderricht gegeven in onder andere filosofie, letteren, 

wiskunde en in de zeven vrije kunsten (grammatica, dialectica, retorica, arithmetica, 

geometria, musica, astronomia).  Ook was er in Leiden een schermschool. 

16e tot 19e eeuDe eerste secretaris van de universiteit was Jan van Hout, afgebeeld op een 

postzegel (links) uit 1950 (375 jaar Leidse Universiteit). Boven aan de zegel het motto van de 

Leidse Universiteit: Libertatis Praesidium (= 'Bolwerk der Vrijheid'). 
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Vanaf 1950 wordt een wapen gevoerd, dat is omschreven als: “het schild gehouden door een 

rode leeuw, in de rechter voorklauw een ontbloot zilveren zwaard met gouden gevest 

opgeheven houdend, het geheel op een vestingwal van steen, waarin in zwarte letters de 

oude wapenspreuk “Haec libertatis ergo”. De gekruiste Leidse sleutels vinden we ook terug 

in het 1e dag-stempel 3 October 1950.   De tweede zegel (rechts) betreft Janus Dousa. Naast 

curator werd hij in 1585 ook benoemd als de eerste bibliothecaris van de universiteit. Het 

was aan Dousa te danken dat de grote geleerde Justus Lipsius zich in 1579 aan de 

universiteit verbond. Daarna volgde nog een grote naam: Joseph Scaliger (docent klassieke 

oudheid).   

    

Onder de leerlingen van Scaliger bevonden zich veelbelovende studenten zoals Hugo de 

Groot (rechtsgeleerde). Hij verdedigde met zijn boek ‘Mare Liberum’ (Vrije Zee), dat de zee 

vrij is om te handelen, te bevaren of te ontdekken. De zee kan dus door geen land als 

eigendom worden geclaimd. Daarnaast kent iedereen zijn verhaal van de spannende 

ontsnapping uit de boekenkist van Slot Loevestein.  De aanwezigheid van geleerden als 

Justus Lipsius, Joseph Scaliger, Franciscus Gomarus, Hugo de Groot, Jacobus Arminius, Daniël 

Heinsius, Snellius en Gerard Vossius verschafte de Leidse universiteit groot Europees aanzien 

en vanuit heel Europa kwamen studenten om er onderwijs te genieten en bekende 

geleerden om er les te geven. Deze positie werd tot het eind van de 18e eeuw behouden 

door de reputatie van geleerden als Herman Boerhaave. In 1714 werd hij benoemd tot 

rector magnificus van de universiteit.  De beeltenis van Herman Boerhaave vindt u op een 

kinderpostzegel uit 1928.  
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Begin 19e eeuw daalde de universiteit enigszins op de internationale ranglijst omdat 

buitenlandse universiteiten, vooral in het opkomende Duitse taalgebied, veel bekende 

geleerden aan zich wisten te binden. Maar in Nederland bleef 'Leiden' toch nog steeds een 

van de voornaamste universiteiten. Een bekende 19e eeuwse alumni was Johan Rudolph 

Thorbecke, grondlegger van de Nederlandse grondwet.20e eeuwVeel bekende 

wetenschappers hadden hun roots bij de Leidse universiteit. Aan het eind van de 19e eeuw 

werd de Leidse universiteit weer een van Europa's meest toonaangevende universiteiten op 

het gebied van fundamenteel onderzoek in de natuurkunde. In 's werelds eerste 

universitaire lagetemperaturen laboratorium bereikte hoogleraar Heike Kamerlingh Onnes 

een temperatuur van slechts één graad boven het absolute nulpunt (–273 graden Celsius). In 

1908 slaagde hij er als eerste in helium vloeibaar te maken en hij ontdekte bovendien het 

verschijnsel van supergeleiding in metalen. Kamerlingh Onnes ontving de Nobelprijs voor de 

Natuurkunde in 1913. 

   

Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928) was één van Nederlands grootste natuurkundigen. Hij 

studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden wis-, natuur- en sterrenkunde. In 1902 won hij met 

Pieter Zeeman de Nobelprijs voor de Natuurkunde naar de invloed van magnetisme op de 

kleuren van het licht van een vlam. De fysioloog Willem Einthoven ontving de Nobelprijs 

voor de uitvinding van de snaargalvanometer, die, onder andere, de ontwikkeling van de 

elektrocardiografie mogelijk maakte. 
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  Op 26 november 1940 hield de hoogleraar Rudolph Cleveringa, decaan van de juridische 

faculteit, een vlammend betoog in het Academiegebouw om te protesteren tegen het 

ontslag van de Joodse werknemers, onder wie de jurist Eduard Meijers, de latere 

grondlegger van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Ook staakten de studenten. De universiteit 

werd daarop door de bezetter gesloten. In september 1945 werd zij heropend. Om de 

toespraak te herdenken benoemt de universiteit elk jaar een Cleveringahoogleraar. Het Leids 

Universiteits Fonds (LUF) organiseert jaarlijks de Cleveringalezingen. 

Jan Hendrik Oort (1900 – 1992) was een Nederlands astronoom van wereldfaam. Aan de 

Leidse universiteit werd hij in 1930 lector. Hij was een belangrijke pionier en stimulator van 

de radioastronomie. De bekende Oortwolk is naar hem vernoemd. 

                            

 400 jaar en verder 

In 1975 bestond de Leidse universiteit 400 jaar. De jubileumpostzegel toont de hersenen van 

een mens met daarin een opening in de vorm van een venster, dat uitkijkt op een oneindig 

blauwe lucht met witte wolkjes en drie vogels, als symbool voor de vrijheid van denken en 

vrijheid van meningsuiting.  De Leidse universiteit was ooit een cadeau voor de stad Leiden. 

Van Willem van Oranje, omdat de stad zich zo dapper had verzet tegen de Spanjaarden. 444 

jaar later is het tijd voor weer een cadeau aan de stad: een feestje rond 444. En niet alleen 

een cadeau voor Leiden, maar ook voor Den Haag, want tegenwoordig zit de universiteit in 

twee steden 

Randy Koo    ( Eerder verschenen op www.postzegelblog.nl  van   6 febr. 2019)  
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VERSLAG  SECRETARIAAT  2018
 
Hierbij bied ik u het jaarverslag over 2018 aan.
Het ledental van de vereniging is dit jaar helaas weer afgenomen. Er meldde zich in 2018 maar één nieuw lid aan. Er waren 10 be
dankjes en 5 overleden leden. Het aantal leden daalde daarmee met 14 en bedroeg 140 op 31 december 2018.
 
Tijdens de jaarvergadering in april treedt de heer E. van Dommelen reglementair af als voorzitter. Hij is herkiesbaar. De heer F.
Versteegen treedt volgens rooster af  en is ook herkiesbaar. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met hun herbenoeming.
De heer E. den Boer treedt reglementair af als lid van de Kascommissie. De heer J.A.A. van Biezen wordt door de vergadering in
zijn plaats als reservelid gekozen.
 
De ledenvergaderingen werden in het verslagjaar wat meer  bezocht dan in het jaar daarvoor (plus 9). Totaal waren op de 10 gehou
den ledenvergaderingen 411 leden aanwezig.
 
In de aprilvergadering geeft de heer Hogendoorn aan de hand van aardige beelden een leuke presentatie over rariteiten op postzegels.
Hij laat interessante voorbeelden zien van postzegels die van bijzonder materiaal gemaakt zijn, bv houten postzegels, en van post
zegels met bijzonder materiaal er op, bv postzegels met vulkaanas.
In november geeft de heer Bakhuizen van de Brink een boeiende presentatie over onderzoeken die hij verricht naar papier en druk
technische verschijnselen die hij tegenkomt op postzegels. Met behulp van onder meer postzegelfora op internet probeert hij dan
meer kennis over dat verschijnsel te krijgen en de achtergrond te ontwaren. Hij laat enkele aardige voorbeelden zien van wat hij al
niet tegenkomt.
 
Verder  waren er op de ledenbijeenkomsten de vaste onderdelen zoals; doe eens een gooipuzzel, gratis verloting onder  de leden op
de  presentielijst en de maandelijkse veiling, De verkoop van loten voor de halve euroloterij loopt nog steeds goed. De prijzen welke
de leden kunnen winnen worden kennelijk gewaardeerd.
 
Ondanks de teruggang in het aantal leden hebben wij druk bezochte verenigingsavonden en een goed lopend rondzendverkeer.
 
Er waren dit jaar  weer vele jubilarissen.
De heren R.K.J. Hegenbarth, F Lahr, J.H. Braakman en G.A. Van Albada  waren 50 jaar lid. De heren A. Bakker, H.P.C. Bouwmees
ter, B.A. Nievaart, R. Roosjen, C.G.A. Volgering en A.J. Vreeburg waren 40 jaar lid.
De heren P.H.J. Frankhuizen, A.M. Spijker, H. van Waveren en C. van Zwieten waren 25 jaar lid.
Tijdens de oktobervergadering dankte het bestuur alle vrijwilligers welke hun tijd inzetten voor het goed functioneren van onze
vereniging.
 
Rest mij nu nog het sombere deel van dit jaar te vermelden, nl. de overledenen.
De vereniging heeft de volgende overledenen te betreuren:
Ons ere-lid de heer L. Vijlbrief
en de heren: J. Boekkooi, J. van der Steen, M.Terhorst en W.M.F. Zietse.
 
Leiden, 31 december 2018,
de Secretaris, P.J.van de Kasteele

Wie wil dit niet ?
Na heel veel uitgiften van zilveren postzegels, is er nu de gouden postzegel !!
Het is van 99,9% goud en kost 50 Euro en ….u kunt hem altijd nog als frankeerzegel
gebruiken op een brief van tarief 1 (87 cent)
          Gouden postzegel Rembrandt in het Rijksmuseum
In het jaar dat de meest beroemde Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw 350 jaar
is overleden komt PostNL met een echte gouden postzegel van Rembrandt. De postze
gel wordt in een beperkte oplage van slechts 3.500 exemplaren vervaardigd, bestaat uit
99,9% goud en wordt geleverd in een exclusief wit doosje.
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Filatelistisch kado van Greenpeace
 
Bent u lid van de Postcodeloterij ? Dan hebt u in het begin van dit jaar een gratis
agenda gekregen. Bij week 52 staat een advertentie van Greenpeace met een uitgifte van
een speciaal boekje “Bedreigde Dieren”met 3 x 3 zegels met waarde ”1”.
U kunt dit boekje krijgen voor slechts 2 Euro  terwijl de werkelijke frankeerwaarde 7,83
Euro is ! (9 x 0.87). In de advertentie staat abusievelijk nog vermeld dat de waarde 4,50
is.   Dus haast u want “op = op “.

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

- 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


