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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 ilatelistisch 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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Algemene informatie

INHOUDSOPGAVE
Blz.3. Bestuur
Blz. 4. Inhoudsopgave, Agenda,
Algemeen, “Van de redactie”
Blz.5. “Van de Jubileumcommissie”
Blz.6/7. Verslagen ledenvergaderingen,
“Van de voorzitter”.
Blz.8. “Azad Hind – Vrij India”
F.Versteegen
Blz.9/11. “Leiderdorp Verzamelen” .
G.A.van Albada
Blz.12. Interview met de penningmeester.
Opbrengst Rietdijk veiling.
Blz.13. “Stukje Nostalgie” . G.A.van
Albada
Blz.14/15. “Het interessante van poststuk
ken” H.v.d.Lelie
Blz.16/17. “Johann Sebastiaan Bach”
R.Koo
Blz.18. Foto jubilarissen

AGENDA 2020
Ledenvergaderingen met veiling:
Vrijdag 17 januari Jubileumavond !
Maandag 27 januari

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
van onze vaste schrijvers. Denkt u ook eens
er aan om een stukje te maken, hoe klein
ook. Ik hoop dat deze sleutelpost op tijd in
uw bus ligt, het is de bedoeling dat hij voor
de jubileumavond bij u is,
Zie hiervoor pagina 5 met het stukje van
de jubileumcommissie.
Ook is de veilingcommissie naarstig op
zoek naar kavels voor volgende veilingen,
vooral massawaar/stockboeken lopen al
tijd goed in de veiling.
Tot ziens op de jubileumavond of op de
reguliere vergaderingen

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

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

Maandag 24 februari
Maandag 23 maart
Maandag 20 april
Ruilavonden:
Vrijdag 21 februari
Vrijdag 20 maart
Vrijdag 17 april
Sleutelpost:
Sluitingsdatum voor
Volgend nummer:
10 maart 2020
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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.
HERTOGPOST 2020
Van 19 tot 21 maart 2020 wordt er in de
Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch de
Nationale FEPA postzegeltentoonstelling
gehouden. Exposities, handelaren etc..
Nadere informatie vindt u in Filatelie of op
www.hertogpost-event.nl

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.

Jubileum-avond 17 januari 2020.
Beste leden,
Zoals U weet wordt op 17 januari 2020 onze Postzegelvereniging 80 jaar. Dat laten we niet
ongemerkt voorbij gaan; we gaan dat vieren tijdens een gezellige jubileumavond.
De leden (en partners) die zich hiervoor hebben opgegeven, zijn van harte welkom.
Locatie: de Goede Herderkerk (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.
Datum : vrijdagavond 17 januari 2020.
Tijd
: Inloop vanaf 19.30; officiële gedeelte 20.00 – 22.00; napraten tot uiterlijk 23.00.
Parkeren kan rond het kerkgebouw of op de Hoge Rijndijk.
Voor dit jubileum is er een speciale postzegel, een poststempel en een envelop ontworpen, die
alle leden als jubileumcadeau krijgen. De postzegel zal op deze avond worden onthuld en het
eerste exemplaar officieel worden uitgereikt. De avond wordt verder gevuld met onder andere
een presentatie, een quiz en natuurlijk zal het niet ontbreken aan drankjes en wat lekkers.
Extra postzegel velletjes
Een aantal leden heeft aangegeven om van de jubileum postzegel ook 1 of meer velletjes te
bestellen. De prijs van een velletje is 12 euro (voor leden) en 14 euro (voor niet-leden).
Alleen de velletjes die vooraf betaald zijn, kunnen op de jubileumavond worden meegenomen.
U kunt uw vel(len) betalen aan de penningmeester op bankrek. NL11 INGB 0000390926,
t. .v. Pe i g eester LVvPV, o der ver eldi g va jubileu vel”. Ook gaar e ver elde of U de
bestelling ophaalt of dat deze opgestuurd moet worden.
Op de jubileumavond (17 januari) en de ledenbijeenkomst van 27 januari kunt U de postzegels en
uw jubileumcadeau ophalen.
Voor eventuele vragen kunt U terecht bij de Jubileumcommissie op onderstaand telefoonnummer
of emailadres.
Namens de jubileumcommissie,
Willem Hogendoorn
Telefoon: 06-29510342
Email: willem.hogendoorn@hccnet.nl
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Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de LVVP op maandag 23 september 2019
Aanwezig leden:38
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het bijzonder de ereleden.
Mevrouw Ouwerkerk, de heer en mevrouw Pijnenburg en de heren W. Hogendoorn en W. de Vogel hebben zich afgemeld.
2.Verslagen van de vorige vergadering: Het verslag heeft ter inzage gelegen en wordt goedgekeurd.
3.Mededelingen
De secretaris deelt mee dat hij enkele catalogi van Smith Philately en enkele Franse postzegeltijdschriften heeft ontvangen. Zij liggen
op de bestuurstafel. Liefhebbers kunnen die meenemen.
4. Begroting 2020
De begroting voor 2020 heeft in de Sleutelpost gestaan. De leden gaan zonder discussie akkoord.
De contributie voor 2020 blijft daarmee gehandhaafd op € 41,50.
5.Verslag van de Rondzenddienst
Het verslag heeft in de Sleutelpost gestaan. De heer Van Biezen leest namens de Kascontrolecommissie het verslag van hun bevin
dingen voor. De commissie adviseert het verslag goed te keuren en de administrateur, de heer J. Pieters decharge te verlenen. De
vergadering gaat hiermee onder applaus akkoord.
6.Lezing Hr van der Horst
De heer Van der Horst geeft een zeer interessante lezing over de Duitse censuur tijdens de Tweede Wereldoorlog met speciale
aandacht voor de censuur op brieven van en naar Nederland.
7. Veiling: De veiling heeft een vlot verloop.
8. Doe eens een gooi puzzel
De secretaris maakt eerst zijn verzuim goed en deelt alsnog de prijzen uit voor de winnaars in juni. De heer Slakhorst won toen de
eerste prijs met 6 goede antwoorden.
Mevrouw N. Van Oosten-Neuwahl wint de eerste prijs bij de septemberpuzzel met 5 goede antwoorden.
9.Halve euroloterij: De heer Freeken wint de eerste prijs.
10.Rondvraag : Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11.Gratis verloting: De heer F. Versteegen wint de eerste prijs.
12.Sluiting
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat allen op maandag 28 oktober weer op de ledenvergadering aan
wezig zullen zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele , 3 oktober 2019
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de LVVP op maandag 28 oktober 2019
Aanwezig 49 leden
1.Opening De voorzitter, de heer Van Dommelen, opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het bijzonder de ereleden. De
heer J. van de Kasteele heeft zich afgemeld.
2.Verslag van de vorige vergadering. Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3.Ingekomen stukken en mededelingen De voorzitter herinnert de aanwezigen eraan dat ze zich moeten inschrijven als ze op de
jubileumavond van 17 januari 2020 aanwezig willen zijn. Graag een mailtje of telefoontje naar Willem Hogendoorn, met daarbij
tevens het aantal gewenste velletjes van de jubileumpostzegel. Kosten € 12,50 per velletje.
4.jubilarissen De vereniging heeft dit jaar 11 jubilarissen.
De heer A.A. Vriezen is 50 jaar lid. De heren J.J. De Graaff, F.G. Koeleman, W.C.A. Volgering, H.A.J. Van der Wiel en H. Wil
denburg zijn 40 jaar lid. De heren J.J. Van As, J. Breedveld, A.J.M. Van den Hoek, H.W. Schouten en R. Schouten zijn 25 jaar lid.
De voorzitter reikt de speldjes uit aan de jubilerende leden die aanwezig zijn, te weten de heren Koeleman, Van der Wiel, Van As
en Van den Hoek. De niet-aanwezige leden krijgen het speldje thuisgestuurd.
5. Veiling De veiling heeft een vlot verloop.
6. Doe eens een gooi puzzel De doe eens een gooipuzzel wordt gewonnen dor Jan Pieters
7. Halve Euroloterij Jan Pieters wint de eerste prijs.
8. Rondvraag Verzoek van de veilingcommissie om tijdig je biedbordje te halen.
9. Gratis verloting Bij de gratis verloting worden 15 prijzen uitgereikt.
10. Sluiting. De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid. Hij hoopt dat alle leden op 25 november weer aanwezig zullen
zijn. Daarna sluit hij de vergadering.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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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Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de LVVP op maandag 25 november 2019
Aanwezig 41 leden
1.Opening De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het bijzonder de ereleden.
De heren Van Dijk en Hoogenboom hebben zich afgemeld.
2.Verslagen van de vorige vergadering Het verslag heeft ter inzage gelegen en wordt goedgekeurd.
3.Nieuwe Leden. De heren F. Geugjes en H van Hooven hebben zich aangemeld als nieuw lid. De vergadering gaat onder applaus
akkoord met hun toelating.
4.Mededelingen De secretaris deelt mee dat er een nieuwe collect ligt bij de bestuurstafel.
5.Lezing Hr Bakhuizen van de Brink
De heer Bakhuizen vd Brink geeft een zeer interessante lezing over de verschillende rasters die je op postzegels kunt vinden, ook
soms bij de zelfde zegels. De voorzitter overhandigt hem als dank een fles wijn.
6. Veiling De veiling heeft een vlot verloop.
7. Doe eens een gooi puzzel De heer Van Oosten wint de eerste prijs met 5 goede antwoorden.
8.Halve euroloterij De heer W. Hogendoorn wint de eerste prijs.
9.Rondvraag
De heer Hogendoorn maakt van de rondvraag gebruik om wat informatie te geven over de jubileumbijeenkomst in januari 2020. Op
17 januari 2020 bestaat de vereniging 80 jaar.
Wij vieren dat met een jubileumavond, die gehouden wordt in de Meerburgkerk in Zoeterwoude.
De zaal gaat open om 19.30 uur. Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur.
De avond duurt ongeveer 2 uur. Er zal een puzzel worden gehouden. Verder is er een cadeautje voor alle aanwezigen. Degenen die
zich nog niet hebben opgegeven voor die avond kunnen dat alsnog doen bij Willem Hogendoorn met een telefoontje, een email of
een briefje. Verder wordt iedereen verzocht om aan te geven hoeveel jubileumvelletjes men wil kopen.
De Jubileumcommissie organiseert verder nog wat activiteiten in het jaar, waaronder een postzegelmiddag op de laatste zaterdag van
oktober.
10.Gratis verloting De heer Van der Steen wint de eerste prijs.
11.Sluiting De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat allen op maandag 16 december weer op de ledenver
gadering aanwezig zullen zijn. Daarna sluit hij de vergadering.
P.J. van de Kasteele /29 november 2019
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VAN DE VOORZITTER
Als ik dit schrijf is Sinterklaas net achter de rug en zijn Kerst en Oud en nieuw de volgende feestdagen. Als u dit leest is dat allemaal
al weer achter de rug.
Ik hoop dat u prettige feestdagen hebt doorgebracht met familie en vrienden en wens u een voorspoedig, gezond en postzegelrijk
2020 toe. Het afgelopen jaar was weer een goed jaar met een paar boeiende lezingen, de altijd leuke “doe eens een gooi” puzzel
gemaakt door onze secretaris, de veilingen en een bingo in december.
Er zijn het afgelopen jaar geen leden overleden en 8 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Het aantal leden loopt langzaam maar zeker terug en dat raakt onze financiën. Het bestuur bezint zich op maatregelen zonder dat de
contributie te veel stijgt. Het heeft onze voorkeur deze gelijk te houden, maar of dat gaat lukken? In 2021 zal de Sleutelpost worden
vervangen door een eenvoudiger blad waardoor we een kleine € 800 kunnen besparen. Voor onze vereniging is 2020 een bijzonder
jaar want op 17 januari worden we tachtig. Ook 5 van onze leden bereiken in 2020 deze leeftijd. Als u zich opgegeven hebt zie ik
u op 17 januari, de inschrijving voor de feestavond is inmiddels gesloten.Het gehele jaar door zullen er activiteiten zijn met betrek
king tot het jubileum.
Een aantal lezingen, een jubileumveiling in maart en een postzegeldag op 31 oktober.
Degenen die zich opgegeven hebben voor de jubileumavond en jubileumvelletjes hebben besteld, betaald u ze dan voor 17 januari
2020, dan krijgt u het/ze mee op de jubileumavond (Zie blz.5).
Ik wens u allen een voorspoedig, gezond en postzegelrijk 2020 toe
Erik van Dommelen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

JUBILEUMPOSTZEGEL
Op 17 januari geeft de vereniging een speciale jubileumpostzegel uit ter gelegenheid
van ons 80 jarig bestaan gedrukt in velletjes van 10. Tevens verschijnt er een speciale
FDC met speciaal stempel.
Hoe de postzegel er uitziet , kunt helaas op 17 januari pas zien. Dit is nog een verassing !
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Azad Hind = Vrij India
Al een aantal malen hebt u in Sleutelpost kunnen lezen dat ik weer nieuw bewijs verkregen had
voor mijn stelling dat in iedere partij postzegels wel iets speciaals te vinden is.
De boerin van de zorgboerderij waar ik een dag in de week als vrijwilliger mag werken, vertelde dat
een zwager van een zwager van haar wel eens meegeholpen had bij het leeg ruimen van een oude
postzegelwinkel. Daarbij was een verhuisdoos vol postzegels achter gebleven en of ik misschien eens wilde
kijken of ik daar iets aan had.
Nog diezelfde middag heb ik die doos opgehaald en ik heb er drie weken lang dag en nacht aan
gewerkt. In die doos zaten 1123 enveloppen. Sommige zaten vol met wel 150 maal dezelfde Bund-zegeltjes
of 100 dezelfde van het DDR vijfjarenplan. Maar veel enveloppen bevatten ook mooie zegels van Frankrijk
en de Franse gebieden, van Afrika, van Azië en ga zo maar door. Heerlijk sorteren dus!
Een paar enveloppen wil ik apart noemen. De Michel hanteert bij sommige series van Duitsland een aparte
ver eldi g voor aagerechte paare’. Die had ik iet, aar u dus el ee heel aa tal. Ook geeft de
Michel ee ver eldi g voor rolzegels et Ko troll u
ers’ achterop. Die had ik iet, aar u dus el, e
sommige in behoorlijke aantallen.
En toen schoven er uit een van die enveloppen drie postzegels van een gebied waar ik nog nooit
van gehoord had, namelijk van Azad Hind. U ziet ze hierbij afgebeeld. Ze bleken zo waar in de Michel te
staan bij de Private Ausgaben.
In 1943 had een Indiase Generaal Subhas Chandra Bose in een deel van zijn land een Nationale
regering uitgeroepen voor een vrijheidsstrijd tegen Engeland. Hij werd daarbij gesteund door Hitler,
Mussolini en de Japanse Keizer. De steun van Hitler bestond o.a. daarin, dat er bij de Reichs-drukkerij in
Berlijn postzegels werden gedrukt. Eerst 7 en later nog eens 3. Die zegels zijn overigens – net als die van de
Republik Maluku Selatan bijvoorbeeld – nooit tot uitgifte gekomen.

Maar van die laatste serie van 3 zitten er nu dus zo maar ongetande exemplaren in mijn
Duitslandverzameling. Als ze vals zouden zijn is dat jammer, maar is het nog steeds een aardig verhaal voor
Sleutelpost.
Freek Versteegen

Redactie: Nog een paar afbeeldingen (vanuit Ebay.com)
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Uw eigen gemeente verzamelen: LEIDERDORP
De meeste van onze leden verzamelen (losse) postzegels van Nederland O.G en sommige Europese
landen (volgens de laatste enquêtes.)
Regelmatige lezers van de Sleutelpost weten inmiddels dat ondergetekende geen losse zegels, maar
poststukken verzamelt.
Het leuke hieraan is dat het gebied zo groot is dat er voor iedereen wat te vinden is en in het
algemeen helemaal niet veel geld hoeft te kosten.
Je kunt n.l. ook een streekverzameling beginnen, dus, zoals sommige al doen, bijvoorbeeld alles over
Leide ” verza ele , va losse postzegels met afbeeldingen van Leidenaren tot poststukken over/van/naar
Leiden.
In de Sleutelposten van afgelopen jaren is daar al veel over gepubliceerd.
Ik kom daar een andere keer nog op terug.
Een groot aantal leden van onze vereniging woont in een naburig dorp/gemeente, zoals Leiderdorp,
Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude etc.
Zelf woon ik in Leiderdorp, en verzamel dus alles op filatelistisch gebied van Leiderdorp.

Leiderdorp hoorde op postaal gebied, net zoals bijv. Zoeterwoude, Oegstgeest heel vroeger bij het
postkantoor Leiden en alle post ging dan ook eerst via Leiden.
Het wapen van Leiderdorp (zie afbeelding) bestaat uit twee gekruiste sleutels (als van Leiden) en water
ertussen (de Rijn).
Ik heb twee oude brieven in mijn bezit. Ten eerste een omslag (dus er zit geen brief aan vast of erin) van de
Gouverneur van Zuid-Holla d aa Aan den Heer Schout van Leiderdorp”.De Schout was de oude naam
voor Burge eester” B&W heette vroeger Schout e Schepe e ”. Het is oeilijk vast te stelle uit elk
jaar deze omslag komt, door het ontbreken van jaartal op de omslag of in een brief. Het zal omstreeks 1800
zijn (afb.1)

De tweede brief is gelukkig een echte brief met inhoud en is verzonden van Leiderdorp in 1795 naar
Zoetermeer. Ik kocht deze brief enkele jaren geleden bij fa. Rietdijk.(afb.2, 3)

-9-

Op de achterzijde is geschreven: L.D.” va Leiderdorp, daar a is hij verder verwerkt in Leiden met
een (zwak) aa ste pel Leide ” en doorgezonden naar Zoetermeer. De rode 2” op de voorzijde
betekent dat het port 2 stuivers was (voor enkelvoudig gewicht voor een afstand tot 6 uur gaans). Eigen
stempels kreeg Leiderdorp vanaf 1882 en dat as da het kleinrondstempel” (afb.4)

Let ook even op het vertrek en aankomststempel. Vertrekstempel Leiderdorp tussen 12-4 namiddags en
aankomst in Enschede DEZELFDE dag tussen 8 en 10 namiddags. (ja de postbeambte liep soms vier rondes!)
Het grootrondstempel (links) werd in 1903 in gebruik genomen.

De typenraderstempel” (met kortebalk en langebalk ) kwamen daarna.
Het langebalkstempel werd door de Munt te Utrecht aangeleverd in 1911

In 1917 kwam het kortebalkstempel, dat heel lang in gebruik is geweest.
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De stempelnaam was eerst Leiderdorp en werd vanaf ca. 1945 Leiderdorp (Z.H.)
Het openbalkstempel” (cili derbalkste pels, ook wel numerofa stempel genoemd naar de maker
ervan) was vanaf 1961 in gebruik, latere stempels kregen volgnummers 2, 3 etc. Deze stempels bleven in
gebruik tot de tuimelstempels kwamen

Leiderdorp had ook enkele bijkantoren , zoals (vanaf 1974) Leiderdorp-Vossiuslaan
En ook nog Leiderdorp-Hoofdstraat.
De postkantoren werden in 2007 opgeheven en ondergebracht in het sigarenmagazijn Het Hava ahuis”
in het i kelce tru Wi kelhof”.
Ik moet bekennen dat ik meer een verzamelaar ben van de oudere stempels dan van de nieuwere. Daarom
heb ik bij een aantal afbeeldingen van de nieuwere stempels gebruik gemaakt van het levenswerk van Cees
Janssen van de Academie voor Filatelie (zie **).
De zogenaamde (zelf inktende) tuimelstempels (ook wel Colop stempels genoemd) werden in 2006
geïntroduceerd

Ca. 2016 werd TNT logo vervangen door PostNL en in 2016 moesten deze stempels teruggezonden
worden en kregen we circa een jaar dat er met pen vernietigd moest worden aan het loket. Daarna
kwamen er nieuwe tuimelstempels die uiteraard nu nog in gebruik zijn. Stempelen gebeurt tegenwoordig
bijna uitsluitend op pakketten of reeds gefrankeerde brieven. Immers, als je een brief aanbiedt op het
postkantoor krijg je er geen zegel op, maar een label uit de printer.

Ik wil ook nog even een brief laten zien van een langebalkstempel van Leiderdorp naar Sneek. Van
de NV.Vereenigde Touwfabriek in Leiderdorp. Deze fabriek was een van de weinige grote industriële firma’s
die Leiderdorp rijk was en er waren in de zestigerjaren speciale flats gebouwd voor de vele Turkse
gastarbeiders die er kwamen werken. In ca.1972 werd er gereorganiseerd en in 1990 sloot de fabriek, ook
omdat er elders (de fabriek was deel van een groter concern) een nieuwe fabriek gebouwd werd. Een brief
die de vergane Leiderdorpse industrie vertegenwoordigt.
G.A.van Albada
** = www.poststempels.nedacademievoorfilatelie.nl/index.php
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Interview met onze penningmeester in het Seniorenmagazine Voorschoten:
Cor Verlooij en het postzegelvirus
Al sinds zijn vijfde verzamelt Cor Verlooij postzegels, dus nu zo’n 65 jaar. “Verzamelen is een virus”, zei hij toen ik hem opbelde
om te vragen of hij met mij over dat onderwerp wilde praten. Dat wilde hij wel en hij vertelde enthousiast over verzamelen met heel
veel interessante voorbeelden.
De eerste postzegels in zijn verzameling kreeg hij toen hij als jongetje voor een paar centen snoep ging kopen. “Als je voor vijf cent
snoep kocht kreeg je er een postzegel bij.” Zijn eerste catalogus kreeg hij toen hij acht was. Catalogi kun je trouwens ook sparen….
Wat Cor Verlooij – tot zijn pensioen gemeentesecretaris in Voorschoten – bezighoudt is veel meer dan alleen postzegels verzamelen.
Hij heeft al vele jaren een postzegelhandel, een logisch gevolg van het verzamelen volgens hem. “Tot de jaren zestig werden post
zegels geruild, daarna weinig meer omdat de zegels meer waard werden en omdat ze schaarser werden.” In Lisse en Leiden zijn nog
verenigingen die speciale ruildagen hebben.
“Ik ben er eigenlijk zeven dagen in de week 24 uur per dag mee bezig”, vertelt hij. “Er is altijd wel wat uit te zoeken.” Hij boft dat
hij een vrouw heeft die dat net zo leuk en interessant vindt, zegt hij. Al sinds hun verkeringstijd helpt zij hem enthousiast.
Bij een postzegelverzameling spelen postzegels de hoofdrol. Maar er is – vertelt Cor Verlooij – zo veel meer. Stempels zijn belang
rijk en soms ook gewoon leuk. Zo heeft hij een enveloppe met een stempel uit Voorschoten waarop te lezen is: Voorschoten – lage
belasting – aangenaam wonen. En nog een heleboel andere Voorschotense stempels.
Ook heeft hij verzamelingen uit andere gemeenten waar hij heeft gewerkt, net als van zijn geboorteplaats Nieuwkoop. Sommige
stempels zijn heel oud. Zo is er een stempeltje uit Mijnsheerenland, waar gedurende een kortere periode een hulppostkantoor was.
Zo’n relatief weinig gebruikt stempel kan wel 60 euro opbrengen. Maar het gaat niet altijd om de waarde in euro’s, vindt Cor; het
gaat er vooral om of je het verzamelen leuk vindt. “Kies thema’s die je aanspreken.”
En advies van Cor voor mensen die willen gaan verzamelen: kies voor een beperkt gebied of thema, anders wordt het veel te duur.
En richt je verzameling mooi in. Als voorbeeld noemt hij een collectie postzegels met afbeeldingen van vuurtorens. Iemand die hij
kent had die op een ondergrond van zachtrood papier aangebracht. “Heel mooi in combinatie met het rood dat op vrijwel elke
vuurtoren te zien is.”
Cor heeft verder een verzameling postzegelvervalsingen, een kleine collectie herinneringen aan postkantoren (onder meer bordjes
van loketten, brievenbussen) en ook kaarten. “Soms moet je geluk hebben. In de jaren ’50 maakten wij kennis met repatrianten uit
Indonesië. Ze kwamen bij ons thuis om te kaarten. Tijdens de gesprekken vertelden ze postzegels te hebben meegenomen. Zo ontstond
de verzameling Nederlands Indië.”
Zijn opa was smid. Daarom ging Cor op zoek naar postzegels met afbeeldingen die verband houden met het werk van smeden en
naar foto’s met hetzelfde thema. Alweer een verzameling.
“Waar ga je op zoek naar zegels en andere dingen voor je verzamelingen?” “Ik ga niet op zoek; het komt naar je toe. Als je zoekt
vind je het niet. En het is duur omdat je dan toch wat koopt.”
Behalve postzegels, stempels en kaarten verzamelt Cor camera’s. Het begon met een paar toestellen, maar nu heeft hij er heel wat
meer. “Vooral in de periode van overgang van analoog naar digitaal heb ik er enorm veel gekregen.” En: als je camera’s verzamelt,
kun je op zoek gaan naar postzegels met camera’s erop….
Hij had een tijdlang een luxe doka, waar hij ook bruidsreportages afdrukte. Maar hij ging de apparatuur steeds minder gebruiken na
de opkomst van digitale fotografie. Cor schonk zijn dokaspullen aan het buurthuis in Noord-Hofland. Deelnemers aan fotografiecur
sussen maken er nu gebruik van.
De postzegelhandel van Ina en Cor heeft zegels uit 31 landen in voorraad. Nieuwe uitgiften uit die landen koopt hij in voor zijn
klanten. Hij merkt wel dat het klantenbestand steeds kleiner wordt. “Met handel in postzegels kun je wel een boterham verdienen,
maar daar ben ik niet op uit”, zegt Cor. “Ik zoek dingen voor mensen op.” Cor Verlooij is natuurlijk lid van de Nederlandse
Vereniging van Postzegelhandelaren.
Hij speelt daar een rol bij het beoordelen van de vraag of zegels een certificaat van echtheid krijgen. Hij weet heel veel van tandingen;
anderen zijn deskundig op het gebied van druktechnieken.
Het is zo: postzegels zijn minder waard geworden en het aantal verzamelaars slinkt. Wie een verzameling heeft waarmee hij niets
doet kan er voor kiezen die te schenken aan de stichting “Zending over de grenzen”. Die stichting sorteert de postzegels en stuurt
ze in setjes naar landen in Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Daar zijn postzegels uit ons land nog gewild. De opbrengst van de
verkoop gaat naar een goed doel in Moldavië.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Opbrengst uit Rietdijk veiling:
In veiling 413 van Rietdijk werd de postpakket-verrekenzegel NVPH # PV2C geveild
(zie afbeelding) welke voor 20.000 Euro in de catalogus staat. Deze postfrisse zegel
werd toegeslagen voor 12.000 Euro (excl.kosten) !!
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Stukje Nostalgie
In het najaar van 1939 kwamen enkele postzegelverzamelaars bij elkaar om over de oprichting van een postzegelvereniging in
Leiden te spreken.
Op 17 januari volgde een officiële bijeenkomst en werd tot oprichting van de Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars
besloten onder voorzitterschap van dhr. W. Kraayenbrink. Op deze bijeenkomst gaven zich al gelijk 40 leden op. Ook de oorlog die
toen al begon kon geen roet in het eten gooien. In 1944 was het ledenaantal gestegen tot 200, ook al omdat in de oorlogstijd flink in
postzegels werd gespeculeerd. In 1950 werd de eerste postzegeltentoonstelling in de Lakenhal gehouden. Uw redacteur was nog net
iets te jong (3 jaar) om postzegels te verzamelen.
Bij het 25 jarig jubileum in 1965 werd er weer een tentoonstelling in de Lakenhal gehouden (zie een stukje uit het Leidsch Dagblad
of De Leidsche Courant of de Nieuwe Leidsche Courant, je had in die tijd 3 Leidse kranten) waaraan ook ik toen deelnam met mijn
verzameling “Ruimtevaart”, wat toendertijd een heel actueel en overzichtelijk verzamelgebied was. Er werd toen ook een speciale
envelop met speciaal stempel en aantekenstrookje uitgegeven. In deze tijd had onze vereniging alreeds 400 leden.
Tot zover dit stukje uit de oude doos.
G.A.van Albada

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ZOMAAR EEN BRIEF UIT LEIDEN

U ziet het, ook een vrij gewone brief kan meer vertellen dan je eerst denkt.
G.A.van Albada

Hier afgebeeld is een brief die ik onlangs
aanschafte op EBay voor een paar euro. Ik
kwam erop omdat de brief uit Leiden
kwam. Waarom hier afgebeeld ? Is het een
bijzonder filatelistisch stuk ? Nee !. Is het
stempel bijzonder ? Nee ! Het is een gewo
ne korte-balk stempel van Leiden. Bijzon
der frankering ? Nee, de zegel rechts is
zelfs kort afgesneden. Waarom dan wel?
Dat is de afzender, nl. Het Anorganisch
Chemisch Laboratorium van de Rijksuni
versiteit te Leiden aan de Hugo de Groot
straat. Waarom dan dus wel ? Ja, laat uw
redacteur nu even nostalgisch zijn. Het is
eigenlijk alleen voor hem van betekenis.
Ik ben hier in 1964 gaan werken als hulpje
bij de amanuensis en volgde verdere oplei
dingen als chemisch analist op de avond
school (dat was toen heel gewoon, nu kent
niemand dat meer).
Na twee jaar moest ik in dienst en na mijn
diensttijd was er een geheel nieuw labora
torium aan de Wassenaarseweg, welke nu
een paar jaar geleden alweer is vervangen
door een nieuwbouw en afgebroken wordt.
Ook de datum is leuk, n.l. 1947, mijn
geboortejaar
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HET INTERESSANTE VAN POSTSTUKKEN ?
Ook ik ben met een jaar of 10 begonnen met postzegels verzamelen, en werd een paar jaar later lid
van de jeugdclub van ''de Leidsche,'' onder leiding van de heer van Kampenhout. De vergaderingen waren
in een zaal in een van die mooie grote huizen op het Pieterskerkhof, schuin tegenover het Gravensteen.
In mijn jeugdige lichtzinnigheid dacht ik in korte tijd alles van de gehele wereld bij elkaar te kunnen krijgen.
Maar daar kwam ik toch spoedig van een koude kermis thuis en merkte dat het beter was maar met
Nederland te beginnen.
En zo kwam dan het eerste echte album. Met 16 jaar oud was ik heel trots bijna alle hokjes in mijn
Schaubek album vol te hebben. Gestempeld en ongebruikt, alles door elkaar. Maar het bleef bij bijna
kompleet. De beroemde NVPH 80 en 101 en nog een paar dure zegels kwamen nooit in mijn album.
De vakjes bleven leeg. Jaren later ontdekte ik wat anders: brieven zonder postzegels, voorfilatelie of EOfilatelie genoemd. Ook brieven met zegels uit de periode van 1852 tot 1900. Natuurlijk zijn postzegels heel
mooi en interessant, maar voor mij werden die poststukken met verschillende stempels en aanduidingen
veel interessanter en spannender dan het verzamelen van losse zegels. Ook het verzamelen van
geïllustreerde enveloppen ( afbeelding 1 ), die niet in een voordrukalbum passen, zoals dit briefje met
puntstempel 68 en kleinrondstempel Leiden 1883 naar Luik in België, zijn voor mij interessanter dan het
losse zegeltje.

Natuurlijk kom je bij het verzamelen van oude brieven en poststukken vroeg of laat tot de conclusie
dat het misschien beter is je te specialiseren op een bepaald stempeltype, een provincie of stad. Waarom
niet bij huis te blijven? En dat deed ik:
Posthistorie van mijn geboortestad Leiden en de omliggende dorpen verzamelen.
Op de maandelijkse bijeenkomsten van de Leidsche, gehouden in het oude Logegebouw ``La Vertu `` aan de
Steenschuur 6, werd ik verder aangemoedigd door een paar ervaren verzamelaars, o.a. de heren W.F. Briel
en Ir. J.A.D. Krajenbrink.
Mag ik u een voorbeeld geven van dit voor mij interessante verzamelgebied Leiden ?
Een vouwbrief, gedateerd Capel 6 April 1744 ( Capelle of 's- Grevelduin - Capelle gelegen in de Groote of
Hollandsche Waard, ook Dortse Waard genoemd en behorende tot Staats- Brabant ). Daar Capelle geen
postvoorziening had, ging de brief via het stedelijk postkantoor Heusden, dat aangesloten was bij het
Societeitsrit richting Leiden. De brief, zoals we kunnen lezen is gericht aan:
Wel Ed Heere De Heer Cousebant Ambagtsheer van Sgrevelduijn, Groot Waspik, Luijtenambagt, en XI- hoeven etc.etc. Te Out Alkemade af te geven ten Huijse van de Wel ed.
Ambagtsvrouwe voornoe t: op de Stee schuur te Leyde” ( afbeelding 2 ).
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Deze brief is uit de tijd toen Daniel van Heck ( benoemd 1735 ) postdirecteur van Leiden was. Daniel
van Heck was de opvolger van postmeester Mr. Robert Nieustadt de Neufville die in 1735 gestorven was.
De Neufville had het postmeesterschap van Leiden op 2 October 1714 geërfd van zijn oom Nicolaas
Clignet, die op 29 October 1663 door het gerecht van de stad Leiden benoemd was tot postmeester. Na de
dood van de Neufville werd besloten de Posterij aan de stad te brengen en Daniel van Heck werd de
directeur.
Het postkantoor was in zijn eigen huis op de Breestraat, tegenover de Mooi Japiksteeg.
Linksonder op de brief zien we in inkt geschreven PT ( = Port ). De afzender van de brief verzoekt hiermee
de ontvanger van de brief het niet genoemde bodeloon te willen voldoen. Rechtsonder op de brief is door
postdirecteur Van Heck in rood krijt een 4 geschreven voor de 4 stuivers port die de geadresseerde de
brenger van de brief moest betalen. De afzender van de brief wist dat hij de brief voor de heer Cousebant
niet direct naar de Buitenplaats Oud – Alkemade onder Warmond kon sturen, waar Cousebant woonde,
maar op een adres in Leiden, daar Warmond nog geen eigen postvoorziening had en het postkantoor
Leiden slechts brieven binnen de stad kon bestellen.
Een andere brief (afbeelding 3) uit mijn verzameling Leiden:

Een couvert met vertrekstempel Dresden 22 März 35 ( 1835 ) naar Leyden. De brief is
franco verzonden tot aan de Pruisisch – Nederlandse grens bij Emmerich ( franco Gr = franco Grenze ). Het
porto bedroeg 6 Gute Groschen, in rood krijt geschreven. Het tarief van Dresden tot Leipzig ( de grens van
Saksen en Pruisen ) bedroeg 1 Gute Grosche.
Het transit van de brief door Pruisen tot Arnhem ( zie op achterkant van de brief het grenskantoorstempel
DUITSCHGRENSK: te ARNHEM en een aankomststempel LEIDEN 28 MRT ) was 5 Gute Groschen. In rode inkt
is 6 ½ op het couvert geschreven, wat de omrekening is van 5 Gute Groschen in Pruisische Silbergroschen. 6
½ Pruisische Silbergroschen was ongeveer gelijk aan 65 Nederlandse centen + 25 cent voor de afstand van
Arnhem tot Leiden = totaal 90 cent door de ontvanger van de brief te betalen.
En zoals we zien was de ontvanger van de brief niemand minder dan Prof. Johan Rudolf Thorbecke (
1798 – 1872 ), de latere minister en in 1831 benoemd tot hoogleraar diplomatie en moderne geschiedenis
aan de universiteit van Leiden en van 1845 – 1850 was hij ook lid van de gemeenteraad in Leiden. Als
voorzitter van de Grondwetscommissie was Rudolf Thorbecke in 1848 grondlegger van de Nederlandse
Parlementarische democratie.
Zo interessant kunnen poststukken soms zijn......?
Hans van der Lelie

- 15 -

Johann Sebastian Bach (Matthäus-Passion)
De Matthäus-Passion is vooral in Nederland de favoriete compositie in de passietijd. Deze compositie is van
werelds bekende componist Johann Sebastian Bach (1685 – 1750). Jos va Veldhove dirigeert Bach’s
meesterwerk dit jaar voor het laatst als artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging in de Grote Kerk
in Naarden. De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus als in het Evangelie volgens
Matteüs.
Leven Johann Sebastian Bach (Eisenach, 21 maart 1685 – Leipzig, 28 juli 1750) was een Duitse componist
van barokmuziek, organist, klavecinist, violist, muziekpedagoog en dirigent. Hij wordt door de
meeste muziekwetenschappers beschouwd als een van de grootste en invloedrijkste componisten uit de
geschiedenis van de klassieke muziek vanwege de inventiviteit waarmee hij melodie, harmonie en ritme,
maar ook diverse muziekstijlen uit zijn tijd en dansvormen combineerde, wat vele componisten na hem
inspireerde en wat ze ook trachtten te evenaren.

Duitsland (1950): Door Bach ontworpen monogram met de initialen van zijn naam: JSB.
Composities
Alle Bach co posities krege ee u
eri gssystee Bach-Werke-Verzeichnis’ (of afgekort BWV).
Bv. cantates (BWV 1 – 224), oratoria (BWV 243-249), orkestwerken (BWV 1041-1071).

Panama (1986): 75 jaar Nationaal Theater met Barok composities
Cuba (1997): "So ate für Violi e” (BWV
. Colombia (1986): 300 jaar herdenking 1686–1986
1985: Het Jaar van de Europese Muziek met Europa CEPT uitgaven
Het jaar 1985 is door de Raad van Europa en het Europees Parlement uitgeroepen tot Europees muziekjaar.
De aanleiding is het geboortejaar 1685 van de componisten Johann Sebastiaan Bach, Georg Friedrich
Händel en Domenico Scarlatti. Daaraan kunnen nog toegevoegd worden de componisten Heinrich Schütz
(1585) en Alban Berg (1885).

Denemarken: 1e zegel voor klavier BWV 826, 2e zegel voor klavier BWV 827.
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Overige uitgiften Duitsland

Duitsland (2000): 250e sterfdag. DDR (1985): standbeeld Leipzig. Duitsland (2004): standbeeld Leipzig.
Nederland en Bach in 2009

Blok van Mali uit 2012.
Linkerkant: Kent u deze uitgave ? Wellicht niet zo bekend gelet op het internationaal tarief van 77
eurocent. Nu 9 jaar later is het tarief al 140 eurocent, bijna een verdubbeling van het posttarief! Kerkrade
organiseerde het Wereld Muziek Concours in 2009. In binnen- en buitenland wordt het gezien als het
grootste festival voor blaasmuziek in de wereld. In Utrecht ook in 2009 vond het driejaarlijkse Europa
Cantat plaats waarbij vooral zingende amateurs een hoofdrol vertolken.Op deze zegel van 77 cent staat de
tekst Jauchzet, Frohlocket’, dat voorko t i het Weih achtsoratoriu BWV 248 va Bach.
Randy Koo
Redactie: Dit artikel is eerder verschenen op 28 maart 2018 in het postzegelblog op internet
(www.postzegelblog.nl ) en is van redactiewege ingekort. U kunt het hele artikel lezen (met meer
afbeeldingen) op www.postzegelblog.nl/author/randy-koo, waar nog veel meer artikelen van hem staan.
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De aanwezige jubilarissen op de oktober vergadering
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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

