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BESTUUR 
Voorzitter 
E.W.P. van Dommelen  
Gebr.De Wittplantsoen 2, 2253 WZ Voorschoten 
☎ 071-5725672  ☒ edommelen@hotmail.com 
 
Vice-voorzitter 
Vacant 
 
Secretaris & Ledenaministrateur 
P.J. van de Kasteele 
Oude Vest 109b, 2312 XV Leiden 

☎ 071-8889405  ☒ kasteeledrost@casema.nl 

 
2e. Secretaris 
M.F.Th. Versteegen 
Servatiusstr. 1, 2382 XR Zoeterwoude 

☎ 071-5410623  ☒ mft.versteegen@wxs.nl 

 
Penningmeester 
C. Verlooij 
J.W.Frisolaan 15,  2252 HC Voorschoten 

☎ 071-5619264  ☒ vphwph@gmail.com 

IBAN: NL11INGB0000390926 t.n.v. Penn. 
Leidse Ver.v.Postzegel Verzamelaars 
 
Bestuurlid Alg,PR & 2e.penningmeester 
G.A.van Albada 
Klimopzoom 119, 2353 RH Leiderdorp 

☎ 071-5415609  ☒ gavanalbada@casema.nl 

 
Administrateur Rondzenddienst 
J.J.M. Pieters, Stan Kentonstraat 35,  2324 LL Leiden 

☎ 071-5761726  
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Aankopen contant of eigen betaling op: 
IBAN: NL78INGB0000510485 tnv: Adm.rondzenddienst LVvPV 
Leiden.    Rondzendnummer vermelden s.v.p. 
 
VEILING 
W.de Wit 

Valeriusstraat 210,  2324 XL Leiden   ☎ 071-5310686  

 
H.D.Scheer 
Rubenslaan 28, 2391HG  Hazerswoude 

☎ 0172-588170  ☒ h.d.scheer@ziggo.nl 

 
C.G.M. Klerks 
Dr.Albert Schweitzerlaan 5C, 2731EA Benthuizen 

☎ 0655150550  ☒ keesklerks@ziggo.nl 

 
S.Wortman 
Mesdagplantsoen 11, 2391 HA Hazerswoude 

☎ 0172-588517  

 
Veiling IBAN: NL11INGB0000390926 tnv Penn.Leidse 
Ver.v.Postzegelverzamelaars.. 
De veilinglijst kunt u downloaden op:  www.lvpv.nl 
 
Adviescommissie 

J.J.M. Pieters  ☎ 071-5761726 en P.Laterveer 

 
SLEUTELPOST 
Redactie & Productie 
G.A.van Albada 
Klimopzoom 119, 2353 RH Leiderdorp 

☎ 071-5415609  ☒ gavanalbada@casema.nl 

 
Ereleden: F. Hemelop, W. Hogendoorn, J.J.M. Pieters 
P.J.J. de Poorte 
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Algemene informatie 
 
Bijeenkomsten 
Onze maandelijkse bijeenkomsten met veiling worden gehouden op 
donderdagavond in de Goede Herderkerk (Meerburgkerk), Hoge 
Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude 
We beginnen om 20.15 uur, maar de zaal is al om 19.30 uur open, 
zodat u de gelegenheid heeft om de veilingkavels te bekijken of iets 
te ruilen. 
De ruilavonden op vrijdagavond worden gehouden in “de Lepelaar”,  
Apollotoren 2, 2324 DR te Leiden. Aanvang 19.30 uur 
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 contact 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 gelden 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. van de Kasteele, 071-521 29 38 
Literatuur aanvragen: 
Bibliotheek KNBF 
Bondsbureau KNBF 
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS  HOUTEN 
Openingstijden Bibliotheek: 
Elke woensdag van de maand 
van 10 – 15 uur. 
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INHOUDSOPGAVE 

Blz.3/4  Bestuur 

Blz.5. Algemene Informatie 

Blz.6 .Inhoudsopgave, Agenda 

Blz.7. “Van de redactie”, “Van de voorzitter”. 

Blz.8/12. Verslagen 

Blz13/16 Voorspellingen in 2022. R.Koo 

Blz.17/20  Levensloop van Rembrandt.  W.Hogendoorn 

Blz.21/22. “Leeuwenkop”” enveloppen. G.A.van Albada 

Blz. 24.  De “Leidse” in 1960. 

Blz.25/26. “ Leidse Machinestempels”. G.A.van Albada 

Blz.27/29 . Financieel overzicht 2020/2021 
 

AGENDA  2022 

(LET OP ACTUEEL NIEUWS OP ONZE WEBSITE!!!)  

Ledenbijeenkomsten met veiling: 

In de Goede Herderkerk (Meerburgkerk)  Hoge Rijndijk 18, 

Zoeterwoude 

Donderdag   28 april  (Jaarvergadering!) 

Donderdag   19 mei 

Donderdag   16 juni 

In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. 

 

Ruilavonden: 

In de Lepelaar, Leiden 

Vrijdag   15 april 

Vrijdag   20 mei 

Vrijdag   17 juni 

 

Sleutelpost:  Sluitingsdatum volgend nummer:15 augustus 
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VAN DE REDACTIE 
 

Hier voor u ligt weer een nieuwe Sleutelpost. Als u goed heeft 

gekeken was Sleutelpost vorige keer iets anders van papier/kleur. 

Het probleem was dat de drukker waar ik altijd was, geen 

particuliere klanten meer aanneemt. Dus ik moest stande pede een 

ander vinden. Dus op goed gelukt een drukker op internet gezocht. 

En jawel, binnen twee dagen klaar, gratis thuisbezorgd en achteraf 

betalen ! 

Gelukkig zijn de verenigingsavonden en ruilavonden weer gestart en 

zijn er inmiddels al een paar geweest. 

Houdt U ook onze website in de gaten, daar probeer ik het 

allerlaatste nieuws op te zetten. Hebt u geen computer, dan kunt u 

altijd één van onze bestuursleden bellen voor het laatste 

agendanieuws 

 
VAN DE VOORZITTER 
 
Vond u het ook zo fijn om weer bijeen te zijn op 24 februari? 

 Gezien de prettige geanimeerde sfeer denk ik van wel. Op 24 maart 

is de volgende bijeenkomst en het ziet er naar uit dat we dit jaar een 

“normaal” jaar zullen hebben. 

In deze Sleutelpost treft u de financiële stukken aan van de jaren 

2020 en 2021 en tevens de begroting voor 2022.  Zoals u kunt zien 

gaat het goed en we hoeven ons geen zorgen te maken. 

Het bestuur houdt als norm voor het vermogen 1,5 maal de 

contributie opbrengst aan. 

Die factor stijgt een beetje naarmate het ledental daalt. Het ledental 

bedroeg op 31 december 2020:130 en op 31 december 2021: 125. 

Ons vermogen ultimo 2021 bedraagt goed € 12.000. 

De contributie opbrengst is  € 5.300 dus het vermogen is ruim 1,5 x 

dat bedrag. Geld om leuke dingen mee te doen, zoals de komende 

jaarvergadering op 28 april. Meer verklap ik niet. 

Ik hoop velen van u weer te zien op 24 maart 
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VERSLAG  SECRETARIAAT  2020 

Hierbij bied ik u het jaarverslag over 2020 aan. 
Het verenigingsjaar begon goed met een zeer geslaagde jubileum 
avond, wegens het 80 jarig bestaan van de vereniging, in januari. 
Alle leden en hun partners waren uitgenodigd. Ter gelegenheid van 
deze heugelijke gebeurtenis was een jubileum postzegel ontworpen, 
gedrukt in velletjes van 10 stuks en was er een eerstedag enveloppe 
met jubileumstempel. De ontwerper van de zegel, de heer Voogt, 
gaf een interessante presentatie over het ontwerpen van een 
postzegel in het algemeen en in het bijzonder over het ontwerp van 
de jubileumzegel. Het eerste velletje en het eerste exemplaar van de 
enveloppe werden door de voorzitter , de heer E. van Dommelen, 
uitgerijkt aan de voorzitter van de KNBF, de heer H. Kraaibeek.  
 Ook de leden die in 2020 de tachtigjarige leeftijd bereiken kregen 
een velletje aangeboden. Alle aanwezige leden kregen aan het eind 
van de avond een exemplaar van de enveloppe uitgereikt. 
De heer L. Jansen kreeg door de voorzitter van de KNBF een 
aandenken uitgereikt vanwege zijn 70 jarig lidmaatschap.  
De secretaris van de vereniging, de heer P.J. Van de Kasteele, 
kreeg van de voorzitter van de KNBF de Bondsspeld uitgereikt voor 
zijn activiteiten voor de filatelie. Tijdens de avond werd een “Doe 
eens een gooi” puzzel gehouden over de elfstedentocht, die goed in 
de smaak viel.  Aan het eind van de jubileumavond dankt de 
voorzitter de jubileumcommissie bestaande uit mw N Van Oosten – 
Neuwhal en de heren W. Hogendoorn (voorzitter), P.Laterveer en 
W. de Wit, voor de zeer geslaagde avond. 
Door de Corona pandemie kon van de overige door de commissie in 
2020 geplande activiteiten helaas niets doorgaan. 
De vereniging kon in 2020 slechts 4 reguliere ledenavonden 
houden, te weten in januari, februari, september en oktober. Deze 
vergaderingen werden door totaal 134 leden bezocht. 
In de februarivergadering geeft de heer Ten Hengel een zeer 
interessante lezing gehouden over afstempelingen op Franse 
postzegels . Door de omstandigheden kon de jaarvergadering in 
april niet worden gehouden. 
De jaarstukken en het verslag van de secretaris werden in het april-
juni nummer van de Sleutelpost gepubliceerd. De 
Kascontrolecommissie heeft daar op 31 augustus 2020 een positief 
verslag over vastgesteld. Daardoor konden de leden in de 
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septembervergadering de jaarstukken vaststellen en het bestuur 
dechargeren.  Enkele reguliere onderwerpen, zoals het reglementair 
aftreden van bestuursleden en het benoemen van nieuwe leden van 
de  kascontrolecommissie bleven achterwege. 
Wel kon het verslag van de rondzenddienst worden behandeld. De 
Kascontrolecommissie bracht een goedkeurend verslag uit over de 
administratie en adviseerde de leden in te stemmen met dit verslag. 
De leden konden daarmee instemmen en verleende decharge aan 
de administrateur Rondzenddienst. 
Ook is in de ledenvergadering van september door de leden 
ingestemd met het gelijk houden van de verenigingscontributie voor 
2021 op het bedrag ad € 41,50 . 
Op de ledenbijeenkomsten die wel doorgingen werden de vaste 
onderdelen zoals de  “doe eens een gooi” puzzel, de “halve Euro” 
loterij, de gratis verloting onder de leden op de  presentielijst en de 
maandelijkse veiling gehouden, Het rondzendverkeer bleef in deze 
moeilijke tijden goed functioneren. 
Het ledental van de vereniging is dit jaar helaas weer afgenomen. Er 
hebben  zich in 2020 twee nieuwe leden  aangemeld. Er was 1 
overledene en 4 bedankjes. Het aantal leden daalde daarmee met 3 
en bedroeg 130 op 31 december 2020. 
Er waren dit jaar  weer vele jubilarissen: De heer L. Jansen is 70 
jaar lid. De heren P.J.M. De Coo, J Schimmel en R.E. Taselaar zijn 
50 jaar lid.  Mevrouw M.C. Hoogervorst-Leliveld en de heren P.W.J. 
De Jong, F. Hemelop, M. Oudeman en Ph.H. Vonk zijn 40 jaar lid. 
De heer R. Tijdeman  is 25 jaar lid 
. 
Leiden, 31 december 2020, de Secretaris, P.J.van de Kasteele 

VERSLAG  SECRETARIAAT  2021 

Hierbij bied ik u het jaarverslag over 2021 aan. 

De vereniging kon in 2021 slechts 2 reguliere ledenavonden 

houden, te weten in september en oktober. Deze vergaderingen 

werden door totaal 58 leden bezocht. 

Door de omstandigheden kon ook dit jaar de jaarvergadering in april 

niet worden gehouden. In de septembervergadering is door de leden 

toestemming gegeven voor doorschuiven van de jaarvergadering 

naar april 2022. 
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Enkele reguliere onderwerpen in de jaarvergadering, zoals het 

reglementair aftreden van bestuursleden en het benoemen van 

nieuwe leden van de  kascontrolecommissie bleven daardoor 

achterwege. 

Ook is in de ledenvergadering van september door de leden 

ingestemd met het gelijk houden van de verenigingscontributie voor 

2022 op het bedrag ad € 41,50 . 

Tevens kon het verslag van de rondzenddienst worden behandeld. 

De Kascontrolecommissie bracht een goedkeurend verslag uit over 

de administratie en adviseerde de leden in te stemmen met dit 

verslag. De leden konden daarmee instemmen en verleende 

decharge aan de administrateur Rondzenddienst. 

Op de twee ledenbijeenkomsten die wel doorgingen werden de 

vaste onderdelen zoals de  “doe eens een gooi” puzzel, de “halve 

Euro” loterij, de gratis verloting onder  de leden op de  presentielijst 

en de maandelijkse veiling gehouden, Het rondzendverkeer bleef in 

deze moeilijke tijden goed functioneren. 

Het ledental van de vereniging is dit jaar helaas weer afgenomen. Er 

hebben  zich in 2021welis,waar zeer verheugend vier nieuwe 

leden,aangemeld., maar er waren 5  overledenen en 4 bedankjes. 

Het aantal leden daalde daarmee met 5 en bedroeg 125 op 31 

december 2021. 

Er waren dit jaar  weer vele jubilarissen waaraan in de 

oktobervergadering gelukkig aandacht aan kon worden geschonken. 

De heren J.A.A. Van Biezen en C.G. Van Klaveren zijn 60 jaar lid. 

Mevrouw W. Rodenburg – Lodders en de heren A. Buurman, R.M.N. 

Van der Linden en H.D. Scheer zijn 50 jaar lid. 

De heer W. Hogendoorn is 40 jaar lid. 

De heer J. Nijholt is 25 jaar lid. 

 

Leiden, 31 december 2021, de Secretaris, P.J.van de Kasteele 

================================================ 
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JAARVERSLAG VEILING  2020 
In verband met Corona zijn er in het jaar 2020 slechts 4 veilingen 
geweest. 
                    Aantal   Verkocht  Opbrengst    Provisie voor 
                   Kavels                                        vereniging 
Januari          75          57        315,50           33,23 
Februari         75         57        191,00            22,60 
September     55         47         328,50           328,50  (*) 
Oktober          59         36        148,00            14,80 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal         255         197        654,50            399,13 
 
(*) De septemberveiling was een jubileumveiling, waarbij de 
opbrengst geheel ten goede kwam van de verenigingskas. 
Er zijn  ongeveer 207 stuks nieuwe kavels ingeboekt, daar wij ivm 
corona niet bij elkaar mochtern komen. 
Namens de veiling commissie, 
Henk Scheer, Kees Klerks, Sjaak Wortman, Ge Bos, Willem de Wit. 
==================================================== 

JAARVERSLAG VEILING  2021 
In verband met Corona zijn er in het jaar 2021 slechts 2 veilingen 
geweest. 
                   Aantal   Verkocht  Opbrengst    Provisie voor 
                   Kavels                                        vereniging 
September   75         54           189,50              21,46 
Oktober        75         57           228,00             22,58 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Totaal          150       111         417,50             44,04 
.Namens de veiling commissie, 
Henk Scheer, Kees Klerks, Sjaak Wortman, Ge Bos, Willem de Wit. 
=================================================== 

Verslag Adviescommissie 2020/2021 

In de afgelopen 2 verenigingsjaren is er als gevolg van Corona bijna 

geen beroep gedaan op de adviescommissie. Toch zijn er nog 

enkele adviezen uitgebracht. 

Een verzameling stockboeken wordt geveild. 

Namens de commissie,  Jan Pieters 
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==================================================== 

Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de LVVP 
op donderdag 24 februari 2022 in de Goede Herder kerk in 
Zoeterwoude.      Aanwezig 32  leden  
1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het 
bijzonder de aanwezige ereleden. Het is fijn dat weer een 
bijeenkomst kan worden gehouden zonder 1,5 meter afstand en 
zonder mondkapjes. 
Hij meldt dat er een wisseling in het bestuur is geweest waarbij de 
heer Versteegen tijdelijk penningmeester wordt. De heer Verlooij is 
vice-voorzitter geworden. 
2.Verslag van de vorige vergaderingen 
Het verslag van de vorige vergadering heeft ter inzage gelegen. De 
vergadering gaat daarmee akkoord. 
3.Mededelingen. 
De voorzitter deelt mee dat er op de tafel een aantal exemplaren van 
Collect ligt, alsmede enkele Franse postzegeltijdschriften. 
4.   60 jarig jubileum. 
De heer Van Biezen was vorig jaar 60 jaar lid. Aangezien hij niet op 
de vergadering in oktober aanwezig kon zijn besloot het bestuur 
hem het aandenken in de volgende vergadering te overhandigen. 
Door de Lockdown heeft dat enkele maanden op zich laten wachten. 
De voorzitter is daarom verheugd dat de heer Van Biezen thans wel 
aanwezig is. Hij overhandigt hem het aandenken en een fles wijn. 
5. Veiling    De veiling heeft een vlot verloop.  
6. Doe eens een gooi puzzel 
De  eerste prijs voor de “Doe eens een gooi” puzzel wordt 
gewonnen door de heer R. van 't Zelfde met 6 antwoorden goed. 
7.Halve Euro loterij    De heer Jacobs wint de eerste prijs 
8.Rondvraag     Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
9.Gratis verloting    De heer Van Peet wint de eerste prijs. 
10.Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat 
allen op de volgende ledenvergadering op donderdag 24 maart weer 
aanwezig zullen zijn. 
Daarna sluit hij de vergadering. 
P.J. van de Kasteele ,  5 maart 2022 

==================================================== 
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Voorspellingen voor 2022 
 
Wat zijn de voorspellingen voor 2022? Heeft u in uw glazen bol 
gekeken? Of heeft u een oude Franse apotheker gevraagd naar zijn 
voorspellingen? En kwamen deze voorspellingen uit in 2021? Zullen 
deze betekenissen uw leven beïnvloeden in 2022? Benieuwd wie 
deze ziener en astroloog is uit Frankrijk? 
Nostradamus 
 Nostradamus (eigenlijk Michel de Nostredame; Saint-Rémy-de-
Provence (1503) – Salon-de-Provence (1566)) was een Frans 
apotheker. Volgens vele bronnen zou hij ook arts zijn geweest, 
hoewel hij uit de Faculteit der Geneeskunde van Montpellier is 
gezet. Zoals veel van zijn collega’s uit de renaissancetijd beoefende 
hij ook de astrologie. Hij is vooral bekend als ziener, en als auteur 
van Les Prophéties. 

 
Roemenië (2003): 500 jaar Nostradamus (1503 – 1566) 
Les Prophéties 
Nostradamus voorspellingen werden zo´n groot onderdeel van zijn 
werk dat hij besloot om ze allemaal samen te brengen in één groot 
werk. In 1555 publiceerde hij zijn werk Les Prophéties, een 
verzameling van zijn belangrijkste voorspellingen. Les Prophéties 
bestaat uit tien delen, ook wel centuriën genoemd, met elk ongeveer 
honderd vierregelige verzen (kwartrijnen), die stuk voor stuk een 
voorspelling voor de toekomst deden. In totaal heeft het boek zo´n 
3525 van deze verzen. De inhoud van het boek en de aard van zijn 
voorspellingen waren lastig te ontcijferen. Hij bedacht een methode 
om de betekenis van zijn voorspellingen te verdoelezen met een 
soort woordspelletjes en door naast het Frans ook een mix van 
andere talen zoals Grieks, Italiaans en Latijn te gebruiken. 

https://www.postzegelblog.nl/2022/01/10/voorspellingen-voor-2022/
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Waarschijnlijk deed hij dit omdat hij bang was voor tegenstand 
vanuit de religieuze hoek. 

   
 
De voorspellingen in Les Prophéties beginnen in 1524 en eindigen 
in het jaar 3797, en zijn in te delen in verschillende categorieën. Een 
indeling is: de jaartalkwatrijnen, waarbij de jaartallen van het 
vervullingjaar erbij vermeld staan; de komeetkatrijnen, waarbij 
kometen centraal staan; de milleniumkwatrijnen, die aanwijzingen 
bevatten die te maken hebben met het zogenoemde 
millenniummodel, het chiliastische tijdrekenmodel waarmee 
Nostradamus de bestaansduur van de wereld berekende; en tot slot 
de uurhoekkwatrijnen, waarbij de kwatrijnen astrologische 
aanwijzingen bevatten met een bijbehorende horoscoop. 

     
 
  Nostradamus angst voor verzet vanuit de religieuze wereld was 
ongegrond. Hij had een goede relatie met de rooms-katholieke kerk 
en naar verluidt is hij nooit naar aanleiding van zijn geschriften 
vervolgd wegens ketterij, omdat hij in zijn geschriften niet uitweidde 
over het beoefenen van magie. Wel ontstond er onder het volk enige 
onrust door de voorspellingen van Nostradamus, omdat sommigen 



 15 

dachten dat hij een dienaar van de duivel was, en anderen zeiden 
dat hij nep of krankzinnig was. Veel meer mensen geloofden echter 
dat de voorspellingen spiritueel van aard waren. Zijn populariteit 
groeide en hij werd één van de beroemdste figuren van de 
Renaissance. Eén van zijn bekendste aanhangers uit die tijd was 
Catharina de’ Medici, vrouw van Koning Hendrik II van Frankrijk. 

     
Voorspellingen voor 2021 
Nostradamus voorspellingen voor 2021: ergste hongersnood uit de 
geschiedenis, zonnestormen en meteorietinslagen, een aardbeving 
die Californië zal vernietigen en zal er een ´zombie-apocalyps´ 
plaatsvinden. 

     
Voorspellingen voor 2022 
Volgens Nostradamus krijgen we last van hoge inflatie en 
hongersnood. Dat eerste is een goede gok van hem, dat laatste 
heeft een ’iets’ minder grote kans om uit te komen. Volgens de New 
York Post die de uitspraken van de middeleeuwse ’ziener’ heeft 
bekeken, zou zelfs kannibalisme niet uitgesloten zijn. De prijs van 
tarwe zal zo hoog worden, dat de mensen uit wanhoop elkaar zullen 
eten. Dan vallen de coronajaren 2020 en 2021 nog best mee. 
Gelukkig hoeven we Nostradamus niet serieus te nemen, de 
voorspellingen van hem komen vaker niet dan wel uit. 



 16 

      
RANDY KOO 
Het artikel 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. 
================================================== 
                    

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

LEVENSLOOP VAN REMBRANDT 
Privéleven (levensloop) 
Rembrandt werd op 15 juli 1606 geboren in de Weddesteeg in 
Leiden. Hij was het 9e kind van in totaal 10, waarvan er 3 vroeg 
overleden. Rembrandt groeide dus op in een gezin van 7 kinderen. 
Hij is vernoemd naar zijn overgrootmoeder Reymptje van Banchem. 

http://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo
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Zijn ouders waren Harmen van Rijn en Neeltje van Zuytbrouck. Het 
was een welgestelde familie. Vader Harmen was molenaar, moeder 
Neeltje was dochter van een bakkersfamilie. Rembrandt oefende 
met etsen vaak op zichzelf of op zijn familie. Dat bespaarde geld 
voor een model. Waarschijnlijk stellen onderstaande etsen van 
Rembrandt zijn vader en moeder voor. 

        
 
Het is niet bekend op welke (basis)school Rembrandt heeft gezeten. 
Van zijn 11e tot zijn 14e zat hij op de Latijnse school in Leiden. Dit 
was de voorloper van het huidige gymnasium ter voorbereiding op 
de Universiteit. Rembrandt was het slimste kind van de familie en 
zijn ouders lieten hem in 1620  inschrijven bij de Leidse universiteit. 
Ze hoopten dat hij dominee zou worden. Op de Latijnse school werd 
echter door zijn tekenleraar Henricus Rieverlinck het uitzonderlijke 
teken- en schildertalent van Rembrandt ontdekt. Deze bracht 
Rembrandt in contact met de meester-schilder Jacob van 
Swanenburg in Leiden. Bij hem volgde Rembrandt van zijn 14de tot 
zijn 17de een opleiding tot kunstschilder. Na een uitstapje naar 
Amsterdam, begon hij op zijn 19e een atelier in Leiden, samen met 
zijn vriend en concurrent Jan Lievens. Op 25 jarige leeftijd vertrok 
Rembrandt naar Amsterdam, waar hij meer kan verdienen. Leiden 
eerde hem met een borstbeeld aan de Witte Singel. Rembrandt 
staat hierop met zijn rug naar Leiden gekeerd, wat symboliseert dat 
hij Leiden ‘de rug toekeerde’. 
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 Borstbeeld Rembrant in Leiden 
 
Op 28 jarige leeftijd trouwde Rembrandt met Saskia van 
Uylenburgh, dochter van de Burgemeester van Leeuwarden. Na 3 
vroeg overleden kinderen werd in 1641 zoon Titus geboren. Negen 
maanden later overlijdt Saskia. In 1669 werd Rembrandt opa van 
kleindochter Titia. Zoon Titus is dan al half jaar overleden. 
Rembrandt heeft niet lang kunnen genieten van het opa zijn. In het 
zelfde jaar op 4 oktober 1669 overleed Rembrandt. Hij werd 
begraven in Westerkerk Amsterdam, 63 jaar oud. Rembrandt heeft 
zijn vrouw Saskia en zijn zoon Titus diverse keren geportretteerd. 

       
Saskia (links) en Titus (rechts) 
 
Schildersleven 
Rembrandt was geen luie schilder. Er zijn ruim 2500 werken van 
hem bekend, waarvan 250 schilderijen; 300 etsen en 2000 
tekeningen. Hij maakte 100 zelfportretten, niet omdat hij ijdel was, 
maar om te oefenen. We kunnen Rembrandt dus wel de selfie-
koning van de Gouden Eeuw noemen. 



 19 

 
zelfportretten van de jonge Rembrandt 
Waardoor is Rembrandt beroemd geworden? Dat was zijn 
beheersing van de clair-obscur, het spel van licht en donker. Dit is 
een techniek waarbij de licht-donkercontrasten sterker worden 
uitgebeeld dan ze in werkelijkheid zijn. Rembrandt heeft ook diverse 
leerlingen opgeleid. Zijn eerste leerling was Gerrit (soms Gerard 
genoemd) Dou uit Leiden. Dou werd een beroemde ‘fijnschilder’. 

 Gerrit Dou 
 
Rembrandt signeerde al zijn werken. In zijn Leidse tijd deed hij dat 
eerst met een R (Rembrandt), daarna met RH (Rembrandt 
Harmenszoon) en weer later met RHL (Rembrandt Harmenszoon 
Leiden). 
.Zakelijk leven 
Rembrandt verdiende redelijk goed, maar leefde boven zijn stand. 
Hij gaf meer geld uit dan er binnen kwam. Hij kocht bijvoorbeeld 
bijzondere kleding en dure kunst en prenten van zijn inspirator 
Lucas van Leyden. Van Lucas kennen we zijn belangrijkste 
schilderij, het drieluik ‘Het laatste oordeel’. 
Toen Rembrandt geld leende van de Amsterdamse burgemeester 
Witsen en hij dat niet kon terug betalen, vroeg deze zijn faillissement 
aan. Dit had tot gevolg dat Rembrandt moest verhuizen van zijn 
grote woning aan de Joodenbreestraat naar een kleine huurwoning 
aan de Rozengracht. Het oude huis van Rembrandt werd in 1911 
ingericht als Museum Het Rembrandthuis. Dit huis stond in 1976 
model voor het 48e Delfts blauwe huisje van KLM. En daarvan is 
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een persoonlijke postzegel uitgegeven, die we hieronder zien op 
een maximumkaart. 
Liefdesleven 
Was Rembrandt een womanizer (vrouwenliefhebber)? Nou, hij heeft 
voor zover wij weten 3 vrouwen ‘versleten’, waarmee ik bedoel dat 
hij die hij alle drie overleefde. In 1633 trouwde hij met Saskia van 
Uylenburgh. Dit was de liefde van zijn leven. Zij overleed in 1642. 
Daarna papte Rembrandt aan met zijn huishoudster en kindermeisje 
Geertje Dircks. Deze wilde met Rembrandt trouwen, maar dat wilde 
Rembrandt niet, want dan zou hij zijn erfenis van Saskia mislopen. 
Dat liep hoog op, waarna Rembrandt ervoor zorgde dat zij werd 
opgesloten in het spinhuis in Gouda. Daarna kwam de volgende 
huishoudster in beeld, genaamd Hendrikje Stoffels. Bij haar kreeg 
Rembrandt zijn dochter Cornelia. Hij was niet met haar gehuwd, dus 
volgens de kerk leefden zij in zonde. Hendrikje werd door de kerk 
berispt voor hoererij; Rembrandt werd ongemoeid gelaten. 
Dat Saskia van Uylenburgh de liefde van Rembrandts leven was, 
blijkt mijns inzien ook uit zijn beroemdste schilderij de Nachtwacht. 
Toen Rembrandt met deze opdracht bezig was, overleed Saskia. De 
Amsterdamse Nachtwacht bestond alleen uit mannen. En wat zien 
we op het schilderij? Een vrouw, als een soort ‘engeltje’ tussen de 
mannen gezet. Ik denk dat Rembrandt uit liefde hier zijn Saskia 
heeft geschilderd. Vergelijkt U haar gezicht maar eens met andere 
portretten die Rembrandt van Saskia gemaakt heeft. Bent U het met 
mij eens? 

  Nachtwacht, Rijksmuseum 
 
Willem Hogendoorn 
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             Leeuwenkop enveloppen 
Toen  ik postzegels begon te verzamelen op ongeveer mijn twaalfde 

(dus zo’n 60 jaar geleden) waren er in Leiden twee 

postzegelhandelaren, allereerst uiteraard De Leidse 

Postzegelhandel in de Vrouwensteeg  (van dhr Lansdaal ) die er nu 

nog zit, maar uiteraard met een andere eigenaar en 

Postzegelhandel van Leeuwen in de Lokhorststraat. Die laatste was 

wel kleiner, maar had toch ook veel en vooral nieuwtjes. Ik weet nog 

dat je je links naar de postzegels ging en rechts naar de 

boekenuitleen. Particuliere bibliotheken waren vroeger heel gewoon 

en in mijn buurt waren er al drie. 

Wat niet iedereen wist dat dhr van Leeuwen speciale enveloppen 

fabriceerde (eigen ontwerp) voor de uitgifte van speciale 

gelegenheidsstempels. 

Als merk stond er rechtsonder: een leeuwenkop. Postbus 122, 

Leiden en een nummer. 

   
Hoeveel hij er gemaakt heeft weet ik niet. Ik bezit er ongeveer 

dertien. De eerste die ik heb is nummer 7 met speciaal stempel “” 

Breda Tentoonstelling Ruimtevaart op Postzegels 12 sept.1964”. 

De laatste envelop die ik bezit is nummer 35 met speciaal stempel  

“IFA 1969”’ 
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Er is mij verder weinig bekend, bijv. welke was nummer 1 en tot hoe 

lang is dit doorgegaan (dus wat is het laatste nummer) ?? 

Misschien zijn er leden die ook deze enveloppen hebben of er meer 

van weten. Ik zou dat graag willen weten. 

 
 

Een klein “foutje” maakte dhr van Leeuwen met nummer 15 

“Huwelijk van Beatrix en Claus”. Door gebrek aan een postzegel 

fabriceerde hij  een zelfklevende getande “zegel” (plakplaatje) en 

een nepstempel (zie afbeelding) 

G.A.van Albada   (gavanalbada@casema.nl) 

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

Rumoer om oude postzegel van Charles en Diana 
 

 
Ik las in een blad (geen postzegelblad) het volgende over een postzegel 
met Charles en Diana van Engeland uit 1981 (!): 
“Op social media zorgt een oude postzegel van prinses Diana en prins 
Charles voor de nodige ophef. Hoewel het koninklijk paar er prachtig 
uitziet op de zegel; vinden mensen het lengteverschil tussen de twee wel 
erg groot. 
Prinses Diana ziet er nogal klein uit vergeleken met prins Charles en dat is 
heel opvallend gezien het feit dat de twee exact even lang waren. Charles 

mailto:gavanalbada@casema.nl
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en wijlen Diana waren beiden 1.78 meter !. “ Persoonlijk (red.) denk ik dat 
het meer om de compositie van de ontwerper ging aangezien ook het 
hoofd van de koningin Elisabeth altijd op de Engelse zegels moet staan 
(i.p.v. de landsnaam). 
Dat het ook anders kan laten bijvoorbeeld de postzegels van Australië en 
Eiland Man zien. 
 

       

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

Michel online catalogus beschikbaar voor leden 

Het is niet bij alle leden bekend, dat de Leidsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars over een abonnement op de Michel Online 

Katalogus beschikt.  

Als u eens een tijdje van de digitale versie van de wereldcatalogus 

van Michel gebruik wilt maken stuurt u een mailtje naar 

freekversteegen@hotmail.com. U krijgt dan de benodigde 

gebruikersnaam en een wachtwoord. En als u er klaar mee bent, 

veranderen we het wachtwoord en kan er weer een ander lid aan de 

gang om zijn of haar filatelistische kennis via de Michel te vergroten. 

Mocht u er moeite mee hebben om uw weg over de website te 

vinden, dan maken we een afspraak en kom ik bij u langs om een 

beetje instructie te geven. 

Freek Versteegen 

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

SLEUTELTJE 

TE KOOP: 9 albums/stockboeken (4 Poststukken albums, 5 
wit-zwarte stockboeken) Details op aanvraag. Vaste prijs  
(voor de 9 stuks) 15 Euro.  (gavanalbada@casema.nl) 
=============================================== 

 

mailto:freekversteegen@hotmail.com


 24 

De “Leidse” in 1960 
In 1960 bestond de L.V.v.P.V 20 jaar. Ook toen werden er twee 
speciale enveloppen uitgegeven (in een onhandig lang formaat, wie 
had dat in godsnaam bedacht?). 
Er waren twee verschillende speciale stempels n.l. “Dag van de 
Postzegel” met een bijbehorend speciaal aantekenstrookje met tekst 
“20 jaar LVvPV/Dag van de Postzegel” en een speciaal stempel 
“48ste Nederlandse Filatelistendag”, met ook een bijbehorend 
aantekenstrookje. 

 

                   
 Ook was er een briefkaart met dezelfde tekening en een speciaal 
stempel, voor zover ik weet alleen met “Dag van de Postzegel”, 
maar mischien heeft een van de leden ook nog een andere kaart 

        
 Daarnaast ben ik ook een “gewoon” formaat envelop 
tegengekomen met tekst van de postzegeltentoonstelling in de 
lakenhal. (wie heeft deze envelop verzorgd ?  
wie weet hier meer van ?) 
====================================================                        
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“Leidse” machinestempels  (G.A.van Albada) 

Machinestempels met een algemene text bijv. “adresseer volledig” 

(afb1. 1945) werd in heel Nederland gebruikt. En zo zijn er nog veel 

meer met algemene teksten. 

Er zijn echter ook machinestempels die specifiek op Leiden slaan. 

Een heel bekende is voor de 3 oktober feesten, die elk jaar werd 

gebruikt. Soms zit de “vlag” links en andere keer rechts. Voor de 

motiefverzamelaar is uiteraard de vlag links te prefereren. (afb.2) 

Het blijft met machinestempels  toch altijd moeilijk, het mooiste is de 

afdruk op een dienstenvelop. Daar hoefde immers geen zegels op 

(zie afb.3: Landbouw in de Randstad-Plantsoen Leiden” uit 1961) 

 Andere machinestempels die ik in mijn bezit heb (er zullen nog wel 

meer bestaan) zijn: 

“Leyden Goedt; Industrie en vaktentoonstelling” 1938 

“Lustrum Leiden” 1950 

“Rembrandt als leermeester” 1956 

“Romantiek en Bloemen Leiden” 1957 

‘’Leiden Accordeonstad” 1967 

“Tentoonstelling Objekten te Leiden” 1968 

“100 jaar Roeiverening NJORD” 1974 

“350 jaar Pilgrim Fathers Leiden” 1970  (2 verschillende typen 

machinestempels) 

 

 1.    2. 
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  3  4. 

 5.  6. 

 

 7.  8. 

9.  10. 

 11a  11b 

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

WWW.POSTZEGELBLOG.NL 

Op www.postzegelblog.nl  verschijnen regelmatig leuke en 

interessante artikelen op het gebied van de filatelie. Ook onze leden 

Hero Wit, Randy Koo en Willem Hogendoorn publiceren met 

regelmatig hierop. Kijk u er eens naar !! 

 

http://www.postzegelblog.nl/
http://www.postzegelblog.nl/
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Een oud stukje uit het Leids Dagblad van 17 dec. 1964   
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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 bijzondere mededeling, zoals een bepaalde lezing bijvoorbeeld, ik 
deze zo snel mogelijk op onze site plaats. U bent dan zo snel mogelijk op 
de hoogte van bepaalde gebeurtenissen, 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 

http://www.lvpv.nl/
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