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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 & 2e.penningmeester 
C. Verlooij 
J.W.Frisolaan 15,  2252 HC Voorschoten 

☎ 071-5619264  ☒ vphwph@gmail.com 
 
Secretaris & Ledenadministrateur 
P.J. van de Kasteele 
Oude Vest 109b, 2312 XV Leiden 

☎ 071-8889405  ☒ kasteeledrost@casema.nl 

 
2e. Secretaris 
R. de Rijk 
Aletta Jacobsstraat 67 
2401 KL  ALPHEN A/D RIJN 

☎ 0633712801  ☒ rderijk42@gmail.com 

 
Penningmeester 
M.F.Th. Versteegen 
Servatiusstr. 1, 2382 XR Zoeterwoude 

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

IBAN: NL11INGB0000390926 t.n.v. Penn. 
Leidse Ver.v.Postzegel Verzamelaars 
 
Bestuurlid Alg, & PR 
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  
Aankopen contant of eigen betaling op: 

mailto:edommelen@hotmail.com
mailto:vphwph@gmail.com
mailto:kasteeledrost@casema.nl
mailto:mft.versteegen@wxs.nl
mailto:gavanalbada@casema.nl
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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 

 
 
 
 

mailto:h.d.scheer@ziggo.nl
mailto:keesklerks@ziggo.nl
http://www.lvpv.nl/
mailto:gavanalbada@casema.nl
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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.8/11. Verslagen 

Blz. 11. Leidse Hulppostkantoren.  G.A.v.A 

Blz.12/13. Postzegel over de Burcht van Leiden 

  W. Hogendoorn 

Blz.13/16. Pseudoniemen en Bijnamen. W.Hogendoorn 

Blz.16/20. Utrecht 900 Jaar Stadsrechten.  R.Koo 

Blz.21. “Nog even de Cryptozegels” G.A.van Albada 

Blz.22. Eėn Poststuk voor 2 collecties. G.A.v.Albada 

 

AGENDA  2023 
(LET OP ACTUEEL NIEUWS OP ONZE WEBSITE!!!)  
 
Ledenbijeenkomsten met veiling: 
In de Goede Herderkerk (Meerburgkerk)  Hoge Rijndijk 18, 
Zoeterwoude 
Donderdag   26 januari 
Donderdag  23 februari 
Donderdag  23 maart 
 
Ruilavonden: 
In de Lepelaar, Leiden 
Vrijdag   20 januari 
Vrijdag   17 februari 
Vrijdag  17 maart 
 
Sleutelpost:  Sluitingsdatum volgend nummer:15 maart 
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VAN DE REDACTIE 
 
Beste leden, voor u ligt alweer de nieuwe Sleutelpost met een aantal 
leuke artikelen. Kijk u ok eens of u iets interessants hebt om te melden; 
ik maar er wel een stukje van. 
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. 
 

De redactie en het bestuur wenst u een 

voorspoedig en gezond 2023 !! 

 
 

VAN DE VOORZITTER 
 
Sinterklaas is weer achter de rug en voor iedereen met kinderen maar 
bij onze leden vooral  kleinkinderen is dit hoop ik weer een gezellig 
feest geweest. Over een kleine 2 weken vieren we Kerst en kort 
daarop Oud en Nieuw. 
Ik hoop dat u allen fijne feestdagen hebt gehad en weer helemaal klaar 
staat voor het nieuwe postzegeljaar. Het ziet er naar uit dat Covid ons 
niet opnieuw in de wielen zal rijden, maar je weet het nooit. Blijf 
voorzichtig en bij twijfel laat je testen. 
 
Ik wens u een voorspoedig, gezond en postzegelrijk 2023 toe. 
 
Het aantal leden blijft langzaam terug lopen en dat raakt onze 
financiën. De Sleutelpost is vervangen door een eenvoudigere uitgave 
en dat bespaart zo’n € 800 per jaar. Voor volgend jaar is al besloten de 
contributie niet te verhogen. Onze reserve laat dat gelukkig toe. 
Het heeft onze voorkeur de contributie ook in de komende jaren niet (te 
veel) te laten stijgen. 
 
Ik hoop velen van u weer zo spoedig mogelijk te zien op een van onze 
verenigingsavonden. 
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Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de 
LVVP op donderdag 22 september 2022 in de Goede Herder 
kerk in Zoeterwoude. 

Aanwezig 29  leden  
1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet ieder welkom, in het 
bijzonder het aanwezige erelid, de heer Pieters. De heer Hogeboom 
heeft zich afgemeld. 
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 helaas onze leden de heren J. Kleine en 
G.A.A. Kuyper zijn overleden. Hij verzoekt de aanwezigen op te staan 
en een minuut stilte in acht te willen nemen.  
Het verslag van de Rondzenddienst heeft in de Sleutelpost gestaan. 
Aangezien de kascontrolecommissie nog geen oordeel heeft kunnen 
uitspreken wordt dit agendapunt verplaatst naar de vergadering in 
oktober. De secretaris meldt dat er op de tafel een aantal Franse 
tijdschriften en exemplaren van de catalogus van Smit Philately liggen. 
4. Begroting 
De begroting heeft in de Sleutelpost gestaan. Ondanks alle 
onzekerheden van dit moment heeft de penningmeester een sluitende 
begroting kunnen maken. De vergadering stemt in met de begroting. 
5.Contributie 2023 
De penningmeester stelt voor om de contributie voor 2023 te 
handhaven op € 41,50. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
6. Veiling   De veiling heeft een vlot verloop.  
7. Doe eens een gooi puzzel    De  eerste prijs wordt gewonnen door 
Mevrouw Verlooij met 6 antwoorden goed. 
8.Halve Euro loterij   De heer W. de Wit wint de eerste prijs 
9.Rondvraag   Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
10.Gratis verloting  De heer G. Anker wint de eerste prijs. 
11.Sluiting    De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en 
hoopt dat allen op de komende vergadering op donderdag 27 oktober 
weer aanwezig zullen zijn. 
Daarna sluit hij de vergadering. 
P.J. van de Kasteele ,  17 oktober 2022 
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Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de 
LVVP op donderdag 27 oktober 2022 in de Goede Herder 
kerk in Zoeterwoude.    Aanwezig 23  leden  
1.Opening 
Bij afwezigheid van de voorzitter zit de secretaris de vergadering voor. 
Hij opent de vergadering en heet ieder welkom, in het bijzonder het 
aanwezige erelid, de heer Pieters. De dames De Rijk en Verlooij, en de 
heren Van Dommelen, Hogeboom en Verlooij hebben zich afgemeld. 
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 helaas ons lid mevrouw W.J. den Boeft-
v.d.Dool is overleden. Hij verzoekt de aanwezigen op te staan en een 
minuut stilte in acht te willen nemen.  
De heer Van Melle heeft nog een aantal “Pilgrim” velletjes met 10 
postzegels van € 0,44. Belangstellenden kunnen die bij hem kopen. 
Op 25 november wordt weer een veiling gehouden in Noordwijk. Voor 
belangstellenden liggen er flyers op het buffet.     
4. Jubilarissen  Mevrouw C. Molenaar is dit jaar 40 jaar lid, de heer P. 
van Houten 25 jaar. De vereniging feliciteert hen met dit jubileum. Zij 
zijn helaas niet in de vergadering aanwezig. De secretaris zal hen het 
speldje, behorende bij het jubileum toezenden. 
5. Verslag Rondzenddienst. 
Het verslag van de Rondzenddienst heeft in de Sleutelpost nr 223 
gestaan. Door een probleem met de bank kon de Kascontrole 
commissie in september niet tot een oordeel komen. Dit probleem is nu 
opgelost. De heer J.J. van As leest namens de Kascontrolecommissie 
hun verslag voor. De leden wordt geadviseerd akkoord te gaan met het 
verslag van de Rondzenddienst en de heer Pieters decharge te 
verlenen. De vergadering stemt hier, onder applaus, mee in. 
6. Veiling   De veiling heeft een vlot verloop.  
7. Doe eens een gooi puzzel   De  eerste prijs wordt gewonnen door 
de heer Huut, met 6 antwoorden goed. De heer van ’t Zelfde, die ook 6 
goede antwoorden heeft, krijgt de tweede prijs en een eervolle 
vermelding. 
8.Halve Euro loterij  De heer J. Pieters wint de eerste prijs. 
9.Rondvraag  De heer Verbeek vraagt of op de veilinglijsten ook de 
kwaliteit kan worden vermeld, bv postfris, gestempeld, enz. De heer de 
Wit antwoordt dat op de veilingen van de afgelopen maanden alleen 
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massawaar is geveild. Daarbij is zo’n kwalificatie niet aan de orde. 
Zodra er weer losse postzegels worden geveild zullen er kwalificaties 
worden vermeld.Verder vraagt de heer Verbeek of het mogelijk is om 
de Sleutelpost in kleur te mailen aan de leden die hun mailadres 
opgeven. De heer Van Albada antwoordt dat elke Sleutelpost altijd in 
kleur op de website wordt geplaatst.  
10.Gratis verloting   Mevrouw Hogervorst wint de eerste prijs. 
11.Sluiting   De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en 
hoopt dat allen op de komende vergadering op donderdag 24 
november weer aanwezig zullen zijn. 
Daarna sluit hij de vergadering. 

P.J. van de Kasteele    1 november 2022 

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

Kort verslag van de algemene ledenvergadering van de 
LVVP op donderdag 24 november 2022 in de Goede Herder 
kerk in Zoeterwoude    Aanwezig 23  leden  
1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder welkom, in het 
bijzonder het aanwezige erelid, de heer Pieters. De heren G. Anker, 
Hogeboom en T de Wit hebben zich afgemeld. 
2.Verslag van de vorige vergaderingen 
Het verslag van de vorige vergadering heeft ter inzage gelegen. De 
vergadering gaat daarmee akkoord. 
3.Mededelingen.   Er zijn geen mededelingen. 
4. Veiling   De veiling heeft een vlot verloop.  
5. Doe eens een gooi puzzel 
De  eerste prijs voor de “Doe eens een gooi” puzzel wordt gewonnen 
door de heer S. Wortman. met 5 antwoorden goed.  
6.Halve Euro loterij   Mevrouw M. Dobbe wint de eerste prijs. 
7.Rondvraag   Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
8.Gratis verloting  De heer S. Wortman wint de eerste prijs. 
9.Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat allen 
op de komende vergadering op donderdag 22 december weer 
aanwezig zullen zijn. 
Daarna sluit hij de vergadering. 
P.J. van de Kasteele ,  28 november 2022 
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================================================= 
Leidse hulppostkantoren 
 
Momenteel zijn er geen echte postkantoren meer, maar 
agentschappen bijv. in de Primera winkels. Hoe anders was het 
vroeger, Overal had je dichtbij een hulppostkantoor (agentschap) 
meestal in een tabakszaak. Zij hadden hun eigen poststempels. 
Hieronder een voorbeeld van Leiden- Hoogewoerd: 
 

         
Deel van een adreswijzigingskaart die ik tegen kwam. 
 
(wordt vervolgd) 



 12 

Postzegel over de Burcht van Leiden 
In september bracht PostNL in de serie ‘Kijk op Nederland’ een 
postzegelvel uit over Zuidholland. Dit vel bestond uit 5 ‘commercieel-
persoonlijke’ postzegels met daarop luchtfoto’s van Zuid Holland. Op 
één van deze postzegels was een luchtfoto van de Burcht van Leiden 
te zien. Altijd leuk voor een Leidse filatelist en stadsgids zou je denken. 
Ik vind het echter geen geweldige luchtfoto van de Burcht. 
 

           
 
Leiden’s ontstaan begon daadwerkelijk vorm te krijgen rond het jaar 
1000, toen een gehucht ontstond uit de permanente nederzetting aan 
de oever van de Rijn. In het begin van de 11e eeuw braken er roerige 
tijden aan, waarna een soort burcht werd gebouwd. Deze bestond uit 
een 12 meter hoge heuvel, omgeven door palissaden. De heuvel werd 
door mensenhanden opgeworpen. Zo’n heuvel werd een “motte” 
genoemd. Later verdween deze omheining om plaats te maken voor 
een zware ringmuur met kantelen, schietgaten en poorten. 
 
Filatelistisch is de Burcht vastgelegd in het bijzondere stempel van 10 
oktober 1960, ter gelegenheid van de viering van de Dag van de 
Postzegel in Leiden.  
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Verder is de toegangspoort van de Burcht te zien op een sluitzegel van 
de Leidse VVV uit 1908. Hoewel deze zegel niet filatelistisch is, is het 
wel leuk om deze op een oude briefkaart tegen te komen.  
Op deze briefkaart ziet U een aantal stempels: 
Rechtsboven: Leiden 25 augustus 1908. Dit is het “vertrekstempel” uit 
Leiden 
Linksboven:  Breda 26 augustus 1908. Dit is het “aankomststempel” in 
Breda. De PTT bezorgde in 1908 dus een kaart uit Leiden al in één 
dag in Breda. Dat lukt nu niet altijd meer. Linksonder: VVV-stempel  
Oud Leiden 1908  Tenslotte nog het bestellersstempel A 5, wat 
betekent dat postbode ‘5’ deze briefkaart op zijn eerste ronde heeft 
meegenomen en besteld. 
 
Willem Hogendoorn 
=================================================== 

Pseudoniemen en Bijnamen 
Heeft U wel een pseudoniem gebruikt? Een pseudoniem (schuilnaam) 
is een zelfgekozen aangenomen naam. Soms maken schrijver er om 
verschillende redenen gebruik van. Er dan zijn er ook nog bijnamen, 
artiestennamen en rolnamen. Wat is het verschil? 
Bijnaam ‘Willem de Zwijger’ 
Als een ander een naam voor iemand verzint, spreken we niet van een 
schuilnaam maar van een  bijnaam, zoals Willem de Zwijger voor 
Willem van Oranje. Bijzonder is dat hij die bijnaam (waarschijnlijk) pas 
kreeg na zijn dood. Willem van Oranje was bepaald geen stille jongen. 
Volgens de Leidse hoogleraar Robert Fruin was de bijnaam Willem de 
Zwijger meer een aanduiding voor ‘sluwe Willem,’ omdat hij zijn 
diepere bedoelingen niet prijsgaf. De hertog van Alva zou eens gezegd 
hebben: 'Men moet zich hoeden voor de zwijgende Willem.’ In 1981 
maakte het duo Henk Spaan & Harry Vermeegen het liedje ‘Stille 
Willem.’ Zouden zij geïnspireerd zijn door Willem de Zwijger? 
 

  Willem de Zwijger 
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Scheldnaam 
André van Duin had in 1976 de carnavalskraker ‘Willempie.’  Hij zong: 
Willempie is een raar geval.’ Twee onderwijskrachten spanden, met 
financiële steun van ouders van gehandicapte kinderen, een kort 
geding aan tegen Van Duin. Zij zagen in ‘Willempie’ en in het filmpje 
van AVRO's Toppop een duidelijke typering van een minder begaafd 
iemand. Tot een kort geding kwam het niet. De eisers namen 
genoegen met een openlijke verklaring van Van Duin, waarin hij stelde 
nooit de bedoeling gehad te hebben om iemand te beledigen of te 
kwetsen. Ondanks alle ophef werd Willempie een hit. 
Ik heet ook Willem en was toen 21. Ik vond dat liedje niet echt leuk, 
herinner ik me. André van Duin is trouwens de artiestennaam van 
Adrianus Marinus Kyvon. Ik denk dat André de naam ‘Kyvon’ ook een 
‘raar geval’ vond, en hij daarom onder de artiestennaam ‘van Duin’ 
verder door het leven ging. 
 

                       
Bijnaam door rol 
Als een acteur vaak een bepaalde rol speelt, gaat die ‘rol-naam’ een 
soort pseudoniem worden. Tom Manders trad vaak op als ‘Dorus,’ wat 
tot gevolg had dat veel mensen dachten dat hij Dorus heette. 
 
Schrijvers en pseudoniemen 
Een pseudoniem kan ook verwijzen naar de hoedanigheid van de 
persoon, zoals Multatuli (Latijn voor ‘ik heb veel geleden’).  Dit 
pseudoniem was van Eduard Douwes Dekker. Hem kennen we van 
zijn boek ‘Max Havelaar’. De schrijver Nicolaas Beets schreef het boek 
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Camera Obscura onder het pseudoniem ‘Hildebrand’. Hij gebruikte dit 
uit onzekerheid over de waarde van zijn werk. 
 

  Multatuli         Beets 
 
Latiniseren 
Een heel ander fenomeen was het latiniseren van namen. Dan wordt 
een naam in het Latijns omgezet. Dit deed men voor meer prestige. De 
eerste (echte) rector magnificus van de Leidse universiteit heette Joost 
Lips uit België. Hij vond dat niet echt lekker klinken en latiniseerde zijn 
naam in Justus Lipsius. Zeg nou zelf, dat klinkt toch veel beter?  
 

  Joost Lips alias Justus Lipsius 
 
En dan hebben we ook de Nederlandse rechtsgeleerde Hugo de Groot. 
Ook hij vond zijn naam ‘de Groot’ in het Latijns beter klinken en ging 
verder door het leven als Hugo Grotius. U kent hem ongetwijfeld van 
zijn ‘vlucht in een boekenkist’ uit slot Loevestein. Op onderstaande 
briefkaart zien we hem met zijn gelatiniseerde naam Hugo Grotius. 
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Rembrandus 
Latinisering van namen was alleen gebruikelijk in de kringen van de 
wetenschap. Rembrandt komt in de archieven echter ook voor als 
‘Rembrandus’. Hoe kwam dat? Rembrandt was de 4e zoon van de 
familie Van Rijn. Hij hoefde niet op de molen van zijn vader te werken. 
Dat dezen zijn 3 broers al. Bovendien was hij de slimste van de familie. 
Zijn ouders schreven hem daarom in 1620 (dus toen hij 14 jaar was) in 
op de Leidse universiteit. Ze hoopten dat hij dominee zou worden. Dat 
was in die tijd een eervol beroep. In het archief van de Universiteit is 
die inschrijving terug gevonden en stond hij ingeschreven als 
Rembrandus.  Hij ging als voorbereiding voor de universiteit naar de 
Latijnse school. Daar werd zijn buitengewone tekentalent ontdekt, en 
na een paar jaar switchte Rembrandt naar een opleiding voor 
kunstschilder. En gelukkig maar, want van dominee Rembrandus zou 
niemand meer iets gehoord hebben. 
 
Willem Hogendoorn 
=================================================== 

UTRECHT 900 JAAR STADSRECHTEN 

Gemeente 

Utrecht is de hoofdstad van de provincie Utrecht. Met 361.924 
inwoners op 31 januari 2022 is Utrecht qua inwonertal de vierde 
gemeente van Nederland. Deze inwoners zijn verdeeld over vier 
woonplaatsen, te weten Utrecht met 308.965, Haarzuilens met 555, 
Vleuten met 27.810 en De Meern met 21.815 inwoners. De 
agglomeratie Utrecht telde per 1 januari 2019 712.700 inwoners. 
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Geschiedenis 

Utrecht is een van de oudste steden van Nederland. Het is ontstaan als 
een Romeinse fortificatie aan de Limes. In de zevende eeuw werd op 
de plaats waar dit fort zich bevond een kerkje gebouwd en in de 
eeuwen erna verrezen hier grotere kerken. Van daaruit werden grote 
delen van het huidige Nederland gekerstend. In 1122 kreeg Utrecht als 
een van de eerste steden in het huidige Nederland stadsrechten. 
Dankzij zijn ligging aan de rivier de Rijn groeide Utrecht in de 13e en 
14e eeuw uit tot een van de belangrijkste handelssteden van Europa. 
Met de opkomst van het graafschap Holland verplaatste deze handel 
zich daarheen en werd Utrecht minder belangrijk, hoewel Utrecht tot in 
het begin van de 16e eeuw de grootste stad van Nederland bleef. In 
het jaar 1808 was Utrecht kortstondig de hoofdstad van het Koninkrijk 
Holland. Ten tijde van de industriële revolutie was Utrecht het centrum 
van de nationale staal- en spoorwegindustrie. 

 
Nederland (2007): Mooi Nederland – Utrecht (met de railinfra, de 
Domtoren) 

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland en de tweede 
economie in de noordvleugel van de Randstad, na Amsterdam. De 
regio Utrecht behoort tot de meest concurrerende economische regio’s 
in Europa. De stad is het wegen- en spoorwegknooppunt van 
Nederland. Met een doorvoer van meer dan 57 miljoen reizigers per 
jaar is Utrecht Centraal het grootste station van Nederland. Mede 
hierom hebben veel bedrijven en instanties er hun hoofdvestiging, 
waaronder bol.com, de NS, Prorail, de Jaarbeurs, de Rabobank, De 
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Volksbank, DHL, Capgemini, ASR Nederland, Aalberts en vakbond 
FNV. Bovendien zetelen in de stad een aantal agentschappen en 
zbo’s, zoals de Inspectie SZW, de Inspectie van het onderwijs, de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het College ter beoordeling van 
Geneesmiddelen en de Nederlandse Zorgautoriteit. Verder hebben het 
College voor de Rechten van de Mens, de Centrale Raad van Beroep 
en het Parket CVOM er hun zetel. 

 Nederlandse Spoorwegen 

De Nederlandse Spoorwegen (NS), is de grootste vervoerder van 
passagiers op het spoor in Nederland en bestaat al sinds 1938. 
Vroeger was het een semioverheidsbedrijf. Tegenwoordig is het een 
naamloos vennootschap (NV), waarvan de regering de enige 
aandeelhouder is. NS vervoerde in 2019 dagelijks zo’n 1.000.000 (een 
miljoen) passagiers. Nederland heeft het drukst bereden 
spoorwegennetwerk van Europa. Daarom heeft NS een dienstregeling, 
een plan hoe de treinen rijden. Die dienstregeling moet vaak 
aangepast worden, bijvoorbeeld wanneer er een nieuw station komt of 
een trein harder mag rijden. NS is verantwoordelijk voor ongeveer 
5500 treinen en ook voor de 410 stations, die beheerd worden door 
ProRail én NS. 

  

Universiteit Utrecht 

 
Nederland (1936): 300 jaar Universiteit Utrecht. 

De Universiteit Utrecht was lang de grootste universiteit van Nederland 
en is nu de op een na grootste van het land na de Universiteit van 
Amsterdam. Utrecht huisvest behalve de Universiteit Utrecht en de 
Hogeschool Utrecht nog een andere universiteit, de Universiteit voor 
Humanistiek. Mede daardoor zijn er zo’n circa 65.000 studenten 
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woonachtig in de stad. Dat is ongeveer een zesde van het totaal aantal 
inwoners. Utrecht staat daarom ook wel bekend als een echte 
studentenstad. 

 
Nederland (2011): 375 jaar Universiteit Utrecht. 

 
 Monumenten 

Utrecht is de tweede monumentenstad van Nederland. Tweeduizend 
jaar bouwgeschiedenis gaat niet ongemerkt aan een stad voorbij. In 
Utrecht is die geschiedenis overal aanwezig. Het samenspel van 
gebouwen en structuren vormt het materiële kapitaal van Utrecht. Zo 
weerspiegelen de kerken, kloosters, huizen, grachten, werven en 
straatpatronen bijna duizend jaar geschiedenis. Nog meer 
geschiedenis is verborgen onder de grond, in het archeologisch 
bodemarchief. 

 
De gemeente Utrecht ongeveer 1400 rijksmonumenten en 1600 
gemeentelijke monumenten. Daarnaast staan er diverse panden op lijst 
om te worden aangewezen als monument. Verder kent de gemeente 
circa 500 beeldbepalende panden. 
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Nederland (2014): Utrecht -het Duitse Huis, de Molen Rijn en Zon, en 
de Watertoren Heuveloord. 

  

Kerkenstad 

         
Nederland (1986): Interieur Domkerk, het Duitse huis, 350 jaar 
Universiteit Utrecht. 

Utrecht is de hoofdzetel van de Katholieke Kerk in Nederland en van 
het Aartsbisdom Utrecht. De Domtoren is met 112,5 meter de hoogste 
kerktoren van Nederland en het symbool van de stad. 

Randy Koo 
Het artikel is van redactiewege behoorlijk 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. 
=================================================== 

 
 
 

http://www.postzegelblog.nl/author/randy-koo
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Nog even de CRYPTO zegels 
U begrijpt het al. Ik kon het niet laten om toch een crypto zegel te 
bestellen. Abonnees krijgen hem gewoon als nieuwtje geleverd. 
Hij zit in een vouwenvelop met randen die je er kan afscheuren. Zijn ze 
eraf gescheurd dan heeft er al iemand in gekeken, (afb.1 en afb2) 
 

       
 
Scheur je de randen eraf dan is de zegel als een soort telefoonkaartje 
(weet u dat nog??). 
De zegel zelf is zelfklevend en er staat ipv bijv 1 een “R” van registered 
(Aangetekend) (afb.3) 

                 
Aan de achterzijde is een veiligheidslabel met de digitale code, 
waarmee je hem eventueel kan verkopen.  
Als de Q-R code op de postzegel scant dan zie je welke kleur de 
digitale versie heeft. 
Is dat belangrijk ? Ja,ja, want niet elke kleur heeft dezelfde oplage. 
Velen hebben dus een groot aantal gekocht in de hoop op een 
zeldzame (digitale!!) kleur. De gewone kleuren worden op marktplaats 
nu al per tien aangeboden (geopend uiteraard, om de kleur te zien) 
Bij de Nederlandse zijn er de kleuren rood, blauw, groen, geel en 
zwart, waarbij de rode kleur de zeldzaamste is. Helaas is de mijne 
zwart, dus gewoon 9,05 Euro waard. 
De rode kleur is op marktplaats aangeboden voor 2500,00 euro, maar 
een echt bod was er toch voor 400,00 euro.  
(De oplagen van de verschillende kleuren was: Rood 1.400; Geel 
9.334; Blauw 18.666; Groen 37.334; Zwart 73.260) 
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Eén poststuk voor twee collecties. 

         

Afgebeeld is hier een aangetekende brief gefrankeerd met 5c. en 15 c. 
Willem III, gelopen van Leiden 11 dec. 1882 naar Roermond, voorzien 
van het allereerste horizontale aantekenstrookje.  Dit eerste strookje 
werd ingevoerd op 1 juli 1882 en is slechts een vrij korte tijd in gebruik 
geweest. Een nieuw vertikaal strookje werd ingevoerd in september 
1883.   De meeste brieven dateren daarom van 1882-1883, maar mij is 
ook een brief bekend van een kleine plaats uit 1885. Daar werden 
kennelijk niet veel aangetekende brieven verzonden. De brief is helaas 
niet in optimale conditie, maar aangezien er maar weinig complete 
brieven te koop zijn met dit eerste strookje én met een duidelijk 
leesbaar stempel, ben ik blij dat ik deze in mijn verzameling heb. 

Niet alleen omdat het een brief is voor de collectie aantekenstrookjes, 
maar ook omdat ik deze kan gebruiken in mijn streekverzameling 
“Leiden”.  De brief is verzonden van de “Nederlandsche Gustaaf-Adolf 
Vereeniging”  te Leiden Deze vereniging is een protestants-christelijke  
weldadigheids organisatie gesticht in 1853. 

(G.A. van Albada, Eerder verschenen  in Jublleumboek van Po&Po 

2016) 
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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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