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Issoria
wordt donateur!
IBAN: NL75ABNA0892838426

Postadres en secretariaat:

Burggravenlaan 11,

2313 HM Leiden

telefoon : (071) 514 22 75

fax : (071) 513 76 50

e-mail : info@issoria.nl

www.issoria.nl

Deze advertentie wordt gesponsord

door ons erelid  L. Vijlbrief

HOSPICE ISSORIA

Deze advertentie is geïnspireerd door

ons lid mevr. N.M.E. van Oosten-Neuwahl

Donateur van

‘Stichting de Postzegelvriend’

kunt u al zijn voor minimaal € 15

per jaar. Dit bedrag kunt u over-

maken op giro 651629 t.n.v. Pen-

ningmeester De Postzegelvriend te

Alkmaar. Aan deze Stichting is

ook de ANBI status verleend,

zodat u uw donaties en/of giften

fiscaal kan aftrekken.

Deze advertentie wordt gesponsord door

Bep en Frans Hemelop te Leiden

Speciale actie? Geverslijn:
0900 - 20 20 041

€ 0,01 per minuut

Steun het KWF
Kankerbestrijding.

De Nederlandse

Hartstichting wil

met voorlichting

de kennis over

hartfalen ver-

groten.

Daar hebben wij

uw steun heel

hard bij nodig.

Voor al onze activiteiten.

Wilt u meer weten over de

Nederlandse Hartstichting ?

Deze advertentie wordt gesponsord

door ons erelid W. Groenewegen

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL

HOLLANDS GLORIE
Camplaan 8, 2103 GW  Heemstede
Tel.: (023) 547 74 44, fax (023) 529 16 05

Speciaal voor:

Verenigd Europa, D.D.R., Indonesië, Verenigde Naties,

West- en Oost-Europese landen.

Grote keus voor de motiefverzamelaar.

Van Vollenhovenkade 5,
2313 GG  Leiden

telefoon (071) 514 90 92

Verzorgt en adviseert:

Boekhoudingen, Belasting-

zaken & Verzekeringen

Voor particulieren,
midden- en kleinbedrijf.

J.W. Frisolaan 15  -  2252 HC  -  Voorschoten  -  tel.: 071-5619264

Thema’s: o.a. motoren, schepen, vliegtuigen, vogels en vuurtorens

Wereldnieuwtjesdienst
Wij kunnen u alle nieuwe uitgiften van alle

landen leveren: o.a. Nederland, Nederlandse

Antillen, Aruba, Indonesië, België, Italië,

Luxemburg, Duitsland, Kanaaleilanden,

Zwitserland, Engeland, Ierland, Estland,

Letland, Litouwen, Israël, Australië en

Nieuw Zeeland.

Ook veel gebruikte zegels van Nederland,

Nederlands-Indië en Curaçao.

U kunt uiteraard ook op thema geleverd

krijgen: motoren, vliegtuigen, vogels, sche-

pen en vuurtorens.

Albums
Wij kunnen u alle bekende merken leveren

en hebben bijna alle artikelen van Davo en

Importa in voorraad.

Voor muntenverzamelaars verkopen wij

alleen accessoires.

Verzendkosten komen voor uw rekening.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag

zijn wij geopend van 10 t/m 17 uur.

Onze website: http://www.vph-wph.nl/
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Ledenmutaties

Nieuwe leden:
W. Hoogendijk Leiderdorp

H.A.M.M. Meijer Leiderdorp

Overleden:
G.P.J. Corba Leiderdorp

J.W. Neuteboom Leiden

Wij wensen de nabestaanden alle sterkte

om dit verlies te dragen.

In memoriam
G.J.P. Corba (1933 - 2014)

Ger Corba was meer dan tien

jaar de ‘motor’ van het

veiling-programma.

Veel administratieve

rompslomp is verdwenen.

De veilingmeesters - en de

leden - zijn er nog steeds

blij mee.

Ger was 46 jaar lid bij ons.

Wij danken hem voor zijn

trouw en zijn medewerking.

Moge Ger Corba rusten in vrede.

Veilingmeesters en bestuur

Agenda

Bij de omslag:

Leiden - Stadhuis - tussen 1890 en 1905

repro-nr: LC-DIG-ppmsc-05824 - Library of Congress - Public domain.

In memoriam
J.W. Neuteboom (1923 - 2014)

De heer Neuteboom was meer dan 20 jaar

sectiehoofd bij onze rondzenddienst.

Hij was 34 jaar lid en jarenlang een van de

trouwste bezoekers van onze bijeenkomsten.

Wij danken hem zeer voor zijn trouw en zijn

medewerking.

Moge de heer Neuteboom rusten in vrede.

Rondzenddienst en bestuur
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SLEUTELTJE
GEZOCHT:

verzamelaars Nederlandse Aantekenstrookjes.

P.H.C. Lina - e-mail: phclina@telfort.nl of �  (071)  531 49 79

SLEUTELTJE
TE KOOP: nieuwe signoscope T2 met lichtnetadapter

Nieuwprijs € 95 - nu voor € 70

Kan in Leiden opgehaald worden.

J. Nijholt - e-mail: jackrabbit1712@gmail.com

of �  (06)  42 12 04 04

OOOOmdat er geen jaarverslagen zijn, is

deze aflevering dunner dan de vorige.

U leest in dit nummer ook waarom er

op de ‘centen gepast’ moet worden.

Er is nu wel meer ruimte voor werk

van eigen leden.

Freek Versteegen laat u goed zien en

beleven hoe twee kilo onafgeweekte

postzegels moeten worden verwerkt.

En vooral ... wat een lol je eraan kunt

beleven.

En een bijna wetenschappelijke bena-

dering van een pakketkaart? Laat dat

maar aan Willy Pijnenburg over.

En allemaal in kleur, wel zo mooi.

Natuurlijk in kleur is de impressie van

de Postzegeltotaaldag. We hebben er

een prominent lid bij.

Ook is hij ongeveer het 35e lid dat wij

sinds 2007 aan Postzegeltotaaldagen

hebben overgehouden.

De Postzegeltotaaldag en onze per-

soonlijke postzegels hebben geleid tot

een plaats in het Leidsch Dagblad van

24 mei met als titel: ‘In onze genen

zijn we allemaal verzamelaar.’

Mijn ‘Interview van de week’ van

Miep Smitsloo kunt u nalezen op onze

website.

Om ook een keertje op te vallen in dit

blad, zet ik de foto van Hielco Kuipers

erbij. Mooi hè, onze Pieterskerk?

Op de pagina hiernaast ziet u trouwens

de toelichting op het Stadhuis op de

omslag. Verschillende leden vroegen

ernaar.

Graag ontvang ik uw bijdragen voor

het volgende nummer in september.

En ... uw reacties op: ‘Uit de rond-

vraag’ op blz. 9.

Een mooie zomer gewenst en veel

leesplezier met dit nummer.

Frans Hemelop

Statuten, artikel 7
Opzegging van het lidmaatschap

kan slechts geschieden voor

15 november van het lopend jaar.

Opzegging geschiedt door een

schriftelijke kennisgeving aan

de secretaris.

Bijeenkomsten
Onze maandelijkse bijeenkomsten

hebben altijd een veiling, soms een

presentatie of een andere attractie.

Plaats: restaurant ‘de Lepelaar’,

Apollotoren 2, 2324 DR, te Leiden.

We beginnen om 20.00 uur., maar de

zaal is al om 19.30 uur open, zodat u

de gelegenheid heeft om de veiling-

kavels te bekijken of iets te ruilen.

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 porto & administratiekosten.

Overname van artikelen uit de

SLEUTELPOSTSLEUTELPOSTSLEUTELPOSTSLEUTELPOST

is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en

toezending van een bewijsexemplaar.

literatuur aanvragen:

Bondsbibliotheek

Hoofdstraat 1,

3741 AC  Baarn

Openingstijd:

Elke woensdag van de maand van 10 - 17 uur,

gesloten van 9 juli t/m 13 augustus 2014

Tijdens openingsuren:  �  (035) 541 25 26.

Leenadressen
fosforlamp en catalogi:

Willem de Wit (071)  531 06 86

watermerkzoeker of signoscope:

Frans Hemelop (071)  521 29 38

Redactieve bijdrageRedactieve bijdrageRedactieve bijdrageRedactieve bijdrage

Algemene
informatie
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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter

HHHHeeft u het ook ontvangen?

Jazeker, de nieuwe Sleutelpost, wat ziet

die er gelikt uit. Proficiat aan de samen-

steller, onze filatelistische duizendpoot,

Frans Hemelop.

Ook onze grote veiling mocht er zijn,

een groot aantal kavels van diverse

kwaliteit maar voor elk wat wils. Leuk

dat massawaar zoveel aftrek heeft, men

heeft er blijkbaar nooit genoeg van.

De veilingcommissie, prima gedaan!

En wat denkt u van onze Postzegel-

totaaldag op zondag 23 maart.

Een gezellig ingerichte zaal en twee

Leidse prominenten, Janneke Brinkman

en Har Meijer, die ons verrasten met in-

spirerende toespraken en na afloop wat

meer begrepen van onze boeiende

hobby. Har Meijer is zelfs lid gewor-

den. Ook de commissie die deze dag

heeft vorm gegeven proficiat.

Op de laatste Verenigingsbijeenkomst

kon ik zelfs melden dat de Jubileum-

commissie compleet is. Heel fijn, we

gaan met ons vieren (Mw. Van Oos-

ten, de heren Hegenbarth, Anker en

Verlooij) een leuk programma beden-

ken. Mocht u zelf nog ideeën hebben

schroom niet en zeg het ons.

Zo ziet u maar in één week vier aan-

sprekende zaken, en het jaar is nog

niet ten einde.

In april hadden we een “gewone”

maar uiteraard een gezellige bijeen-

komst. In mei hebben we een dvd-

presentatie en in juni sluiten we rustig

af voor de vakantie.

U ziet het de club leeft en dat is heel

inspirerend.

Een vooruitblik op het komende sei-

zoen wil ik nog niet geven, alles is

nog niet “rond”.

Wel ben ik voornemens wat over de

posthistorie te gaan schrijven, te begin-

nen bij de Chinezen en zo doorlopende

tot 1852 .

Momenteel wordt ook gewerkt aan een

filatelistisch programma voor het

nieuwe seizoen evenals aan de Doe eens

een Gooipuzzel.

De heer Vijlbrief is nog steeds enthousi-

ast over de halve euroloterij dus dat

houden we erin.

Op alle fronten wordt hard gewerkt om

het u naar de zin te maken, dus er is alle

reden of nog beter geen reden om niet

op de volgende verenigingsavond te ko-

men.

Ik hoop u daar te ontmoeten.

Cor Verlooij

Voorstel aanpassing
contributie voor 2015

Geachte leden,

In de algemene ledenvergadering van

februari hebben we voorgesteld om

later in het jaar met een contributie-

voorstel voor 2015 te komen, mede om

reden dat wij nog geen volledig zicht

hadden op de inkomsten en uitgaven

voor 2015.

Gedurende een paar jaar sluiten we

het boekjaar af met een tekort (in 2012

€ 1282 en in 2013 € 652). Iedereen be-

grijpt dat zoiets niet door kan gaan, ten-

slotte moeten er voldoende middelen

aanwezig zijn om aan de lopende ver-

plichtingen te voldoen, en dat komt in

het gedrang als er een tekort is.

Tekorten moeten aangezuiverd worden

en structureel worden afgedekt.

Afgelopen jaren is er al fors bezuinigd

op veel uitgaven (o.a. is de Sleutelpost

niet alleen mooier, maar ook goedko-

per geworden), maar op andere, vitale

posten (Bondscontributie, Filatelie)

kunnen we niet bezuinigen.

Alle posten zijn tegen het licht gehou-

den en wij menen voor 2015 reële ra-

mingen te hebben gemaakt.

De begroting voor 2015 ligt voor u ter

goedkeuring.

Momenteel is er een gedifferentieerd

contributiesysteem (zes tarieven).

Het voorstel is, mede ter vereenvoudi-

ging en overzichtelijkheid, om naar

één contributiebedrag over te gaan.

Gelet op de in de begroting opgeno-

men ramingen menen wij dat een con-

tributie voor 2015 van € 37,50 per lid

noodzakelijk is, voor gezinsleden is

dat € 6,50.

Uiteraard is het niet prettig om een

(kleine) verhoging in te voeren, maar

dit is helaas onvermijdelijk,                          willen we

aan al onze verplichtingen blijven

voldoen.

Het bedrag kan volgens ons geen be-

zwaar zijn, gezien de vele faciliteiten,

zoals maandblad Filatelie (een individu-

eel abonnement kost al € 33), Sleutel-

post, rondzenddienst, nieuwtjesdienst,

veilingen en verenigingsavonden, etc.

die onze vereniging te bieden heeft.

Ook zijn er nog nieuwe plannen voor de

toekomst.

Verder is het ons voornemen de contri-

butie jaarlijks vast te stellen, daar wij,

gelet op het dalende ledental, niet te ver

vooruit onze inkomsten kunnen ramen.

Op de juni vergadering kunt u, desge-

wenst, nadere uitleg krijgen van ons,

maar wij vertrouwen erop dat u allen

met deze wijzigingen kunt instemmen.

Het bestuur.

Noot redactie:

De genoemde begroting 2015

kunt u vinden op blz. 12.
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Postzegeltotaaldag 2014
Een impressie

Onze Postzegeltotaaldag bij K&G

was op 23 maart 2014.

Het weer was veel beter dan een jaar ge-

leden, maar nu strooide de ‘nucleaire

top’ in Den Haag helaas roet in het eten.

Het bezoek bleef daardoor wat beperkt.

Mevrouw Janneke Brinkman-Salentijn,

biologe met passie voor tekenen, reikte

het eerste velletje Pieter Pauw uit aan

oud-huisarts, schrijver en verteller,

de heer H.A.M.M. (Har) Meijer.

Beiden hadden hun bezoek uitstekend

voorbereid. Janneke Brinkman prees het

ontwerp van de postzegel en Har Meijer

vertelde ‘kort’ en plezierig over zijn

eerste ervaringen aan de snijtafel.

De actie ‘Wordt GRATIS lid’ had een

spontaan resultaat: een enthousiaste Har

Meijer werd direct lid. Ook de heer

Hoogendijk meldde zich aan.

Er was veel belangstelling voor het vel-

letje Pieter Pauw en de herdenkings-

envelop, die - zoals gebruikelijk op het

nippertje - weer een officieel stempel

droeg.

Frans Terwiel is niet alleen een oplet-

tend gastheer (presentielijst), maar ook

een geroutineerde verkoper die zijn

klanten kent. Hij doet dit ook al een

poosje. Bedankt Frans!

Had de ruilhoek minder bezoek, de

postzegelberg voor de jeugd trekt altijd

belangstelling, nu helaas zonder jeugd.

De presentatie bestond vooral uit ma-

teriaal dat Har Meijer uit eigen voor-

raad kon leveren. Daar was iedereen,

maar vooral Frans, blij mee.

De digitale presentatie was, als altijd,

in handen van Frans Hemelop.

Wij danken onze gasten, bezoekers en

medewerkers en zien ze heel graag in

ons 75-jarig jubileumjaar 2015 terug!

Frans Hemelop

Onze prominente gasten haden er duidelijk plezier in

De handel trok als gewoonlijk veel belangstelling

Het presentieboek valt in de smaak

Har Meijer zorgde voor een mooie presentatie

Onze banner viel weer op
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AAAAan het eind van de veiling van 16

december 2013 stond onder kavel 88

een doos met 2000 gram Duitsland on-

afgeweekt met een inzet van € 2,50.

Ik had gezien, dat in die doos nogal wat

zegels zaten uit recente jaren 2011 en

2012, waarvan ik er nog niet zoveel

had, dus ik besloot te bieden en kreeg

uiteindelijk die twee kilo oud-papier in

mijn bezit voor € 5,50.

Ik was van plan om er de postzegels uit

te halen die ik kon gebruiken - wat op

zich al een tijdrovende klus zou zijn -

en de rest onafgeweekt weer weg te

doen. Maar toen stelde iemand aan mij

een fatale vraag: ‘Hoeveel bruikbare

zegels zouden er nou in zo’n doos van

twee kilo zitten?’

En zoiets moet je aan mij niet vragen,

want dan gaat mijn statistische boek-

houderhart sneller kloppen. En aange-

zien tijd op dit moment voor mij geen

probleem is (revalidatie na bypass-

operatie) ben ik de inhoud van die doos

maar eens op een rijtje gaan zetten.

Blauwe wolken

Op de eerste plaats heb ik er 275 bui-

tenlandse zegels uitgegooid en nog eens

35 zegels die op gekleurd papier zaten

geplakt. Dat laatste scheelt bij het af-

weken een hoop verkleuringproblemen.

Maar ik kwam er later achter, dat er

ook een aantal afgeknipte stukjes van

Duitse rouwenveloppen in de doos

zaten, die aan de buitenkant mooi wit

waren, maar die aan de binnenkant

een blauwe kleurstof bevatten, die in

het afweekwater grote blauwe wol-

ken veroorzaakten. Oppassen dus

met Duitse rouwenveloppen!

Briefzentrum-nummers

Voor de heer Van Biezen - die tegen

mij op had zitten bieden - heb ik er

vervolgens 249 zegels uitgehaald

voor zijn verzameling postleitzahlen

met 4 of minder cijfers. Die hoefde

ik dus ook al weer niet af te weken.

Hij zei er ook nog bij, dat hij geen

Briefzentrum-nummers wilde heb-

ben. Dan wordt ik nieuwsgierig, en ik

heb op het internet opgezocht dat er

in Duitsland 82 van die Briefzen-

trums zijn, genummerd tussen 1 en

99. En ik heb toen ook maar gelijk

gekeken, hoeveel van die nummers er

in mijn doos te vinden zouden zijn.

Ik heb er 68 van de 82 gevonden en

op nummer in een album gezet, dus

nog 14 te gaan ...

Stapels dezelfde

Vervolgens heb ik die hele doos met

oud-papier op stapeltjes van dezelfde

zegels of van dezelfde soort zegels

gesorteerd. U ziet op foto 1 wat voor

ravage dat gedurende de kerst- en

Nieuwjaarstijd op mijn werktafel op-

leverde.

Bij de stapeltjes met allemaal dezelfde

zegels, zaten er een paar koplopers bij.

Zoals de gestanste zegel van 600 jahre

Universität Leipzig maar liefst 958

maal! Of het portret van CD Friedrich

gestanst 777 keer! Maar het aardige van

dit partijtje was, dat er van een aantal

zegels naast een grote hoeveelheid ge-

stanste exemplaren ook een paar ge-

tande exemplaren inzaten. Van dat por-

tret van CD Friedrich bijvoorbeeld

naast 777 gestanste ook 5 getande

exemplaren. En dat gold voor tientallen

andere zegels ook zo. Van de zegel van

het Werratal bijvoorbeeld 228 gestanst

en 1 getand. Van de zegel over de por-

seleinvervaardiging 279 gestanst en 2

getand. En mijn statistische verstand

weet dan, dat die aantallen iets vertellen

over de marktprijs van die getande

exemplaren.

In serie of diversen op jaartal

Ik had niet alleen stapeltjes gemaakt

van dezelfde zegels, maar in sommige

gevallen ook series bij elkaar gegooid.

Zo had ik alleen al 1510 zegels met 30

verschillende bloemetjes erop. Garten-

rose gestanst 480 en getand 255, om

maar een voorbeeld te noemen. En een

stapeltje met 178 zegels van 12 ver-

schillende vuurtorens en een stapeltje

met 108 zegels van 21 verschillende be-

roemde Duitse vrouwen, en zo nog een

paar stapeltjes.

foto 1 foto 2

Kilowaar
2 kilo Duitsland onafgeweekt

‘Hoeveel bruikbare zegels
zouden er nou in zo’n doos

van twee kilo zitten?’
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foto 3 foto 4

En als een zegeltje niet op een grote

stapel met dezelfde zegels hoorde of op

een stapeltje met een serie, dan heb ik

het op de stapel diversen gegooid, die

ik uiteindelijk op jaartal gesorteerd heb.

Voldoening

Per stapeltje heb ik alle zegels in een

bak met water gegooid (foto 2) en op

oude CD-doosjes met een handdoek

platgedrukt en te drogen gelegd

(foto 3).

Na een poosje gaan ze allemaal

dezelfde kant op omkrullen, als om het

bewijs te leveren van het verhaal over

de gebruikte papierrichting, dat onlangs

in Filatelie stond (foto 4). Dat levert

dan weer een verschrikkelijke berg

zegeltjes op (foto 5), maar als je ze

daarna netjes in een album steekt, dan

is dat toch wel weer een fraai gezicht,

dat enige voldoening geeft.

Want uiteindelijk ging het er natuurlijk

niet alleen om dat ik mijn vrije tijd een

beetje goed door kwam.

En het gaf gelukkig ook niet alleen

voldoening, want in totaal heb ik uit

die volle doos onafgeweekt Duits-

land voor € 2,50 niet minder dan 50

zegels gehaald, die in mijn verzame-

ling Duitsland gestempeld nog ont-

braken. En daartussen zat dus ook

een aantal getande exemplaren met

een relatief kleine oplage en dus

hoge verzamelwaarde. En tenslotte

heb ik nu dus ook nog een enorm dik

album vol met netjes uitgesorteerde

en getelde Duitse zegeltjes (foto 6).

Eindtotaal

De inhoud van de hele doos heb ik

op een Excelsheet in de computer ge-

zet, want die telt beter dan ik. En zo

weet ik nu dus precies hoeveel bruik-

bare zegels er in die 2 kilo zaten.

Ik heb het vele mensen laten raden,

zowel filatelisten als leken op dat ge-

bied en de schattingen liepen zo’n

beetje uiteen tussen 500 en 10.000

zegels.

Ik zal het u dan ook maar verklappen:

het eindcijfer dat de sheet in mijn com-

puter aangeeft bedraagt niet minder dan

7.859 postzegels!

Freek Versteegen

foto 5 foto 6

Cor Verlooij (voorzitter) neemt feestelijk

afscheid van Bep en Frans Hemelop

rectificatie nr 197:
‘Vergeer’ ís een andere Cor.
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EEEEen pakketkaart is op zichzelf een

zeldzaam verschijnsel in de filatelie,

omdat deze in principe een interne

postaangelegenheid is en niet na ge-

bruik werd vrijgegeven. Op het post-

kantoor wordt een formulier opgemaakt

waarop o.a. de aard van het te verzen-

den pakket wordt vermeld, evenals de

naam van de ontvanger. Dat is nogal

privacygevoelig, omdat niemand graag

heeft dat iedereen weet dat bijvoorbeeld

een pakketje goud naar meneer X is ge-

gaan. Vandaar dat de post deze kaarten,

overigens net als geldoverschrijvings-

formulieren, binnenskamers hield.

Ze werden gearchiveerd en na een be-

paalde tijd vernietigd. Soms werden de

zegels er eerst afgeknipt en verkocht.

Van deze pakketkaarten zijn verschil-

lende typen bekend, maar een van de

belangrijkste kenmerken voor identifi-

catie, het opschrift dat vermeldt onder

welke regering (Sultan, Ankara provi-

sionele regering, Republiek) ze is uitge-

bracht, is hier onder de frankering ver-

dwenen.

Alleen in de beginperiode van de

Turkse republiek ca. 1923-1926 zijn

deze kaarten op grote schaal aan de

postzegelhandel verkocht.

De hier afgebeelde kaart, gebruikt in

het najaar van 1923, vermeldt de ver-

zending van twee pakketten: nr 768,

met een gewicht een van 4 kilo en 700

gram en nr 760, met een gewicht van

850 gram. De pakketten werden aange-

boden in Trebizonde (Trabzon) aan de

Zwarte Zee op 19 november 1923 om

ze te verzenden naar een ontvanger in

Van, aan het Vanmeer. Dat is een heel

traject dwars door het hoogland van

Anatolië.

Laten we eerst de voorkant van de pak-

ketkaart bekijken.

De frankering is om meerdere redenen

bijzonder. De zegels met een totale

waarde van 159 piaster (om precies te

zijn: 50 piaster en 109 kurus) stammen

uit drie verschillende perioden in de

recente Turkse geschiedenis.

Twee zegels van 25 piaster stammen

uit de tijd van het Keizerrijk (Empire

Ottoman), nr 940 - Isfila-catalogus,

gedrukt in maart 1920 bij Bradbury,

Wilkinson en Co. te Londen.

Een zegel van 100 kurus stamt uit de

periode van de overgangsregering

(Ankara Hükûmeti 1920-1921), Isfila

970, uitgegeven 20 december 1920.

Dit is een hergebruikte belastingzegel

van het Religieuze Hof, overdrukt met

de tekst ‘Osmanlý Postalarý 1337’.

Twee zegels van 2 kurus stammen uit

de beginperiode van de Republiek, Is-

fila 1082, in januari 1922 gedrukt bij

I.G.A. Barabino & Graeve te Genua.

Een zegel van 5 kurus, Isfila 1117,

gedrukt bij Ahmed Nazmi te Istanbul,

stamt uit 1923.

Een lange reis

van Trabzon naar Van
‘... een pakketkaart

waar je niet snel
op uitgekeken bent.’

voorzijde

achterzijde
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Vragen ... geen vragen!

V: Waarom deze nieuwe rubriek?

A: Men miste: 'Aan de bar'.

V: Maar dat is toch geen reden, we

doen de bar toch niet meer zelf?

A: Nee, dat klopt, maar lees dit blad nu

eens! Bij ‘Uit de ledenvergadering’,

dan raadt je het zo.

V: Hoebedoelu, er werden toch geen

vragen gesteld?

A: Kijk, dat bedoel ik nou net, ik wil

weten waarom.

V: En je denkt dat dit de manier is?

A: Ja. Bij de rondvraag zitten zo’n 40,

50 leden, inclusief 7 bestuursleden.

Hiermee bereik ik iedereen. Ook de

leden die niet kunnen komen.

V: Hoe komt het, denk je, dat er vaak

zo weinig wordt gevraagd?

A: Misschien wil iedereen - ook het be-

stuur - snel thuis wezen. Of gaat het

allemaal te snel.

V: Zou kunnen, ik weet ook vaak la-

ter pas wat ik had willen vragen.

Heb jij dat nooit?

A: Natuurlijk, dat hebben we alle-

maal. Maar als leden nu vergeten

om iets bij de rondvraag te mel-

den, kunnen ze nu schrijven, bel-

len of mailen.

V: Naar de redactie?

A: Ja, de gegevens van de redactie

staan voorin de ‘Sleutelpost’.

V: En wat gebeurt er dan verder hun

berichten?

A: Bij leuke, interessante of belang-

rijke vragen of opmerkingen ko-

men die hier te staan. Maar wat

binnenkomt, gaat door naar het

bestuur, want daar hoort het thuis.

V: Dus dit is een doorgeefluik?

A: Zo zou je het kunnen zien.

Wie weet wat er nog van komt,

ik wacht rustig af.

V: Maar dit lijkt toch helemaal niet op

‘Aan de bar’?

A: Veel beter zelfs. Hier kunnen al

onze leden zelf aan meewerken of

meedenken.

V: Ik help het je hopen.

Hoe lang denk je dat deze rubriek

gaat lopen?

A: Om die 45 keer te breken, gaat niet

lukken. Maar ik ben en blijf opti-

mist. Het ligt bij de leden.

V: En bij het bestuur. Toch?

A: Dat zeker.

Weet je, dit is vraag en antwoord.

Dus wat let het bestuur om ook hier

af en toe antwoord te geven.

V: Nou ik ben benieuwd. En jij?

A: Zeker en vast.

Ik kijk iedere dag in m’n mail en de

brievenbus, dus niemand hoeft zich

in te houden.

(met dank aan mevr. R. Aadge - Efster)

Uit de vraag !

1

Al deze zegels zijn ontwaard door af-

stempeling met stempel van Trabzon,

type 19, waarover verder meer.

Bijzonder is weer dat ze voorzorgs-

halve ook nog eens zijn ontwaard door

een scharenknip of een snede met een

pennenmes om illegaal hergebruik te

voorkomen. Als geen schaar of pennen-

mes voorhanden was, werden de zegels

ook wel ingescheurd. Dat is hier - ge-

lukkig - niet gebeurd.

De achter zijde van de pakketkaart is

minstens zo interessant, omdat het bo-

vengenoemde traject door het Anatoli-

sche hoogland van plaats tot plaats is te

volgen. De behulpzame hand van een

vorige bezitter van dit poststuk heeft op

dit punt wat voorwerk verricht door de

stempels - op een na - te identificeren

en te dateren.

Zo zien we dat de pakketjes op 22 no-

vember het postkantoor in Erzurum zijn

gepasseerd, waarna ze vóór 1 december

Bitlis bereikten. Van hieruit werden ze

op 1 december doorgestuurd, merk-

waardigerwijs niet rechtstreeks naar

Van, maar eerst nog naar Mus, wat een

eind terug betekent. Op 7 december,

zes dagen later, bereikten ze dan uit-

eindelijk Mus, van waaruit ze ten-

slotte op 11 december in Van aan-

kwamen. Dat was een reis van 20 da-

gen. Het traject is op bijgaand kaartje

aangegeven. Oost Turkije was een

relatief moeilijk bereikbaar gebied.

Hoe verder van de kust, hoe minder

regulier postverkeer er plaats vond;

ook te zien op deze pakketkaart.

Daardoor zijn dus ook de poststem-

pels zeldzamer naarmate de plaats

van bestemming verder weg lag.

We kunnen dit zien aan de hand van

de waarderingen in het stempelboek

van Ziya Aðaoðullarý en Bülent Pa-

puçcuoðlu, Illustrated Ottoman-

Turkish Postmarks 1840-1929.

Deze hanteren een zeldzaamheids-

aanduiding met de volgende klassen:
C = very common (zeer algemeen)

M = common (algemeen)

B = quite seen (regelmatig aangetroffen)

R = rare (zeldzaam)

RR = very rare (zeer zeldzaam)

RRR= extremely rare (uiterst zeldzaam)

We beginnen aan de kust in Trabzon,

stempeltype 19 op poststuk krijgt een

waardering C.

De eerste etappe Erzurum wordt ge-

stempeld met type 12, gewaardeerd op

B. Verder naar Bitlis, type 9: RR, naar

Mus, type 7: RR en tenslotte naar Van,

type 10: RRR.

Tenslotte biedt de kaart ons de gelegen-

heid een drietal kleine correcties op het

werk van Aðaoðullarý en Papuçcuoðlu

aan te brengen. Ze vermelden het ge-

bruik van Trabzon, type 19, voor de ja-

ren 1914-1921, terwijl deze periode op

grond van onze gegevens kan worden

uitgebreid tot 1923. Hetzelfde geldt

voor Van, type 10, waarvoor 1918-

1922 wordt opgegeven en voor Bitlis,

waar 1925-1928 kan worden vervroegd

tot 1923-1928.

Alles bij el-

kaar dus een

pakketkaart

waar je niet

snel op uitge-

keken bent.

W.J.J. Pijnenburg

gesponsord door: A.L. Leleden en D.E. Hele-Club
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Opening

De voorzitter heet ieder welkom, in het

bijzonder de ereleden de heren Groene-

wegen, Hemelop, Pieters en Vijlbrief.

Speciaal welkom: de heer Rozendaal

die vanavond te gast is.

Afwezig: de heer T. Flerig.

Verslag van de vorige vergadering.

Dit heeft in de Sleutelpost gestaan en

vooraf ter inzage gelegen. Het wordt

zonder wijzigingen vastgesteld.

Ingekomenstukken en mededelingen

De voorzitter kijkt terug op een goed

geslaagde Postzegeltotaaldag. Er waren

de nodige leden als bezoekers en ook

een aantal van buiten. Hij dankt de heer

Hemelop en de andere leden van de

voorbereidingscommissie.

De heer Hemelop heeft de nieuwe vel-

letjes van de zegel van Pieter Pauw bij

zich. Belangstellenden kunnen deze bij

hem kopen.

Voor de jubileumcommissie hebben

zich opgegeven mevrouw Van Oosten

en de heren G. Anker en H.R. Hegen-

barth. Samen met de heer Verlooij zul-

len ze starten met de voorbereiding

voor volgend jaar. Maar alle leden wor-

den uitgenodigd om met ideeën te ko-

men om er een gedenkwaardig jubileum

van te maken.

De secretaris heeft enkele brieven ont-

vangen betreffende evenementen die de

komende periode zullen worden gehou-

den. Belangstellenden kunnen voor

meer informatie de brieven bij de be-

stuurstafel inzien.

De heer Pijnenburg geeft uitleg bij zijn

expositie over het postzegelgebied van

de berg Athos.

Nieuwe leden

De Postzegeltotaaldag heeft een nieuw

lid opgeleverd. De heer Meijer heeft

zich spontaan gemeld. Ook de heer

Hoogendijk, die de vorige vergadering

al heeft bezocht, heeft zich aangemeld.

Daar uit de zaal geen bezwaar wordt

geuit, benoemt het bestuur hen tot

lid.

5. Veiling

Deze heeft een vlot verloop. Er gaan

van de 124 kavels 65 retour.

Doe is een gooi puzzel

De puzzel is gemaakt door de heer

Den Boer en gaat over Dordrecht.

Twee leden hebben alle 7 vragen

goed beantwoord. Door een onder-

linge loting krijgt de heer Van As de

eerste prijs. De heer Van Dam ver-

dient een eervolle vermelding.

Halve Euroloterij

De eerste prijs wordt gewonnen door

de heer Van de Kasteele.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik van gemaakt.

Gratis verloting

Mevrouw Pijnenburg wint de eerste

prijs.

Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor

hun aanwezigheid en hoopt ze allen

terug te zien op 28 april 2014.

Daarna sluit hij de vergadering.

Opening

De voorzitter heet ieder welkom, in

het bijzonder de ereleden de heren

Groenewegen, Pieters en Vijlbrief.

Afwezig: De ereleden Hemelop en

zijn vrouw en Hogendoorn en verder

mevrouw Kleiboer, de heer en mevr.

Pijnenburg en de heren Den Boer en

van Dam hebben zich afgemeld.

Verslag vorige vergadering.

Het heeft ter inzage gelegen en wordt

zonder wijzigingen vastgesteld.

Ingekomenstukken/mededelingen

De voorzitter deelt mee bericht van

overlijden te hebben gekregen van

twee leden: de heren G. Corba en J.

Neuteboom. De heer Corba heeft het

veilingprogramma gemaakt en heeft

jaar en dag geholpen bij de veiling. De

heer Neuteboom was 10 jaar sectie-

hoofd bij de rondzenddienst. De voor-

zitter vraagt de leden te willen opstaan

en een ogenblik stilte te willen betrach-

ten in hun nagedachtenis.

De voorzitter deelt mee dat het bestuur

van enkele leden de opmerking heeft

gehoord dat zij een ruilhoek missen tij-

dens de bijeenkomst. Het bestuur stelt

voor om met ingang van september te

organiseren dat er dubbeltjesboeken tij-

dens de vergadering aanwezig zijn. Hij

vraagt de mening van de leden hierover.

In de discussie die hier op volgt worden

enkele mogelijke bezwaren genoemd

maar is er ook steun voor het idee. De

voorzitter zegt het te gaan proberen. In-

dien er onvoldoende belangstelling bij

de leden blijkt te zijn houdt het vanzelf

op.

Mevrouw Schellekens geeft uitleg bij

haar expositie over foto’s en filatelie.

Veiling

Deze verloopt vlot, retour 47 kavels.

Doe is een gooi puzzel

De puzzel is weer gemaakt door de heer

Den Boer en gaat over de Hoeksche

Waard. Twee leden hebben 9 vragen

goed, evenals de bonusvraag. Door lo-

ting mag de heer Lina als eerste een

prijs kiezen, de heer Van As is tweede.

Halve Euroloterij

De eerste prijs wordt gewonnen door

lotenverkoper, de heer Vijlbrief.

Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Gratis verloting

De heer Van de Kasteele wint de eerste

prijs.

Sluiting

De voorzitter dankt allen en hoopt ze

terug te zien op 26 mei. Daarna sluit hij

de vergadering.

Ledenbijeenkomst

28 april 2014 - 44 aanwezigen

Ledenbijeenkomst

24 maart 2014 - 40 aanwezigen

Uit de ledenvergaderingUit de ledenvergaderingUit de ledenvergaderingUit de ledenvergadering
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Opvallend hè, zo n grote SLEUTEL? Omdat-ie erelid en ex-voorzitter is. Moet een keer kunnen.

SLEUTELTJE (nou... ‘tje’ ?)

Ter overname aangeboden de volgende catalogi:
- De Poststempels van Nederland 1676 – 1915 (auteur O.M. Vellinga 1990)

- Nederlandse langebalkstempels (auteur: A. v.d. Ven en W.M. Wassenaar 1997 + 1999)

- Catalogus der grootrond-stempels van Nederland (auteur: H. Koopman 1979)

- Catalogus van de perfins van Nederland en OR (auteur: Jan. L. Verhoeven 2007)

- Catalogus Nederlandse Plaatfouten (auteur: W. Mast 2008)

Tevens de volgende boeken:
- Ontstaan en invoering van de eerste Nederlandse postzegels 1850-1852 (auteur: drs. G.C.J.J. Ottenheym)

- Het verzamelen van Postzegels (auteur: F. Arnau, herzien door Mr. A. van der Flier 1981)

- Basisboek Filatelie, handleiding voor de postzegelverzamelaar (auteur: Mr. A. van der Flier)

- De vrolijke avonturen van een fulltime postzegelaar (auteur: P. van Beek)

- Ongewenste uitgiften en maakwerk in de Filatelie (Stichting Filatelistisch Jeugdwerk)

- Port betaald, cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse Postzegel (auteur: J.J. Havelaar)

- Moderne Thematische Filatelie , deel I en II (auteur: T.H. Siem)

Informatie: W. Hogendoorn  �  (071) 541 87 41 of willem.hogendoorn@hccnet.nl

Opening

De voorzitter opent de vergaderingen

heet allen welkom, in het bijzonder de

ereleden de heren Hemelop, Pieters en

Vijlbrief.

Mevrouw Arbouw is 80 jaar geworden

en trakteert op kleine taartjes.

Verslag van de vorige vergadering

Het heeft vooraf ter inzage gelegen en

wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen

De secretaris heeft van Smits Philately

enkele catalogi gekregen. Verder liggen

er een aantal exemplaren van Collect op

de bestuurstafel. Geïnteresseerde leden

kunnen een exemplaar meenemen.

De voorzitter deelt mee dat in het

Leidsch Dagblad  van afgelopen zater-

dag een groot interview met de heer

Hemelop staat over persoonlijke post-

zegels. Een prachtige reclame voor

postzegels verzamelen en voor de

vereniging. Hij feliciteert de heer

Hemelop met het interview.

Het bestuur heeft bij de jaarvergade-

ring in februari aangegeven om in

september een voorstel voor te leg-

gen over de contributie in 2015. Be-

sloten is dat te vervroegen. In de ko-

mende Sleutelpost is het voorstel van

het bestuur opgenomen. In de juni

kan daar over worden gesproken en

dient de vergadering daarover te be-

slissen. In verband met de onzeker-

heden als gevolg van de terugloop

van leden acht het bestuur het niet

verantwoord om verder dan één jaar

vooruit te kijken.

Ten slotte deelt de voorzitter mee dat

de heer Groenewegen ernstig ziek is

en heeft moeten besluiten de werk-

zaamheden voor de nieuwtjesdienst

met onmiddellijke ingang te stoppen.

Mevrouw Verlooij zet deze activiteit

onder de zelfde voorwaarden voort.

Afnemers van de nieuwtjes kunnen in

het vervolg bij haar terecht.

DVD over Zuid-Afrika

De presentatie wordt met veel be-

langstelling bekeken.

Veiling

De veilingmeester, de heer De Wit,

deelt mee dat er behoefte is aan nieuwe

kavels. Hij roept iedereen op om na de

zomer nieuwe kavels in te leveren.

De veiling heeft een vlot verloop, er

gaan 44 kavels retour.

Halve Euroloterij

De eerste prijs wordt gewonnen door de

heer E. den Boer.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik

gemaakt.

Gratis verloting

Mevrouw Hoogervorst wint de eerste

prijs.

Sluiting

De voorzitter dankt de leden voor hun

aanwezigheid en hoopt ze allen terug te

zien op de volgende vergadering op

maandag 16 juni 2014. Daarna sluit hij

de vergadering.

P.J. van de Kasteele

Ledenbijeenkomst

26 mei 2014 - 44 aanwezigen
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afschrijvingen 150 contributie (*) 6.215

kosten algemeen 200

kosten zaalhuur 475 provisie rondzenddienst 250

kosten Bondsdagen 50 provisie veiling 350

kosten porti/tel./drukwerk 165 provisie verkoop zegels 75

aankoop catalogi 100

maandblad Filatelie 3.600 opbrengst advertenties 500

Sleutelpost 1.600 opbrengst halfjesloterij 1.200

Bondscontributie 840 opbrengst rente 50

Kosten Jubilarissen 375

kosten veiling 120 kleurfonds voor Sleutelpost 300

kosten loterijen 600

kosten postz.totaaldag 400 diverse baten 250

kosten quiz 100

representatiekosten 225 uit jubileumfonds 1.000

diverse lasten 150

kosten jubileum 1.000 tekort / winst -40

totaal 10.150 totaal 10.150

BEGROTING  2015

(*) de contributie is gebaseerd op 37,50 voor 164 leden
en 6,50 voor 10 gezinsleden

LASTEN BATEN
Oproep om veilingkavels

Met spoed hebben wij veilingkavels nodig!

Wilt u die in juni of in augustus inleveren?

Dan kunnen wij de lijsten gaan klaarmaken

voor december 2014 t/m februari 2015.

Kavels voor de Schriftelijke Kerstveiling zijn

ook al nodig en dus van harte welkom.

Dat het nodig is, kunt u zien aan de kavel-

lijsten van oktober en november: slechts

75 i.p.v. 90 kavels!

Veilinglijsten ?

Sinds vorig jaar ontvangt niet iedereen een

veilinglijst om de kosten te drukken.

Sinds maart worden de lijsten niet meer mee-

gezonden met de Sleutelpost.

In juni ligt op de ledenbijeenkomst de lijst

van september t/m november voor u klaar.

Wilt u er eentje toegezonden hebben?

Bel even.

U kunt de lijst natuurlijk ook downloaden.

Kijk op: http://www.lvpv.nl/sleutelpost.htm

rechtsonderaan ziet u de link.

de veilingmeesters
Bestuur en redacteur wensen u

een goede en gezonde vakantie

en tot ziens op 22 september
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Leidse Postzegel- en

Muntenhandel

Vrouwensteeg 3, 2312 DX  Leiden
Tel. (071) 512 32 33

Reeds meer dan 65 jaar leveren wij

landen- en motief abonnementen van

nieuwe uitgaven van alle landen

van de wereld.

Voor verenigingen en bedrijven

speciale kortingen.

Tevens vragen wij doorlopend te koop

Verzamelingen en Partijen

INKOOP VERKOOP

TAXATIES ADVIEZEN

Activiteiten

agenda

Al meer dan 55 jaar voor de langdurig

zieke en/of gehandicapte verzamelaar

Leuk dat u bij ons komt kijken.

Wij hopen dat u onze stichting sympa-

thiek zult vinden en donateur bij ons wil

worden om zo iets te kunnen doen voor

uw zieke of gehandicapte medemens.

Onze organisatie krijgt geen subsidie van

Rijk of Gemeente dus zijn we vrijwel ge-

heel afhankelijk van onze donateurs.

Wat doet De Postzegelvriend?

De ‘Stichting de Postzegelvriend’, op-

gericht in 1955, stelt zich ten doel lang-

durig zieke- en gehandicapte verzame-

laars te helpen bij het opbouwen en

voortzetten van hun postzegelverzame-

ling. Deze liefhebberij, op de juiste wijze

bedreven, is een boeiende en prettige

bezigheid, waarbij nog heel wat te leren

valt. Bovendien wordt door de ‘Stichting

De Postzegelvriend’ de nadruk gelegd op

zoveel mogelijk contact, door briefwisse-

ling en zo mogelijk door persoonlijk con-

tact. Alle medewerksters en het bestuur

doen het werk voor De Postzegelvriend

belangeloos en ontvangen dus geen en-

kele vergoeding.

Wilt u doneren?

Kijk dan bij de sponsoradvertenties op

de binnenkant van de omslag voor de

advertentie met de nodige gegevens.

Er zijn bijna geenEr zijn bijna geenEr zijn bijna geenEr zijn bijna geen
activiteiten, dusactiviteiten, dusactiviteiten, dusactiviteiten, dus
dit onderwerpdit onderwerpdit onderwerpdit onderwerp

wordt zeer wordt zeer wordt zeer wordt zeer aanbe-aanbe-aanbe-aanbe-
volen.volen.volen.volen.

‘Stichting De ‘Stichting De ‘Stichting De ‘Stichting De Post-Post-Post-Post-
zegelvriend’zegelvriend’zegelvriend’zegelvriend’

1 juli

Persoonlijke postzegels Mauritshuis

velletje met 10 gelijke gegomde post-

zegels - € 10,50, waarde ‘Internatio-

naal 1’

14 juli

Grenzeloos Nederland 2014 - Japan

3 vellen met 6 verschillende gegomde

zegels: Handel - Wetenschap - Kunst

€ 18,90, waarde ‘1’

2 augustus

12,5 jarig koninklijk huwelijk

velletje van 10 met 5 verschillende

gegomde postzegels - € 6,40,

waarde ‘1’

11 augustus

UNESCO Werelderfgoed Nederland

vel met 10 verschillende gegomde post-

zegels - € 6,40, waarde ‘1’

8 september

175 jaar Spoorwegen in Nederland

vel met 10 verschillende gegomde post-

zegels - € 6,40, waarde ‘1’

Onder voorbehoud van wijzigingen,

druk- en schrijffouten

Nieuwe emissies

dagbeurzen

N.V.P.V.

afdeling Boskoop

‘In de Stek’, Puttelaan 48, Boskoop

van 13.00 - 17.00 u.

14 juni ‘14 20 september ‘14

Ver. van Postzegelverzamelaars Gouda

‘Prinsenhof’, A. v. Meertenstr. 10, Gouda

van 10.00 - 16.00 uur

14 juni ‘14 13 september ‘14

inlichtingen:

Bodegraven D. Verwoerd (06) 532 60 579

Gouda H. Hendriks (0182) 374 230

(06) 118 37 028
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