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Redactieve

bijdrage

Opgelucht, stond hier de vorige keer
geschreven.
Wat betreft ‘de bestuursperikelen’ is
dat nog steeds zo. Gelukkig maar!
We kunnen zelfs - na enkele jaren - een
echte voorzitter verwelkomen.

Maar wat betreft úw verenigingsblad?
Ik vroeg u onder andere om:
- uw artikeltjes of schrijfsels;
- uw reactie eens te laten horen;
- uw wensen te uiten;
- uw ideeën naar voren te brengen,
- of wat u zelf maar kunt verzinnen.

Helaas heb ik alleen iets gehoord van
toegetreden bestuursleden; ruim vijf
pagina's hebben zij samen gevuld.
En daar ben ik blij mee en dank ik hen
daarvoor.
Maar opgelucht?
U applaudisseert elke keer enthousiast,
als ik zeg ‘het verenigingsblad nog wel
te willen blijven doen’.
Hou mij te goede, het is altijd fijn als
men voor je klapt, maar ik zie liever
dat u ‘er óók iets voor doet’.

Het zal wel moeten.
Dit blad is het laatste op A5-formaat.
Volgend nummer - 197 - verschijnt in
maart op A4. Uw blad wordt dan door
mij online gemaakt, en centraal gedrukt
en verzonden. Dat scheelt Bep en mij
voortaan veel inpak- en verzendwerk.

Op de veel grotere pagina's is meer
ruimte en komt uw bijdrage dus nog
beter tot z'n recht. Kom maar op met
uw kopij voor maart.

Twee nieuwe bestuursleden laten ‘hun
gezicht zien’ als introductie, een nieuw
en een bekend gezicht.
Gé van Albada - ook nieuw bestuur en
ook een bekend gezicht - vertelt iets
over veilingsite Ebay.
Dat vice-voorzitter Pijnenburg niet al-
leen een aanwinst is voor het bestuur
kunt u niet alleen lezen in zijn intro-
ductie op blz. 6, maar ook op blz. 13.
Dat alles vraagt toch om kleur?
Daar is het ‘Kleur Fonds’ voor bedoeld
u weet wel: die ‘kabouter’ waar mevr.
Arbouw u de laatste verenigingsavon-
den zo enthousiast op wijst.
Doe voortaan haar - en Kleur Fonds -
een lol, want ook de kleur in maart op
A4 wordt ermee betaald.
En... er wordt door de nieuwe aanpak
toch bespaard op de kosten. Leuk voor
de nieuwe penningmeester.

Veel genoegen met deze laatste A5,
Frans Hemelop

Overname van artikelen uit

de SLEUTELPOST
is toegestaan, mits met

(oorspronkelijke) bronvermelding en
toezending van een bewijsexemplaar.
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Agenda

december 2013

16 ledenbijeenkomst met verrassingsveiling en,
het inzien van de kavels schriftelijke Kerstveiling

januari 2014

6 bestuursvergadering

27 ledenbijeenkomst met veiling en
de gratis verloting tijdige betalers

februari 2014

1/2 Filatelie Beurs Hilversum (zie blz. 11)

3 bestuursvergadering

24 Algemene Ledenvergadering met veiling

28 sluitingsdatum voor inlevering van kopij
voor de Sleutelpost, nr 197

maart 2014

3 bestuursvergadering

17 verzenddatum van de Sleutelpost, nr 197

24 ledenbijeenkomst met Voorjaarsveiling

Zie ook de activiteitenagenda: blz. 11
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Onze maandelijkse bijeenkomsten
hebben altijd een veiling, soms een
dialezing 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 uuur open, zodat u
de gelegenheid heeft om de veiling-
kavels te bekijken of iets te ruilen.

Bijeenkomsten

Bij overtreding van de voorschriften
gelden de volgende boeten:

bij te laat betalen van de aankoop
€ 0,25 per dag;

de rondzending te lang vasthouden
€ 0,15 per dag en

bij verzenden van een aanmaning
€ 1,00 voor porti- &
administratiekosten.

Rondzenddienst

Website

http://www.lvpv.nl

Statuten, artikel 7
Opzegging van het lidmaat-
schap kan slechts geschieden
voor 15 november van het
lopend jaar.
Opzegging geschiedt door
een schriftelijke kennis-
geving aan de secretaris.

Algemene informatie

fosforlamp en Willem de Wit
catalogi: (071) 531 06 86

watermerkzoeker
of signoscope: Frans Hemelop

(071) 521 29 38

literatuur: Bondsbibliotheek
Hoofdstraat 1,
3741 AC Baarn

Openingstijd:
elke woensdag van de
maand van 10 - 17 uur
en zaterdag 7 dec.‘13 en
1 maart ‘14 van 10 - 12 u.

Telefoon tijdens
openingsuren:
(035) 541 25 26.

Leenadressen
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Het heeft er het afgelopen jaar om
gespannen. Zou de vereniging 2014
halen? Alles scheen af te hangen van
nieuwe bestuursleden en uiteindelijk
kwamen die er dan ook.
Ik ben er één van en wel in de functie
van vice-voorzitter.
Toen vond de redacteur van de Sleutel-
post het een goed idee dat de nieuwe
bestuursleden zich, in een kleine bij-
drage aan de komende afleveringen,
zouden voorstellen. Ik mocht eerst.

Ik ben geboren in Eindhoven in 1942
en ik werd Willy genoemd, naar mijn
grootvader. Waar mijn vader werkte
hoef ik er - denk ik - niet bij te vertel-
len, alleen dat er veel licht was in dat
bedrijf.
Op mijn 22e ben ik Russisch gaan stu-
deren aan de Universiteit van Amster-
dam, misschien handig om te weten
voor de Rusland-verzamelaars onder
ons, en later Nederlands in Leiden,
misschien handig om te weten voor
diegenen die wel eens overhoop liggen
met regeltjes en spelling van onze taal.
Ik zeg er meteen bij dat de spelling de
laatste jaren zo vaak is veranderd dat
niet altijd alles even eenduidig meer is.
Tot mijn pensioen in 2005 heb ik
woordenboeken gemaakt, meestal van
historische taalfasen van het Neder-
lands, zoals een woordenboek van het
dertiende-eeuws Nederlands.

In 1975 ben ik vanuit Den Haag in
Leiden komen wonen. Ik was daar lid
geworden van I.V. Philatelica en dat
ben ik tot en met dit jaar gebleven: 40
jaar. Pas vorig jaar ben ik overgestapt
naar de LVvP, die dus aanvankelijk,
net als Philatelica, dreigde te verdwij-
nen. Maar dat is, als gezegd, allemaal
goed gekomen.

Ik verzamel in hoofdzaak Turkije en
Levant. Dat zijn boeiende, maar onder-
ling zeer verschillende verzamelgebie-
den, al bestrijken ze geografisch gezien
hetzelfde gebied. Wat Turkije betreft,
heb ik me eerst verdiept in de zegels
van het Ottomaanse Rijk, van af nr. 1
uit 1863, nog onder sultan Abdül Aziz,
tot het einde van het Ottomaanse Rijk
in 1923; de laatste sultan Mehmet VI
was toen al afgezet.
Maar in de loop der tijd was er zoveel
bijvangst, dat ik besloot de termijn op
te rekken tot 1938, het jaar van de
dood van Mustafa Kemal Pacha, bij-
genaamd Atatürk, stichter van de
Turkse Republiek.

Ons bestuur

is versterkt

W.J.J. Pijnenburg, vice-voorzitter.
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Maar alles loopt door, dus die termijn
is inmiddels verzet naar 1953, 500 jaar
na de Ottomaanse verovering van
Constantinopel op het Byzantijnse Rijk
op 25 mei 1453 door sultan Mehmet II.
De laatste zegel is dan Michel 1360.
Deze verovering is filatelistisch gezien
groots herdacht door de Turkse poste-
rijen.
Tot zover de Turkse zegels.
Met de Levant ligt dat heel anders.
Levant is de naam voor het oostelijke
Middellandse-Zeebekken, dat geheel
onder gezag stond van de Ottomaanse
Turken. Oostenrijk, Duitsland, Enge-
land, Frankrijk, kortom elk land dat bij
de sultan de concessie had afgedwon-
gen om postkantoren te openen op

Ottomaans grondgebied heeft
hier een aantal decennia lang
zegels uitgegeven.
De sultan moest dat wel toe-
staan, want hij was failliet, al
ligt dat, gezien de voorafgaan-
de geschiedenis, wel iets
gecompliceerder.

Het leerzame van deze wonder-
lijke situatie is dat je hierdoor
ook een goed inzicht krijgt in
de postale geschiedenis van
de betrokken landen.
Het zal velen wel bekend zijn
dat een Nederlandse werkgroep
in 2010 een standaardwerk op
het gebied van de Levantpost
heeft doen verschijnen, waar-
aan ik een bescheiden bijdrage
heb kunnen leveren aan, u raadt
het al, het catalogusdeel betref-
fende de Russische Levant.

Voor de geïnteresseerden: het bedoelde
werk is ‘Buitenlandse postdiensten in
het Ottmaanse Rijk’, contactadres:
Levant Studiegroep, p/a EPMH,
postbus 297, 3700 AG Zeist.

Nieuwe leden:
A.H. Hoogenboom Warmond

Overleden:
A.A. van Dockum Oegstgeest

Wij wensen de nabestaanden alle
sterkte om dit verlies te dragen.

Ledenmutaties
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Opening
De heer van de Kasteele opent de ver-
gadering om 20.15 uur. Hij heet ieder
welkom, in het bijzonder de ereleden
de heren Groenewegen, Hemelop,
Hogendoorn, Pieters, De Poorter en
Vijlbrief.
Afwezig: mevr. Kleiboer, mevr. Vos en
de heer De Ru.

Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering
hebben in de Sleutelpost gestaan en ter
inzage gelegen. Zij worden ongewij-
zigd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris heeft een brochure ont-
vangen van de Nederlandse Vereniging
van Postzegelverzamelaars van het
Vorstendom Liechtenstein over de
postgeschiedenis van Liechtenstein.
Belangstellenden kunnen die aan de
bestuurstafel inzien.
De nieuwe Speciaal Catalogus 2014 is
te verkrijgen bij de heer Groenewegen.

Nieuwe leden
De vergadering stemt in met de benoe-
ming van de heer A.H. Hoogenboom
tot lid van de vereniging.

Jaarverslag Rondzenddienst
Het jaarverslag van de Rondzenddienst
is opgenomen in de Sleutelpost.

De heer Anker vraagt of het in het ver-
slag genoemde hoge aankoopbedrag
van € 1.200 echt klopt. Hij dacht dat er
niet zoveel waarde in een rondzend-
boekje mocht zitten. De heer Groene-
wegen merkt op dat zolang de totale
waarde van een rondzending niet hoger
is dan € 3.500, je binnen de verzeke-
ringsvoorwaarden blijft.
De heer Hegenbarth leest het verslag
van de kascommissie voor. Deze advi-
seert de leden het bestuur decharge te
verlenen. De vergadering gaat daarmee
akkoord.
De heer Pieters wijst de leden er nog
op dat in het nieuwe seizoen er geen
gebruik meer wordt gemaakt van ac-
ceptgiro’s. Men kan of contant geld
meegeven met de rondzending, of via
eigen rekening betalen. Voor meer in-
formatie zie dit blad van september.

Benoeming nieuwe bestuursleden
De heer Van de Kasteele deelt mee dat
het bestuur zeer verheugd is dat op hun
noodkreet om nieuwe bestuursleden ten
einde de vereniging te laten voortbe-
staan vier leden hebben aangegeven tot
het bestuur te willen toetreden.
Dat zijn mevr. C.J. Arbouw-Lomeyer
en de heren G.A. van Albada, E den
Boer en W.J.J. Pijnenburg. Hij ver-
zoekt de vergadering in te stemmen
met hun benoeming tot bestuurslid.

Uit de

leden-

vergadering

Extra Algemene Ledenvergadering
23 september 2013 - 55 aanwezigen
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Op een vraag van de heer Kniese
antwoordt de heer Van de Kasteele
dat de heer Van Albada de functie van
2

e
penningmeester zal vervullen en op

termijn de functie van 1
e

penningmees-
ter van de heer Hemelop zal overne-
men. De heer Den Boer zal de functie
van tweede secretaris vervullen, de
heer Pijnenburg die van vice-voor-
zitter. Mevrouw Arbouw wordt
algemeen bestuurslid.
Op de vraag van de heer Terwiel ant-
woordt de heer Van de Kasteele dat de
functie van voorzitter inderdaad nog
vacant is.
De vergadering stemt in met het voor-
stel de betreffende leden te benoemen
tot bestuurslid.

Veiling
De veiling heeft een vlot verloop. Er
gaan 50 kavels retour.

Doe is een gooi puzzel
De doe is een gooi puzzel is weer ge-
maakt door de heer Hogendoorn en
gaat over de maand september.
Geen van de inleveraars heeft alle
6 vragen goed.

Mevr. Muizelaar en de heer Groene-
wegen hebben 5 vragen correct beant-
woord. Zij krijgen een prijsje van de
heer Hogendoorn .

Halve Euroloterij
De eerste prijs bij de verloting wordt
gewonnen door mevrouw De Ru.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt.

Gratis verloting
De heer Hemelop wint de eerste prijs.

Sluiting
De heer Van de Kasteele roept op om
op 28 oktober, aanwezig te zijn.
Daarna sluit hij de vergadering.

Opening
De heer Van de Kasteele opent om
20.15 uur. Hij heet iedereen welkom,
in het bijzonder de ereleden de heren
Groenewegen, Hemelop, Hogendoorn,
Pieters en Vijlbrief.
Afwezig: De heer Van Albada.

(Vervolg op pagina 21)

Ledenbijeenkomst
28 oktober 2013 - 52 aanwezigen

SLEUTELTJE

TE KOOP:
postzegelverzameling Nederland in 7 delen DAVO de luxe
albums - prijs nader overeen te komen.

 06 455 118 29
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Activiteiten

agenda

2 januari
Nederlandse Iconen
vel met 5 verschillende zelfklevende
postzegels - € 6,40, waarde ‘1’

27 januari
Mooi NL plaatsen met keramiek
2 vellen met 5 gelijke gegomde
zegels - € 6,40, waarde ‘1’
Klassiekers uit Louwman Museum
vel met 10 verschillende gegomde
zegels - € 6,40, waarde 1’

24 februari
Mooi NL plaatsen met keramiek
2 vellen met 5 gelijke gegomde
zegels - € 6,40, waarde ‘1’

Onder voorbehoud van wijzigingen,
druk- en schrijffouten

Nieuwe emissies

Het is de 26e keer in de reeks.
Vorig jaar bezochten ruim 3.500
bezoekers de beurs, een bewijs voor
haar populariteit.

Op zaterdag opent de FILATELIE-
BEURS 2014 de deuren.
De openingstijden zijn:
zaterdag 1 februari: nog onbekend
zondag 2 februari: nog onbekend

Voor verzamelaars van postzegels,
poststukken, postwaardestukken,
afstempelingen, automaatstroken,
maximumkaarten, postzegelboekjes
en vakliteratuur biedt de beurs twee
dagen interessante mogelijkheden.

Alles is nu gelijkvloers!
De toegang is GRATIS - 2 minuten
lopen vanaf station Hilversum.
De grootste jaarlijkse manifestatie
in Nederland voor jong en oud
Arena 303 1213 NW Hilversum
tel: (035) 642 22 37

1 en 2 februari 2014

G
een

ruilbeurs

V
ER

-
H

U
ISD

!
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Persoonlijke post-
zegel Pieter Pauw

Pieter Pauw leefde van 1564 - 1617.
Hij liet in 1596/97 in Leiden het eerste
anatomische theater van Nederland
(Theatrum Anatomicum) bouwen.
Pieter Pauw, ook wel Petrus Pavius
genoemd, was een Nederlandse bota-
nicus, anatoom en hoogleraar. Pauw
studeerde van 1581 tot 1584 genees-
kunde aan de Universiteit Leiden, des-
tijds ‘Hoogeschool’ te Leiden.
Op 9 februari 1589 werd hij in Leiden
buitengewoon hoogleraar. Pauw droeg
vanaf 10 oktober 1598 samen met
hoogleraar De Bondt zorg voor het
bestuur over en het onderhoud van de
Hortus Botanicus Leiden.

De postzegel laat - naast het portret -
een detail zien van het Theatrum Ana-
tomicum. Een replica staat in Museum
Boerhaave.
De verbondenheid met de Hortus Bo-
tanicus wordt uitgebeeld door bloem
en vrucht van de Aesculus pavia
(dwergpaardekastanje). Dit planten-
geslacht is naar Pieter Pauw vernoemd
door Herman Boerhaave.
De belettering in rood - op het wit
van de zegel - vertegenwoordigt tradi-
tioneel de Leidse kleuren. De naam
‘Leiden’ en het stadswapen: de sleu-
tels van Petrus mogen niet ontbreken.
Dat zijn de vaste onderdelen van onze
postzegels.

Frans Hemelop

uitnodiging voor de

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op 24 februari 2014

AGENDA:

• opening door de voorzitter

• vaststellen notulen 27 januari

• ingekomen stukken en mededelingen

• jaarverslag 2013 secretaris

• financieel jaarverslag 2013
(verslagen zijn op 27 januari ter inzage)

• voorstel contributie 2015 (zie pag. 23)

• verslag kascontrolecommissie

• jaarverslag veiling 2013

• jaarverslag 2013 adviescommissie
voor leden en erfgenamen

• benoeming adviescommissie: geen
(zittende leden: J.J.M. Pieters - W. Groenewegen)

• benoeming lid kascommissie
aftredend: W.J.A. van Dam
(zittenden: A.J. Schilperoort-W. Groenewegen)

• bestuursverkiezing
aftredend: F. Hemelop (niet herkiesbaar)

vacant: geen !

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur
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Het zal niet voor iedereen duidelijk
zijn wat deze kaart met flamenco te
doen heeft. Op het eerste gezicht geeft
noch de voorkant, noch de achterkant
van deze prentbriefkaart aanleiding om
aan Spaanse dansen te denken.
De voorzijde toont de inham van de
Bosporus die het Europese deel van
Istanbul in tweeën splitst. Deze inham
staat bekend onder de naam Gouden
Hoorn. De achterzijde bevat uiteraard
het adres en een kattebelletje voor
vriend Ter Haar.
De kaart is gefrankeerd met een zegel
van 1½ piaster (Isfila 1112, tanding
13¼) en een van 3 piaster (Isfila 1114,
tanding 13¼) en is op een postkantoor
in de wijk Galata afgestempeld op 9 fe-
bruari 1925.

De kaart werd overigens een dag
tevoren geschreven.
Volgens het postbestellerstempel is de
kaart behandeld door besteller D 80.

Dan blijft nog over de in Arabisch
schrift in paars uitgevoerde tekst
felemenk.
Dat is aanwijzing voor de censor,
de ambtenaar die verantwoordelijk is
voor de briefcensuur, dat de brief kaart
geschreven is in een taal die felemenk
wordt genoemd. De briefkaart wordt
dan op het stapeltje gelegd van de
censor die die taal machtig is.
De tekst is uiteraard van links naar
rechts te lezen. Het linker teken, dat
op het cijfer 9 lijkt met een puntje
erboven, is de F.

Flamenco
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Opvallend is dat deze tekst is aange-
bracht in een tijd dat in Turkije geen
briefcensuur meer bestond, maar dit
terzijde.
Nu zal ieder van ons het berichtje aan
‘Beste H en A.’ kunnen lezen, want fe-
lemenk betekent in het Turks inderdaad
‘(in het) Nederlands’. Wij zijn er aan
gewend de taal van onze zuiderburen
Nederlands te noemen, maar de Turken
noemden onze taal Vlaams. Dat deden
ze dan wel in de Franse vorm flamenc,
dat in de Arabische spelling en aange-
past aan de Turkse orthografische ge-
woonten de vorm felemenk kreeg.

Deze vorm flamenc is de oudere vari-
ant van het moderne flamand, maar
was in de zestiende eeuw de gebruike-
lijke (en taalhistorisch gezien de juiste)
spelling.

Deze vorm ligt ook ten grondslag aan
het Spaanse flamenco, dat oorspronke-
lijk alleen maar ‘Vlaams’ betekende.
Hoe dat de naam voor een dans werd,
is meer een kwestie van etymologie
dan van filatelie.

Maar nu ik toch bezig ben …
Het Etymologisch woordenboek van
het Nederlands zegt er het volgende
over:
Toen Vlaamse huurlingen, die eerder
Karel V in Spanje hadden gediend,
zich definitief in Andalusië vestigden,
mengden deze zich daar met de daar
levende andere niet niet-inheemse
bevolkingsgroepen (zigeuners, Moren,
Joden, etc.).
Met de benaming flamenco (bijvoeg-
lijk naamwoord) worden later alle
leden van deze groep aangeduid.
De metonymische betekenisuitbreiding
is ontstaan via samenstellingen als
ballo flamenco ‘flamencodans’ en
canto flamenco ‘flamencolied’.
Vandaar dus.
W.J.J. Pijnenburg
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Veilingsite Ebay is tegenwoordig
voor veel postzegelverzamelaars een
belangrijke bron om de verzameling uit
te breiden.
Het is uiteraard jammer voor de regu-
liere handel en verenigingen, die daar-
door waarschijnlijk inkomsten mis-
lopen, maar het feit ligt er nu eenmaal
en iedereen zal hier mee moeten leven.
Vooral internationaal is Ebay belang-
rijk.

Ik weet nog dat ik vroeger Saoedi-
Arabië en voorlopers verzamelde, maar
nergens verder wat kon vinden en toen
na een aantal jaren mijn verzameling
heb verkocht. En kijk nu eens op Ebay,
Arabische landen volop te koop!
Er zijn meer bekende veilingsites,
zoals Delcampe (delcampe.com) en
Catawiki en natuurlijk Marktplaats,
maar dat is een apart geval (geen vei-
lingsite), later misschien hierover meer.

Internationaal gezien en voor de post-
zegelverzamelaar, zowel koper als ver-
koper, is Ebay het belangrijkste.
Het scheelt ook altijd of je direct op
Ebay.com of op Ebay.de of Ebay.nl
zoekt. Zelfs als je ‘wereldwijd’ aantikt
krijg je niet altijd dezelfde kavels te
zien.
Er wordt vaak heel veel gewoon
spul (ook, zeg maar rustig, rotzooi)
aangeboden, maar het blijkt dat het
betere materiaal goed verkocht wordt.

Enkele voorbeelden wil ik u niet ont-
houden. De volgorde is willekeurig en
het betreft augustus/september.

Allereerst een postzegelboekje met
Rode Kruis zegels uit 1927 (afb. 1),
dat verkocht werd voor US$ 1380
(ongeveer € 965). Bij de handel, Book-
lets International, kost dit boekje ook
ongeveer dat bedrag (€ 975).

Enkele opmerke-

lijke opbrengsten

bij Ebay

afb. 1 afb. 2
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Een hoge waarde (7½ Gulden) brand-
kast (NVPH brandkast nr 70), mooi ge-
stempeld, bracht € 995 op! (afb. 2) en
een nr.1, ongebruikt, breed gerand
(afb. 3) bracht € 179,50 op!

Een ander opmerkelijk resultaat is een
FDC van de Nederlandse Antillen met
twee definitieve waarden uit 1958
(NVPH 280 en 283) (afb. 4), dus nog
niet eens de hele serie. Deze werd ver-
kocht voor een bedrag van US$ 355,
wat ongeveer uitkomt op € 248.

Je kunt concluderen, dat als je naar
opbrengsten kijkt, goede zegels en
brieven goed verkocht worden.
Massawaar en gewoon spul blijft heel
vaak onverkocht.

En het merkwaardige is dat nog heel
veel inzenders er veel tijd in steken om
materiaal aan te bieden dat ik persoon-
lijk in de prullenbak gooi.

Wat dacht u van deze mooie aanbie-
ding (afb. 5)?

(Vervolg op pagina 18)

afb. 4

afb. 3 afb. 5
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Beste
postzegel plakkers

Ik weet niet beter of mijn vader en ik
verzamelden postzegels. Het is een
verslaving.
Er zijn foto’s gemaakt in die tijd.

Wij hebben eens een plan gehad om
een zwembad met postzegels te vullen.
Helaas zijn
die plannen
in de kast
blijven lig-
gen.
Maar de
Kuip vol
met post-
zegels dat
zou groot
nieuws
zijn.

Over mijn privé leven praat ik niet
graag. Ik heb drie dochters en ben
opa Erik.
Ik ben geen Leidenaar, maar ben uit

de stad en bij de mensen weg-
gegaan.
In 2015 bestaan we 75 jaar.
Dus: ‘Groot feest’, en wij als
raad van zes proberen er iets
leuks van te maken.
Komt goed.

Erik den Boer

Erik 60 jaar
in de (Bad-)
Kuip

zus Louise 11 jaar ome Dik kleine Erik 4 jaar

1954

Delfshaven plm. 1600
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Gestempeld NVPH 1077/78 - ‘150 jaar
Brailleschrift, Sparen’, inzet € 0,01
(wel 55c. porto erbij). De inzender zal
vreemd opkijken als dit niet verkocht
is, na zijn vele werk. Scan maken, tekst
maken, etc).
En dit is echt niet de enige, ik heb ook
frankeerzegels Beatrix 55c gestempeld,
per stuk (!), voorbij zien komen.

Al met al: als je bij Ebay kijkt - bij
Marktplaats kun je dit niet doen, daar
zie je geen opbrengsten - kun je je ver-
wonderen in negatieve en - dus ook -
in positieve zin.

Gé van Albada

Snuffelt u ook zo graag in rondzend-
boekjes? Ineens viel mijn oog erop.
Hoe noem je zoiets?
Synchroonzwaaien voor Kerstmannen?
Nieuw thematisch onderwerp?

(Vervolg van pagina 16)

Grote ledenwerfactie 2015.

Ziet ú dit wel
eens staan?

De ‘Actie 2015’, loopt van 1-10-2012
t/m 31-12-2015.

Er is al een jaar voorbij
zonder enige reactie van

wie dan ook!

Nu we - na veel aandringen - nog
bestaan, is úw medewerking

hard nodig.

Wilt ú het nieuwe bestuur
- en dus uw vereniging -
nu eens een keer helpen?

Wij rekenen op u!
het bestuur

bij melding ontvangt u in totaal

het 1e lid bon € 5,00 € 5,00

het 2e lid bon € 6,00 € 11,00

het 3e lid bon € 7,00 € 18,00

het 4e lid bon € 8,00 € 26,00

het 5e lid bon € 9,00 € 35,00

het 6e lid bon € 10,50 € 45,50

het 7e lid bon € 12,00 € 57,50

het 8e lid bon € 13,50 € 71,00

het 9e lid bon € 15,00 € 86,00

het 10e lid bon € 16,50 € 102,50
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Er werden vier jubilarissen aange-
schreven. Van de drie die de speld op
prijs te stelden, waren er twee bij de
uitreiking op 28 oktober.
Uit handen van waarnemend voorzitter,
Jan van de Kasteele, ontvingen zij hun
bronzen draagspeld, vergezeld van
een fles wijn.
Mevr. Rodenburg-Lodder kreeg haar
zilveren speld met een bloemetje thuis-
bezorgd.
Alle jubilarissen in het jaar 2013 zijn
vermeld in het overzicht.
Wij zijn zeer verheugd met onze
trouwe leden.

Alle vier jubilarissen feliciteren wij
hier (nogmaals) van harte.
Wij hopen dat zij nog vele jaren lid
van onze vereniging kunnen - en
vooral willen - blijven.

het bestuur

W. Rodenburg-Lodder Leiderdorp 28-9-1971 42 jaar

J. Immerzeel Leiden 8-12-1988 25 jaar

J. Ligtvoet Leiden 8-12-1988 25 jaar

W.M.F. Sietze Leiden 11-11-1988 25 jaar

Jubilarissen

2013 in het

zonnetje
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Issoria
wordt donateur!

rek.nr 892 838 426
Postadres en secretariaat:
Plantage 4, 2311 JC 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 wordt gesponsord
door ons lid W.I.E O’Wie ?

Plaats hier úw
Sponsor advertentie

voor een
ZELF GEKOZEN

GOED DOEL.

Iets voor ú ?
Maar € 20 per jaar !

(Het deel boven de kostprijs van
de advertentie wordt gedoneerd

aan úw goede doel.)

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

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.

GIRO 26000
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Verslag vorige vergadering
Het verslag heeft ter inzage gelegen.
De heer Schilperoort merkt op dat het
een ‘buitengewone’ ledenvergadering
was. De heer Van de Kasteele ant-
woordt dat dit zal worden aangepast.
Met inachtneming van deze wijziging
wordt het verder ongewijzigd vastge-
steld.

Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris deelt mee dat de heer
C. Verlooij bereid is gevonden het
voorzitterschap op zich te nemen.
Dit wordt met applaus begroet.
Om te voldoen aan de statuten zal in de
Sleutelpost van december een buiten-
gewone vergadering voor december
worden uitgeschreven met als agenda-
punt het voorstel tot benoeming van de
heer Verlooij tot voorzitter. De leden
kunnen dan de heer Verlooij formeel
benoemen.
Bij de rondzenddienst wordt de boete
bij het verzenden van een aanmaning
verhoogd naar € 1,-. Voor de huidige
boete van € 0,50 kan niet eens de brief
worden verzonden.
Leden die kerstkaarten verzenden,
kunnen kerstzegels bestellen bij de
heer Groenewegen. Zo verdient de
vereniging nog een kleine commissie.
Nu het bestuur weer op sterkte is geko-
men is besloten in 2014 weer een Post-
zegeltotaaldag te houden. Er is een op-
tie op de gebruikelijke zaal in het K&G

gebouw op zondag 23 maart. Leden
worden geadviseerd deze datum al in
hun agenda te reserveren.
De Sleutelpost bevat veel kleur door
de bijdrage aan het Kleur Fonds. De
vorige maand was de bijdrage in de pot
gering (70 cent). De heer Van de Kas-
teele moedigt aan de pot deze keer
ruim te bedenken.
Twee leden hebben medailles gewon-
nen tijdens de Postex:
Mevr. A. Kleiboer kreeg Groot verguld
zilver voor haar collectie ‘Uilenpraat’;
De heer E. Kniese ontving Groot ver-
guld zilver voor zijn collectie ‘Judo’ en
Goud voor de collectie ‘Van los blad
tot gebonden boek’.
Deze mededeling wordt met applaus
begroet.

Jubilarissen
Vier jubilarissen kunnen in het zonne-
tje worden gezet.
Mevr. W. Rodenburg-Lodder krijgt
een zilveren speld wegens 40 jarig lid-
maatschap. Feitelijk is ze dit jaar al 42
jaar lid, maar door een vergissing in
het verleden is haar intreedatum fout
genoteerd. Mevr. Rodenburg is niet
aanwezig. De speld en een bloemetje
zal door de heer Groenewegen thuis
worden overhandigd.
De heren J. Immerzeel en J. Ligtvoet
zijn 25 jaar lid en krijgen onder ap-
plaus de bronzen speld uitgereikt
evenals een fles wijn.

(Vervolg van pagina 9)

(Vervolg op pagina 24)
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Koop bij onze adverteerders,
zij sponsoren uw verenigingsblad!

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/

Automatische incasso van contributie
voor 2014 zal in de tweede helft van
december plaatsvinden.
Meer dan twee/derde van alle leden
heeft daar inmiddels een machtiging
voor afgegeven.
Een - gelukkig - beperkt aantal leden
heeft automatische incasso geweigerd.
Ruim 50 leden wensen kennelijk geen
incasso-machtiging af te geven.
Dat aantal bezorgt mij - en de toekom-
stige penningmeester - dus extra werk
en veroorzaakt extra kosten.

Omdat het Tarief-Vrij-Pakket door
ING is opgeheven, zijn de kosten van
het betalingsverkeer gestegen.
Ook zijn er kosten van acceptgiro-
formulieren, enveloppen, papier- en
portokosten.
Bij niet-automatische incasso van de
contributie wordt daarom € 1 extra in
rekening gebracht.

Frans Hemelop
penningmeester

Bedrag 2014 ? Zie hiernaast tussen haakjes.

Incasso
contributie 2014

Drukte eind 2013 ? Betaal tijdig,
anders mist u de korting van € 2,25.
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VOORSTEL
CONTRIBUTIE 2015

Op de bijzondere Algemene ledenver-
gadering van 26-9-2000 werd besloten
de contributie met ingang van 2002
jaarlijks te verhogen.
Het voorstel daarvoor moet elk jaar
door de leden worden goedgekeurd.
Daarom zal ik op de Algemene leden-
vergadering van 24 februari 2014 het
voorstel doen om de contributie voor
2015 te bepalen op:

a. € 36,– (was € 35,25) voor 65-plus
leden en leden, die arbeidsonge-
schikt zijn en jonger dan 65 jaar;

b. € 38,50 (was € 37,75) voor de
overige leden.

U ziet: de gebruikelijke 75 eurocent.

Ondanks dat:
• de weggevallen inkomsten uit de

bar onvoldoende zijn gecompen-
seerd door de lagere huur;

• het aantal jubilarissen vanaf 2014
tot gemiddeld 16 per jaar stijgt, ter-
wijl de prijs van de draagspelden is
verdrievoudigd van € 7,70 naar
€ 21,20. Jaarlijkse kostenstijging:
300 à 400 euro;

• het niet is te verwachten dat de op-
brengsten uit de veiling en rond-
zenddienst zullen toenemen.

• de provisie uit verkoop zegels via
de nieuwtjesdienst een onzeker ge-
geven is nu PostNL de contracten
in 2013 een nieuwe vorm geeft.

• de Vriendenloterij (Sponsorloterij)
een minimale opbrengst heeft.

Er wordt in 2014 gestreefd naar een
verlaging van de kosten voor de
‘Sleutelpost’.
Ik hoop hiermee de opvolgende pen-
ningmeester Gé van Albada niet met
een financieel probleem op te zadelen.

Ik wil u vragen in februari 2014 mijn
voorstel hiernaast (cursief) goed te
keuren.

Punten die verder van belang zijn.
Als geen machtiging tot automatische
incasso is afgegeven wordt € 1,– extra
in rekening gebracht (zie blz. 38).

De contributie voor huisgenoot- en
jeugdleden € 5,50 blijft ongewijzigd.

De korting van € 2,25 bij tijdige beta-
ling en de korting van € 2,50 voor le-
den die 65+ of arbeidsongeschikt én
jonger dan 65 jaar zijn blijft eveneens
ongewijzigd.

Die kortingen zijn niet verwerkt in de
bedragen - hiernaast - onder a. en b.
Als u tijdig betaalt, is uw contributie
voor 2015 resp. € 33,75 of € 36,25
eventueel vermeerderd met € 1,–.

Ik hoop op uw medewerking.

Frans Hemelop
penningmeester
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De heer W.M.F. Sietze is ook 25 jaar
lid, maar heeft aangegeven geen prijs
te stellen op de speld.

Veiling
Deze heeft een vlot verloop; er gaan
31 kavels retour.

Doe is een gooi puzzel
De doe is een gooi puzzel is gemaakt
door de heer Schilperoort. Hij gaat over
afkortingen die op postzegels kunnen
worden aangetroffen.
De heer Pijnenburg wint met twaalf
goede antwoorden de eerste prijs.

Halve Euroloterij
De eerste prijs wordt gewonnen door
de heer J. Pieters.

Rondvraag
De heer G. Anker vraagt of in de
komende Sleutelpost de IBAN num-
mers van de bankrekeningen kunnen
worden vermeld. De heer Hemelop
antwoordt dat dat zal gebeuren.

Gratis verloting
De heer C. Anker wint de eerste prijs.

Sluiting
De heer van de Kasteele wijst er op dat
de gebakjes bij de koffie werden aange-
boden door de heer en mevr. Hemelop,
vanwege hun 47 jarig huwelijk. De aan-
wezigen bedanken met applaus.
De heer Van de Kasteele roept ten
slotte allen op 25 november aanwezig
te zijn. Daarna sluit hij de vergadering.

Opening
De heer Van de Kasteele opent de ver-
gadering om 20.15 uur. Hij heet ieder
welkom, in het bijzonder de ereleden
de heren Hemelop, Pieters en Vijlbrief.
Afwezig: de heren Hoogenboom, Ver-
looij en Hogendoorn.

Verslag vorige vergadering
Het verslag heeft ter inzage gelegen en
wordt ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris deelt mee dat er enkele
catalogi zijn ontvangen van Smits
Philately. Zij liggen voor belangstellen-
den op de bar. Verder is er bericht van
de eindejaarsbeurs in Barneveld op 28
en 29 december.
De secretaris roept leden op om iets
van hun verzameling op een vereni-
gingsavond tentoon te stellen.

(Vervolg van pagina 21)

Ledenbijeenkomst
25 november 2013 - 45 aanwezigen

! laatste kans 2013 !

HALVE EURO LOTERIJ

16 december 2013

1e prijs
Zomerzegels 1950 - 550/55

catalogusprijs € 60,00
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De heer Hemelop meldt dat de zegel
voor de komende Postzegeltotaaldag
gewijd is aan Pieter Pauw, de bouwer
van het Anatomisch Theater (replica
in Museum Boerhaave). Het concept-
persbericht, waarop de afbeelding staat,
is te zien op de bestuurstafel.

Veiling
Deze heeft een vlot verloop. Er gaan 55
kavels retour. De heer De Wit wijst nog
op de schriftelijke kerstveiling waarvan
de kavels op de december bijeenkomst
bekeken kunnen worden.

Doe is een gooi puzzel
De puzzel is gemaakt door de heer Den
Boer en gaat over personen op postze-
gels. De heer Flerig wint met 12 goede
antwoorden de eerste prijs.

Halve Euroloterij
De 1e prijs is voor de heer Laterveer.

Rondvraag
Mevrouw De Ru vraagt naar de datum
van de volgende vergadering. Die is op

16 december (de 3e maandag).

Gratis verloting
De heer Den Boer wint de eerste prijs.

Sluiting
De heer Van de Kasteele dankt eenie-
der voor zijn komst en roept iedereen
op de volgende vergadering aanwezig
te zijn. Daarna sluit hij de vergadering.

P.J. van de Kasteele - secretaris

uitnodiging voor de

EXTRA ALGEMENE
LEDENVERGADERING
op maandag 16 december 2013

AGENDA:

• opening door de voorzitter

• vaststellen notulen 25 november

• ingekomen stukken en mededelingen

• voorstel van het bestuur
verkiezing van de heer C. Verlooij
tot voorzitter van onze vereeniging

• overige ‘normale’ agendapunten

het bestuur

Willem de Wit wijst u graag op
de schriftelijke Kerstveiling
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Wilt u alles over de Filatelie weten?
Dan is de filatelie-cursus van
Lecturama iets voor u!

Drie cursusmappen over allerlei
onderwerpen:
• de geschiedenis van de postzegel
• het maken van postzegels
• misdrukken
• soorten postzegels
• etc. etc. teveel om op te noemen.

De cursus is een gift van de nabestaan-
den van een overleden lid voor onze
bibliotheek.

Nieuwsgierig geworden?
Vraag de mappen in bruikleen bij:
Willem Hogendoorn
 (071) 541 87 41

Cursus Filatelie

Om te bewaren kunt u ons blad de Sleutelpost ook als PDF downloaden,
ga naar: http://www.lvpv.nl/sleutelpost.htm

Alle
s volle

dig
in

kle
ur!
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In 2014 bent u ook (weer)
van harte welkom !

Mededeling

De kosten van een aanmaning bij
overtreding van de voorschriften van

de rondzenddienst is gewijzigd.
Bij te laat betalen van de aankoop of
te lang vasthouden van de zending

wordt € 1,00 voor porti- & administra-
tiekosten berekend.

Verzoek

Steeds meer mensen
beschikken over een mail-adres.

Wilt u úw mailadres door
geven aan het bestuur?

Mail: secretaris@lvpv.nl

Dank u wel.

Aanschaf benodigdheden

Zoals u wellicht weet, kunt u via
onze vereniging een abonnement

‘nieuwtjes’ afsluiten. Minder bekend
is dat ook toebehoren zoals catalogi,

insteekboeken, albums en supple-
menten via de vereniging kunnen

worden aangeschaft.
Op alles krijgt u korting.

Heeft u interesse? Neem dan contact
op met W. Groenewegen.

 (071) 589 13 34
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Deze rubriek is dè plaats voor uw
misdruk, vreemd stempel, bijzondere
knoeiwerkjes, rariteit, bizarre vondst,
opmerkelijk artikel, et cetera.
U kunt uw bijdrage voor 'de Sleutel-
post’ van maart inleveren tot en met
28 februari 2014.

In dit nummer:

Polen in het buiten-
land... ongebruikelijk!
In mijn verzameling Polen zit deze ze-
gel uit 1919 van de - voor velen - on-
bekende Poolse vestiging in Constan-
tinopel. Deze zegel van 5 Mark werd
daartoe overgedrukt met ‘Levant’.
Na Hilbert Kamphuisen, en zijn mooie
boek over de Levant, dacht ik hieraan
door onze gloednieuwe vice-voorzitter
Pijnenburg die dat boek ook al noemt
(blz. 6 e.v.). Dus... ik heb mijn Levant-
zegel maar eens opgezocht.

Ook Polen was in de Levant aanwezig
naast vele grootmachten die elkaar het
licht in de ogen niet gunden.

Polen had destijds, na twee zeer tijde-
lijke kolonies in Liberia en Brazilië,
een ambassade in Constantinopel, ook
al werd het land bezet door de buren
van Polen, de Russen en de Duitsers.
De relatie met het gebied ontstond in
1842, toen werd - na aankoop van een

groot gebied in de
buurt van Constan-
tinopel - een Pools
dorp - Adampol -
gesticht.
Het gebied werd pas
in 1938 bij Turkije
gevoegd.
Adampol is nu de
nog steeds Poolse
plaats Polonezköy.

Frans Hemelop

Filate-
listigheden

46



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



De Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars biedt u:

 het Nederlands Maandblad voor Filatelie

 het eigen kwartaalblad ’de Sleutelpost’

 rondzenddienst, zowel als deelnemer en als inzender

 verkoop van uw materiaal op onze veiling - provisie 5%

 maandelijkse ledenbijeenkomsten met veiling en
deelname aan presentie- en halve-euro-loterij

 adviescommissie voor leden en erfgenamen

 jeugdafdeling vanaf 6 jaar

 eigen website: http://www.lvpv.nl

 gratis ‘Sleuteltje’ in ’de Sleutelpost’

 gratis lenen van de fosforlamp

 gratis lenen van de Yvert-/Michel-catalogus

 gratis lenen van de optische watermerkzoeker

 gratis deelname aan cursus Begeleiding bij filatelie

 gratis lenen van literatuur uit de Bondsbibliotheek

 kortingen bij aankoop filatelistische benodigdheden


