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Sponsoring
Wie helpt ons deze lege ruimte te vullen.
Wij zijn op zoek naar adverteeerders.
De verenigingskas kan dit goed gebruiken.
Als u zelf wilt adverteren voor een goed
doel,of als u andere mensen weet die
geinteresseerd zijn dan zij wij altijd bereid
om de mogelijkheden met u te bespreken.
Wend u zich tot onze penningmeester of
iemand van het bestuur.
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Giftenaftrek
In de Belastingwet en in de Geefwetstaat
wanneer giften aan een goed doel fiscaal
aftrekbaar zijn.
Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het
ontvangende goede doel een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Bo
vendien geldt er een minimumbedrag
(drempel) voor aftrekbare giften. Het to
taal aan (losse) giften moet hoger zijn dan
1% van het 'drempelinkomen'.
Bij de aangifte hoeft geen bewijs te worden
geleverd van giften aan goede doelen.
Bewijzen moeten er wel zijn als de Belas
tingdienst erom vraagt. Meestal liggen de
giften vast in bankafschriften. Giften aan
collectanten waarvan geen kwitantie is,
zijn niet aftrekbaar.
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Verslag vergadering 15
december 2014

dering gaat akkoord met de benoeming van
deze leden in de commissie.

Kort verslag van de bijzondere algemene
ledenvergadering van de LVVP op maan
dag 15 december 2014
Aanwezig 51 leden

De veiling heeft een vlot verloop. Bij de
aankoop van sommige kavels krijgt de
koper ook een kerststaaf. Er gaan 40 kavels
retour. De heer De Wit wenst alle aanwe
zigen prettige feestdagen en dankt de heren
Flerig en Terwiel hartelijk voor al het werk
dat zij voor de veiling hebben gedaan.

De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden.
Mevrouw Arbouw heeft zich afgemeld.
Komend jaar viert de vereniging het 75
jarig jubileum en zullen veel bijeenkom
sten worden opgesierd met iets feestelijks.
In het nieuwste nummer van de Sleutel
post, het 200 ste, is al een stuk opgenomen
over de geschiedenis van de vereniging.
De voorzitter dankt mevrouw Van Oosten
voor het vele werk dat zij hiervoor heeft
verricht.
Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.
De secretaris is onlangs bij mevrouw Ar
bouw op bezoek geweest. Zij is helaas zeer
ernstig ziek. Van een herverkiezing in fe
bruari kan geen sprake zijn. Er zal uitge
keken moeten worden naar een vervanger
voor haar als bestuurslid.
De voorzitter memoreert dat er drie leden
nu voor het laatst in functie zijn.
De heren Flerig en Terwiel stoppen met
hun werkzaamheden voor de veiling. De
voorzitter dankt hen voor al het werk dat
zij ten behoeve van een goed verloop van
de veiling hebben verricht en biedt hen een
fles wijn aan. De heer Hemelop heeft
aangegeven te stoppen als redacteur van de
Sleutelpost. De voorzitter zegt dat de ver
eniging hem zeer veel dank verschuldigd
is voor het vele werk dat hij als redacteur
van de Sleutelpost heeft verricht en geeft
hem een fles wijn.
Er is een meningsverschil ontstaan tussen
het bestuur en de heer Hemelop, betreffen
de de persoonlijke postzegels van de ver
eniging. De voorzitter geeft daarover een
uiteenzetting. Daarop volgt een korte reac
tie van de heer Hemelop. Na enige discus
sie in de ledenvergadering stelt de voorzit
ter voor een commissie te benoemen uit de
leden die de inhoud van het geschil en de
handelwijze van het bestuur vanaf mei
moet beoordelen en daarover moet rappor
teren aan de ledenvergadering. Deze laat
ste neemt dan een beslissing. Uit de verga
dering melden zich de heren Hogendoorn
en De Poorter en Van der Steen. De verga
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Bij de Halve Euroloterij wordt de eerste
prijs gewonnen door de heer G. Anker.
Mevrouw Van Oosten vraagt of het bestuur
al zicht heeft hoe het nu verder moet met
de Sleutelpost. De voorzitter antwoordt dat
het bestuur opzoek is naar een opvolger
voor de heer Hemelop.
Bij de gratis verloting wint mevrouw
Schellekens de eerste prijs.
De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid . Hij wenst hen allen prettige
feestdagen en een goed 2015. Hij hoopt ze
allen in het nieuwe jaar terug te zien op de
volgende vergadering op maandag 26 ja
nuari, de jubileum bijeenkomst.

Verslag vergadering 26
januari 2015
Kort verslag van de bijzondere algemene
ledenvergadering op maandag 26 januari
2015
Aanwezig 51 leden
De voorzitter opent de vergadering. Hij
heet ieder welkom, in het bijzonder de
ereleden.
Mevrouw Arbouw en de heer Den Boer
hebben zich afgemeld.
Hij wenst, op deze eerste vergadering van
het nieuwe jaar, iedereen een goed 2015
toe en feliciteert de leden met het 75-jarig
bestaan van de vereniging. Deze jubileum
bijeenkomst wordt opgeluisterd door en
kele ronden bingo, waarbij mooie prijzen
te winnen zijn.

De heren Bellekom en Van Oosten hebben
zich aangemeld als nieuw lid. De vergade
ring stemt in met hun toelating.
De voorzitter houdt een korte jubileumtoe
spraak. Hij feliciteert de leden met het
75-jarig bestaan van de vereniging. Hij
gaat kort in op de geschiedenis van de
vereniging. Mevrouw Van Oosten heeft
die grondig onderzocht en het eerste deel
van haar bevindingen is al in de Sleutelpost
van december gepubliceerd. Er volgen nog
meerdere vervolgen. Hij dankt haar zeer
hartelijk voor al dit werk. Verder gaat hij
kort in op de toekomst van de filatelie en
geeft aan daar een groot vertrouwen in te
hebben.

De voorzitter meldt dat hij de heer Van
Dam bereid heeft gevonden de redactie van
de Sleutelpost op zich te nemen. Verder
wijst hij er op dat er bij de halve euro lote
rij zeer mooie prijzen zijn te winnen. De
eerste prijs is de bekende ITEP serie en de
tweede prijs de Rembrand serie. Hij moet
helaas melden dat hij zojuist van de heer
Vijlbrief heeft vernomen dat deze, wegens
lichamelijke klachten, stopt met de ver
koop van de lootjes. Hij dankt de heer
Vijlbrief hartelijk voor zijn jaren lange
vervulling van deze werkzaamheden en
stelt hem een attentie in het vooruitzicht.
Ten slotte stelt hij voor de jaarvergadering
te verschuiven van februari naar april. Dit
geeft het bestuur extra tijd om enkele zaken
uit te zoeken en maakt het mogelijk dat de
concept jaarstukken vóór de jaar- vergade
ring in de Sleutelpost kunnen worden ge
publiceerd. De vergadering stemt hier mee
in.
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van
de rondvraag.
De bingo wordt verzorgd door de heren G.
Anker en Hegenbarth. Onder groot enthou
siasme worden een aantal ronden gespeeld.
De eerste prijs bij de halve Euroloterij
wordt gewonnen door de heer Slakhorst.

Het verslag wordt ongewijzigd goedge
keurd.

De veiling heeft, na wat haperingen van de
computer, een vlot verloop. Er blijken wel
twee kavels te zijn verdwenen.

Er is bericht van overlijden ontvangen van
het ere-lid de heer Blonk en van de heren
Plomp en Schippers. De voorzitter ver
zoekt de leden te willen gaan staan en en
kele ogenblikken stilte te betrachten ter
hun nagedachtenis.

De voorzitter dankt de leden voor hun
aanwezigheid. Hij hoopt ze allen op 23
februari weer terug te zien op de volgende
vergadering.
Daarna sluit hij de vergadering.

Van de voorzitter
Zie zo de kop is er af, we zijn weer gestart met een nieuw jaar. Niet alleen dat; we hebben een jubileumjaar. Daarover is al veel
meegedeeld in de Sleutelpost en op de ledenbijeenkomsten.
In januari zijn we gestart met een gezellige avond; er zijn consumptiebonnen uitgereikt en er werden hartige hapjes geserveerd. De
hapjes waren alle gemaakt door Margreeth en Koos serveerde ze uit met de nodige Leidse humor. De 2 rondjes Bingo verliepen
soepel onder leiding van Gerrit Anker en Rob Hegenbarth. Er volgen er nog meer in de loop van het jaar.
Ook startten we dit jaar met een aantal vacatures op cruciale posten. Eerder was Wim Groenewegen ons al ontvallen, hij deed de
Nieuwtjesdienst. Toen kwamen er 2 vacatures in de Veilingcommissie, daarna vacature redacteur Sleutelpost en web-master en tot
slot gaf Leo Vijlbrief aan dat hij vanwege fysiek ongemak het halfjes-loterij niet meer kon doen. Gelukkig konden alle werkzaam
heden, zij het soms met moeite, worden gecontinueerd en allen hartelijk dank die daar aan meewerken/ten.
Hopelijk wordt het weer wat rustig zodat we ons meer op de filatelie kunnen richten.
Deze Sleutelpost geldt voor maart t/m juni., daarom een doorkijkje wat er allemaal op stapel staat. In april is de Algemene Leden
vergadering met vaststelling van de jaarstukken 2014. Tevens zijn er weer bestuursleden die aftreden maar gelukkig hebben zij zich
herkiesbaar gesteld. Eventuele tegen-kandidaten kunnen worden gemeld met inachtneming van wat de statuten daarover vermeldt.
In mei zijn er 2 extra activiteiten. De commissie “Plezier in postzegelen” komt met een power-pointpresentatie met het onderwerp
“tandingen”.
Verder zal Willem Hoogendoorn, in het kader van het jubileumjaar een presentatie houden over 75 jaar Filatelie in Leiden. Helaas
zal ik die avond zelf niet bijwonen vanwege vakantie.
Dan zijn we al weer aan juni toe de laatste bijeenkomst voor de grote vakantie. Deze avond zal “gewoon“ zijn.
Dit was een doorkijkje naar de komende avonden-activiteiten. Heeft u zelf een idee of wilt u iets presenteren geef dat dan door aan
de secretaris en we zullen het zoveel als mogelijk inpassen.
Rest mij u allen fijne Postzegelbijeenkomsten toe te wensen.
Cor Verlooij

Van de Veilingcommissie
Verslag veiling 2014
Hierbij treft u het verslag aan van de veiling over het jaar 2014.
In het jaar 2014 zijn er 766 kavels ingeleverd.
In de 10 veilingen, plus schriftelijke kerstveiling zijn er 984 kavels aangeboden.
Daarvan zijn er 470 verkocht en zijn er 514 retour gegaan.

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December
Dec. Kerst

Aantal
90
90
125
90
90
90
90
74
75
80
90

verkocht
50
35
62
43
46
56
36
36
42
39
25

984
Verslag: Willem de Wit
Namens de Veilingcommissie:

470

retour
40
55
63
47
44
34
54
38
33
41
65
514

Ton Flerig
Henk Scheer
Frans Terwiel
Willem de Wit
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Van de Penningmeester
Geachte verenigingslid,
Hierbij treft u het financieel overzicht van
2014 (jaaroverzicht en balans) aan.
Het heeft even geduurd omdat dit het eerste
overzicht is, die ik als nieuwe penning
meester heb gemaakt. Met veel hulp van
mijn medebestuursleden moet ik er wel bij
vermelden.
Bij de lasten/baten hebben wij over 2014
een tekort van 1.014,69. Dit lijkt erger dan
het is, wij hebben n.l. heel veel oude zaken
die nog op de balans van 2013 stonden
afgeschreven. Ook hebben we een paar
verliesposten moeten nemen om aan meer
liquide middelen te komen o.a. door ge
deeltelijke verkoop van de overtollige
voorraad persoonlijke postzegels.
Zoals ook in voorgaande jaren gaat onze
contributie grotendeels op aan de vaste
kosten (Filatelie, Bondscontributie, Sleu
telpost) welke wij niet kunnen veranderen.
In de toekomst moeten we in ons achter
hoofd houden dat een aantal variabele
zaken, zoals provisie rondzenddienst,
provisie veiling, rente, halve euroloterij
minder worden, terwijl bijv. zaalhuur,
bankkosten, kosten jubilarissen (iets) zul
len stijgen.
Maar ik zie toch de zonnige kant van het
geheel en dat is dat onze vereniging 75 jaar
bestaat en heus nog wel de 80 jaar haalt.
Voor vragen en opmerkingen over dit
overzicht kunt u doen op de jaarvergade
ring van april a.s.
Penningmeester
G.A. van Albada
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Financieel overzicht 2014
BEZITTINGEN

SCHULDEN

1. Kast, kaders, software ed

397,86

1. Vooruitbetaalde contr.2015

2. Te vorderen aankoop ND

250,47

2. Te betalen zegels ND

3. Te vorderen provisie ND

142,19

3. Te betalen rekening PP

4. Te vorderen advertenties
5. Te vorderen van derde
6. Voorraad drukwerk&div.

20,00
396,71
81,55

4. Te betalen inzenders
5. Jubileumfonds

5224,30
132,80
3752,45
20,12
5399,05

6. Kleurfonds

805,61

7. Voorraad jubileumspeldjes

2511,63

7. reserve inventaris

300,00

8. Voorraad pers.zegels

2636,70

8. Uit te betalen declaratie

204,15

9. Voorraad zegels ND

223,05

10. Voorraad zegels Loterij

360,00

11. Deposito PostNL

150,00

31-12-2013: - 328,09

Kas per 31-12-2014

420,00

Nadelig saldo 2014: -1014,69

-1342,78

TOTAAL

14495,70

Bankrek.per 31-12-2014

6905,54

TOTAAL

14495,70

LASTEN (UITGAVEN)

Eigen vermogen per

BATEN (ONTVANGSTEN)

1. Afschrijving inventaris

174,00

1. Ontvangen contributie

2. Afschrijving diverse

996,95

2. entreegeld+reglementen

20,10

3. Kosten algemeen+bestuur

478,51

3. Provisie rondzenddienst

223,27

4. Kosten zaalhuur

425,90

4. Provisie/donaties veiling

366,24

5. Bankkosten

262,49

5. Batig saldo ND

312,43

6. Kosten website

5936,90

79,85

6. Opbrengst advertenties

533,00

7. Maandblad Filatelie

3702,15

7. Opbrengst halfjesloterij

1222,50

8. Sleutelpost totaal

2235,49

8. Opbrengst rente

9. Bondscontributie

891,00

9. Kleurfonds Sleutelpost

350,13

10. Kosten Jubilarissen

366,58

10. Diverse baten

439,78

11. Kosten Veiling

311,34

11. Kleurfonds Postzg.tot.dag

640,31

99,20

12. Afboeking voorraadwinst

500,36

12. Kosten Halfjesloterij
13. Diverse lasten

395,00

14. Kosten Postzg.Totaaldag

640,31

15. Contributie JFN
16. Representatiekosten
17. Afboeking guldenszegels
TOTAAL

35,96

TEKORT

1014,69

TOTAAL

11595,67

30,00
97,87
409,03
11595,67

Bibliotheek - KNBF
Bent u op zoek naar achtergrondinformatie
over een postzegel, een stempel, een brief
kaart, een bepaalde route in de postge
schiedenis of naar iets anders wat de fila
telie zo mooi maakt? Wilt u een artikel
schrijven en heeft u behoefte aan aanvul
lende informatie? Overweegt u wellicht
een nieuwe collectie op te zetten, maar
overziet u het verzamelgebied nog niet
helemaal?
Er zijn vele redenen om een bezoek aan de
Bondsbibliotheek te brengen. De Bonds
bibliotheek beschikt over een unieke ver
zameling filatelistische literatuur bijeen
gebracht door aankopen van de KNBF en
door giften van gerenommeerde en enthou
siaste filatelisten. Er zijn in totaal meer dan
10.000 boeken, catalogi, tijdschriften (zie
onderdeel Tijdschriften) en andere publi
caties over alle mogelijke landen en the
ma’s. Er komen nog dagelijks nieuwe pu
blicaties bij (zie onderdeel Aanwinsten). U
kunt er terecht met al uw vragen op het
gebied van filatelistische literatuur en u
heeft de gelegenheid aan de leestafel boe
ken en tijdschriften in te zien. Dit biedt
tevens een mooie kans om contact te leg
gen met medeverzamelaars.
Indien u een of meerdere boeken en/of
ingebonden jaargangen van tijdschriften
wilt lenen, dan dient u eerst een “leespas”
bij de Bondsbibliotheek aan te vragen (zie
onderstaand). Voor het “Reglement van
uitlening, zie onderdeel Reglement. Indien
gewenst kunnen boeken en ingebonden
jaargangen van tijdschriften aan u worden
opgestuurd. Hiervoor worden portokosten
in rekening gebracht. De reguliere uitleen
termijn is vier weken.
Wilt u zeker weten of een boek aanwezig
is voordat u langskomt, raadpleeg dan op
voorhand de catalogus op de website (zie
onderdeel Catalogus). Met dit hulpmiddel
kunt u tevens zoeken naar boeken, tijd
schriften, tentoonstellingscatalogi, artike
len en cd-roms over een bepaald onder
werp of van een bepaalde auteur. Daar
naast beschikt de Bondsbibliotheek in
ruime mate over andersoortige filatelisti
sche literatuur en informatie zoals veiling
catalogi, een historisch overzicht van
postzegeltentoonstellingen in Nederland,
adresgegevens van filatelistische biblio
theken en postmusea in het buitenland etc.
Vraag ons waarnaar u op zoek bent en wij
zullen u helpen. Wilt u op de computer
publicaties lezen ga dan naar het onderdeel

Redactionele bijdrage

Algemene informatie

Voor u ligt Sleutelpost nummer 201.
Deze is moeizaam tot stand gekomen.
De ene redateur gaat en de andere die komt.
Je moet leren werken met programma's
waar je voorheen het bestaan niet van wist.
Het is alsof je weer moet leren lopen.
Niet getreurd, ik heb deze klus op mij ge
nomen en ga hier mee verder.
Mijn naam is Wiktor van Dam en ben al
bijna 30 jaar lid van deze club.
Ik den beginne enthousiast en daarna een
tijdje sluimerend en toen weer opgepakt
met een regelmatige bezoek aan de bijeen
komsten.
Gehuwd, een zoon en sinds vorige maand
opa geworden. Met mijn 66 jaar voel ik mij
nog een jonkie tussen al het grijze. Hard
lopen is een van mijn hobbies en dat hoop
ik nog lang vol te houden.
In dit nummer weer een bijdrage van Nitha
van Oosten, zoals al in het vorige nummer
aangekondigd. Een interessante bijdrage
en de moeite van het lezen waard.
Bij de overdracht lagen er een aantal pu
blicaties op de stapel. Een ervan heb ik er
tussenuit genomen en in de Sleutelpost
geplaatst.
Voor mij ook even uitproberen hoe het
programma werkt. Verder had ik alle me
dewerking van het bestuur om mij de ma
terie eigen te maken.
En zie hier het resultaat.
Voor opmerkingen en suggesties sta ik
open en ik hoor graag uw mening.

Bijeenkomsten

Wiktor van Dam

Fosforlamp en catalogi:
Willem de Wit 071-531 06 86
Watermerkzoeker of signoscope:
P.J.J. van de Kasteele 071-888 94 05

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 gele
genheid heeft om de veilingkavels te be
kijken of iets te ruilen.

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.

Rondzenddienst
Bij overtreding van de voorschriften gel
den de volgende boeten:
Te laat betalen aankoop € 0,25 per dag;
Tas te lang vasthouden € 0,15 per dag;
Kosten van aanmaning € 1,00 voor porti
en administratiekosten

Leenadressen

Literatuur aanvragen:
KNBF bibliotheek
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Digitale publicaties.
Indien u lid bent van een bij de KNBF
aangesloten vereniging (op vertoon van uw
Bondspas) of de NVPH, dan heeft u gratis
toegang tot de dienstverlening van de
Bondsbibliotheek. Wilt u met een groep
komen, maakt u dan s.v.p. op voorhand een
afspraak.

Openingstijd:
Elke woensdag van de maand,
van 10 – 17 uur,
De bibliotheek is in 2015 op de volgende
zaterdagen geopend tussen 10:00 en 12:00
zaterdag 7 maart, zaterdag 2 mei , zaterdag
3 oktober, zaterdag 5 december.
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“DE SLEUTELPOST”
DOOR DE JAREN
HEEN
Zoals aangekondigd in het artikel over
het 75-jarig bestaan van onze vereniging
in “De Sleutelpost” nr. 200 van decem
ber 2014, volgt hier een artikel over “De
Sleutelpost” zelf.
Het begin
De eerste uitgave van “De Sleutelpost” (in
het begin nog “Mededelingen” geheten} is
van 22 oktober 1960. Op 21 april 1945
verscheen er een voorloper met de naam:
“Het Doublet” . Helaas hebben we niet
meer kunnen achterhalen dan dat het blad
enige tijd heeft bestaan en dat het voorzag
in de communicatiebehoeften van het be
stuur en de leden. Daarna werd er jarenlang
aan dergelijk contact minder behoefte ge
voeld mede door het feit dat het ”Maand
blad voor Filatelie” ook enige ruimte bood
voor mededelingen van de aangesloten
verenigingen aan haar leden. Omdat die
mogelijkheid zeer beperkt was, besloot het
toenmalige bestuur van de Leidsche Ver
eeniging van Postzegelverzamelaars in
1960 weer een verenigingsblad te laten
verschijnen, dat al naar gelang van de
noodzakelijkheid een aantal malen per jaar
zou uitkomen. Het bestuur achtte de le
vensvatbaarheid van een echt blad zeer
gering en dacht dan ook niet aan een peri
odiek te verschijnen blad.
Het 2e nummer verscheen in maart 1962,
het 3e in juni 1962, het 4e in oktober 1962.
De volgende jaren ging het zo door, er
verschenen ongeveer drie nummers per
jaar.
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De naam
In 1962 schreef het bestuur van de LVvPV
een prijsvraag uit om een naam te beden
ken voor het verenigingsblad. Overwogen
werd als winnende naam “De Postkoets”
te kiezen maar toen kwam er na sluitings
datum van de inzendtermijn, dus buiten
mededinging, een nog betere naam met een
ontwerp binnen: “De Sleutelring”. Er was
een tekening bijgevoegd van een sleutel
ring met daaraan twee gekruiste sleutels
als symbool voor het Leidse wapen. Aan
de sleutelring hing een plaatje in de vorm
van een postzegel met daarop een mono
gram gevormd door de letters LVvPV. Om
de ring stonden de letters van de naam “De
Sleutelring” gerangschikt. De ring was
bedoeld als band die de leden van onze
vereniging bindt. De vereniging heeft zo
heel gemakkelijk en goedkoop een nieuwe
naam en een embleem verkregen.
In september 1963 vermeldde het vereni
gingsblad dat de naam “De Sleutelring” al
bleek te bestaan voor een ander vereni
gingsblad, namelijk dat ven de belasting
dienst te Leiden. Er zat dus niets anders op
dan de naam te wijzigen. De tekening werd
behouden en de naam werd: “De Sleutel
post”. Die naam verscheen voor het eerst
op het verenigingsblad nummer 6 van
september 1963.
De vormgeving
Het mededelingenblad verscheen aanvan
kelijk zonder omslag, met een schrijfma
chine getypt en met een stencilmachine
vermenigvuldigd. In 1962 was men van
plan het mededelingenblad te voorzien van
een omslag waarop advertenties geplaatst
konden worden maar in 1963 was er nog
geen omslag omdat er nog onvoldoende
gegadigden waren die een advertentie
wilden plaatsen. “De Sleutelpost” nummer
10 van januari 1965 werd het eerste num
mer met een omslag. Vanaf april 1966 tot
en met september 1968 verscheen “De
Sleutelpost” in gedrukte versie met de tekst
in twee kolommen. In december 1968 was
er een “nooduitgave”. Vanaf april 1969
zijn de uitgaven, noodgedwongen door het
nog maar geringe aantal adverteerders,
weer met typemachine en stencilmachine
vervaardigd. De stencilmethoden waren
inmiddels verbeterd zodat het blad er toch
goed uit bleef zien. Vanaf 1976 werd

overgegaan op offsetdruk waardoor ook
veel afbeeldingen konden worden ge
bruikt. In 1992 werd een andere drukker
gevonden en verscheen “De Sleutelpost”
in een nieuwe vorm. Vanaf maart 1994
werden de pagina’s in twee kolommen
gedrukt en in maart 2007 verscheen “De
Sleutelpost” voor het eerst gedeeltelijk in
kleur.
Hieronder staan enkele voorbeelden van
hoe de Sleutelpost er in de loop der jaren
uit heeft gezien.

De leden werden geraadpleegd, al dan niet
via een enquête, over zaken als verhoging
van de contributie, koppeling van het lid
maatschap van de vereniging aan een
abonnement op het “Maandblad voor Fila
telie” en over hun interesses en wensen.
Het bestuur schreef prijsvragen uit voor het
ontwerpen van lustrum eerste-dag-enve
loppen en omslagen voor “De Sleutelpost”
en startte ledenwerfacties. Er was informa
tie over prijzen die leden gewonnen hadden
op de tentoonstellingen en bij de jaarlijkse
grote verloting en over onderscheidingen
die (bestuurs-)leden gekregen hadden. De
jaarverslagen van de secretaris, de pen
ningmeester, de administrateur van de
rondzenddienst, de veilingmeester en de
jeugdafdeling werden besproken. Sinds
maart 1998 tot in 2014 zijn de kavellijsten
per drie maanden in “De Sleutelpost” op
genomen. De afleveringen vermeldden
namen, adressen en telefoonnummers van
het bestuur, de veilingmeesters en de re
dactie van “De Sleutelpost” en begonnen
in het algemeen met een stukje van de re
dactie.

De inhoud
Het is niet mogelijk om in de beperkte
ruimte die ons te beschikking staat een
volledig overzicht te geven van de inhoud
van “De Sleutelpost”. We zullen een po
ging wagen een indruk te geven.
Duidelijk is dat de behoefte aan medede
lingen groter was dan het bestuur aanvan
kelijk had gedacht. Het ging daarbij om
data van verenigingsbijeenkomsten en van
activiteiten als dia-lezingen en presenta
ties, ruilmiddagen, extra veilingen en ten
toonstellingen, om informatie over beslui
ten van het bestuur, over de rondzend
dienst, de veilingen en de ledenmutaties.

De filatelistische artikelen zijn talrijk. Er
zijn artikelen van algemene aard over het
ontstaan van het postwezen, over het ver
zamelen van postzegels, over poststem
pels, tandingen, gom, perfins en vervalsin
gen. Er zijn bijdragen over het tentoonstel
len van verzamelingen, wat wel en wat niet
mag worden gebruikt en de criteria van de
jury. Er zijn er over het ontwerpen en over
het vervaardigen van postzegels, over
postzegels van een bepaald land of gebied
en over thema’s. Er zijn bijdragen over
bijzondere postzegels en hun historie. Er
zijn artikelen over Leiden en de filatelie,
waarbij de geschiedenis van de stad, haar
bouwwerken en beroemde personen aan
bod zijn gekomen. Bij de sinds 2007 jaar
lijks door de vereniging uitgegeven per
soonlijke postzegels zijn er artikelen over
de historische achtergrond ervan. Veel
artikelen zijn uitgebreid en werden in
deelafleveringen geplaatst. Soms werden
artikelen uit andere bladen {verkort) over
genomen of onder de aandacht gebracht in
de rubriek “Wij lazen voor u ….”.
Er staan ook “luchtige” dingen in “De
Sleutelpost” zoals een limerick over wat
een filatelist is, rijmpjes, anekdotes, verha
len van leden over waarom ze postzegels
zijn gaan verzamelen en wat hun voorkeu

ren zijn, de rubriek “aan de bar” en puzzels.
Waardering
Uit alle drie de enquêtes die het bestuur
onder haar leden gehouden heeft (in 1987,
1998 en 2010) blijkt dat de leden veel be
langstelling en waardering hebben voor
“De Sleutelpost”. Ook buiten de vereni
ging wordt “De Sleutelpost” gelezen.
Vanuit de “Bond”, de zusterverenigingen
en door andere geïnteresseerden is ver
schillende malen gevraagd om toezending
van exemplaren. Verschillende artikelen
werden met toestemming integraal overge
nomen in andere bladen.
Op de tentoonstelling “Goudapost ‘73”
verwierf “De Sleutelpost” in de literatuur
klasse een bronzen medaille. In juni 2002
werd in het Maandblad voor Filatelie” een
wedstrijd voor verenigingsbladen uitge
schreven. Van de 15 inzendingen behoorde
“De Sleutelpost” bij de drie in de kopgroep
(nadere kwalificatie werd niet gegeven).
Tijdens de “Postex” in oktober 2004 werd
“De Sleutelpost uitgeroepen tot het beste
algemene verenigingsblad. In het rapport
van de jury wordt “” De Sleutelpost” ge
roemd omdat het blad alle ingrediënten
bevat die het tot een goed verenigingsblad
maken. Speciaal vermeld wordt de mede
werking vanuit de vereniging zelf, het “
meer dan gemiddelde jasje” waarin het
blad is gestoken en het feit dat het blad “
voor elk wat wils” biedt. In februari 2007
ontving de heer F. Hemelop, die vanaf
1992 redacteur was, voor “De Sleutelpos
t” de zilveren bondsspeld. Hemelop is tot
en met 2014 redacteur gebleven. In 2011
schrijft de redacteur van het “Maandblad
voor Filatelie” in nr. 07/08: “er is altijd wel
iets aardigs in “De Sleutelpost” te vinden”.
Conclusie
Dankzij de jarenlange inspanningen van de
redacteuren, de besturen, de auteurs en alle
anderen die bijgedragen hebben aan de
totstandkoming van “De Sleutelpost” heeft
de Leidsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars een verenigingsblad om trots
op te zijn!
De jubileumcommissie
Samengesteld uit de nummers van “De
Sleutelpost” door Nitha M.E. van OostenNeuwahl

-9-

Bingo

Dia presentatie

Tijdens de vergadering van 26 januari werd er een bingo georganiseerd.
Dit werd vakkundig uitgevoerd door de heren Gerrit Anker en Rob Hegenbarth.
Dit smaakt naar meer en dit was zeker niet de laatste.
In een jubileumjaar ga je wat bedenken en dan is een Bingo iets heel anders.
Er waren een heleboel prijzen te winnen en bijna iedereen had prijs, gezien de hoeveel
heid uitgestalde prijzen.
Ga zo door en we wachten een volgende keer af.

Tijdens de ledenvergadering van 24 febru
ari hield de heer Freek Versteegen een le
zing over Nieuwjaars zegels.
Na een wat moeizame start lukte het hem
de diapresentatie te geven.
Vele postzegels passeerden de revue.
Nieuwjaarszegels, kerstzegels of andere
benamingen, elk land hanteert zijn eigen
benaming.
Het was een leerzame presentatie en ieder
een is wat wijzer geworden over deze ze
gels.
Wij danken de heer Freek Versteegen voor
de verzorging hiervan.
Is naar aanleiding van deze presentatie de
behoefte bij u opgekomen om ook eens
zoiets te houden, dan kan dat natuurlijk.
Heeft u bijvoorbeeld een verzameling over
schepen, vuurtorens, auto's, fietsen of iets
anders, schroom niet om ook iets van uw
verzameling te laten zien.
Binnen onze vereniging zijn voldoende
deskundige mensen om u daarmee behulp
zaam te zijn.
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Palestina en het Heilige
Land

De grenzen van het vroegere Palestina zijn
niet nauwkeurig aan te geven, doordat ze
dikwijls gewijzigd zijn na vele invallen
van omringende staten. De naam Palestina
is afgeleid van het Hebreeuwse woord
Felistje, dit betekent Filistijns. Het duidde
in het begin de door de Filistijnen bewoon
de kuststreek ten zuiden van het huidige
Jaffa aan. Later bedoelde men met Pales
tina het hele door de Israëlieten bewoonde
land dat zich uitstrekte van Dan in het
noorden tot Beersjeba in het zuiden. Tij
dens de Eerste Wereldoorlog veroverden
de Britten dit gebied op de Turken. In 1920
werd het aan de Britten als mandaatgebied
toegewezen met als voorwaarde, dat de
mandataris een “Joods Nationaal Tehuis”
zou scheppen. Het bleef tot na de Tweede
Wereldoorlog onrustig in dat gebied door
het openlijke streven van de Joden naar een
eigen staat. De Britten weigerden toen
langer het mandaat over Palestina te voe
ren. Uiteindelijk riep David Ben Goerion
in de nacht van 14 op 15 mei 1948 de on
afhankelijke staat Israël uit. Wat tot gevolg
had dat de legers van Syrië, Irak, Jordanië,
en Egypte de grenzen van het oude man
daatgebied overschreden. Dit was de eerste
oorlog in het Midden-Oosten en er zouden
er nog vele volgen.
Vanaf 1865 werden er in Palestina voorna
melijk Turkse postzegels gebruikt. Ver
schillende Europese landen, maar ook
Egypte, hadden postkantoren in Palestina.
In Jeruzalem waren het Oostenrijk, Frank
rijk, Duitsland, Italië en Rusland. In Jaffa
Oostenrijk, Egypte, Frankrijk, Duitsland
en Rusland en in Haifa Oostenrijk en
Frankrijk. Door deze postkantoren werden
de eigen postzegels uitgegeven, of postze
gels voor de Levant gebruik. Na de Britse
bezetting werden deze postkantoren geslo
ten. De eerste zegels met de Hebreeuwse
aanduiding “Palestina” verschenen op 10
februari 1918. Onder en boven in het ze
gelbeeld vinden we het inschrift E.E.F.
(Egyptian Expeditionary Forces). De
frankeerwaarde van de zegel 1 piaster was
zowel in het Engels als in het Hebreeuws
vermeld. De zegels waren geldig in Pales
tina, Libanon, Syrië en Trans-Jordanië. De
zegels waren ongetand en voorzien van
roulette-doorsteek. Er bestaan drie kleur
varianten: indigo, diepblauw en blauw. Op

16 februari verscheen een nieuwe oplage
in de kleur kobaltblauw. Ze waren voor
zien van de extra drukgang “5 millièmes”
(0,5 piaster). Op 5 maart 1918 verscheen
een zegel van 1 piaster in de kleur ultrama
rijn. Deze zegels waren van een gomlaag
voorzien. Vanaf 16 juni 1918 werd een
verscheiden waarden omvattende serie in
dezelfde tekening in omloop gebracht. In
veel opzichten (papier, formaat, tanding en
vel-indeling) komen de zegels overeen met
de in die tijd koersende Britse zegels. De
serie bestond uit de volgende waarden:
1 m sepia (ook diepbruin) 5 m geeloranje
9 p roestbruin
2 m blauwgroen (diepgroen) 1 p diepindi
go 10 p ultramarijn
3 m geelbruin (notenbruin) 2 p olijfgroen
20 p grijs
4 m scharlaken 5 p paars
Deze zegels werden uitgegeven tussen 16
juli en 27 december 1918. Zegels met een
herkenbaar stempel van Palestina zijn
meer waard dan zegels met een ander
stempel. Op 1 mei 1922 verloren deze
zegels hun geldigheid. Interessant voor
specialisten is de emissie die door het
burgerlijk bestuur is uitgegeven tussen
1920 en 1922. Het betreft hier zegels met
opdruk. Er zijn zes verschillend opdrukken
te onderscheiden en ook verschillende
tandingen. Als basis voor de opdruk wer
den de E.E.F.-zegels gebruikt. De opdruk
bestond uit de naam Palestina in het En
gels, Hebreeuws en Arabisch. Nadat Pales
tina in 1923 onder het mandaat van Groot-
Brittannië was gesteld, werd in 1927 be
gonnen met de uitgifte van een nieuwe
serie met een uiteindelijke looptijd tot
1945. Er komen verschillende afbeeldin
gen op voor en wel: het grafmonument van
Rachel, de citadel van Jeruzalem, de mos
kee van Omar en het Meer van Tiberias.
Deze serie bestond uit de volgende waar
den:
2 m grijsblauw 7 m scharlaken 50 m paars
3 m geelgroen 8 m geelbruin 90 m
donkerbruin
4 m roze 10 m donkergrijs 100 m turkoois
5 m oranje 13 m ultramarijn 200 m
donkerviolet
6 m groen 20 m olijfgroen
Er zijn drie soorten papier gebruikt: dun
papier, dikker papier (dit heeft een gerib
belde indruk) en dik papier (zonder rib
bels). In 1032 werden de kleuren van en
kele waarden gewijzigd en werden tegelijk

waarden aan de serie toegevoegd, te weten:
4 m purper 13 m bruin 500 m rood
7 m violet 15 m ultramarijn £1 zwart
8 m rood 250 m bruin
Na 1945 ontstond er in Palestina een on
duidelijke situatie in postaal opzicht. Er
werden Brits-Palestijnse postzegels ge
bruikt, maar ook zegels die men zelf
maakte in verschillende kibboetsen. Van 1
tot 15 mei 1948 verschenen de zogenaam
de interim-periodezegels van het Joods-
Nationaal-Fonds. Deze zegels hadden alle
Hebreeuwse inschriften geldig voor bin
nenlandse post en kunnen worden be
schouwd als voorlopers van de staat Israël.
Of deze zegels echt nodig waren, staat te
betwijfelen, want de Britse mandaatzegels
mochten tot en met 14 mei 1948 worden
gebruikt. Ondanks vele tegenslagen ver
scheen op 16 mei 1948 de eerste emissie
van Israël. Men heeft deze zegels voorzien
van de Hebreeuwse tekst “DOAR IVRI”
(Hebreeuwse Post) met een afbeelding van
oude munten uit de eerste en tweede eeuw
na Christus en zonder watermerk. Deze
serie bestond uit de volgende waarden:
3 m oranje 15 m rood 250 m donkergroen
5 m groen 20 m blauw 500 m bruin op geel
papier
10 m purper 50 m bruin 1000 m blauw op
wit papier
De kwaliteit van de zegels is matig, dus
men moet niet al te kritisch zijn. Van alle
waarden zijn zegelparen bekend. Vreemd
is, dat twee waarden, de 10 en 15 milliè
mes, aanvankelijk met een verkeerd tabin
schrift verschenen. De tabs waren bedoeld
voor de 15 en 50 millièmes. Een latere
uitgifte had de juiste tab.
Op 26 september 1948 verscheen bij het
Joodse Nieuwjaar (5709), een serie van vijf
zegels met de zogeheten Vliegende Rol
(zegels des Konings) en de landsnaam
onder het waardecijfer.
3 m roodbruin/blauw 10 m donkerblauw/
blauw 65 m bruin/rood
5 m groen/blauw 50 m ??????
Door de vel-indeling bestaan er keerdruk
paren en ook brugparen.
Dit waren de laatste zegels met de waarde
aanduiding in millièmes. Vanaf 16 febru
ari 1949 werd de waarde aangegeven in
prutot, 1 Israëlisch Pond (£1,—) = 100
prutot.
Op 1 mei 1949 verscheen het eerste blok,
bestaande uit vier zegels van 10 prutot, bij
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de Eerste Nationale Postzegeltentoonstel
ling in Tel Aviv van 1–16 mei. Het was een
blok zonder tanding.
Op 18 december 1949 verscheen er een
tweede serie zegels met oude munten.
Deze serie was een definitieve uitgifte in
tegenstelling tot de eerste serie Oude
munten, die een voorlopige serie was. Deze
zegels waren voorzien van de landsnaam
Israël en bestond uit de volgende waarden:
3 pr donkergrijs 10 pr groen 30 pr blauw
5 pr violet 15 pr karmijnrood 50 pr
donkerbruin
De vellen bestonden uit tien rijen van 10
zegels, waarvan de onderste rij met tab. De
geldigheid eindigde op 15 juni 1951.
Doordat deze zegels ook gebruikt zijn voor
postzegelboekjes, waarvoor aparte vellen
van 90 zegels werden gedrukt, bestaan er
keerdrukparen met en zonder tussenstrook.
Van de keerdrukparen van 5 en 10 prutot
zijn er enkele bekend met op de witte tus
senstrook een privé-opdruk. Deze tekst
komt ook voor op de keerdrukparen van 15
en 30 prutot. Deze opdrukken zijn van nul
en generlei waarde.
In alle postzegelboekjes van deze serie
kunnen zegels van 10 prutot voorkomen
met de plaatfout ISRAEI in plaats van
ISRAËL. Vanaf 1950 werd een nieuwe
muntenserie in omloop gebracht. Het ont
werp was gelijk aan de tweede muntense
rie, maar had een ander inschrift. Deze
zegels hadden geen watermerk.
De in gedeelten uitgegeven serie omvatte
de volgende waarden:
3 pr grijs 35 pr geelolijf 85 pr lichtblauw
5 pr violet 40 pr oranjebruin 95 pr
smaragdgroen
10 pr groen 45 pr purper 100 pr roodbruin
15 pr karmijn 50 pr bruin 125 pr blauw
20 pr oranje 60 pr rood
30 pr blauw 80 pr oker
Voor het vervaardigen van postzegelboek
jes werden speciale vellen uitgegeven van
de waarden 5, 10, 15, 20, 30 en 45 prutot.
De waarden 15, 20 en 45 prutot verschenen
nimmer in postzegelboekjes, omdat de
vellen compleet aan verzamelaars werden
verkocht, zodat wat vraagtekens kunnen
worden geplaatst bij het nut van deze vel
len.
Op 26 maart 1950 werden bij de toetreding
van Israël tot de U.P.U. twee zegels uitge
geven. Het ontwerp geeft het embleem van
de Israëlische posterijen weer: een sprin
gend hert met een gedeelte van de wereld
bol. Ook nu gaven de Israëlische posterijen
postzegelboekjes-vellen uit waaruit tal van
verschillende keerdrukparen konden wor
den gehaald.
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Op 6 januari 1960 werd het Israëlisch pond
opnieuw onderverdeeld in 100 agorot. Eén
oud Israëlisch pond werd tegelijkertijd
gelijkgesteld aan één agorot. Alle geldige
frankeerzegels werden direct ongeldig
verklaard. Hierdoor was men gedwongen
een tijdelijke serie uit te geven. Het werd
een serie van 11 zegels met een afbeelding
van een oude Joodse munt, die eerder voor
de 95 prutot werd gebruikt. Men liet de
waarde-aanduiding van de oorspronkelij
ke zegels vervallen. Op de nooduitgifte
werd de nieuwe waarde in zwart gedrukt.
De op gekleurd papier gedrukte zegels
omvatten de volgende waarden:
waarde kleur papierkleur waarde kleur
papierkleur
0,01 bruin roze 0,08 karmijn lichtblauw
0,01 bruin wit 0,12 blauw lichtblauw
0,03 rood roze 0,18 oranje wit
0,05 grijs roze 0,25 blauw wit
0,06 groen lichtblauw 0,30 wijnrood wit
0,07 grijs lichtblauw 0,50 lichtpurper wit
Van de 1 agorot op wit papier en de 6 en
12 agorot op lichtblauw papier zijn zegels
zonder waardeopdruk bekend. Het betreft
uitsluitend exemplaren zonder tab.
Op 27 februari 1961 verscheen een serie
van 13 zegels. Het thema was de twaalf
beelden van de dierenriem. Het zegel van
100 agorot werd uitgegeven in een groter
formaat. Deze serie bestond uit de volgen
de waarden:
0,01 £ smaragdgroen 0,10 £ oranje 0,32 £
donkergrijs
0,02 £ vermiljoen 0,12 £ violet 0,50 £
turkoois
0,06 £ blauw 0,18 £ roodpaars 1,00 £
donker-/lichtblauw/goud
0,07 £ bruin 0,20 £ geelolijf
0,08 £ groen 0,25 £ purper
Door de staatsdrukkerij werden ook de
rollen zegels in de waarde 1 agorot gedrukt
voor het gebruik in postzegelautomaten.
Deze rollen werden alleen in Jeruzalem
gebruikt. Ook werd de 8 en 12 agorot ge
drukt in vellen van 36 stuks; voor postze
gelboekjes. Het gevolg hiervan was, dat
allerlei brugparen en keerdrukparen zijn
ontstaan.
In 1962 devalueerde het Israëlisch pond 40
procent. Er waren aanvullende waarden
nodig, de volgende zegels werden in afwij
kende kleuren herdrukt:
3 ag. op 1 ag. lichtpurper
5 ag. op 7 ag. grijs
30 ag. op 32 ag. lichtgroen
Van de zegels van 3 en 30 agorot zijn
exemplaren bekend zonder waardeopdruk.
In 1956 volgde de uitgifte van een serie
stadswapens. In 1969 volgde een tweede

serie stadswapens, daarna door frankeer
zegels met daarop afgebeelde Israëlische
landschappen. Daar het Israëlisch pond
sterk in waarde was gedaald, was men
genoodzaakt op 1 januari 1980 een nieuwe
munteenheid in te voeren, de shequel. Zeer
talrijk zijn de zegels met ontwerpen ont
leend aan de Bijbel of de voorvechters en
opbouwers van Israël. Israëlische zegels
zijn in artistiek opzicht zeer geslaagd te
noemen. Het uitgiftebeleid is gematigd.
Ook de Israëlische posterijen hebben zich
verschillende malen schuldig gemaakt aan
het uitgeven van allerlei wonderbaarlijke,
samenhangende zegels. Ondanks dit laat
ste is Israël de moeite van het verzamelen
meer dan waard.
Op het uitgiftebeleid van de posterijen in
zeer veel landen is kritiek te leveren, maar
je kunt het niet altijd krijgen, zoals je het
graag zou willen. En zeker niet als geld een
rol speelt.
WP D.v.B.

ekst van document

Moresnet

Bloemen

Moresnet, een postpuzzeltje
In vorige bijdragen aan ons tijdschrift heb
ik het gehad over Ottomaanse post naar
Eindhoven (Sleutelpost 195, p. 13-14) en
naar Amsterdam (Sleutelpost 196, p.
13-14).
Deze keer ga ik iets over de grens: naar
Moresnet in België, om precies te zijn, vlak
onder Vaals in het Duitstalige deel. Post
uit het Ottomaanse rijk naar onze streken
was natuurlijk op de eerste plaats zaken
post, maar een zeer goede tweede is de
pelgrimspost. Het Heilige Land lag im
mers in het Ottomaanse Rijk en er werden
van tijd tot tijd bedevaarten georganiseerd
naar Palestina. Een van die pelgrims, ka
pelaan Schaeben uit Montzen stuurt een
vriendelijk briefje naar pastoor Rousch in
buurgemeente Moresnet. Hij moest er wel
bijschrijven Belgisch Moresnet, want na
het Congres van Wenen (1814-1815) was
het stadje opgesplitst in drie delen, name
lijk Belgisch Moresnet, Duits (Preußisch)
Moresnet en Neutraal Moresnet. Ze vielen
dus alle drie onder verschillende postad
ministraties. Na de eerste wereldoorlog
werden de drie Moresnetten weer verenigd
en aan België toegewezen. Thans maakt
Moresnet deel uit van de gemeente Blie
berg. Daarin betekent het eerste element
blie “lood”, de plaatselijke uitspraak van
het Duitse Blei met dezelfde betekenis. De
Franse naam voor deze gemeente is Plom
bières, waarin plomb natuurlijk weer ”
lood” betekent. De afgebeelde kaart da
teert van 1900 en dus bestond er toen nog
een apart Belgisch Moresnet. Een zelfstan
dig Neutraal Moresnet heeft van 1816 tot
1919 bestaan.
Een postale bijzonderheid is dat neutraal
Moresnet geen eigen postadministratie
had, zodat de bezorging door de Belgische
posterijen werd verzorgd. Het is dus zeer
moeilijk om uit te maken of de post naar
Belgisch of naar neutraal Moresnet werd
verstuurd. Dat kun je dus alleen aan de
straatnaam in het adres zien. Maar onze
kaart heeft geen straatnaam; we nemen dan
maar aan, dat het, zoals de aanduiding op
de kaart ook suggereert, om Belgisch
Moresnet ging.

Tot 1870 werd de Duitse post vanuit het
Ottomaanse Rijk verzorgd door de Oosten
rijkse post. Pas vanaf 1870 was er een Duits
kantoor in Constantinopel, dat de zegels
van de Norddeutscher Postbezirk voor
frankering gebruikte. Vanaf 1884 werden
zegels van de Duitse Reichspost gebruikt
met een opdruk in Turkse munt. De zegels
van het hier gebruikte type waren tot 1908
geldig. De kaart werd gefrankeerd met
Michel nr. 7, die overigens in drie kleur
varianten bestaat: bruinroze, bruinrood en
rood. Het gebruikte zegel is duidelijk de
laatste kleurvariant. De kaart is op 11 ok
tober 1900 verzonden vanuit het pas in dat
jaar geopende Duitse kantoor in Jerusalem
en het zegel is ontwaard met een enkel
ringsstempel van het type H. Het aan
komststempel van het postkantoor in
Montzen vermeldt als datum 22 oktober
[1900] tussen 12.00 en 13.00 uur. De kaart
is dus elf dagen onderweg geweest.
Voor de nieuwsgierigen onder ons: Wat
schreef kapelaan Schaeben nou eigenlijk
aan pastoor Rousch?
Jerusalem, den 10. Oct. 1900
Hochwürdiger Herr Pastor!
Sende Ihnen aus der heil[iger] Stadt
meine herzlichen Grüßen!
Ihr ergebenster
H. Schaeben
Kaplan in Lontzen-Herbesthal

Ik denk dat de pastoor erg verguld geweest
is met zo een respectvolle groet uit Jerusa
lem.

W.J.J. Pijnenburg

Wat een prachtig lenteweer de maand april.
Veel tijd heb ik besteed aan wandelen door
dellen en dreven. Genieten van een fantas
tische bloemenpracht. Met mijn vrouw
repeteer ik dan de namen van alle bloem
planten die zo langs het pad staan. Elk jaar
weer. Ik vergeet namelijk die namen
steeds. U zult zeggen: “da’s toch gek voor
een bioloog?” Nu heb ik eerlijk gezegd
nooit een “normale” bioloog gekend en
elkeen heeft zo z’n makke. Ik bijvoorbeeld,
kan geen namen onthouden. Vooral niet
van planten. Wat ik ook doe, ik vergeet ze
steeds weer. En dan komt het voorjaar en
dan maak ik altijd ruimte in de lessen, voor
de flora! Met dat boek in de hand kom je
door het ganse plantenland. Je kunt alle
planten in Nederland “determineren” dat
wil zeggen: opzoeken wat hun echte naam
is. De leraar moet natuurlijk alle namen uit
z’n kop kennen. En door de wandelingen
met mijn vrouw, die de namen wèl ont
houdt, lukt dat ook elk jaar weer opnieuw.
Enne... planten met moeilijke en minder
bekende namen mag je sowieso niet pluk
ken, want die zijn zeldzaam.
Als we bij Oma komen staat ze heftig op
het zwarte telefoonklappertje te drukken
en te duwen. Ze zegt: “verdorie, die stom
me televisie is kapot, ik krijg alleen Neder
land 1!”. “Maar Oma, dat is toch niet de
afstandsbediening!” De even zwarte af
standsbediening ligt verscholen naast de
tv. De tv functioneert perfect. Tevreden
gaat ze zitten en ziet mijn setje zomerze
gels. “Ach”, zegt ze, ”dat is een Incalelie
en dat een lathyrus. En dat een lychnis, als
ik me niet vergis. En die Irissen heb ik
altijd zo mooi gevonden, hadden wij ook
in de tuin.” De enige bloem die ze niet
noemt, is ook de enige die ik wel ken: het
viooltje! Ik lees de tabs en verdomd, ze
kent ze bijna allemaal. Ik ben stomver
baasd. Zij pakt weer het telefoonklappertje
en zegt: “maar nu is die tv echt kapot, kijk
maar”. En het klappertje floept open en alle
blaadjes flapperen op de grond. ( JvdB)
Bron: ‘t FakTuweeLtje
Jrg. 28, nr. 5, Mei. 2003.

- 13 -

Filatelistigheden
==============================================
OBOCK ??, Ja, OBOCK !!
Een tijdje terug trof ik bovenstaand zegeltje aan van Frankrijk Koloniale uitgifte met in rood de opdruk “OBOCK” .
Nu weet ik van geografie wel veel, maar van OBOCK had ik nog nooit gehoord.
De Yvert catalogus en (ja, dat is tegenwoordig toch wel het goede medium) Wikipedia gaven het antwoord.
Obock is een plaats aan de Golf van Tadjoura en ligt bij Somalië/Ethiopië/Eritrea.
De Fransen hadden een bevoorraadpunt nodig (kolen voor de stoomschepen) omdat in 1869 het Suezkanaal werd geopend en
daarom hadden ze al in 1862 een verdrag gesloten met de Afars heersers, zodat Obock een Franse kolonie werd. Obock had in 1885
slechts 800 inwoners.
Obock gebruikte eerst de algemene kolonie uitgiften, later in 1893-1894 kwamen er opdrukken uit. Deze eerste uitgaven zijn echt
gebruikt en zeker op brief uiterst schaars. Later in 1894 kwamen de algemene uitgaven voor Franse koloniën met opdruk in rood of
blauw in gebruik.
In 1902 werden ze vervangen door uitgaven voor de gehele Franse Somalische kust met inscriptie: “Cote Française des Somalis”,
opgevolgd in 1967 door zegels met inscriptie: “Territoire Françaises des Afars et Issas”.
In 1977 werd het gebied onafhankelijk en kwamen de zegels van de republiek Djibouti.
U ziet hoeveel geschiedenis er uit 1 zegeltje te halen is.
G.A.van Albada

Speelgoed van Toen
Speelgoed van Toen (Internationaal )
28 april 2015
Op het postzegelvelletje Speelgoed van
toen staan twee stukken speelgoed uit
vroeger tijden: een tinnen robot met op
windsleutel (jaren 1930) en het bordspel
mens-erger-je-niet (jaren 1890

Het mooiste van postzegels
PostNL geeft elk jaar een aantal bijzondere postzegelvelletjes uit waarover we graag
wat meer willen vertellen. Dat doen we in de prestigeboekjes. Dit jaar verschenen
er boekjes over de Klassiekers uit het Louwman Museum en de Orchideeën van het
Gerendal. Over Keramiek, het thema van de serie Mooi Nederland, en over de UNESCO
Werelderfgoederen in Nederland is meer te vertellen dan we op de postzegel kwijt
konden. De boekjes over 175 jaar Spoor en de uitdieping van het prachtige ontwerp
van Jan van Krimpen voor de cijferpostzegel uit 1946 zijn beslist de moeite waard.
Kortom, een abonnement op de prestigeboekjes Nederlandse postzegels is een
verrijking van uw verzameling. Elk jaar verschijnen er zes nieuwe boekjes.
Als u via uw postzegelvereniging een abonnement afsluit, ondersteunt u
daarmee tevens uw eigen vereniging.
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Jubileumveiling
Op de verenigingsavond van oktober
wordt de zgn. Jubileumveiling gehouden.
Het is de bedoeling een grote veiling te
houden. Als u materiaal heeft dat u wilt
verkopen, geef dit zo spoedig mogelijk
door aan Willem de Wit. Deze speciale
veiling wordt ook gehouden ter versterking
van de financiële positie van de vereniging.
Als u materiaal gratis ter beschikking stelt,
dan gaat de opbrengst naar de penning
meester. Als u vervoersproblemen hebt,
laat het dan even weten, dan wordt dat
geregeld.
Over alle aankopen die u op deze avond
doet, hoeft u geen provisie te betalen. Dat
is toch mooi meegenomen! Van harte
aanbevolen.
Informatie bij Cor Verlooij en Willem de
Wit ( 071-531 06 86.

Kavels voor jubileumveiling
Graag de kavels voor de grote Jubileumveiling van oktober graag inleveren in maart
en april. Als u materiaal gratis ter beschikking stelt dan gaat de opbrengst naar de
club. Graag dit even op de kavel zetten.
We willen deze avond ongeveer tussen de 150 en 200 stuks in de veiling doen.
U kunt mij bellen: Willem de Wit, 071-5310686, na 19.00 uur graag.
Namens de Veiling, Henk Scheer en Willem de Wit.

Willem Elsschot
Willem Elsschot (pseudoniem) van Alp
honsus Josephus de Ridder) (Antwerpen,
7 mei 1882 – aldaar, 31 mei 1960) was een
Vlaamse romanschrijver en dichter. Hij
schreef poëzie en 750 pagina's proza, met
als bekendste titels Lijmen/Het been (ro
man, 1923 en 1938) en Kaas (roman,
1933). Zijn beroep was reclameman.
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