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Van de voorzitter
Het is alweer zover, op 2 september verwachten wij u weer in “Op de
Helte” voor onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen.
De meesten van ons zijn dan waarschijnlijk al op vakantie geweest,
anderen moeten nog gaan. Hoe dan ook, de tijd heeft niet stil gestaan en
is weer omgevlogen.
Dan staat ons op 5 en 6 september de viering van het 100-jarig bestaan
van de Philatelisten Vereniging Groningen te wachten. Op deze tentoonstelling annex beurs zal onze vereniging aanwezig zijn met een promotiestand. Een dergelijke stand moet bemenst worden en dit is niet alleen
bestemd voor bestuursleden. Daarom is het verheugend dat diverse
leden zich hebben opgegeven om enkele uren achter de tafel te gaan
zitten. Deze leden wil ik dan ook alvast hartelijk bedanken voor hun
inzet en het promoten van onze vereniging.
Zoals u verder in dit nummer kunt lezen heeft uw bestuur deze zomer
niet stilgezeten. Alles was er op gericht om zo snel mogelijk de nieuwe
locatie in “De Til” op orde te krijgen. Dit heeft menig zweetdruppeltje
gekost en ook een hoop (file)tijd, maar het is gelukt.
Kortom, wij hopen u allen weer gezond en wel te mogen begroeten op 2
september.
Jan Gerritsen

Verenigingsagenda seizoen 2015-2016
woensdag 2 september: lezing vuurtorens
woensdag 7 oktober: ALV en lezing Luther
zaterdag 24 oktober: onze beurs in Nieuw-Roden
woensdag 4 november: grote clubveiling
woensdag 2 december: lezing
woensdag 6 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst
woensdag 3 februari: lezing
woensdag 2 maart: ALV
woensdag 6 april: lezing
woensdag 11 mei: minilezingen
De middaginstuif in “Op de Helte” in november vervalt dit jaar.
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Onze eerstkomende clubavond wordt gehouden op woensdag 2
september a.s. in het verenigingsgebouw “Op de Helte” in Roden. De
zaal is open vanaf 19.15 uur; u bent dan in de gelegenheid om in alle rust
uw nieuwtjes en uw bestellingen af te halen.
Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en de agenda is als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Filatelistisch allerlei.
4. Miniveiling.
5. Lezing "Lichtende wakers aan de kust".
6. Rondvraag.
7. Sluiting.
Vanavond een beamerlezing van het Audio Visueel Centrum van de
KNBF over vuurtorens, lichtschepen en bakens.
Aan het einde van de avond is er zoals altijd een gratis verloting.

De nieuwe NVPH-catalogus
Op 14 oktober a.s. verschijnt de 75e editie van de speciale NVPHcatalogus Nederland en Overzee. In deze editie is opgenomen een
eenmalig katern over de kleinrondstempels.
De omvang van de catalogus is wederom toegenomen en de redactie zal
nu toch echt een keer moeten overwegen de catalogus te splitsen. Hij
moet tenslotte hanteerbaar blijven.
De catalogus kan bij de nieuwtjesdienst (050 501 9547) worden besteld.
Op de clubavond in september kan dit natuurlijk ook.

Assistentie gevraagd
In een door de vereniging aangekochte verzameling zijn de eerste
emissies Nederland naar kleur en tanding volgens Michel opgenomen.
Wie wil helpen de zegelnummering om te zetten naar de NVPHcatalogus? Leuke klus! Hebt u belangstelling, neem dan contact op met
een van de bestuursleden. Telefonische aanmelding kan ook:
050 501 9547.
4

De Til: een nieuw onderkomen
Het bestuur heeft u op een aantal clubavonden geïnformeerd over de
plannen om een permanent onderkomen te zoeken voor diverse
verenigingsactiviteiten. Deze ruimte is gevonden in het gebouw De Til,
Tolberterstraat 36 in Leek. Elke maandagmiddag vanaf 13.30 uur komt
de nieuwtjesdienst daar bij elkaar om die zaken te doen, die tot nu toe bij
een bestuurslid thuis plaatsvonden. Ook het rondzendverkeer zal
gedeeltelijk vanuit De Til worden georganiseerd. Leden die willen helpen
bij het maken van boekjes voor het rondzendverkeer, kunnen zich
melden.
Tijdens het verenigingsseizoen kunnen de leden op elke 2e en 4e maandag
van de maand in De Til terecht voor een soort instuif en vele andere
filatelistische activiteiten. Het is de bedoeling, dat de leden zelf mede
invulling geven aan alles wat er gaat gebeuren. Natuurlijk kunnen boeken
uit de bibliotheek worden geleend en de nieuwtjes worden afgehaald.

De Til: het financiële aspect
De kosten voor De Til zullen voorlopig uit de reserves van de vereniging
worden betaald. Na een half jaar, dus in februari 2016, vindt er een
evaluatie plaats en kunnen de activiteiten zo nodig worden bijgesteld.
Hieronder een overzicht van de kosten:
Eenmalig
- aanschaf kasten en ander materiaal
- inrichtingskosten
Totaal

€ 700
€ 100
------€ 800

Vaste jaarlijkse kosten
1. Huur kleine ruimte 40 x € 10,00
2. Huur grotere ruimte 20 x € 12,50
3. Huur ruimte voor kasten
4. Reiskosten en consumpties vaste medewerkers
(maximaal bedrag als alle onkosten gedeclareerd worden)
Totaal

€ 400
€ 250
€ 50
€ 600
-------€ 1300
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De Til: wachten op kasten
Het nieuwe onderkomen van onze vereniging in het dorpshuis De Til te
Leek vraagt natuurlijk om een aantal aanpassingen. Opslagruimte is zeer
belangrijk en daarom werd uitgekeken naar leuke aanbiedingen van
kasten. In Nijkerk werden drie kasten gekocht, maar die moesten
natuurlijk nog wel vervoerd worden. Op vrijdag 24 juli was het zover.
Met een grote vrachtwagen werden de kasten bezorgd. Zij kwamen
echter wat later dan was afgesproken en dus hadden onze voorzitter en
penningmeester even tijd om voor De Til van de zon te genieten. De
man in het midden is de heer Stevens, een medewerker van De Til.

De Til: huisregels
Om de bijeenkomsten in De Til plezierig te laten verlopen heeft het
bestuur huisregels opgesteld:
1. Wilt u een boek lenen of stockboeken bekijken, dan dient u zich te
wenden tot een aanwezig bestuurslid. Dus niet zelf het gewenste
uit de opslagruimte halen.
2. Het meubilair mag niet verplaatst worden om een grotere ”eigen
ruimte” te creëren. Het principe is: voor elk lid een stoel en een
daarbij behorende tafelruimte.
3. Elk lid is als verenigingslid aanwezig en niet als bv. semi-handelaar
of opkoper.
4. Consumpties zijn voor eigen rekening. Koffie/thee € 1.
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De Til: opening!
Het bestuur nodigt u graag uit voor de eerste bijeenkomst in De Til en
wel op maandag 14 september, aanvang 14.00 uur. Deze eerste keer is de
koffie gratis en ook de traktatie die daar bij hoort. Voor deze
bijeenkomst wordt geen aparte uitnodiging meer verstuurd.
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid, want voor u wordt het
natuurlijk allemaal georganiseerd.

Een niet-alledaags resultaat
Bijna alle artikelen in onze nieuwbrieven hebben betrekking op het
verenigingsgebeuren in de ruimste zin van het woord. Omdat
uitzonderingen de regel bevestigen, kunt u in dit artikel iets lezen over
een niet-alledaagse veilingopbrengst van een ansichtkaart.
De firma Christoph Gärtner in Bietigheim in Duitsland bood op haar
31e veiling een ansichtkaart aan, die door de bekende schilder Picasso
was verstuurd naar een adres in Parijs. De schilder voorzag de briefkaart
van een tekening. De kaart was dus een echte Picasso. De kaart werd
gepost op 5 september 1918 en gestuurd naar een zieke vriend, de
dichter Guillaume Apollinaire in Parijs, die de kaart overigens niet
ontving. De kaart werd als onbestelbaar beschouwd -Rebut- omdat de
naam in het Spaans was geschreven.
Hieronder de kaart. De tekening stelt kubistisch gezien de dichtervriend
voor.
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Op de veiling boden enkele geïnteresseerde kopers, ook telefonisch,
stevig tegen elkaar op. Het resultaat mocht er dan ook zijn: € 166.000.
De inzetprijs bedroeg € 100.000.
De Duitse media besteedden veel aandacht aan deze verkoop en daarom
doet de redactie van onze nieuwsbrief het ook maar eens.

Clubveiling
Op woensdag 4 november wordt de jaarlijkse clubveiling gehouden.
Leden kunnen in beperkte mate kwalitatief goede kavels voor deze
veiling inleveren, met een redelijke inzetprijs. Levert u meer dan één
kavel in, dan is een verzamelstaat noodzakelijk.
Het heeft weinig zin kavels aan te leveren van Nederland tussen 1975 en
2000. Dit materiaal is zeer moeilijk te verkopen.

U kent hem waarschijnlijk niet, maar misschien ook wel
Een Drent uit Zuidlaren op een Griekse postzegel…
In 1927 verscheen in Griekenland een serie postzegels om te herdenken,
dat in 1827 de zeeslag van Navarino plaatsvond. Een geallieerde vloot
van Russische, Franse en Engelse schepen versloeg de Turkse en
Egyptische vloot. Dit had tot gevolg, dat de onafhankelijkheid van
Griekenland was gegarandeerd. Op de zegels staan afgebeeld de
admiraals De Rigny (Frankrijk), Condrington (Engeland) en Van Heiden
(Rusland). Aan de naam van de Russische admiraal Van Heiden kunt u
wel zien, dat hij geen echte Rus was.
Dat klopt, het was de Nederlander Lodewijk van Heiden.

De Rigny

Sir Condrington

Van Heiden
9

Van Heiden was een echte Drent, geboren op 6 september 1773. Hij
bracht zijn jeugd door in Zuidlaren, waar hij met zijn ouders woonde op
de havezate Laarwoud. Hij maakte snel carrière bij de Nederlandse
marine, maar trad in Russische dienst, omdat hij niet wilde dienen onder
de regering van de Bataafse Republiek (1795-1801). Hij was een van de
begeleiders van stadhouder Willem V, die op een vissersboot naar
Engeland vluchtte en verhinderde zo dat deze in Nederland gevangen
genomen werd. Hiervoor zat hij zelf twee maanden gevangen.
In Rusland maakte Van Heiden snel promotie en werd, zoals reeds
gezegd, admiraal van het Russische eskader, dat de Turken en
Egyptenaren versloeg. In 1832 keerde hij terug naar Nederland, waarbij
hij ook in Zuidlaren verbleef.
In 1837 voorspelde een Drentse kroniekschrijver: “Gewis, zijn naam zal
leven en als de dood zijn lichaam zal ontbonden hebben en zijn stof
verstrooid wordt door de winden, zal die naam zweven op de lippen van
iedere echte Drentenaar, van elke ware vaderlander.” U weet echter wel,
dat van deze uitspraak niets is terecht gekomen, want wie kent nu nog
Lodewijk van Heiden?
Maar toch, als u zijn bijnaam hoort, is hij opeens voor velen een
bekende. Zijn bijnaam was nl. Berend Botje. Het is niet verwonderlijk,
dat hij als waterliefhebber vaak uit varen ging met zijn eigen scheepje van
en naar Zuidlaren. Zuidlaren was echter veel te klein voor hem en
daarom vertrok hij op zekere dag plotseling naar Rusland. Iedereen in
Zuidlaren vroeg zich natuurlijk af waar Berend Botje gebleven was. Om
na enig zoekwerk te moeten constateren: hij is niet hier, hij is niet daar.
Van Heiden ging naar Reval (het huidige Tallinn), maar dat was
natuurlijk voor iedereen een volkomen onbekende stad. Daarom liet men
hem maar afreizen naar het welbekende Amerika. Wie daar in Berend
Botjes tijd naar toe ging, kwam ook nooit weerom, dus ook Berend Botje
niet.
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De herder en zijn schapen
Op de clubavond in januari is er altijd een afwijkend programma, mede
omdat op die avond ook de partner van ieder lid welkom is. Er is een
lezing over een niet-filatelistisch onderwerp, vaak streekgebonden.
Besproken onderwerpen in het verleden waren o.a. de Drachtster tram,
het gevangenismuseum in Veenhuizen en het rijtuigmuseum in Leek. Na
deze lezing is er een korte filatelistische verhandeling over hetzelfde
onderwerp.
Voor de clubavond op 6 januari 2016 is als spreker uitgenodigd de heer
M. v.d. Most uit Leek. Hij is eigenaar van de scheperij op het landgoed
Nienoord, waarbij ook een kudde schapen behoort. U zult versteld staan
wat er allemaal over een schaap kan worden verteld.
Nu zoekt het bestuur enkele leden, die het filatelistische gedeelte willen
voorbereiden. Dit zou bijzonder goed kunnen op één of meer
inloopmaandagmiddagen in De Til. Voorbeelden van schapenzegels ziet
op de vorige pagina.
Schroom niet u aan te melden, één lid heeft dit reeds gedaan en u weet
het: als er één schaap over de Leekster Dam is, volgen er meer. Opgave
bij Tineke Oberink, tel. 050 501 9547.
NB. “Herders hond” heeft overigens te kennen gegeven zijn baasje graag
te willen vergezellen.

Album closed
Op 18 juli jl. overleed op 82-jarige leeftijd mevrouw T. Pater-Jongstra uit
Leek, een zeer trouw lid van onze vereniging. Zij was lid van de
vereniging “Winsinghhof”, die ruim 25 jaar geleden opging in de
filatelistenvereniging Roden-Leek. Aanvankelijk stond zij kritisch
tegenover de fusie, omdat zij dacht, dat de gezelligheid die haar
vereniging kenmerkte, verloren zou gaan. Toen bleek dat dit niet het
geval was, werd zij een enthousiast lid, dat geen clubavond oversloeg.
Zij verzamelde niet alleen Nederland, maar ook katten op postzegels.
Ook nam zij tot voor kort actief deel aan het rondzendverkeer. Met
name de leden die regelmatig bij haar aan tafel zaten zullen zich
mevrouw Pater herinneren als een zelfbewuste persoonlijkheid. Het
bestuur heeft de familie schriftelijk gecondoleerd.
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Miniveiling september 2015
1. 854 1966 Blok Kind
xx
27,50 5
2. P 43 1907 Portzegel
O
75
18
3.
ca. 30 persoonlijke postzegels. Schaars!
O
3
4. 88 1907 Zegel op drukwerk,
O
20
5
5.
Briefkaart, kl.m. 5c Wilhelmina,
4
Konijnendijk met portz. 2½c. Tolbert-Drachten
6.
Briefkaart, 2½c. kleinr.st. Roden en Kampen
5
7. 51 Ansichtkaart, Groningen –Heeresingel
4
Tramstempel Marum, Groningen.
8. 5 brieven, aangetekend met veel kinderpostzegels
2,50
Nederlands-Indië/ Indonesië
9. 360
1948-1949
O
38,45 10
Nederlands Nieuw-Guinea
10. 19-21
1950-1952
XX
52,50 13
Suriname
11. 103
1913-1926
X
32,50 6,50
China
12. 144+3115 t/m 3124 2 mooie blokken
XX
13
2,50
Duitse Rijk
13. 580
2x op brief
O
5
1,50
Duitsland
14. Mi 166
1953 J.v.Liebig
XX
50
7
15. 8 blokken, Mi. 4,19,33,36,37,46,50,54
O
53,80 10
Engeland
16. 1965 FDC Battle of Britain, pracht exempl.
25
5
Zweden
17. Mi 1369-1417 Complete jaargang 1986
XX 61,30 13,50
18. Thema Bloemen, Roemenië 4866-4871
X
2,50
Monaco 1683-1688 X, Maleisië blok 10 X
19. “Merkwaardigheden” :
a. Zwitserland, Mi 1889, houten zegel
XX
9
b. Oostenrijk, Mi 2538, geborduurde zegel
XX
7,50 4
20. Catalogus Duitsland 2011-2012 aansch.w. E.42
2
21. Album, Edel, 30 zw. bl. Diverse landen, bekijken!
15
22. Album, Importa, 32 zwarte bl, zonder tussenstr.
5
23. DAVO FDC-album, 25 bladen
5
24. Doosje met veel zegels. Bekijken!
5
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Ladderpuzzel september
De eerste puzzel van dit seizoen! Hieronder treft u zes vragen aan waarvan we de oplossing graag uiterlijk op 15 september ontvangen.
Inleveren op de clubavond is mogelijk, maar u mag uw antwoorden ook
sturen naar: Klaas Keuter, Appelhof 24, 9356 BT Tolbert (poststempel
moet een datum hebben voor of op de 15e) of e-mailen naar:
klaas.keuter@gmail.com
Graag vermelden welke ladderpuzzel het betreft, bijvoorbeeld:
ladderpuzzel 1 - september 2015.
In oktober reiken we een prijsje uit aan de hoogst scorende van de
septemberpuzzel en aan het eind van het seizoen is er voor de beste drie
van alle negen ladderpuzzels een prijs. Deze worden uitgereikt op de
clubavond in september 2016.
Een goed beantwoorde vraag levert één punt op voor de vragen 1, 3, 4
en 5, met vraag 2 kunt u twee punten verdienen en met vraag 6 maximaal
vijf.
Succes!
1. Wat is de laagste nominale waarde ooit verschenen op Nederlandse
postzegels, waarmee een poststuk mocht worden gefrankeerd?
Gaarne NVPH nr(s).
2. Welk land heeft het recht postzegels uit te geven zonder landsnaam?
3. Wie ontwierp(en) de serie Wilhelmina Bontkraag?
4. Welk land wordt aangeduid met “Magyar Posta”?
5. Welke Nederlandse postzegel staat hieronder afgebeeld? Gaarne het
NVPH-nr. Op de clubavond en op verzoek is de afbeelding ook in
kleur beschikbaar.

6. In 1956 verschenen de eerste Europazegels met een gezamenlijk
ontwerp in onder andere Nederland. Welke landen naast Nederland
gaven deze serie eveneens uit?
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Helaas
De schriftelijke veiling, opgenomen in de nieuwsbrief van juni 2015 , was
geen succes. Daarom worden de kavels waarop niet werd geboden nu
nogmaals aangeboden.
U kunt uw bod sturen naar: Fil.Ver. Roden-Leek, Valkenierslaan 1, 9301
KM Roden. De veilingvoorwaarden staan in de nieuwsbrief van juni
2015. Let wel, u betaalt geen provisie, tafelgeld en eventuele verzendkosten.
1.
2.
3.
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16

13-18
49
80
130
131
136-138
371-373
R33-56
61c
LP 12-13
P31-43
D1-D8
BK1-7

1869-1871
Rijkswapen
O
1898
Inhuldigingszegel
O
1899-1905
Kon. Wilh. Bontkraag O
1923
Jubileumzegel
O
1923
Jubileumzegel
O
1924
Tent. Kon. Wilhelm. O
1940
Guilloche
X
1928
Vierzijdige roltanding O
1924
Keerdruk met tussenstr.O
1951
Zeemeeuw
O
1907
De Ruyter met opdruk O
1913
Dienstz. Armenwet
O
1921
Brandkastzegels
O
Velletjes Mooi Nederland
XX
2005 (begin) t/m 2011 (fr.w. € 127)

300
60
150
35
750 210
275
70
225
60
160 37,50
150
40
237
60
425
85
300
75
160
35
240
60
850 215
350 100

Postzegelbeurs in Bingum
De filatelistenvereniging Leer organiseert twee keer per jaar een grote
beurs en wel op de laatste zaterdag van maart en september. De eerstkomende beurs is dus op zaterdag 26 september van 8-14 uur in het
dorpshuis te Bingum. Bingum is vanuit richting Groningen gemakkelijk
te bereiken.
Deze beurs wordt veel bezocht door filatelisten uit Noord-Nederland.
Ook leden van onze vereniging weten de weg naar Bingum te vinden.
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met één van de
bestuursleden. Gezamenlijk reizen kan dan misschien worden geregeld.
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Wisseling van de wacht bij het rondzendverkeer
Toen duidelijk werd dat de heer Peeterse zich minder bezig wilde gaan
houden met het rondzendverkeer (RZV) en mevrouw Ciska Schuitema
het over zou nemen, werd het hoog tijd om eens nader kennis met haar
te maken en hier volgt haar verhaal:
“Ik verzamel al sinds de lagere school, de 5e klas. Door een meester uit
Indonesië werd ik zo enthousiast en dat is gebleven. Ondanks een pauze
vanwege de kinderen, kwam ik de postzegels weer tegen en ik ging
verder waar ik was gebleven.
Ik ben geboren in Dordrecht en lange tijd werkzaam bij een
cateringbedrijf. Als kantinemedewerkster werkte ik bij diverse bedrijven
zoals Vopa, Esso, Eccc (kolen- en overslag), politiebureau’s en zelfs op
een booreiland gedetacheerd. Dat was een bijzondere ervaring.
In 2000 kreeg mijn man een andere baan en kwamen we in Leek terecht.
Omstreeks die tijd kwam ik in contact met de heer Peeterse en werd lid
van de vereniging Roden-Leek. Wat mij het meeste aantrok waren de
leuke contacten met mede-verzamelaars en hun enthousiasme. De
lezingen vind ik erg interessant en laten me allerlei mogelijkheden van
het verzamelen zien. Zelf verzamel ik Nederland en overzeese
gebiedsdelen, gestempeld.
Het RZV lijkt me erg leuk om te doen want ik houd van organiseren en
controleren.
Mijn overige hobby's zijn klaverjassen en kaartborduren.
Graag zie ik u op 14 september a.s. op de eerste bijeenkomst in “de Til”.
Beste deelnemers aan het rondzendverkeer,
Nadat ik het RZV jaren heb verzorgd, neemt mevrouw Schuitema het
stokje over. Wel blijf ik voorlopig het financiële deel doen.
Bram Peeterse

15 jaar geleden …
… vergde de Nieuwsbrief heel wat knip- en plakwerk, al werd natuurlijk
wel gebruik gemaakt van de computer.
… hadden we nog een vakantiekaartenwedstrijd.
15

 Op elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de
zomermaanden, is er een clubavond in het gebouw "Op de Helte”,
Touwslager 125 te Roden (tel. 050 501 9390).
Voorafgaand aan de clubavond ontvangen de leden een convocatie.
 Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rondzendverkeer een
doos rondzendboekjes.
Leden kunnen voor intern en extern rondzendverkeer eigen boekjes
inleveren.
 Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe en eerdere uitgaven van Nederlandse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort
in abonnement te nemen.
 Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullingsbladen en dergelijke bestellen.
De korting op de normale winkelprijs bedraagt 10-15 %.
 De vereniging beschikt over een bibliotheek, catalogi en filatelistische
apparatuur. Alles wordt gratis aan de leden uitgeleend.
Onder andere betreft dit:
- de speciale catalogus Nederland (NVPH),
- wereldcatalogi (Michel, in het Duits),
- het Handboek Postwaarden Nederland,
- een uitgebreide bibliotheek (met ook buitenlandse onderwerpen),
- leesmappen met actuele filatelistische bladen,
- een fluorlamp,
- een electronische tandingsmeter,
- een watermerkzoeker.
 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat
te zijn ingediend.
 De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en
nabestaanden bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.
De vereniging zelf doet geen aankopen.
 De contributie voor 2015 bedraagt € 45,00 inclusief het abonnement
op het landelijke maandblad "Filatelie".
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