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Verslag van de bijeenkomst op 19 november 2014 in Lisse
Aanwezig 11 personen, 1 lid heeft zich afgemeld, 3 leden hebben niets van zich laten horen.
Mededelingen
Nolleke Muizelaar heeft het lidmaatschap van de regiogroep per direct opgezegd. Ze wil
alleen nog maar postzegels verzamelen en er verder niets mee doen.
Vorige verslag
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Nieuwe locatie
Vanaf februari 2015 komen we samen in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4 in Lisse. In die zaal hebben
we ook de beschikking over een beamer en een groot scherm.
Presentaties
Eerst komen de 4 verzamelingen aan bod die op Postex in Apeldoorn hebben gehangen.
De verzameling van Marie-José (Schrijven met licht) is als één-kader-verzameling voor de
open klasse aangemeld, maar in de thematische klasse beoordeeld. Hierdoor heeft ze een
minder uitgebreid juryrapport ontvangen. Als ze meer kaders heeft zal er in het juryrapport
meer differentiatie in gemorste punten te vinden zijn.
De verzameling van Piet (Postbehandeling en vervoer) bevatte een envelop welke volgens
de jury niet filatelistisch is. Deze was echter wel postaal.
Eric had twee verzamelingen (Het boek en Judo, de zachte weg) tentoongesteld. De eerste
verzameling had meer punten maar een lagere kwalificatie. De oorzaak hiervan is dat die in
een hogere wedstrijdcategorie meedeed. Een minpunt aan zijn eerste verzameling was dat
enkele bladen eenzijdig waren opgebouwd (bijv. alleen zegels of alleen roodfrankering). Met
wat voorbeelden laat hij zien hoe hij dit voor de volgende tentoonstelling kan verbeteren.
Eric merkt verder op dat steeds meer verzamelingen een slot krijgen. Ook zien we af en toe
overgangen tussen verschillende hoofdstukken binnen een verzameling.
Vervolgens neemt Ko ons mee in de voortgang van het opzetten van zijn verzameling
De roos als symbool. Door de eeuwen heen zijn rozen gebruikt om boodschappen door te
geven. Het is zowel een aards als een spiritueel symbool. Ko is op onderzoek uitgegaan om te
kijken waar en hoe de roos als versiering of als symbool wordt gebruikt. Als de roos te veel
wordt gebruikt kan deze uitgroeien tot een antisymbool, bijvoorbeeld bij overvloedig gebruik
als symbool bij postzegeltentoonstellingen.
Zijn eerste opzet van 18 "hoofdstukken" moet ingekrompen worden. Zo kunnen de betekenis
van de roos in het christendom, in de islam en in het boeddhisme worden samengevoegd
met de roos als symbool van Maria, martelaarschap en de wonden van Christus. Zo krijg je
dan het hoofdstuk "de roos als symbool in religies". De roos en de liefde en de roos en
Valentijn kunnen ook samengevoegd worden.
Ko gaat verder nadenken hoe hij dit het beste kan uitwerken.
USB microscoop
Pieter heeft zijn USB-microscoop meegenomen en laat ons zien hoe deze werkt. De
microscoop zelf moet je via USB 2.0 op je computer aansluiten. Verder moet je de benodigde
software installeren.
Pieter heeft de DigiMicro Professional van de Duitse leverancier DNT. Het apparaat werkt als
een digitale camera: de voorwerpen worden vergroot, gefotografeerd en via de USB-poort
naar je beeldscherm gestuurd. De afbeeldingen kunnen gelijk opgeslagen worden op de
computer. Details: beeldresolutie 5 megapixels, gewicht 171 gr, hoogte 17,5 cm, vergroting
20 tot max. 300 x op beeldscherm, focusbereik 10 tot 300 mm.

Meer informatie:
www.dnt.de/index.php?dir=produkte/details/52144 (productbeschrijving)
www.youtube.com/watch?v=l_3T0RJNAmk (voorbeeld met postzegel)
Op beurzen heeft hij meestal een zakformaat vergrootglas met ledlampje bij zich.
Gezamenlijke verzameling
Martin heeft een eerste opzet gemaakt voor een gezamenlijke verzameling vanuit de
Bollenstreek. De voorlopige werktitel is "Bloemen in de Bollenstreek uit bol of knol".
De basis van de opzet is het boek Drie eeuwen bloembollenexport (de geschiedenis van de
bloembollenhandel en de Hollandse bloembollen tot 1938) van E.H. Krelage (1946), het
wetenschappelijke standaardwerk voor de bloembollenteelt en -handel in Nederland.
Drie generaties Krelage zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de
bloemenbollensector. Ze hebben ook een belangrijk deel van de kaders bepaald
waarbinnen de sector nog altijd functioneert.
Binnen de groep komt de vraag naar boven of we de indeling uit dit boek moeten volgen,
vooral omdat de naoorlogse ontwikkelingen hierin niet zijn opgenomen.
Het boek van Krelage bestaat uit twee delen:
1) de handel en export en 2) de artikelen van de bloembollenhandel.
Het eerste deel omvat bijvoorbeeld de oorsprong en ontwikkeling van de handel in
bloembollen. Een ander belangrijk hoofdstuk vormen de tentoonstellingen.
Deel twee omvat de volgende tien hoofdstukken: tulp, hyacint, narcis, krokus, gladiool, iris,
anemoon + ranonkel, lelie + fritillaria, de overige liliaceae + amaryllidaceae + iridaceae en
het overige bijgoed.
Als we de indeling van Krelage aanhouden zou dit betekenen dat we een aantal bladen
aan de geschiedenis van de bloembollenteelt (oorsprong - 16e eeuw, en alle volgende
eeuwen) besteden, dan verschillende tentoonstellingen behandelen en daarna de
hoofdstukken uit deel twee volgen.
Bij de artikelen worden dan wel de soorten, geslachten en families door elkaar behandeld.
Verder komen de verschillen tussen bloemen uit bollen of knollen niet aan de orde.
De komende weken kijken we verder hoe een verzameling opgezet zou kunnen worden.
Alle leden zullen in hun eigen materiaal kijken naar zegels en ander materiaal dat in deze
verzameling zou kunnen passen.
Rondvraag
• Ancy doet de groeten namens Max.
• Piet vindt het leuk dat we op deze wijze aan een gezamenlijk project gaan werken.
Verder verzoekt Piet een ieder decemberzegels met envelop voor hem te willen bewaren!
• Martin informeert naar de contributiebetaling. Voor het contributiegeld van de NVTF krijg
je o.a. het blad Thema, kan je naar allerlei contactdagen gaan en aan veilingen
deelnemen. Voor een meerprijs kan je ook het blad Filatelie ontvangen. De contributie voor
de regiogroep is bestemd voor de zaalhuur van de 4 avonden.
Volgende bijeenkomst:
18 februari 2015 in 't Poelhuys te Lisse.
• eerste aanzetten voor de gezamenlijke verzameling
Arnold Vaandering

