De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

4e jaargang – nummer 7 – september 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’ Vleuten – De Meern.
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
Website: www.pf68.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Jan Sangers doorgeven?
U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.

Bijeenkomsten:
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3e dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur.
Contributie 2015: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar.
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 per jaar.
Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie.
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK Vleuten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Data verenigingsavonden 2015
Verenigingsavond
15 september
20 oktober
17 november
15 december*

Programma
veiling + verloting
veiling
veiling
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Zaterdag 28 november 2015
van 9:00 tot 12:00 uur verzamelbeurs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Beste leden,
September, dus de vakantie periode is weer voorbij en Postfris '68 gaat weer over tot de orde van de dag.
We gaan weer beginnen aan een nieuw seizoen en ik weet dat velen onder ons hier naar hebben uitgekeken.
Een hele trits verenigingsavonden komt er weer aan en zoals gebruikelijk maken we er weer wat moois van.
Nieuwe rondzendingen, veel stuivertjes boeken en niet te vergeten de veilingen, iedere avond weer voldoende
activiteiten om naar uit te kijken.
Ook een nieuwtje kan ik jullie al vast melden, vanaf de eerste verenigingsavond hebben we weer een postzegel
handel in de zaal. Stampie komt eraan!
Een bekende van ons allen is met de postzegelhandel begonnen en ik laat het nog even in de lucht hangen wie
het is, des te groter is de verrassing op de eerste avond.
Ik zit bij het schrijven van dit stukje nog in Spanje en geniet nog even van de zon, strand en lekker eten.
Maar dat ik al weet wie er achter Stampie zit vind ik wel bijzonder leuk.
Zoals gezegd voor mij een weet voor jullie een verrassing.
Voor nu ga ik stoppen, ik moet nog regelen wie de kopietjes maakt voor de Nieuwsbrief en wie hem op de
website zet, lukt me dit niet dan moeten jullie wachten tot ca. 10 september.
Dan ben ik uit gevakantiet.
Groetjes,
Jos Boss
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Postzegelpuzzeltjes (3)
Jan Sangers heeft ons in de vorige twee Nieuwsbrieven verblijd met twee postzegelpuzzeltjes. Zij intrigeren mij
mateloos en ik ben dan ook op onderzoek uitgegaan. Zie hier de resultaten daarvan.
De eerste puzzel betreft
het zegeltje links.
De zegel mist een
landsnaam, maar Jan
heeft al ontdekt, dat het
iets Bulgaars moet zijn.
Nu staat bovenaan de
zegel (vertaald uit het
bulgaars) “Ivan Vazov”.
Vazov is een Bulgaarse
dichter, novelschrijver en
toneelstukkenschrijver,
die bekend staat als de
“patriarch van de
Bulgaarse literatuur”.
Daarnaast is hij een voorvechter van de
onafhankelijkheid van Bulgarije, weg onder het
Ottomaanse Rijk vandaan. Hij leeft van 1850 tot 1921.
Rechts een afbeelding van Vazov uit 1914.
Op de postzegel staat een figuur uit een van zijn boeken
afgebeeld, een berenvechter. De zegel is afkomstig uit
een serie van 5 zegels uit 1920 gewijd aan Ivan Vazov.
Het betreft hier Michel nummer 146 en de waarde doet
hem in stuiverboeken belanden. De zwartgroene zegel is
namelijk uitgegeven in een oplage van 1.500.000
exemplaren. Hij is gedrukt in offsetdruk en heeft een
tanding 11½.
De tweede puzzel is een benaming, die onder op een
blokje uit Kyrgyzstan staat. Deze puzzel vergt wat meer tijd, omdat de tekst in het kyrgyzisch is geschreven.
Het gaat om het blokje uit 1995 met Michel nummer B11 A (getande versie; er is ook een ongetande versie met
nummer B11
B). Het blokje
hoort bij een
serie van zeven
zegels. Blokje
en zegels zijn
gewijd aan
roofvogels.
Maar staat dat
ook op de
onderkant van
het blokje? Het
eerste woord is
vertaald
“roofdier”, het
tweede woord
betekent
“vogels”. De
vertaling luidt
dan ook
inderdaad
“Roofvogels”.
Ton van der
Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Het spreekt voor zich dat deze toevoeging van de Bulgaarse zegel een absolute toevoeging is van hetgeen we
al weten. Het blijkt dus wel een postzegel te zijn en geen weldadigheids- of sluitzegel zoals ik eerder in
postzegels herkennen deel I schreef. In onderstaande tekstveld ziet u dat het om een jubileumzegel gaat.
Op internet vond ik de volledige verklaring over deze zegel op de website http://colnect.com/nl/stamps/countries
.

De tekst “klik om varianten te zien” moet u niet te letterlijk nemen. Als we verder kijken blijken er geen
variëteiten te bestaan.
Over het blokje van Kyrgyzstan kan ik kort zijn. De oplossing van Ton van der Wurff is als enige ingezonden.
Het antwoord is goed. Een fles wijn is zijn prijs.
De wijze waarop ikzelf het antwoord gevonden heb is totaal anders. Via via ken ik een vrouw die Russisch
gestudeerd heeft. Zij kon het antwoord niet geven en stuurde mijn vraag door naar een vriendin in Oekraïne.
Zij wist het antwoord te geven ook haar antwoord is roofvogels.
Jan Sangers
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gezocht kilowaar
Op onze bijeenkomst van afgelopen juni ben ik benaderd door de heer Krukland. De heer Krukland is Indiëveteraan en vanuit die hoedanigheid houdt hij zich bezig met de erebegraafplaatsen in Indonesië. Op diverse
plaatsen in Indonesië liggen 6200 Nederlandse militairen begraven. Om deze graven te kunnen onderhouden
verzamelt de heer Krukland postzegels (afgeweekt en niet afgeweekt). Zodoende kunnen al deze verzamelde
postzegels verkocht worden. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de erebegraafplaatsen.
Naar mijn idee een sympathieke wijze van het schenken van overbodige zegels om het goede doel te steunen.
Uiteindelijk zijn deze gesneuvelde militairen voor hun nummer uitgezonden naar het toenmalige Nederlands
Indië en hebben daar het leven gelaten.
Door met vele veteranen postzegels te verzamelen komt er geld vrij om de graven te laten onderhouden.
U kunt de heer L.D. Krukland bereiken op Horizon 11 3454 SC te De Meern. Of telefonisch via 030-6667037.
Ik vraag uw begrip voor het feit dat de heer Krukland 90 jaren oud is en vraag u daarom, om als u wat
postzegels wilt schenken, dit bij hem thuis af te leveren.
Jan Sangers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuw bankrekeningnummer voor het rondzendverkeer
Op de laatste clubavond heeft de voorzitter al aangekondigd dat wij, om zoveel mogelijk kosten te besparen,
de huidige bankrekening van het rondzendverkeer gaan opzeggen.
Met ingang van het postzegelseizoen 2015/2016 heeft het rondzendverkeer een nieuw bankrekeningnummer.
Uw uitnamen dient u overmaken naar:
NL84 INGB 0754 2999 96 t.n.v Mw. J.Eversen te Utrecht.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Geschiedenis van de posterijen in Vleuten en De Meern
Filatelie en heemkunde samen verbonden.
In mijn pogingen om de lokale geschiedenis te koppelen aan mijn hobby de filatelie ben ik met behulp van de
historische vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens op zoek gegaan naar personen en foto’s die daarin een
rol kunnen spelen. Tegelijk ben ik in het land op zoek gegaan naar filatelistisch materiaal dat aansluit op dit
onderwerp. Dat dit niet eenvoudig is mag bekend zijn. Als je op zoek gaat naar dit soort stukken en zegels van
wat toentertijd kleine plaatsen waren wordt het lastig om zeker oudere stukken te pakken te krijgen.
Gelukkig kreeg ik onder ander via Cees Janssen van de Nederlandse Academie voor Filatelie en het Museum
van Communicatie de nodige gegevens om de benodigde data en stempelmateriaal mee te kunnen nemen.
Dat hierbij nog vele personen betrokken zijn die ik heb mogen interviewen zal duidelijk zijn voor lezers die op
zoek gaan naar de website waar de volledige verhalen gepubliceerd zijn. Het geheel heeft geleidt tot een
tweetal artikelen dat zowel via de lokale postzegelvereniging Postfris ’68 op de website en bij de historische
vereniging via haar orgaan gepubliceerd zijn.
Voordat de postwet van 1850 tot stand kwam van waaruit bepaald werd dat er in iedere plaats een voorziening
diende te komen van waar men postale handelingen kon verrichten en dat er postzegels ingevoerd zouden
worden valt er niet veel te vermelden over Vleuten en De Meern. Wel dat er tegen het einde van de republiek
vanaf 1795 dagelijkse postroutes liepen van Leiden en Rotterdam naar Utrecht die beiden via De Meern liepen.
Bij de Waag van Veldhuizen werd de voor De Meern bestemde post afgegeven en te verzenden post in
ontvangst genomen.
Wanneer wij zeggen Vleuten en De Meern moeten we weten dat deze combinatie officieel ontstond tijdens de
gemeentelijke herindeling van 1954. De Meern als dorp is altijd al zo genoemd, maar bestond uit de gemeenten
Vleuten, Veldhuizen en Oudenrijn fig.1

Fig.1 Overlay kaart van Leidsche Rijn gemeente Utrecht. 9 Vleuten, 21 Veldhuizen en 27 Oudenrijn.
Het is januari 1852. De postzegel doet zijn intrede. In Vleuten wordt een kleermaker Evert Veerkamp
aangesteld als bestelhuishouder, bodeloper en postbode. Van de bodeloop is een document bekend fig.2
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fig.2
Nadat er op 1 maart 1860 in De Meern een bestelhuis geopend was werd de bodeloop aangepast. Evert
Veerkamp ging een half uur eerder van huis om via De Meern de post op te halen en onderweg vanzelf ook
post en te bezorgen aan een ieder die wat wilde verzenden zette een teken aan de weg zodat de bode wist dat
deze bewoner wat te verzenden had.
De bestelhuishouder van De Meern was tegelijk de hoofdonderwijzer van de openbare school.
Van bestelhuis naar hulppostkantoor werd in De Meern in 1871 en in Vleuten 1874 gerealiseerd. Dat is het
moment dat er langstempels fig 3 en 4 aan deze kantoren werden uitgereikt.
In 1885 werd het hulppostkantoor De Meern gesloten wegens gebrek aan omzet. Dat zorgt ervoor dat het
langstempel De Meern lastig te vinden is.
fig.3

fig.4
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De Meern zat zonder voorzieningen. Hoe tot aan december 1913 de post in De Meern verzorgd werd is niet
goed te achterhalen. Wel dat de hoofdmeester van de Christelijke school wekelijks leerlingen er op uit stuurde
om de post in de buitengebieden te bezorgen. Vermoedelijk zal de post formeel geregeld zijn vanuit Utrecht
waaronder zowel Vleuten als De Meern ressorteerde
Vleuten werd in november 1882 voorzien van een kleinrondstempel fig.5
Intussen is in Vleuten het hulppostkantoor gevestigd in het gemeentehuis, iets
dat in die jaren vaker in ons land gebeurde. Nadat er twee brievengaarders in
dienst geweest zijn bij de Vleutense post kwam de toenmalige gemeentesecretaris Gerrit Hondelink als brievengaarder in dienst van de posterijen. Een
mooi bijbaan. Op 6-11-1901 werd Hondelink fig. 5 benoemd tot burgemeester
van Vleuten, Oudenrijn en Haarzuilens.

fig.6

Publicatie uit De Telegraaf van 6-11-1901

Fig.5 Gerrit Hondelink, burgemeester van Vleuten
Haarzuilens en Oudenrijn. Foto 1901
Op 22 maart 1899 werd het grootrondstempel fig.6 aan Vleuten bezorgd. In 1909 werd het typerader- stempel
ingevoerd, fig.7, met 12 uurs karakters. Vanaf 1939 ging men over naar de 24 uurskarakters met de
maandnotatie in Romeinse cijfers fig.8

fig.7

fig.8

Vanzelf was dit het einde van zijn carrière als brievengaarder.
Ondertussen opende er 16-12-1913 een hulppostkantoor (fig.9) in De Meern. Daar had men het maar liefst 28
jaar zonder voorzieningen moeten doen.
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fig.9
Deze story loopt door tot aan de dag van vandaag. Het zou teveel ruimte in beslag nemen om alles wat ik
gepubliceerd heb in deze nieuwsbrief mee te nemen. Wat wel van belang is dat men vandaag de dag, sinds de
ingebruikname van de sorteercentra in 1998, dat er nauwelijks meer materiaal te vinden is van bepaalde
plaatsen of postagentschappen. In het gebied van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern bevinden zich
thans vier postagentschappen. In de oude dorpen komt men in Vleuten baliefrankeermachine PKLP1 175620
en De Meern PKM 175862 tegen. Vleuterweide heeft nummer PKLP1 156380 en Parkwijk PKLP1 160490
fig.10

fig.10
Lezers die meer willen zien van dit onderwerp kunnen beide artikelen lezen op internet
http://pf68.nl/2015/02/postgeschiedenis-de-meern/ en http://pf68.nl/2015/06/postgeschiedenis-vleuten/ .
Als auteur van deze beide artikelen wil ik graag lezers oproepen die filatelistisch materiaal bezitten van deze
beide dorpen. Indien u deze aan mij zou willen verkopen zal ik zeker met u contact opnemen. U kunt mij
bereiken via het mailadres jhh.sangers@gmail.com.
Jan Sangers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------Van het Rondzendverkeer
Hoewel het op het moment van schrijven nog heerlijk warm is en de zomer nog lang niet voorbij lijkt te zijn, is
het bestuur al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe postzegelseizoen 2015/2016. In september
gaat ook het rondzendverkeer weer van start. We hebben al diverse rondzendboekjes binnen gekregen, maar
nieuwe boekjes zijn nog steeds van harte welkom.
Dus heeft u een verloren uurtje over: plak dan eens uw dubbele zegels in een rondzendboekje!
Wilt u ook een rondzending ontvangen en bent u nog geen deelnemer aan het rondzendverkeer geef u dan nu
op bij Janny Vierbergen tel 030-2881087 of op de clubavond.
Janny Vierbergen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Introductie aanbieding Stampie
De nieuwe postzegelhandel Stampie biedt de leden van
Postfris ’68 de nieuwe Speciale Catalogus Nederland en
Overzeese Rijksdelen 2016 aan tegen een zeer gereduceerde
introductieprijs. Helaas is op het moment dat deze
Nieuwsbrief uitkomt de verkoopprijs van deze catalogus, die
altijd in de eerste helft van september wordt uitgegeven, nog
niet bekend. Maar Stampie geeft u in ieder geval 15% korting
op die verkoopprijs!!!
U kunt de catalogus nu al bestellen door een e-mailtje te
sturen naar info@stampie.nl. Als de catalogus beschikbaar is,
kunt u hem dan tijdens de clubavond van 15 september a.s.
meteen mee naar huis nemen.
U kunt de catalogus natuurlijk ook bestellen op de clubavond.
Trouwens op de clubavond stelt Stampie ook ter introductie
een catalogus ter beschikking van Postfris, die op die avond
onder de aanwezigen zal worden verloot!!!
Bij Stampie kunt u terecht voor al uw
postzegelbenodigdheden, zoals albums en albumbladen,
stockboeken, loepjes, pincetten, UV-lampen, tandingmeters,
enz. enz. Leden van Postfris krijgen altijd een clubkorting op
deze artikelen.. Bovendien verzorgt Stampie uw nieuwe
postzegeluitgiften zowel van landen als motieven.
Tot ziens op de clubavond voor de onthulling wie achter
Stampie schuilgaat!!!

Links een afbeelding van de Speciale Catalogus van 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------Data bijeenkomsten in de regio (Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen en Het Postmerk)
Datum
za. 19 september
do. 8 oktober
za. 31 oktober
za. 14 november
za. 21 november
do. 10 december
za. 19 december

Programma
Verzamelaarsmarkt
Bijeenkomst
Postzegelbeurs
Grote najaarsveiling
Verzamelaarsmarkt
Bijeenkomst
Verzamelaarsmarkt

Plaats
clubhuis Immitsj, Mijdrecht
H.F. Witte Centrum, De Bilt
Veenweidebad, Mijdrecht
H.F. Witte Centrum, De Bilt
clubhuis Immitsj, Mijdrecht
H.F. Witte Centrum, De Bilt
clubhuis Immitsj, Mijdrecht

Tijd
09:30 – 13:00 uur
v.a. 20:00 uur
10:00 – 15:00 uur
*
09:30 – 13:00 uur
v.a. 20:00 uur
09:30 – 13:00 uur

* Bezichtiging van de kavels vanaf 9.30, aanvang van de veiling 12.30 uur.
Adressen:
clubhuis Immitsj, Windmolen 75, 3642 DA Mijdrecht (Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen)
Veenweidebad, Ontspanningsweg 1, 3641 SV Mijdrecht Verzamelaarsvereniging De Ronde Venen)
H.F. Witte Centrum, H. Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.(Het Postmerk).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------Voor vragen en opmerkingen over….
-

informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter;
de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer;
de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester;
uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur.

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur.
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