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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 3

e
 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  

‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2016 incl. Nieuwsbrief per mail: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar;  
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 per jaar. 

Contributie 2016 incl. Nieuwsbrief per post: € 27,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 18,50 per jaar; 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 52,65 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 2016 

21 juni* veiling 

20 september veiling + verloting 
18 oktober  veiling 

*= wisseling stuiverboeken 

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 19 november 2016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 
De nieuwsbrief van juni 2016 die u nu leest is ook weer de laatste voor het seizoen 2015/2016. 
Weer een verenigingsjaar voorbij en een jaar waar ik met genoegen op terug kijk. 
We hadden goed bezochte avonden en het was altijd heel gezellig. 
Het is iedere keer weer een genoegen als ik u allen bezig zie met de stuiver boeken en het is soms moeilijk  
om de aandacht daar even vanaf te halen. 
Daarom is het ook zo frustrerend dat we de jeugd niet meer bij onze hobby kunnen betrekken, ik weet wel dat 
men in deze tijd met andere dingen druk is en een handvol telefoon is bij de jeugd gauw gevuld. 
Ieder van ons weet dat in postzegels veel te zien en te leren is, maar dat is blijkbaar geen maatstaf voor de 
jeugd van deze tijd. 
De oudere generatie heeft daar wel de tijd voor genomen en daarom zitten we nog iedere derde dinsdag van de 
maand bij elkaar om aan de hobby een paar vrije uurtjes te besteden. 
Ook het aantal verenigingsleden blijft bij ons nagenoeg constant en dat is goed nieuws, van collega’s hoor ik dat 
het meestal anders is. 
Trouwens ik hoor ook de frustratie bij andere verenigingen over het postzegelbeleid van de landen in Europa, 
veel zegels worden uitgegeven maar aan de echt lopende zegels wordt weinig tot geen tijd besteed. 
En dan wil ik het helemaal niet hebben over de strookjes die men uit een printer kan draaien voor op de plaats 
van de  echte postzegel.  
Maar misschien blijf ik te veel hangen in nostalgie, veranderen kunnen wij, met zijn allen, dit toch niet meer. 
Voor nu rest mij alleen nog u een goede en vooral gezonde vakantietijd te wensen en hoop ik u allen weer te 
mogen begroeten in september 2016. 
Natuurlijk zie ik u nog op de laatste avond van dit jaar dinsdag 21 juni a.s. 

Hartelijk groeten, 
Jos Boss  

http://www.pf68.nl/
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Postcrossing 

Op 29 maart gaf Postnl een velletje uit met als thema 
Postcrossing. Voor een uitleg van Postcrossing verwijs ik 
u naar een artikel in de Nieuwsbrief van april 2013, dat u 
op de website van Postfris kunt vinden. De zegels 
hebben alle tien de waarde “1 Internationaal”.  
De velletjes zijn gedrukt op de offsetmachine van het 
Franse Cartor Security Printing in de kleuren geel, 
magenta, cyaan en zwart. Er worden 156.000 velletjes 
uitgegeven. De tanding van de zegels is 14½x14½, het 
papier heeft een fosforopdruk en aan de achterzijde zijn 
ze voorzien van synthetische gom. 
Reinier Hamel heeft tien ontwerpen gemaakt met 
voorstellingen van toeristische treekpleisters in 
Nederland: de Deltawerken, de Waddeneilanden, de 
Hoge Veluwe, het Binnenhof, de kaasmarkt in Alkmaar, 
de bloembollenvelden, Giethoorn, Marken, de Zaanse 
Schans en de Nachtwacht. 
Hij gebruikt hierbij harde, felle kleuren, waarbij de lucht 
en het water niet blauw behoeven te zijn. Door het 
abstracte worden zoekplaatjes gemaakt van een collage 
van Nederland in de werkelijkheid van Hamel. 
Omdat postcrossers hun ansichtkaarten over de hele 
wereld versturen, is er voor gekozen om de zegels een 
waarde te geven voor internationale verzending. 

Ton van der Wurff 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Waddenvogels 

Op 25 april verscheen een mooi velletje met vogels, 
die op de Wadden voorkomen ter gelegenheid van 
het 100 jarig beheer van Natuurmonumenten over 
Griend, een zandplaat in de Waddenzee. 
De afgebeelde vogels zijn de grote stern, de 
scholekster, de bergeend, de rosse grutto, de bonte 
strandloper, de zilverplevier, de bontbekplevier, de 
visdief en de kanoet. Vogelkenner en kunstenaar  
Erik van Ommen maakte hiervoor tien schilderijen, 
waarop de vogels broedend, drinkend, etend, 
wandelend of vliegend te zien zijn in verschillende 
biotopen als grasland, kwelder, slik, zee en lucht. 
Het velletje is gedrukt in vier kleuren offset bij het 
Franse Cartor Security Printing en er worden 
166.000 velletjes uitgegeven. De tanding van de 
zegels is 14½x14½ en ze hebben een fosforopdruk 
en synthetische gom. 
Griend was een eiland tussen Harlingen en 
Terschelling en werd in de Middeleeuwen bewoond. 
Door kustafslag werd het eiland steeds kleiner en 
schoof het op. Nu is er slechts een onbewoonde 
zandplaat van over. Niet meer op de oorspronkelijke 
plaats, maar zuidoostelijker opgeschoven. Op de 
zandplaat staat een vogelwachtershuisje voor 
vogelwachters en natuuronderzoekers. De zandplaat 
is niet toegankelijk voor het gewone publiek.  
Ook staat er een houten baken voor de scheepvaart. 
Door de aanleg van strekdammen en zanddijken 
groeit het eiland langzaam weer aan. 
In 1916 kwam de zandplaat in handen van Natuurmonumenten. Die kocht rechten van Terschellingers voor het 
maaien en beweiding door schapen af en bewaakt de vogelkolonies. 

Ton van der Wurff  
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De twaalf Filatelistische elementen deel III   

Postzegelboekjes: Wereldwijd zijn er zover ik weet in alle landen postzegelboekjes verschenen. Een bijzonder 
verzamelgebied. Er is in Nederland zelfs een vakhandel die hierin gespecialiseerd is. Booklets internationaal te 
Waalwijk. 
Bij de veel Nederlandse verzamelaars heerst de gedachte dat Postzegelboekjes Pb degenen zijn die vanaf 
1964 in ons land verschenen zijn. Deze waren, samen met de combinatie van zegels, een gewild 
verzamelonderwerp. 
Het eerste postzegelboekje in Nederland is reeds in 1902 verschenen. Met een inhoud van zoals u ziet  
24 zegels van 1 cent. Voor de productie van deze boekjes die handmatig in elkaar gezet waren berekende men 
1 cent.  

 
       Boekje No 1 

Het zou leuk zijn om in uw verzameling één of 
meerdere boekjes op te kunnen nemen van de eerste 55 nummers. Financieel zijn de meeste boekjes voor de 
doorsneeverzamelaar helaas nauwelijks haalbaar. Vanaf 1964 verschenen er dan ook automaten waaruit men 
de Pb’s kon kopen. Men hoefde niet meer aan het loket te wachten om deze te verkrijgen.  
 

Wat kan je allemaal verzamelen of onderscheiden in postzegelboekjes? Meer dan je in eerste instantie zou 
denken. Hier de opsomming van de mogelijkheden: 
a. De kaften (vorm, tekst, afbeeldingen)     g. Registerstrepen              
b. Kaftkleurverschillen       h. Rasterstrepen               
c. Schutbladen        i.  Plaatfouten              
d. Velrandteksten en –afbeeldingen     j.  Snijlijnen                 
e. Telblokken         k. Tabs                
f.  De plakking        l.  De zegels             
m.Combinaties van zegels 
 

Verder onderscheiden we nog verschillende soorten boekjes. Naast de loketboekjes zijn er de 
automaatboekjes, hangboekjes en prestigeboekjes.  

 

Het hier afgebeelde prestigeboekje over bedreigde diersoorten 
is in 2006 uitgegeven met als inhoud 4 blaadjes met de zegels 
2441a-2441L, hier rechts afgebeeld. Buiten de regulier 
genoteerde Prestigeboekjes, zoals hierboven PR14, zijn er ook 
prestige boekjes verschenen met persoonlijke postzegels. 
 

Je kunt naast de al eerder genoemde mogelijkheden zoals het 
verzamelen van combinaties van postzegels uit boekjes ook 
denken aan motieven. De verschillende ontwerpen van de 
kaftjes bevatten vaak zeer verzamelwaardige motieven. Ik laat 
u hieronder enkele voorbeelden laten zien.  
 
 
 
 
 
 

Bij de eerste 15 boekjes in ons land uitgegeven 
werd er een toeslag van 1 cent berekend. Later 
werden de kosten gedekt door het invoegen van 
reclames. Hiermee werden niet alleen de kosten 
gedekt maar ook wat extra verdiend door de 
posterijen. In totaal zijn er op deze wijze tot aan 
1964 55 boekjes uitgegeven. Deze waren 
uitsluitend aan het loket verkrijgbaar. Om vanaf 
1964 een duidelijk onderscheid te maken is men in 
de catalogus vanaf die tijd gaan nummeren met Pb 
als aanduiding. 
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Twee boekjes uit België 1990 en 1991. De motieven zijn duidelijk strips en vissen. 

 
Een prachtig boekje uit Åland met elanden, verschenen in het jaar 2000  

          

Dit laatste boekje van het Deutsches Reich is verschenen in 1920 en is handmatig in elkaar gezet. Bij de zegels 
zie je nog twee gaatjes van het nietje zitten. Tegelijk is dit een van de voorbeelden dat er van deze zegels 
combinaties gemaakt kunnen worden. Bovendien bevinden zich vier bladen, exclusief die op of in de kaft, met 
reclames in dit boekje. 

Aan de opsomming a-m kunt u opmaken dat dit artikel lang niet compleet is. Voor de geïnteresseerde 
verzamelaars die hier meer over willen weten verwijs ik naar de website van de KNBF. Onder het hoofdstuk 
Filatelistische vorming vind u nog veel uitgebreider beschreven wat de mogelijkheden zijn. Dit is slechts bedoeld 
als opwarmertje om u te laten zien dat er nog veel te ontdekken is in filatelieland. Het volledige webadres over 
dit onderwerp is: https://www.knbf.nl/filatelistische-vorming/bbf-deel-3-02 

Jan.Sangers 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 
Voordeel te behalen in de bieb!!!!! 

Als u tijdens de junibijeenkomst een catalogus of een van de testapparaten bij Adri van 
Mourik leent, hoeft u ze pas weer in te leveren op de septemberbijeenkomst en voor die drie 
maanden betaalt u slechts 1 euro per artikel in plaats van 1½ euro. Voor een overzicht van de 
catalogi in de bibliotheek verwijs ik naar de webpagina: www.pf68.nl/bibliotheek. Voor de 
beschikbaarheid van die catalogi stelt u zich in verbinding met Adri. 
Wees er snel bij, want uitgeleend = uitgeleend. 
 
   

https://www.knbf.nl/filatelistische-vorming/bbf-deel-3-02
http://www.pf68.nl/bibliotheek
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Een bijzondere briefkaart 

Op de brievenbeurs in Gouda kwam ik onderstaande briefkaart tegen. Deze vondst zette mij aan tot enig 
speurwerk. Je wilt toch tenslotte weten wat de achtergronden zijn van de persoon of personen die op deze 
briefkaart voorkomen. 

 

 
 
Zijn naam zorgde aanvankelijk bij mij voor enige verwarring. In de burgerlijke stand staat vermeldt Margaretha 
terwijl volgens de familie het Margarethus moet zijn. Hierdoor werd ik duidelijk op het verkeerde been gezet. 
Dank zij Gerrit de Gier, neef van Gretus kwam ik erachter dat Margaretha duidelijk geen vrouw was.  
Alhoewel ikzelf begreep, gezien het bericht dat het hier een mannelijk lid van de familie moest zijn. 

Lies werd slechts 43 jaar was nooit getrouwd geweest en had geen kinderen. Na de oorlog keerde Gretus terug 
naar Vleuten te voet, zoals zoveel anderen ook overkomen is. Er was geen vervoer voor al die mensen die in 
Duitsland aan het werk gezet waren. Gretus die aan de Schoolstraat woonde en later aan de Julianalaan in 
Vleuten overleed in 1995 op een leeftijd van 91 jaar. Hij is zijn hele leven vrijgezel gebleven. Gretus ligt 
begraven op het kerkhof Europaweg te Vleuten. 

Jan Sangers 

Deze kaart is 
gecontroleerd door de 
censuur in het ABP (Aus-
landsbriefprüfstelle) te 
Keulen. Het machinale 
censuurstempel is 
stempel nummer 3 van 
het Oberkomando der 
Wehrmacht (OKW). Op 
de achterzijde een 
blauwe streep. De tekst is 
gecontroleerd op 
eventuele geheime tekst 
met een chemische 
vloeistof. 

 
De kaart is verzonden door Jan Links, wonende in 
de Schoolstraat te Vleuten. Hij schrijft een 
spoedbericht naar zijn zwager Margarethus de 
Gier, roepnaam Gretus, die door de Arbeitzeinsatz 
in Duitsland te werk was gesteld. In het bericht 
staat vermeldt dat zijn zuster Elisabeth roepnaam 
Lies ernstig ziek is en verpleegd wordt in het 
Diaconessen ziekenhuis te Utrecht. De 
verwachtingen zijn dat het snel afgelopen kan zijn. 
 

Gretus krijgt het advies verlof te vragen om zijn 
zus nog eenmaal te kunnen zien. Het blijkt dat dit 
niet werd toegestaan. Zus Lies kwam op 20 april te 
overlijden, 13 dagen nadat deze kaart werd 
verstuurd. Lies is begraven op het kerkhof van de 
Torenpleinkerk in Vleuten. 
 

Dat Gretus niet de enige was in deze situatie blijkt 
wel uit het feit dat een inwoner uit De Meern 
eveneens in 1943 verlof geweigerd is na een 
verzoek om bij de begrafenis van zijn broer te 
mogen zijn die na een noodlottig ongeval 
overleden was. 
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Aanbieding van Stampie 

Zomeraanbieding: Leuchtturm stockboek 32 witte bladen: € 13.95 € 11.85, 32 zwarte bladen: € 15.95 € 13.45. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Michel catalogi (2) 

De Michel buiten Europa bestaat momenteel uit 19 delen. Een speciaal catalogus wordt uitgegeven voor de 
Verenigde Staten, verder een zakboek tarieven Europa-Verenigde Staten, automaatzegels, waardevolle zegels 
en jaargangwaardetabellen. Hier een overzicht: 

Deel Regio Editiejaar Prijs Deel Regio Editiejaar Prijs 

1/1 Noord-Amerika 2015, 41
e
 

editie 
79.00 7/1 Australie/Oceanie 

/Antarctica A-M 
2016, 40

e
 

editie in juni 
84.00 

1/2 Midden-
Amerika 

2015, 40
e
 

editie 
84.00 7/2 Australie/Oceanie 

/Antarctica N-Z 
2016, 40

e
 

editie in mei 
84.00 

2/1 Caribische 
Eilanden A-J 

2015/2016, 
39

e
 editie 

84.00 8/1 Zuid-Azie 2016, 40
e
 

editie in 
maart 

84.00 

2/2 Caribische 
Eilanden K-Z 

2015/2016, 
39

e
 editie 

84.00 8/2 Zuidoost Azie 2017, 40
e
 

editie in 
december 

84.00 

3/1 Zuid-Amerika 
A-I 

2016, 40
e
 

editie in 
september 

84.00 9/1 China 2015, 42
e
 

editie 
84.00 

3/2 Zuid-Amerika J-
Z 

2015/2016, 
40

e
 editie 

84.00 9/2 Japan, Korea, 
Mongolie, GUS in Azie 

2014, 40
e
 

editie 
84.00 

4/1 Noord-Afrika 2016, 40
e
 

editie in 
oktober 

84.00 10 Nabije Oosten 2013, 40
e
 

editie 
89.00 

4/2 Oost-Afrika 2014, 39
e
 

editie 
79.80 Speciaal USA 2014, 9

e
 

editie 
84.00 

5/1 West-Afrika A-
G 

2013, 39
e
 

editie 
74.00 Zakboek Posttarieven Europa – 

Verenigde Staten 
????, 1

e
 

editie 
19.80 

5/2 West-Afrika H-Z 2013, 39
e
 

editie 
74.00 Speciaal Wereld 

Automaatzegels 
2013/2014, 
7

e
 editie 

64.00 

6/1 Centraal-Afrika 2014/2015, 
39

e
 editie 

79.80  Wereld, Duurdere 
zegels 

????, 2
e
 

editie 
29.95 

6/2 Zuid-Afrika 2014/2015, 
39

e
 editie 

79.80  Wereld, 
Jaargangswaardetabel 

????, 1
e
 

editie 
19.80 

 
Wordt vervolgd. 
 
Stampie 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
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. 

 


