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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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Telefoonnummers bestuursleden: 
Voorzitter: 0346-261819 
Secretaris: 06-41191128 
Penningmeester: 030-6776434 
Hoofd rondzendverkeer:  030-2881087 
Ledenadministratie: 030-6771442 
Veilingmeester:  06-46681387 
 

Bankrekeningnummers: 
bankrekening nr. NL82 INGB 0002 2578 68. 
t.n.v. Postfris ’68, Vleuten. 

Betalingen rondzendverkeer: 
Betalingen van aankopen uit de rondzendingen op 
bankrekening nr. NL84 INGB 0754 2999 96 t.n.v. 
Mw. J. Eversen te Utrecht.

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, e-mail: jansangers@hetnet.nl. 

Hebt u inmiddels een emailadres en wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg via de email ontvangen? 
Geef dan uw emailadres door aan Jan Sangers, dan ontvangt u in het vervolg de elektronische versie van deze 
nieuwsbrief. 
Dit is voor de vereniging goedkoper, want het bespaart ons druk- en portokosten. 

Data verenigingsavonden 2016 

15 november veiling 
13 december* veling + (Kerst)verloting 

Data verenigingsavonden 2017 (1
e
 halfjaar) 

17 januari veiling 
21 februari veiling + verloting 
21 maart * algemene vergadering + veiling 
18 april veiling 
16 mei  veiling + verloting 
20 juni * veiling 
 
*= wisseling stuiverboeken  

 Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 26 november 2016 en zaterdag 25 maart 2017. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter,  

Beste mensen, als ik dit stukje zit te typen geniet ik ook van de zon.  
Zoals gebruikelijk breng ik rond deze tijd een paar dagen door in Spanje en geniet van temperaturen rond de 25 
graden.  

Maar ik zit niet alleen in de zon, maar ben ook bezig met postzegels. In de zomer heb ik op de club in Spanje de 
stuivertjesboeken geïntroduceerd. Met groot succes!  
Echter stuiver is iets wat in Spanje niet begrepen wordt en het was dus een hele opgave om voor  
onze Spaanse leden en de Engelse leden een alternatieve naam te bedenken.  
Uiteindelijk hebben we ons voorlopig vast gelegd op "Librisduro" de postzegels kosten natuurlijk 5 eurocent en 
we zien wel hoe dit verder  afloopt. Het plezier is er niet minder om en in de 1,5 uur dat een bijeenkomst duurt 
hebben we iedereen actief.  

Met dank aan Postfris'68 genieten de mensen hier ook.  

Jos   

http://www.pf68.nl/
mailto:jansangers@hetnet.nl
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Contributie  

Zoals u allen weet wordt de contributie voor Postfris'68 niet meer automatisch geïncasseerd.  
De kosten voor de incasso liepen dermate op dat we als bestuur hebben besloten hiermee te stoppen.  
Dus beste leden, nu bent u weer aan de beurt. Of zelf overmaken of tijdens de bijeenkomst cash betalen   
bij Jannie (of Marco indien aanwezig).  

De bedragen voor 2017 zijn als volgt:  
Lidmaatschap zonder Filatelie met de digitale Nieuwsbrief € 17,=  
Lidmaatschap zonder Filatelie met de Nieuwsbrief per post € 27,=  
Lidmaatschap met Filatelie en de digitale Nieuwsbrief € 42,65  
Lidmaatschap met Filatelie en de Nieuwsbrief per post € 52,65  

Graag overmaken voor 31-12-2016 op rekening van Postfris'68, rekening nummer NL82 INGB 0002 2578 68 
Bij voorbaat dank voor een snelle reactie. 

Jos Boss 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Verzamelbeurs 

De Postfris '68 verzamelbeurs dit najaar is verplaatst naar 26 november. Dit is in verband met de intocht van 
sinterklaas in De Meern. De goedheiligman maakt graag gebruik van de zaal op 19 november. Tijd en locatie 
zijn zoals gebruikelijk van 9.00 tot 12.00 uur in De Schalm. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verzamelaarsbeurs in De Schalm met gratis toegang 

Op 26 november a.s. organiseert Postfris een grote 
verzamelaarsbeurs van 9:00 tot 12:00 uur in de 
Schalm, Oranjelaan 10, De Meern. De toegang en je 
auto parkeren is gratis. Handelaren en semi-
handelaren hebben een breed aanbod van veel 
postzegels en postzegelbenodigdheden.  
De veilingmeester van Postfris zal zijn niet-verkochte 
kavels aanbieden .Ook kunnen postzegels en 
postzegelverzamelingen getaxeerd worden en kunt u 
advies krijgen over verkoop er van. Aan de bar kunt u 
bij de medewerkers van de Schalm een kop koffie of 
anderszins kopen. 
Voor verkopers zijn nog maar een paar tafels over. 
Haast u met reserveren bij Gert Berrens, want op=op. 
Tot 26 november!!! 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Maandaanbieding van Stampie 
 

Om tijdens een gure herfststorm de 
postzegels niet weg te laten waaien 
heeft Stampie voor de maand 
november klemstroken in de 
aanbieding. Op alle Davo en Hawid 
stroken krijgt u 15% korting op de 
normale verkoopprijs. 
Door het uitgebreide assortiment 
klemstroken heb ik maar een 
beperkte voorraad, maar alle Davo 
en Hawid stroken zijn op bestelling 
leverbaar. 

Stampie 
Ton van der Wurff 
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De twaalf Filatelistische elementen deel VI 

frankeertarieven, 

In de voorgaande afleveringen van deze serie bent u consequent verwezen naar de website van de KNBF of 
kortweg De Bond. 
In het blad Filatelistische vorming komen drie hoofdstukken voor. 

1 BBF (begeleiding bij filatelie) 
2 BBE (begeleiding beginnende exposanten)  
3 BBM (begeleiding bij mobiel verzamelen) 

 

Tijdens de laatste vergadering van de Regioraad waarin ik als voorzitter Regio 11 aan mag zitten is bekend 
gemaakt om dit onderdeel van de site vrij bereikbaar te maken. Vanuit onze vergadering is duidelijk 
aangegeven dat, als je veel verzamelaars bereiken wilt, je deze onderwerpen niet achter een beveiliging moet 
gaan zetten waarvoor je eerst moet inloggen. Zodra deze site zonder inloggen te bereiken is laat ik u dit weten. 
 

De informatie die ik u aanreik bevindt zich in het gedeelte BBF. Dus op dit moment alleen nog te bezoeken door 
in te loggen bij de Bond.  
Ook over de frankeertarieven valt weer genoeg te melden. 
 

Het transporteren van een poststuk naar de geadresseerde is een prestatie waarvoor moet worden betaald. 
Voordat de postzegel het mogelijk maakte deze betaling vooraf te doen geschieden, moest, al naar gelang de 
vervoersafstand en het gewicht van het poststuk, de beloning voor het bezorgen vooraf door de afzender of 
achteraf door de ontvanger in contanten worden voldaan. Tarieven zijn vaak ingewikkelde stelsels waarin 
gewicht, afstand, omvang van het poststuk en allerlei speciale behandelingen een rol spelen. Ter illustratie het 
tarievenblad van PTT Post van 1998. Het jaar dat eveneens de 0 zegel ter beschikking gesteld werd om de 
verzelfstandiging van PTT Post en het naar de beurs gaan te vieren. 
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Het tarievensysteem is bij elk postbedrijf weer verschillend en heeft te maken met tradities en de specifieke 
kenmerken van het postvervoer in het betreffende land. Een groot land als Duitsland heeft duurdere 
binnenlandse tarieven dan Nederland (en daar zit een zekere logica in), maar hanteerde tot voor kort voor 
brieven en kaarten naar de overige EU-landen hetzelfde tarief. Zo kostten een “gewone” brief binnen Duitsland 
en van Duitsland naar Nederland in 2003 € 0,55 en een ansichtkaart € 0,45. Beide poststukken kostten toen 
binnen Nederland € 0,39 en van Nederland naar Duitsland € 0,59. 
 

Ook bij de posterijen zijn de loonkosten de grootste kostenstijger geweest. Hoewel in de loop der tijden alle 
tarieven zijn gestegen (maar niet regelmatig!), zijn de tarieven voor de meest arbeidsintensieve handelingen, 
zoals het “aantekenen”, eveneens het meest gestegen. Tussen 1985 en 2007 steeg in Nederland het tarief voor 
gewone briefport van ƒ 0,70 naar € 0,44 oftewel 39%. Het tarief voor een aangetekende brief steeg in dezelfde 
periode van ƒ 6,50 naar € 6,45 oftewel 117%! 
 

Voor meer gewicht, groot formaat en speciale behandelingen moet extra worden betaald. Zo hangt nu in 
Nederland aan een brief die vervoerd wordt als “extra zeker” (beter bekend als “aantekenen”) een prijskaartje 
van vandaag de dag € 8,15. Het brieftarief is nu € 0,73 dat wordt verhoogd in 2017 naar € 0,78. Als u voldoende 
postzegels in huis heeft met tarief 1 bent u een geluksvogel. Deze blijft geldig voor dit tarief. Scheelt toch weer 
€ 0,05. 

 

Nu kan ik me voorstellen dat u zich afvraagt, “is dit nu een verzamelgebied”. Nee, niet echt, maar het gaat u wel 
verklaren waarom er gefrankeerd wordt zoals er gefrankeerd wordt (als u poststukken tegenkomt met 
bijgeplakte zegels, zeker bij postwaardestukken met ingedrukte zegel). In Nederland werden in de loop der 
jaren diverse zegels uitgegeven die vooral gebruikt werden om bij te plakken. Hieronder een paar voorbeelden 
van zegels die voor dit doel geproduceerd zijn. 

 
 

Bijplakken is iets van alle jaren. U heeft vast wel een dergelijk poststuk in huis. Veelal was de reden van 
bijplakken tariefsverhoging. Het kan ook anders. In Duitsland kende men lange tijd een tariefsverschil in 
Ortsverkehr en daarbuiten. In 1904 was dat tarief in Ortsverkehr 2 Pf en daarbuiten 5 Pf. Dat leverde het 
volgende poststukje op. Verzonden vanuit Biberach am Riss naar Steinbach bij Büll Baden. 
 

 
 

Je zou het niet verwachten maar andersom kan ook. Per 1 september 1937 werd het briefkaarttarief in 
Nederland verlaagd van 5 naar 4 cent. Dat leverde een opdruk op de betreffende briefkaart. Diegenen die 
dergelijke briefkaarten van 5 cent in bezit hadden konden deze inwisselen tot 1 november 1937. 
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Een ding is zeker, wie zich verdiept in de tarieven die nodig zijn om de post te verzenden zal een verdieping 
vinden in zijn of haar collectie. Uw poststukken gaan meer leven als u dit meeneemt in uw onderzoek. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Wat u mogelijk gemist hebt.        

Bij mijn bezoek aan de Postex in Apeldoorn afgelopen 14, 15 en 
16 oktober viel het mij wederom op dat ik weinig tot geen leden 
van Postfris ’68 tegenkom. Niet alleen bij de Postex maar ook bij 
andere evenementen kom ik u zelden tegen. Ik vind dat u hiermee 
wat mist. Vanzelf bepaalt u zelf wat u wel en niet doet.  
Desondanks wil ik u mijn ervaringen met het bezoeken van dit 
soort evenementen niet onthouden. 
De Postex is het grootste filatelistische evenement dat tot op 
heden jaarlijks gehouden wordt. Natuurlijk zijn de andere grote 
evenementen eveneens zeer de moeite waard om te bezoeken, 
zoals de voorjaarsbeurs in Hilversum en de oudejaarsbeurs in 
Barneveld. Vergeet ook de kleinere evenementen niet. 

Bij binnenkomst van de Postex wordt je direct een goodybag in de 
hand gegeven en wat voordeelkaarten.  
Met één daarvan kreeg ik een persoonlijke postzegel met daarop 
afgebeeld het thema van deze Postex ‘Vrede en Vrijheid’. U 
ontvangt ook een boekwerkje boordevol artikelen en vanzelf de 
broodnodige advertenties wat er allemaal te vinden is op deze 
Postex. Naast de tientallen handelaren, postadministraties en 
veilinghuizen vindt u ook een mooie tentoonstelling van in dit 
geval 625 kaders. Het is dagwerk om alleen al die kaders te 
bekijken. Beter is om in het boekwerkje voorwerk te doen om 
zodoende de kaders die uw belangstelling hebben te bekijken. Dat 
geeft meer rust dan alles nalopen. 

Waarom nu dit artikeltje? Graag wil ik u laten zien wat er allemaal in postzegelland te beleven is. Deze is groter 
dan onze vereniging alleen. Sommigen, die nog een gespecialiseerde verzameling hebben, sluiten zich aan bij 
een gespecialiseerde vereniging. Ook die waren massaal aanwezig op deze Postex.  
Indien u daar belangstelling voor hebt zijn er in het programma ook nog de nodige lezingen. 

Ikzelf bezoek meerdere evenementen op jaarbasis en haal daar geregeld materiaal voor mijn collectie vandaan. 
Veel zaken die ik niet zal vinden bij Postfris ’68 vind ik daar wel. Een verrijking van mijn hobby. Mijn vrouw is er 
niet dol op dat ik dagen van huis ben maar gelukkig gunt ze me wel mijn bezoekjes aan deze evenementen. 
Probeer het eens, mogelijk verrast het u. 

Jan Sangers 
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Stellaland 
 
Als een van je kleinkinderen de mooie naam 
Stella heeft en je ziet dan in een Michel 
catalogus Stellaland voorbij komen, dan raak 
je natuurlijk nieuwsgierig. Het wordt dan nog 
leuker als het land Nederlandse wortels blijkt 
te hebben en het ook nog eigen postzegels 
heeft uitgegeven. 
Even een stukje geschiedenis. Rond 1882 ligt 
er in Bechuanaland (het huidige Botswana) 
een streek, die onder controle staat van 
Griqua en Tswana stammen. Engeland wil de 
streek graag bij Brits-Bechuanaland trekken. 
Als er een onderlinge strijd uitbreekt tussen 
de stammen, gaan deze stammen soldaten 
werven, die ze een stuk land beloven als tegenprestatie. Als er na wat strijd een akkoord wordt bereikt, krijgen 
146 Boer huurlingen ieder een stuk grond van 3.000 morgen (2.563 hectare) in hun bezit. Vlak daarna besluiten 

deze Boeren op 26 juli 1882 om de 
onafhankelijkheid uit te roepen over dit 
gebied en is de nieuwe staat Stellaland 
geboren. Gerrit van Niekerk, een boer uit het 
aanpalende Transvaal, wordt gekozen tot 
president. De stad Vryburg wordt gesticht en 
uitgeroepen tot hoofdstad. Nicolaas van 
Pittius roept in oktober 1882 de 
onafhankelijkheid uit van buurland Goshen, 
vernoemd naar het Bijbelse Land van 
Goshen. Op 6 augustus 1883 smelten deze 
twee landen samen tot de Verenigde Staten 
van Stellaland met een oppervlakte van 
26.000 km

2
 en een bevolking van 37.500 

inwoners, waarvan 5.000 met Europese 
wortels. 
Als van Niekerk belasting gaat heffen op alle 

doorvoergoederen, volgt een annexatie door Transvaal op 16 september 1884. Maar in december 1884 vallen 
de Britten binnen en wordt in augustus 1885 Stellaland opgeheven en wordt het op 30 september 1885 
toegevoegd aan Brits Bechuanaland. Op 16 november 1895 wordt dit gebied weer veroverd door de 
Kaapkolonie en wordt het daardoor later toegevoegd aan de republiek Zuid-Afrika. 
In 2004 wil het politieke Front National de Republiek 
van Stellaland nieuw leven inblazen en in 2008 
probeert de Afrikaner Weerstandsbeweging van 
Stellaland weer een onafhankelijke Boer republiek te 
maken met behulp van oude contracten uit 1882, 
maar hun leider wordt vermoord. 
Tijdens haar onafhankelijkheid heeft Stellaland 
eenzelfde wetgeving en grondwet als van Transvaal 
(Zuid-Afrika) en wordt de Zuid-Afrikaanse pond 
gebruikt als munteenheid. 
Stellaland geeft in februari 1884 eigen postzegels uit. 
Het blijft echter bij 1 serie van 5 zegels met de 
waarden één penny, drie pence, vier pence, zes 
pence en één shilling. Ze laten het wapenschild van 
Stellaland zien en worden ruw gedrukt. Gebruikte 
exemplaren zijn meer waard dan ongebruikte. In 
1885 wordt bij een paar vier pence zegels “VIER” 
overdrukt met “TWEE”. Het is niet bekend of dit een 
officiële overdruk is of een private. Ook de reden van 
de overdruk is niet duidelijk. 
In 1884 worden belastingzegels uitgegeven, ook met het landswapen. Bekend zijn de waarden zes pence, één 
shilling, één shilling zes pence, twee shilling, twee shilling zes pence, 5 shilling, 10 shilling, één pond sterling en 
5 pond sterling. In 1886 worden ze uitgegeven met een gestempeld monogram JPM, omdat eerder 
belastingzegels zijn gestolen. 

Ton van der Wurff 
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Het maandblad Filatelie     
 

Waarom een artikel over het maandblad. Binnen Postfris zijn er 18 leden die een abonnement hebben op het 
maandblad. Zonder de leden die dit blad niet lezen tekort willen doen ga ik toch een lans breken voor het 
maandblad, een in mijn ogen prachtige blad. 
Vroeger was het hoofdzakelijk z.g. hogere filatelie. Sinds het aantreden van de nieuwe hoofdredacteur is dat nu 
anders. Ik lees artikelen die voor iedereen interessant kunnen zijn. Zelfs niet verzamelaars zullen, als ze de 
artikelen lezen, moeten erkennen dat er voor iedereen wat inzit. Ik ga u een drietal voorbeelden geven: 

1 een artikel waarin de auteur laat zien hoe je van kilowaar een leuke en zeer betaalbare collectie kan 
opbouwen. 

2 Katern van JFN Nederland waarin voor de jeugd de nodige interessante zaken vermeld worden. 
3 Artikel over de huisvesting van de atleten  tijdens de olympiade 1928 in Amsterdam. 
4 Artikel over het 150 jarig bestaan van de Internationale Telecommunicatie Unie 

Zo kan ik nog oneindig doorgaan. Kern van mijn betoog is dat, als u meer wilt weten over uw hobby, dit blad 
onontbeerlijk is. Niet alleen lezenswaardige artikelen, ook aankondigingen van beurzen en andere filatelistische 
bijeenkomsten en natuurlijk de onontbeerlijke advertenties. Toch kunnen ook deze advertenties u op het spoor 
zetten van bedrijven die u van dienst kunnen zijn bij uw hobby. 
 

Binnen Postfris heeft u de mogelijkheid een abonnement aan te gaan. Dat levert u een voordeel op van  € 7,65. 
Toch leuk dat een lidmaatschap van Postfris dit voordeel bieden kan. Bij Postfris betaald u € 25,65 en bij een 
rechtstreeks abonnement betaald u € 33,10 per jaar. Hiervoor ontvangt u 11 maal per jaar dit prachtige blad. Als 
u, na het lezen van dit artikel, wilt overgaan tot een abonnement kunt u dat melden aan de ledenadministratie 
van Postfris via jansangers@hetnet.nl of u opgeven op onze verenigingsavond. Als u dit doet vóór december 
zal ik ervoor zorgen dat u vanaf januari 2017 dit blad ontvangt. Het abonnementsgeld wordt samen met de 
contributie geïnd. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Laatste grotere beurs in 2016 

Om vast te noteren in uw agenda: 

28-29 december Eindejaarsbeurs Barneveld 

 
Maar vergeet ook niet onze eigen verzamelaarsmarkt op 26 november in de Schalm!! 

Ton van der Wurff 
  

mailto:jansangers@hetnet.nl
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Michel catalogi (5) 

Michel geeft catalogi uit in de Engelse taal. Hier een overzicht. 
 

Type Regio Editiejaar Prijs Type Regio Editiejaar Prijs 

Speciaal Duitsland I 
(Noordduitse 
Confederatie, 
Duitse Rijk, Duitse 
Postkantoren 
Overzee, Duitse 
Koloniën, Vrije 
Stad Dantzig, 
Memelgebied 

2016, 2
e
 

editie 
84.00  Golfstaten 2013, 2

e
 

editie 
89.00 

Speciaal Duitsland II 
(Bohemen en 
Moravië, Generaal-
Gouvernement, 
Sudetenland, 
Duitse bezetting 
1939-1945, 
Veldpost, Oorlogs- 
en Propaganda-
vervalsingen, 
Duitse lokale 
uitgiften 1945, 
Geallieerde 
bezetting 
(Gezamenlijke 
uitgiften, Uitgiften 
van Sovjet, Franse 
en Amerikaanse en 
Britse zones) 

2016, 2
e
 

editie 
84.00 Introductie Introductie van 

de Michel 
catalogus in 
Engels, Frans, 
Italiaans en 
Spaans 

????, 1
e
 

editie 
4.80 

 
Michel geeft een kleurencatalogus uit met verklarende tekst in het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. 
Hier een overzicht. 
 

Catalogus Editiejaar Prijs Catalogus Editiejaar Prijs 

Kleurencatalogus ????, 38
e
 editie 89.00    

 
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. 

De betreffende telefoonnummers vindt u bovenaan deze nieuwsbrief. 

 


