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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 2018 incl. Nieuwsbrief per mail: € 18,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 9,00 per jaar;  
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 43,65 per jaar. 

Contributie 2018 incl. Nieuwsbrief per post: € 28,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 19,00 per jaar; 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 53,65 per jaar.  

Contributie gaarne overmaken naar rekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris ’68, Vleuten of contant 
betalen op de verenigingsavond. 

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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Data verenigingsavonden 2018 

18 september veiling + verloting 
16 oktober veiling 
20 november veiling 
11 december* veiling + (Kerst)verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Viering 50-jarig jubileum: 6 oktober 2018. 

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: zaterdag 17 november 2018.  

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


De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68 7e jaargang – nummer 7 – september 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 2 

Van de voorzitter 

Beste leden 

De zomer begint langzaam plaats te maken voor de herfst. Ons zomerreces is voorbij.  
Ik hoop dat u, ondanks het soms extreem warme weer, genoten heeft van de vakantieperiode en zin heeft  
gekregen om de komende maanden uw hobby weer op te pakken. 
Natuurlijk hebben uw bestuursleden ook vakantie gehouden, maar tussen de bedrijven door werd er toch nog 
regelmatig gebeld, gemaild en vergaderd. 

Waarom al dat bellen/mailen en vergaderen in de vakantieperiode? 
Omdat vanaf september de vereniging weer op volle toeren moet gaan draaien, kunnen sommige bestuurs-
/commissieleden in de vakantieperiode niet echt op hun lauweren gaan rusten want: 
- De Zegelaer moet voor de eerste clubavond voor u beschikbaar zijn; 
- De veiling van september moet op tijd klaar liggen; 
- De rondzending van het vorig seizoen moet afgehandeld worden en nieuwe rondzenddozen moeten weer 

gereed gemaakt worden. 
Dit was slechts een kleine greep uit wat er jaarlijks achter de schermen tijdens de vakantieperiode gebeurd. 

Maar dit jaar is geen gewoon jaar. Het is een Jubileumjaar. 
Daarom zijn de subcommissies van de Jubileumcommissie in deze periode heel hard bezig geweest om de 
(bijna) laatste puntjes op de i te zetten. 
Inmiddels heeft u de uitnodiging, voorzien van een persoonlijke PF’68 postzegel, voor onze feestelijke 
jubileumbijeenkomst van 6 oktober in de bus gekregen.  
Het programma van deze bijeenkomst verklappen wij u niet. Dat blijft (op sommige punten ook voor mij) een 
verrassing. 
Wij vragen u wel, in verband met de catering, door te geven of u, eventueel met partner, wel of niet aanwezig 
bent op ons feest. 

Nieuw tijdens deze vakantieperiode was ook dat wij op 25 augustus tijdens de Braderie in Vleuten onze 
vereniging konden promoten in een gedeelde kraam met de ‘Historische Vereniging Vleuten-De Meern-
Haarzuilens & Leidsche Rijn’ (met dank aan Jan Sangers). 
Op deze manier hebben we met een aantal bestuurs-/commissieleden geprobeerd onze vereniging onder de 
aandacht te brengen. Of dat gelukt is weten we niet maar we hebben een begin gemaakt om onze vereniging 
op de kaart te zetten. 
Mocht u nog promotie ideeën hebben? Wij kunnen input van onze leden heel goed gebruiken. 

U ziet, we hebben niet stil gezeten tijdens de zomervakantie en ik hoop u weer op dinsdag 18 september op 
onze verenigingsavond te mogen begroeten. 

Janny Vierbergen-Eversen 
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

In Memoriam 

 
Vlak voor het ingaan van ons zomerreces ontvingen we het trieste bericht dat een van onze trouwste leden  

 de heer D.P. Sloof 
 

in de leeftijd van 89 jaar is overleden. 

De heer Sloof was vanaf 1 januari 1969 lid van onze vereniging. Dus bijna 50 jaar. 

Hoewel de gang naar onze verenigingsavonden vanwege zijn hoge leeftijd niet meer mogelijk was, was de 
heer Sloof toch via onze rondzenddienst zeer betrokken bij onze vereniging. 

Wij zullen de heer Sloof binnen onze vereniging missen en wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte bij dit 
verlies. 

Janny Vierbergen-Eversen 
voorzitter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

Dhr. Lucassen uit Utrecht heeft zijn lidmaatschap i.v.m. verhuizing opgezegd. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
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De eerste postzegel met een afbeelding van een trein 

Naast postzegelverzamelaar ben ik ook treinenliefhebber. Daarom is 
een van mijn verzamelgebieden ook treinen postzegels in de breedste 
zin. Uit mijn treinen postzegelcollectie komt dan ook mijn bijzondere 
zegel. Mijn favoriete zegel is een oudje uit 1860. Het gaat hier om de 
eerste postzegel met een afbeelding van een trein (1 cent, New 
Brunswick, 1860 Michel nr 4). New Brunswick ligt tussen Quebec en 
Nova Scotia en is in 1867 opgegaan in Canada. 
Postzegels waren nog maar 20 jaar in gebruik en werden doorgaans 
voorzien van een afbeelding van het staatshoofd of landswapen. In de 
koloniën van Groot-Brittannië wilde men juist de ontvanger van het 
poststuk laten weten dat in de kolonie voorspoed en welvaart was te 
vinden om nieuwe kolonisten te interesseren. 
Destijds was de trein een teken van welvaart. Waar de trein reed kon 

men zich snel verplaatsen en werd levendig 
handelgedreven. Het spoor was nog volop in 
ontwikkeling. In 1825 reed de eerste trein en 
in rap tempo werd op allerlei plaatsen in de 
wereld spoor aangelegd. In New Brunswick 
reed sinds 1857 een trein tussen Shedilac 
en Mockton en in 1860 was de lijn Saint 
John – Shedilac gereed. 
De reden dat er een trein op de postzegel 
staat is niet zo vreemd. De postmeester van 
New Brunswick, Charles Connel, was 

namelijk ook een van de directeuren van de European and North          
American Railway (E&NA). De postmeester had geen bezwaar tegen belangenverstrengeling en 
zelfverheerlijking. Op de 5 cent van dezelfde serie heeft de postmeester namelijk zichzelf laten afbeelden.  
Iets wat leidde tot verontwaardiging van het Britse koningshuis. Connel heeft het daarom ook niet lang 
volgehouden. Hij moest dan ook aftreden en heeft de zegel met zijn afbeelding vernietigd.  

David Koopman 
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Bijzondere uitgaven Nederland  Deel 1 
 

In de geschiedenis van de Nederlandse postzegels komen we bijzondere uitgaven tegen die onder de 
Dienstzegels staan genoteerd zoals de Armenwetzegels, Cour de Justice International, Brandkastzegels, 
Interneringszegels, postpakket-verrekenzegels en Postbewijszegels. 

Over het hoe en waarom valt het een en ander te vertellen. In een paar afleveringen ga ik deze bijzondere 
zegels de revue laten passeren. Met deze opsomming zijn we er nog niet. Te denken valt aan de 
Luchtpostzegels, portzegels en automaatstroken.  
Hierboven wil ik nog een categorie meenemen, Tentoonstellingszegels, die specifiek voor tentoonstellingen in 
omloop gebracht zijn. 

Laten we gelijk maar met de eerste van dit rijtje beginnen. De Armenwetzegels.  
 

 
 

Deze zegels zijn uitgegeven op 31 januari 1913 en waren geldig tot 31 oktober 1919. De zegel met rode opdruk 
is van 8 februari 1919 en is maar kort in omloop geweest. Deze zegel staat dan ook genoteerd onder nummer 
8D en staat voor € 300,00 postfris en € 150,00 gestempeld. Van deze zegel met rode opdruk zijn er slechts 
19.000 gemaakt. 
De armenwetzegels bleken gemakkelijk te vervalsen zodat er de nodige vervalsingen op de markt verschenen 
zijn. De opdruk is gedaan op de cijferserie van 1899 en 1913, heel gewone en gangbare “goedkope” zegels. 
 

De zegels werden verstrekt aan kantoren belast met de uitvoering van de Armenwet als verrekening aan de 
PTT van de jaarlijkse frankeerkosten. De ontvangers van dit soort brieven, arme gezinnen, die soms uit 
schaamte voor hun armoede deze enveloppen zo snel mogelijk uit het zicht lieten verdwijnen, zorgde er ook 
voor dat er geen of nauwelijks gelopen brieven bekend zijn.. 
 

Deze zegels zijn in 34 plaatsen in Nederland gebruikt. Er werden ook retourenveloppen gefrankeerd met deze 
zegels aan de ontvangers ter beschikking gesteld. Gezien het feit dat twee van de zegels die ik afgebeeld heb 
zijn afgestempeld in Zevenbergen, mogelijk op verzoek zijn gestempeld, mag uit de echtheidskenmerken die op  
deze zegels te zien zijn, geconcludeerd worden dat deze zegels echt zijn. Voor de goede orde, Zevenbergen 
maakt geen deel uit van de 34 gemeenten waar deze zegels gebruikt zijn. 
 

De beschreven echtheidskenmerken zijn als volgt: tip, als u de zegels uit dit artikel op uw scherm vergroot kunt  
u de beschrijving goed volgen. 
Er zijn in de opdruk enkele zeer karakteristieke kenmerken: de rechterpoot van de R begint dun en loopt dikker 
wordend, gebogen naar beneden. 
De middelste balk van de eerste E is iets boven het midden geplaatst. De onderste balk van de E is iets langer 
dan de bovenste balk. 
De M is aan de bovenzijde breed en afgeplat. De N is linksboven meer afgeplat dan rechtsonder. 
Het rechterbeen van de W is veel smaller dan de anderen benen. De horizontale balk van de T is links iets 
korter dan rechts. 
 

In mijn collectie heb ik een strookje van drie postfrisse 
zegels van 10 cent. Genoteerd in de catalogus voor € 1050. 
Jammer voor mij maar VALS. Als u goed kijkt ziet u 
onduidelijkere druk dan de originele. De reden hiervan is dat 
we te maken hebben met rasterdiepdruk in plaats van 
plaatdruk. Als u sterk vergroot ziet u de pixels. Een 
druktechniek die in die tijd niet gebruikt werd. 
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Het mooiste is als u zegels vindt met een stempel vanuit de plaatsen waar deze zegels in gebruik geweest zijn. 
Het gaat om: Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft c.a., Den Helder, Deventer, Dordrecht, 
Enschede, Gouda, ’s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen c.a., ’s-Hertogenbosch, Hilversum, 
Hoogezand c.a., Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Meppel, Middelburg, Nijmegen, Opsterland, Princenhage 
c.a., Roermond, Rotterdam, Schiedam, Smallingerland, Utrecht, Vlaardingen c.a., Vlissingen, Zaandam. 
 

Mocht u overwegen om deze serie postfris in uw bezit te krijgen overtuig u ervan dat u de echte exemplaren te 
pakken krijgt. De hele serie staat genoteerd voor € 800,00. Koop via een veilinghuis bied voldoende zekerheid 
dat u de echte in handen krijgt. Bij een andere wijze van aanschaf blijft het opletten geblazen. 
 

Literatuur en bronnen: http://www.filavaria.nl/armenwet.htm, “de ware postzegelverzamelaar”, Speciaal 
catalogus Nederland.  
 

Jan Sangers 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Uitgifte Beleef de natuur, opnieuw een gemiste kans 
 

Na het teleurstellende Ploeg velletje heeft Postnl op 4 juni een even 
teleurstellend Beleef de Natuur velletje uitgegeven. Op de 10 zegels zijn 10 insecten afgebeeld. Maar ook dit 
velletje moest vol en dus zijn er nog eens 6 insecten in monochrome tinten bijgeplakt. 

Het gebruikte lettertype voor de landsnaam en de “1” is veel te groot en trekt mede door de onregelmatige 
rondjes, die er in voorkomen, onnodig veel aandacht. Een hoeveelheid aan kleuren op de achtergrond maakt 
het rommelige beeld compleet. 

Ik ben bang, dat we zullen moeten leren leven met de gemiste kansen bij de komende uitgiften van 
Nederlandse postzegelvelletjes, zolang kunstenaars ongeremd geheel los kunnen gaan bij het ontwerpen van 
postzegels. De postzegel wordt meer en meer tot kunst verheven in plaats van een object voor verzamelaars te 
zijn. Postnl verliest daarbij uit het oog, dat de kunstenaars geld kosten en de verzamelaars geld opleveren. 
Het grootste deel van de postzegeluitgiften verdwijnt namelijk regelrecht in de albums en stockboeken van de 
filatelisten. 

Nog slechts bij hoge uitzondering zie je een bijzondere postzegel op het enkele poststuk, dat je nog ontvangt. 
Voeg daar aan toe, dat jaarlijks het aantal filatelisten afneemt. Enerzijds door veroudering van de groep 
verzamelaars, anderzijds door de prijs, die zij elk jaar weer op moeten hoesten voor een jaarsetje postzegels. 
Als je dan als Postnl kiest voor onaantrekkelijke uitgiften voor de verzamelaar, dan kun je verwachten, dat de 
geldontvangstkant een nog grotere dalende lijn zal gaan vertonen. Maar bij Postnl gaat dat lichtje niet branden. 
Kennis van de markt is bij Postnl al een aantal jaren onbekend terrein. 

Ton van der Wurff 
  

 

 

 

http://www.filavaria.nl/armenwet.htm


De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68 7e jaargang – nummer 7 – september 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 6 

Nederland catalogus: belangrijke mededeling!!!!! 

De Speciaal Catalogus Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
ook wel bekend als de NVPH catalogus, zal in september niet 
verschijnen!!!! 
De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) 
heeft besloten om deze catalogus voortaan om het jaar uit te 
laten komen. De eerstvolgende catalogus komt dan ook pas in 
september 2019 uit. 

In plaats van deze catalogus wordt door de NVPH wel een 
nieuwe Catalogus Nederland in september 2018 uitgegeven. 
Deze is iets uitgebreider dan de Junior Catalogus, maar 
beduidend minder dan de Speciaal. Ook deze catalogus zal om 
het jaar verschijnen. Voor het eerst dus in 2018 en daarna in 
2020. 

De Speciaal Catalogus Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 
2018, die vorig jaar oktober werd uitgegeven, is overigens nog 
te koop. Net als de Junior Catalogus 2017/2018 van januari 
2018. 

Bovenstaande catalogi zijn net als alle andere postzegel-en 
muntencatalogi te koop bij Stampie tegen een aantrekkelijke 
clubkorting. 

Stampie info@stampie.nl 
Ton van der Wurff 06-28125774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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. 

 

 


