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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. 

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

Datum verenigingsavond 2018 

11 december* veiling + (Kerst)verloting 

Data verenigingsavonden 2019 

15 januari veiling 
19 februari  veiling + verloting 
19 maart * algemene vergadering + veiling 
16 april veiling + verloting 

= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: zaterdag 30 maart 2019.  

http://www.pf68.nl/
mailto:jansangers@hetnet.nl
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Van de voorzitter 

Beste leden, 
Voor je het weet is het einde van het jaar 2018 in zicht. Op het moment dat u dit leest is Sint-Nicolaas en zijn 
gevolg denkelijk al onderweg naar Spanje voor een welverdiende vakantie en staan de Kerstman en het Nieuwe 
Jaar voor de deur. Ook voor Postfris ’68 komt het einde van het verenigingsjaar 2018 in zicht en met de 
verenigingsavond van 11 december sluiten we ons jubileumjaar af. 

We kunnen terugblikken op een prima jubileumjaar met een jubileumveiling die klonk als een klok en een 
gezellige feestmiddag met diverse hoogtepunten zoals het bezoek van onze burgemeester de heer  
Jan van Zanen. 
Dat wij een vereniging zijn met veel trouwe leden blijkt wel uit het feit dat we ieder jaar jubilarissen in het 
zonnetje kunnen zetten. Twee van onze leden konden dit jaar zelfs hun 50-jarig lidmaatschap met ons mee  
vieren. Tijdens onze feestmiddag mochten wij Jan Tienhoven hiervoor al in het zonnetje zetten en afgelopen 
verenigingsavond konden wij Adri van Mourik de jubileumspeld opspelden. 
Op naar het 60-jarig jubileum! 

Waar zijn we verder mee bezig of bezig geweest? 

Verenigingsavond december 
Voor de goede orde wijzen wij u er op dat de verenigingsavond van december op de tweede dinsdag valt. 
Wij zien u dus graag op 11 december!!! 

Contributie 
De verenigingsavond van november stond, behalve in het gezellig snuffelen in de stuiverboeken en het bieden 
op de veiling, ook in het teken van de begroting 2019. Deze werd met algemene stemmen goedgekeurd door de 
aanwezige leden. Voor 2019 blijft de contributie dan ook ongewijzigd en de penningmeester ziet vanaf heden 
graag uw betaling tegemoet (voor de hoogte van de contributie en het banknummer, zie elders in deze 
Nieuwsbrief). 

Onze verzamelaarsbeurs op 17 november werd helaas niet zo druk bezocht als we gehoopt hadden. 
Enkele personen die een tafeltje geboekt hadden lieten verstek gaan en ook het bezoekersaantal was minder 
dan in maart. De intocht van de Sint heeft ons vast parten gespeeld. 

Onze eigen kratten met stuiverboeken stonden in november voor het laatst op de tafels. David en Gert gaan 
als een speer de kratten omruilen bij één van onze zusterverenigingen, zodat u in december in nieuwe 
stockboeken kunt gaan snuffelen. En komen er koude winterse dagen aan, dan kunt lekker bij de warme kachel 
voor volgend seizoen boeken maken. Inleveren kan bij David en Gert. 

Ook voor de rondzending geldt dat nieuwe boekjes nog steeds welkom blijven. 

Stampie zal op onze verenigingsavond van december aanwezig zijn om uw bestellingen in ontvangst te nemen 
en te leveren. 

Mocht ik u niet op de verenigingsavond van 11 december ontmoeten, dan wens ik u fijne Kerstdagen en een 
goede jaarwisseling toe. 

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

Als nieuw lid verwelkomen wij: 
Dhr. Kreeft, Zeist. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 
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Foto’s van het 50-jarig jubileum 

   
Janny opent het jubileum    Jan Tienhoven 50 jaar lid 

   
De burgemeester kwam op bezoek    En sprak de leden toe 

   
Hans Kraaibeek overhandigde de Bondsoorkonde  Jan Sangers gaf een jubileumlezing  

   
De uitdagende jubileumquiz    Vele leden vielen in de prijzen bij de verloting 
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De laatste kerstviering in de 19
e
 eeuw 

In mijn collectie Ottomaanse rijk kreeg ik dit poststuk in handen. Op 24 december 1899 is deze kaart in 
Betlehem op de post gegaan, via het Oostenrijkse Postambt in Jerusalem, naar Weseke, stad Borken in 
Duitsland. Op de beeldzijde van deze kaart Zur erinnerung an die Letzte h.l. Christnacht des XIX Jahrhunderts 
 

 
 

 
 

Onder het paarse stempel Betléém staat een Franse tekst. Moeilijk te lezen. Het komt erop neer dat de kaart via 
het Oostenrijkse Postkantoor moet lopen. 

Jan Sangers 
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Postzegeluitgiften eerste helft 2019 

Datum Uitgifte 
Jaarcollectie 
Postzegels 

Jaarcollectie 
Velletjes 

2 januari Beleef de natuur – Zoogdieren € 8.70  

 Mooi Nederland – Waddeneilanden - Texel  € 4.35 

24 januari 220 jaar postbedrijf € 1.74  

15 februari Rembrandt in het Rijksmuseum € 1.74 € 4.35 

25 februari Beleef de natuur – Stinsenplanten € 8.70  

 
Mooi Nederland – Waddeneilanden – 
Vlieland 

 € 4.35 

11 maart 100 jaar luchtvaart € 2.61  

25 maart 
Mooi Nederland – Waddeneilanden – 
Terschelling 

 € 4.35 

23 april PostEurop – Vogels in Nederland € 2.90 € 8.70 

 
Mooi Nederland – Waddeneilanden – 
Ameland 

 € 4.35 

20 mei 
Mooi Nederland – Waddeneilanden – 
Schiemonnikoog 

 € 4.35 

 
Mooi Nederland – Waddeneilanden – 
Verzamelvel 

€ 4.35  

 Tuinvogels in Nederland  € 5.22 

11 juni Beleef de natuur - Vlinders € 8.70  

 
Deze postzegeluitgiften behoren tot het officiële uitgifteprogramma. Alle overige postzegeluitgiften vallen hier 
buiten. 
Onder voorbehoud van prijswijzingen en druk- en schrijffouten. 

Bron: Collect 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Mijn verzameling 

Van mevrouw J.P. Koornstra-Vogel ontvingen wij onderstaande brief, waarin zij beschrijft hoe zij tot het 
postzegelen is gekomen en daar al vele jaren erg veel plezier aan beleeft. Wij willen u dit leuke verhaal niet 
onthouden en tonen u ook enige details uit haar verzameling “Bijbelverhalen in beeld”. 

 

 
Het is al tachtig jaar geleden, dat de interesse voor postzegels voor mij begon. 
In de kerstvakantie hadden wij altijd logés. Mijn broer en mijn neef gingen dan postzegels ruilen en afweken. 
Dat gebeurde alleen als er water gekookt werd. Een postzegel werd dan tussen een pincet geklemd en in de 
stoom gehouden, zodat deze dan losgeweekt werd. Dat vond ik prachtig en dat wilde ik ook. Maar ja, ik was pas 
zes en een meisje, dus dat was taboe. 

Toen onze zoon geboren werd, ben ik voor hem postzegels gaan sparen. Ook daar kwam een eind aan, toen hij 
zei, dat hij dat nu zelf wel kon. Dat vond ik jammer, maar wel begrijpelijk. Mijn man begreep dat ook en met 
Sinterklaas kreeg ik een extra cadeau: een postzegelalbum en een pakje zegels om mee te beginnen. 

Ik woonde toen in Soesterberg en ben daar lid geworden van “de Uiver”. Dat was niets voor mij, want bijna 
iedereen verzamelde “vliegtuigen”. Toen de vereniging ophield te bestaan, ging ik vaak zaterdags naar een 
markt of postzegelbeurs. 
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Bloemenpostzegels vond ik ook leuk, dus ben ik die gaan sparen. 
Op een zaterdag was ik in Utrecht. Aan de Oudegracht was een “buitenmarkt”. In één van die kramen hingen 
aan de wand allerlei series. Op één er van stonden een zon en een maan afgebeeld. Ik dacht “de sterren 
ontbreken anders was het een begin van het scheppingsverhaal uit de Bijbel”. Dat was ook het begin van mijn 
verzameling: “Bijbelverhalen in beeld”. 

Ik ben op veel beurzen geweest, maar nergens is het zo gezellig als hier. Vooral nu er de “vijfcentboeken” zijn, 
is er altijd wel iets voor je bij. Een compliment aan het bestuur, die dit alles regelt, maar ook een compliment 
aan die mensen, die er voor zorgen, dat ik door middel van vervoer deze “postzegelavonden” mee kan maken. 
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Bijzondere uitgaven Nederland deel IV  

De Interneringszegels 1916 

Deze zegels zijn in feite toelatingszegels. Dat wil zeggen dat deze zegels, want ze hebben tot doel aan te geven 
dat een brief of een ander poststuk, door de posterijen vervoerd kan worden zonder dat er voor betaald is in de 
vorm van een normale frankeerzegel. 
De zegels waren bestemd voor de Belgische geïnterneerden in Nederland. Eerst een klein stukje geschiedenis. 

Conform de Vredesconferentie van Den Haag van 18 oktober 1907 moest Nederland als neutrale natie ALLE 
oorlogvoerende militairen ontwapenen en interneren. Reeds in de eerste oorlogsdagen waren 52 Belgische en 
179 Duitse militairen in Limburg de grens overgestoken en werden (samen!) geïnterneerd in Alkmaar waar de 
leegstaande kazerne door de regering als interneringsdepot was aangewezen.  
De Belgen werden al snel daarop overgebracht naar het Kamp Gaasterland. 

  

Gewonde Belgen in Middelburg 1914 Tentenkamp te Amersfoort eind 1914 
 

Op 10 oktober 1914 viel de vestingstad Antwerpen en naast waarschijnlijk 1.000.000 burger-vluchtelingen 
vluchtten ook ruim 40.000 Belgische soldaten naar het neutrale Nederland om aan krijgsgevangenschap te 
ontkomen. Door de chaotische situatie zagen naar schatting 7.000 soldaten kans om, vermomd als burgers, via 
Vlissingen naar Engeland te ontkomen en weer dienst te nemen aan het front. Ruim 33.000 militairen werden 
ontwapend onder wie 6 generaals en 400 andere officieren (deze officieren werden allen geïnterneerd te 
Zwolle).  

Naast deze Belgische militairen waren ook nog bijna 1.600 Engelse militairen van de First Royal Naval Brigade 
naar Nederland gevlucht. Zij waren bij Calais geland en werden ingezet bij de verdediging van Antwerpen.  
Deze Engelse militairen kregen de opdracht om samen met de Belgen, de opmars van het Duitse leger in het 
noorden te vertragen. Toen zij zich uiteindelijk moesten terugtrekken zagen de Engelsen hun terugtocht 
afgesneden. 

De Belgische militairen werden hoofdzakelijk geïnterneerd in Amersfoort, later in Kamp Zeist 12.000-15.000 en 
Hardewijk eveneens 12.000-15.000 geïnterneerde Belgische militairen. Een aantal kleinere kampen waren er in 
het land. Vanuit de stempels die op de verzonden zegels geplaatst zijn kunnen we opmaken waar deze kampen 
zich bevonden. 
De Duitse militairen werden ondergebracht in Alkmaar en later in Bergen en de Britse militairen in Leeuwarden 
en later in Groningen. 

Terug naar de interneringszegels. Twee exemplaren zagen het daglicht. Begin februari 1916 kregen de 
Belgische militairen de beschikking over maximaal twee plakzegels om twee brieven of briefkaarten te kunnen 
verzenden. Al snel mochten deze zegels van de Duitse bezetter in België niet meer gebruikt worden.  
Reden, er zou een geheime boodschap onder de zegel geschreven kunnen zijn. Het was voor de censor niet 
mogelijk om op de voor hun gebruikelijke wijze hun werk te doen. De gebruikte groene zegel van februari is een 
gewild verzamelobject. De bruine is wel gedrukt maar nooit (officieel) uitgegeven. Zoals wel vaker gebeurde, er 
zijn ook vervalsingen op de markt gebracht.   
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De twee afgebeelde zegels zijn echt. Op de brief een stempel van Legerplaats bij Zeist. Een lila stempel “Well 
Unzulässig. In goed Nederlands, niet toelaatbaar. Vervolgens een stempel van de PTT waarop o.a Franco de 
port te zien is. Een van de voorwaarden waaraan een brief moet voldoen. 

Hoe vervalsingen te herkennen? In het boek van P.F.A. van de Loo staan van beide zegels twee soorten 
vervalsingen beschreven. Van de nummer 1 zijn de belangrijkste kenmerken bij de valse zegels: 

 De pijlpunt boven AUG is bij de echte scherp en 1,3 mm hoog. Bij de valse stomp en 0,9mm hoog. 

 Lijn onder koninkrijk is gebroken onder de R. 

 De twee lijntjes in de krul van het lint onder 1914 lopen bij de echte zegel parallel, bij het valse zegel 
lijkt het op een waterdruppel. 

 De originele zegel heeft een lijntanding van 11½ de valse een lijntanding van 11¾. 

In de tweede vervalsing herkennen we de volgende punten: 

 De punt tussen de 1 en 9 van 1914 ontbreekt. 

 Het papier is te wit. Het origineel is iets vergeeld. 

 Bij de I van Internering staat boven de I een punt in de valse daar waar bij de echte een streepje loopt. 
Nog even over de stempels die kunnen komen op de brieven of briefstukjes. We treffen de volgende stempels 
aan: 

 Hattem Interneringsdepot   ● Nunspeet Vluchtoord 

 Legerplaats bij Harderwijk   ● Rijs Interneringsdepot 

 Legerplaats bij Loosduinen   ● Uden Vluchtoord  

 Legerplaats bij Oldebroek   ● Utrecht Exp. voor België 

 Legerplaats bij Zeist    ● Wolfheze Interneringsdepot 

Behalve deze stempels komen daarnaast delen van een handtekening voor van de verschillende 
kampkommandanten. Toen de Duitse militaire Postdienst de zendingen weigerde en terugstuurde, voorzien van 
stempels, soms gedeeltelijk op de zegels, was het aantal voorkomende stempels bekend. 

Er zijn nog enkele stempels die sporadische kunnen voorkomen, daar waar kleine groepen Belgen 
gedetacheerd waren, zoals in Breda. 

Bronnen: https://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/militairen-vlucht/ Vervalsingen Nederland,  

Speciaal catalogus Nederland 

Jan Sangers 

  

https://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/militairen-vlucht/
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Speciale Stampie aanbieding december 

Voor december heeft Stampie dit fraaie 
insteekboek in een zeer speciale 
aanbieding. Het is een Davo insteekboek 
met 64 witte bladzijden = 32 bladen met 2 
pergamijnbladen tussen de bladzijden. 
De kaft is blauw en daarop is het 
Nederlandse landswapen aangebracht. 
Het insteekboek meet 23x30.5 cm. 
In het insteekboek kunnen nieuwe of 
dubbele postzegels bewaard worden of er 
kan een nieuwe verzameling in opgezet 
worden. 
Normaal kost het insteekboek € 35, maar 
in de feestmaand december betaalt u er bij 
Stampie slechts € 26.25 voor. 

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

Aanvullingsbladen 

Stampie wenst alle leden van Postfris fijne Feestdagen en een goed postzegeljaar 2019!!! 

Voor de Davo albums Nederland zijn de aanvullingsbladen beschikbaar. Voor de Importa albums Nederland 
verschijnen zij in januari. De aanvullingsbladen voor Davo albums van andere landen verschijnen in de 
maanden daar op. Bij Stampie kunt u terecht voor deze aanvullingsbladen en ook voor bladen van andere 
albumfabrikanten. Uiteraard met een leuke korting voor leden van Postfris. 
 
Stampie info@stampie.nl 
Ton van der Wurff 06-28125774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Filatelistische agenda 2018 
 

6 december Rietdijk Muntveilingen Noordeinde 41, Den 
Haag 

 

9 december Internationale muntenbeurs 
15

th
 Coin Event 

De Vossenberg, 
Herentals (BE)) 

 

11 december Verenigingsavond PF’68 De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

19-22 

27-28 december Eindejaarsbeurs/Stamptales De Veluwehal, Nieuwe 
Markt 6, Barneveld 

27: 10-17 
28: 10-16 
Toegang € 3 
Parkeren gratis 

 
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. 

 

 


