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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 2019 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 2019 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 2019 

19 februari 2019 veiling + verloting 
19 maart 2019* algemene vergadering + veiling 
16 april 2019 veiling+ verloting 
21 mei 2019 veiling  
18 juni 2019* veiling + verloting 

17 september 2019 veiling + verloting 
15 oktober 2019 veiling 
19 november 2019 veiling + algemene vergadering begroting 
17 december 2019* veiling + (Kerst)verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 30 maart 2019 en zaterdag 16 november 2019. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

Gelukkig lag er geen sneeuw of ijs op dinsdagavond 15 januari 2019. En dat konden we merken, want maar 
liefst 41 leden bezochten onze eerste verenigingsavond van 2019. Het was zoals gebruikelijk weer een 
gezellige verenigingsavond waarin men de laatste (postzegel)nieuwtjes met elkaar uitwisselde terwijl er 
ondertussen druk gesnuffeld werd in de stuiverboeken en tijdens de veiling wisselden diverse veilingkavels van 
eigenaar. 
We hopen dat tijdens de verenigingsavond van 19 februari de weergoden ons ook zo gunstig gezind zijn zodat 
u zonder te glibberen en te glijden de Schalm kunt bereiken. 
Veilingmeester Alle zal dan zoals gebruikelijk voor een gevarieerde veiling zorgen en voor de laatste maal zijn 
de kratten met stuiverboeken van Mijdrecht voor u ter inzage. Daarna ruilen we weer met één van de andere 
verenigingen en heeft u in maart weer nieuwe aanvoer. 

Ik zie u graag dinsdagavond 19 februari. 
 
Janny Vierbergen-Eversen 

 
  

http://www.pf68.nl/
mailto:jansangers@hetnet.nl
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Waar zijn we verder mee bezig of bezig geweest? 

Contributie 
Nog niet uw contributie voor het verenigingsjaar 2019 overgemaakt? De penningmeester ziet uw betaling graag 
zo spoedig mogelijk tegemoet (voor de hoogte van de contributie en het banknummer, zie elders in deze 
Nieuwsbrief). 

Postzegelbeurzen 
Het lijkt nog ver weg maar voor we het weten is het maart. Op zaterdag 30 maart bent u van 9.00 tot 12.00 uur 
van harte welkom, hetzij als bezoeker, hetzij als standhouder op onze postzegelbeurs. Voor het geld hoeft u het 
niet te laten want zowel de entree als de tafelhuur is gratis. 
Bij Gert kunt u een tafel reserveren. 

Stuiverboeken   
De eerste kratten met stuiverboeken voor het seizoen 2019/2020 zijn gevuld, maar door uitbreiding van het 
aantal kratten is er nog voldoende ruimte over voor UW boek(en). U kunt uw stuiverboeken inleveren bij David 
of Gert.  

Rondzending 
Voor het nieuwe seizoen geldt dat rondzendboekjes nog steeds welkom blijven. 
Veel zegels over waar uw collega verzamelaar misschien naar op zoek is? Maak eens een rondzendboekje! 
En wilt u zelf ook een rondzending ontvangen? Overleg dan even met Janny.  

Veiling 
Veilingmeester Alle blijft op zoek naar goede veilingkavels. 
Heeft u iets? Neem dan contact met hem op. 

Janny Vierbergen-Eversen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De Post bestaat 220 jaar 

Het is altijd weer even nadenken hoe de Post nu ook al weer heet. Het vertrouwde PTT is na een flink aantal 
naamswijzigingen nu verworden tot Postnl. Het bedrijf bestaat dit jaar 220 jaar. Reden voor een bescheiden 
feestje. 

 
In dat kader wordt een postzegelvelletje uitgegeven bestaande uit twee postzegels van “1”.  
Dan denk je, dat je van die 220 jaar best wat leuks kunt vinden om als onderwerp voor die zegels te kunnen 
dienen. Maar wat een droefenis. Het zijn zegels geworden met wat tekeningetjes, die enveloppen en pakketjes 
moeten voorstellen. Kennelijk moest het ontwerp ook nog snel geleverd worden, want de twee zegels zijn zo’n 
beetje elkaars spiegelbeeld. Wat een armoedig ontwerp. Het laat een compleet gebrek aan inspiratie zien. 
Eigenlijk is dat niet zo gek voor een bedrijf, dat als toekomstvisie de dood heeft en geen inspiratie vertoont om 
er nieuw leven in te blazen. 

Ton van der Wurff 
(Bron: Postnl) 
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Bijzondere uitgaven deel VI    
Postbewijszegels     
 
Rectificatie: eerst een kleine omissie van de vorige aflevering vermelden. Bij de Postbewijszegels heb ik 
abusievelijk de aanhef Bijzondere uitgaven deel V niet gebruikt.  
Vervolgens is in het artikel gemeld dat het ingetrokken advies van de Bond is gedaan in 1923. Dat moet 1926 
zijn. 

We gaan verder met de Postbewijszegels. Om gelijk maar een belangrijke opmerking te plaatsen; de 
postbewijszegels zijn geen postzegels maar plakzegels, 
De zegels zijn in gebruik genomen per 1 december 1884 en werden gebruikt om een bedrag over te maken 
naar de ontvanger. Dat kon uitsluitend vanaf een bedrag van 1 Gld t/m 10 Gld in halve of hele Guldens.  
Om deze bedragen te kunnen aangeven zijn de volgende zeven zegels uitgegeven. 

 

Het formulier waarmee het geld overgemaakt kon worden kostte ½ cent. Tot 1 januari 1900 werd het gestorte 
bedrag aangeduid met deze zegels. 
De vijf en tien Gld zegels komen voor in twee tandingsvariaties. 
De postbewijszegels werden per 1 januari 1900 buiten gebruik gesteld. 
 
            De ontvanger van het postbewijs ging met de  
            ontvangen kaart naar het postkantoor en kon                              
            daar het te ontvangen bedrag in ontvangst in 
            nemen.     
            Vanaf 1 januari 1902 kon men ieder bedrag                                          
            tot en met 10 Gld overmaken. In plaats van  
            het plakken van zegels werd door de post- 
            beambte het te ontvangen bedrag ingevuld 
            zoals u ziet op de afbeelding uit 1925. 

            Er valt niet veel meer te vertellen over deze               
            postbewijszegels. In de catalogus staat nog  
            vermeld dat 100% gave tandingen zeer  
            zeldzaam zijn. Dus als u opmerkt dat de  
            Tandingen van de afgebeelde zegels beter zou  
                                                                                               kunnen heeft u dat goed gezien. 

Ondanks dat de zegels buiten gebruik gesteld waren, zijn in december 1899 nog nieuwe formulieren aan zeven 
kantoren ter beschikking gesteld met de afdruk van de Vürtheimzegel van 2½ cent op het formulier. Kennelijk 
een foutje. Op 11 januari 1900 werden deze formulieren dan ook weer ingetrokken. 
Het postbewijs kreeg in de daarop volgende jaren een andere zegelindruk vanuit de verschillende permante 
zegel series. Het postbewijs bleef tot 23 oktober 1955 in gebruik. 
Alleen in de periode 1 oktober 1940 tot 3 februari 1941 werden formulieren zonder ingedrukte zegel uitgegeven. 
Daar moest dan wel een traliezegel van 5 cent opgeplakt worden om aan het recht te kunnen voldoen. 
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Bronnen: Geuzendam catalogus en Speciaal catalogus Nederland 

Jan Sangers 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 “Holland, isn’t that somewhere near Poland?” 
Dit artikel is eerder gepubliceerd in een convocatie van de ZeisterZegelZoekers2000 (ZZZ2000). 

Jaren geleden stond ik met iemand te babbelen in de binnenlanden van Californië. Op zijn vraag waar ik 
vandaag kwam, antwoordde ik – denkend dat mijn antwoord zou doen denken aan tulpen en windmolens – dat 
ik uit Holland kwam. Mijn gesprekspartner dacht diep na en vroeg toen: “Holland, isn’t that somewhere near 
Poland?”. Aan dat antwoord moest ik denken toen bijgevoegde enveloppe passeerde.  

De brief werd op 12 oktober 1947 verzonden uit Amerika, Newark in New Jersey naar Groningen. Per luchtpost. 
Het moet al vroeg misgegaan zijn met  de post. Enkele dagen later werd de brief geopend in Polen in de stad 
Poznan. Het valt te betwijfelen of de brief het hele traject per vliegtuig heeft afgelegd. Die in west Polen gelegen  
stad was kort daarvoor bekend onder de Duitse naam Posen. Posen was in 1939 door Duitsland geannexeerd, 
nadat het tussen beide wereldoorlogen weer Pools geweest was.  

Oorspronkelijk was het gebied Pools, maar de Poolse delingen in de XVIII-e eeuw hadden het tot Pruisisch 
gebied gemaakt. Een groot deel van de Poolse bevolking van die regio was in 1939-1940 verdreven naar het 
General gouvernement en vervangen door zogenaamde Volksduitsers uit Letland en Estland die door Hitler en 
Stalin in het najaar van 1939 aangemoedigd waren om toch vooral daar weg te gaan en Heim ins Reich te 
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keren. Ze kwamen van de regen in de drup en werden in de verlaten Poolse huizen geplaatst waar soms het 
water voor de thee nog op het gas stond. 
De foute bezorging werd ontdekt want er was geen Jozef Israëlsstraat 59 in Poznan! Met twee bruine stroken is 
de geopende enveloppe weer afgesloten, flink van stempels voorzien met name over die papierstrook heen en 
op 6 november doorgestuurd naar Groningen waar hij blijkens een potloodaantekening op de voorkant op 13 
november aankwam.  
Waarom zouden ze de enveloppe geopend hebben? De adressering was duidelijk geschreven, de inhoud van  
de brief was voor de bezorging niet interessant. Douane misschien op zoek naar deviezen? Polen was in 1947 
een communistische staat in wording, de Koude Oorlog stond voor de deur en buitenlandse post stond beslist 
onder politieke controle. Hoe je dat aanpakte, leerde men van de Russische grote broer. Op de geopende 
enveloppe plaatste je een stempel met als tekst: in geopende toestand ontvangen, of ook wel: in beschadigde 
toestand ontvangen. Die beschadiging was dan veroorzaakt door de censuur, maar dat wilden ze niet laten 
weten. Deze teksten tref je in de jaren ’90 van de vorige eeuw soms nog aan op post uit Rusland. Vaak was 

men dan op zoek naar geld, handig in een tijd van vreselijke inflatie. 
Het internet leverde verder weinig op. De afzender zat in het Military Park hotel in Newark. Zou het een 
Nederlandse militair geweest zijn die daar verbleef in het kader van een opleiding of zo? Nee, het park was ooit 
ontworpen als exercitieplein en werd al snel een stadspark, maar wel met de naam Military Park. Het hotel was 
een groot hotel in een overwegend zwarte verarmde buurt. Op het internet schrijft iemand hoe hij er als enige 
blanke tot genoegen verbleef in de tijd dat Martin Luther King vermoord werd. Het hotel was voor hem ideaal 
gelegen, hij kon gewoon te voet naar zijn conferentie. Hij werd toen door het vriendelijke personeel in 
bescherming genomen uit vrees dat hij letsel zou oplopen bij de rellen. Het hotel is uiteindelijk opgeblazen en 
vervangen door een groot cultureel centrum. 

Olav Petri 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Ontvangen van de KNBF 

KNBF BONDSBRIEF EXTRA 
 
Aan de besturen van de aangesloten verenigingen en andere belangstellenden.  
 
In memoriam Jan Balkestein 24 oktober 1926 – 12 januari 2019  
 
Gisteravond (15 januari 2019) bereikte ons het bericht van overlijden op 12 januari jl.  
van de heer Prof. Ir. J.G. (Jan) Balkestein, erevoorzitter van de KNBF.  
 
De heer Balkestein trad in 1985 toe tot het bestuur van de toenmalige NBFV (nu KNBF) als 
commissaris Filatelistische Vorming.  
Hij werd kort daarna commissaris Juryzaken welke functie hij vervulde van 1986 tot 1990. In 
1990 werd hij benoemd tot voorzitter van de NBVF.  
Vanuit de NBFV was de heer Balkestein ook vertegenwoordiger in de Stichting Filatelie. In 
1986 is de heer Balkestein samen met de heer Han Siem de initiator geweest tot het 
opzetten van de “Multilaterale”, in Hotel Nagtegaal te Lisse. De multilaterale is een 
samenwerking van Duitstalige landen die bij toerbeurt tentoonstellingen organiseren. Hierbij 
zijn 7 landen aangesloten.  
In 1995 is de heer Balkestein benoemd tot ere-voorzitter van de NBVF. Na het vertrek van 
Pieter van der Loo heeft de heer Balkestein van 1997 tot 1999 tijdelijk als waarnemend 
voorzitter de Bond vertegenwoordigd.  
In 2013 is de heer Balkestein door het toenmalige bestuur van de KNBF gevraagd om het 
woord te voeren tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering. Dit vanwege perikelen met 
het bestuur en een nieuw te kiezen bestuur. 
De heer Balkestein is Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  
 
Wij wensen de familie veel sterkte met het dragen van dit verlies. 
 
Bondsbestuur KNBF  
Houten, 16 januari 2019 
 

De heer Blankenstein heeft veel betekend voor de Filatelie in Nederland.  
Toen Postfris ‘68 lid geworden is van de KNBF was hij voorzitter. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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. 

 


