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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 2017 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 2017 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 2017 

19 september veiling + verloting 
17 oktober veiling 
21 november veiling 
19 december* veiling + (kerst)verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur:  
Zaterdag 18 november 2017. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de Vicevoorzitter 

Beste leden, 
Tijdens onze laatste clubavond gaf ik aan dat ik u allen in september gezond en wel wilde terugzien. 
Helaas hebben wij half juli het bericht gekregen dat Truus Waldram-Schutte op 6 juli 2017 was overleden.  
Truus heeft zich jarenlang voor Postfris 68 ingezet. Tot op het laatst toe zorgde Truus ervoor dat de Zegelaer 
iedere maand weer in de brievenbus lag bij de leden die niet over een computer beschikten. 
We zullen de inbreng en de betrokkenheid van Truus bij de vereniging missen. 
Een in Memoriam door Jan Sangers vind u elders in deze nieuwsbrief. 

Een nieuw postzegelseizoen 
Op het moment dat ik dit schrijf loopt ons zomerreces ten einde. We genieten nog even na van een paar 
heerlijke zomerse dagen, maar tussen het genieten door met een koel glaasje in de achtertuin of op een 
terrasje is men al hard bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe postzegelseizoen. 
Een kleine greep waar we mee bezig zijn of zijn geweest: 
De veilingmeester probeert weer een leuke, voor elk wat wils, veiling voor september in elkaar te zetten, maar 
kan voor de komende maanden nog steeds materiaal gebruiken. 
De heren van de stuivertjesboeken hebben de laatste financiën van het vorige seizoen afgerond en staan 
klaar om uw stuivertjesboeken voor het volgend seizoen, voor de extra kratten of voor de kratten van 
zustervereniging Utrecht in ontvangst te nemen. 
De rondzendleider heeft de rondzending van het afgelopen jaar afgerond. Omdat alle boekjes na een jaar 
gelopen te hebben retour gaan naar de inzenders zijn we naarstig op zoek naar nieuwe boekjes om de nu nog 
lege dozen weer te vullen. 
De jubileumcommissie gaat in september van start om eind volgend jaar samen met u een spetterend 
jubileum te vieren. 
Onze verzamelaarsbeurs staat op zaterdagmorgen 18 november genoteerd. U bent natuurlijk als bezoeker 
van harte welkom maar er zijn nog (gratis) tafels te reserveren bij Gert Berrens. 
De redactie van de Zegelaer staat in de startblokken om iedere maand en soms, bij gebrek aan kopij, met veel 
kunst en vliegwerk een Nieuwsbrief aan u te doen toekomen. 
  

http://www.pf68.nl/
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Stampie is ook dit seizoen aanwezig op de clubavonden om uw aanvullingen, catalogi en accessoires te 
noteren en te leveren. 

En tot slot zoeken we nog steeds aanvulling voor het bestuur. Een aanvulling met 1 of 2 personen die met ons 
mee willen denken (het hoeft geen “dagelijkse” bestuursfunctie te zijn) zou heel wenselijk zijn. 
Zoals u ziet genoeg te doen en te beleven het volgend seizoen. 
Ik hoop u op dinsdagavond 19 september weer te mogen begroeten. 

Janny Vierbergen-Eversen 

 
 

 
  

 

IN MEMORIAM TRUUS WALDRAM 

Op 6 juli j.l. is na een paar dagen van snelle achteruitgang Truus in het ziekenhuis van Nieuwegein 
overleden. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op dinsdag 11 juli. Waarna ze begraven is 
op begraafplaats ’t Spijk in Harmelen bij haar man Jan. 

Op haar laatste verjaardag op 6 juni dit jaar vierde Truus haar 82
e
 verjaardag. Ook mijn vrouw en ik 

mochten daar aanwezig zijn. Op weg naar huis zeiden we geschrokken tegen elkaar “als dit haar 
laatste verjaardag maar niet geweest is”. Die dag bemerkten we hoe fragiel Truus geworden was.  
Ze tobde al langer met haar gezondheid maar bleef zelf de moed erin houden. Met de nodige hulp kon 
ze nog overal komen en op die wijze voor zichzelf zorgen. Op zaterdag 1 juli ging het plotseling niet 
meer en is Truus overgebracht naar het ziekenhuis.     

Binnen Postfris ’68 had Truus een lange staat van dienst. Ze was lid vanaf 28 maart 1994 en ging 
gelijk aan de slag als secretaris van Postfris. Dat bleef ze tot maart 2003 om daarna gelijk het 
penningmeesterschap op zich te nemen. Dat is gebleven tot maart 2008. Na die bestuursfuncties bleef 
ze actief voor Postfris ’68. De bezorging van de Zegelaer en later het versturen van de papieren 
nieuwsbrief naar de leden die niet over een mailadres beschikken heeft ze tot en met juni dit jaar 
verzorgd. 

Niet alleen verliezen wij een zeer gewaardeerd lid van Postfris ’68. In Truus is ook een bewogen 
moeder en Oma overleden. Haar zoon Hans, schoondochter Amanda en kleinkinderen Bas en Sabina 
zullen haar zeer missen. Ook voor mijn vrouw en mij was Truus meer dan zo maar een kennis. 
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Het volgende artikel is ook verschenen in Filatelie 2017-8. Als lid zijnde van Postfris 68 wil ik u dit artikel niet 
onthouden. Veel leesplezier. 

                                                   A letter to Mary,   

In een bericht van het NRC van dinsdag 7 maart j.l. werd ik getroffen door een artikel van de hand van mevrouw 
Pia de Jong, wonende in de Verenigde Staten. 
Na dit artikel te hebben gelezen heb ik met haar contact gezocht. Zij liet weten het een eer te vinden dat dit 
artikel opgepikt wordt om ook in De Filatelie te plaatsen. 
 

Allereerst heb ik getracht de bewuste brief, in het bezit van het Tasmanian Museum & Art Gallery, in copie te 
verkrijgen. Echter na het eerste contact met het museum bleek al snel dat er een dikke prijs berekend wordt 
voor een scan van deze brief. De algemene regel is dat de kosten voor een hoge resolutiescan 40 Dollar is 
terwijl er beperkingen worden opgelegd om verder gebruik te ontmoedigen. 
De tweede actie van mijn kant is om deze brief die ook verschenen is op een herdenkingsenvelop (afb. 1) van 
Australië uit 2009 met zegel nummer 2822 te verkrijgen.  
Via internet heb ik deze brief in Australië aangekocht zodat ik deze publicatie kan maken vanuit een poststuk 
dat mijn eigendom is. 
Op de herdenkingsenvelop 200 jarige viering van de Australia Post zit in een apart venstertje een copy van de 
bewuste vouwbrief (afb.2) op een schaal van 50% inclusief een copy van het originele handschrift. De envelop 
is van fraai zwaar papier met op de achterzijde een beknopte uitleg over deze cover. 
Een mooie uitgave op een wijze zoals ik nog niet eerder gezien heb.  
 

1 
 

De brief werd door de Australische Posterijen voor 42.000 dollar gekocht uit de collectie van Enrico Bombieri en 
ligt nu in het Tasmanian Museum & Art Gallery museum. Het verhaal achter de brief, in beeld gebracht door Pia 
de Jong, is de moeite waard om ook via Filatelie breder onder de aandacht te brengen. 
 

De bewuste brief is op 17 juli 1843 (afb 2 en 3) verzonden vanuit Clonmel in het graafschap Tipperery, Ierland, 
toenmalig deel uitmakend van het Verenigd Koninkrijk. In 1843 werd er een stempel Port Paid geplaatst bij het 
stempel van Clonmel. Verder zien we een scheepsstempel Paid Shipletter, London. 
Dat James Walsh niet kon schrijven blijkt aan het eind van de brief waarin letterlijk staat: I have offered a pound 
to Hennessey the writer if he could do anything for me bij Writing to the Lord Lieutenant. Hoe het is vergaan met 
Mary en James staat op een aangrijpende wijze beschreven door Pia de Jong. 
 

“Wetenschap is natuurkunde of postzegels verzamelen”, zei ooit de natuurkundige Ernest Rutherford, de 
ontdekker van de atoomkern. De Italiaanse wiskundige Enrico Bombieri voelt zich door die uitspraak beledigd, 
en wel als postzegelverzamelaar. 
Ondanks dat hij tegen de tachtig loopt, werkt hij hier in Princeton nog dagelijks aan zijn berekeningen. 
Vandaag begint hij met zijn zangerige accent te vertellen over zijn passie voor de filatelie.  
Als jongetje ging hij niet zomaar aan de slag. Nee, met mathematische precisie onderzocht hij welke postzegels 
hij het best kon verzamelen. 
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  2 
 

 
Het moest een speciaal, klein land zijn, met maar weinig 
zegels en post, zodat een complete verzameling mogelijk 
was. Al snel viel zijn oog op Tasmanië. Hij raakte in de ban 
van dit eiland onder Australië en bouwde een waardevolle 
verzameling op, die hij na dertig jaar met grote winst 
verkocht.  
De collectie bleek achteraf nog veel rijker dan hij wist. Er zat 
een ongeopende envelop tussen, verzonden vanuit Ierland 
in 1843. Daarin zat een brief geschreven door een 
landarbeider aan zijn vrouw, Mary Walsh, die gevangen zat 
in de gevreesde Tasmaanse vrouwenkolonie op Van 
Diemensland. 
“Mijn lieve Mary”, zo begint de hartverscheurende 
liefdesbrief van de man die er alles aan had gedaan om 
haar deportatie te voorkomen, maar moest toezien hoe Mary 
met hun eenjarige dochter werd afgevoerd. Hij bleef met de 
twee oudste kinderen achter. ”Er gaat geen dag of nacht 
voorbij dat ik niet aan je denk, en dat zal ik blijven doen, 
totdat God je weer in mijn armen terugvoert. Blijf altijd 
denken aan je man met zijn gebroken hart, zolang je leeft… 
Je liefhebbende en tedere echtgenoot, James Walch. 
 

De brief was zo ontroerend en er sprak zoveel onrecht uit. 
Hij confronteerde Australië en Ierland met hun brute 
koloniale verleden en in beide landen kwam er een publieke 
discussie op gang. Wie was Mary? Hoe was het met haar, 
haar man en kinderen afgelopen?                                                  3 
Mary Walsh bleek een dertigjarige vrouw die waarschijnlijk onterecht beschuldigd was van medeplichtigheid aan 
het stelen van een stukje kasjmier. Haar dochter, van wie ze meteen na aankomst gescheiden werd, stierf al 
snel. De brief zat nog in de envelop, waaruit we kunnen afleiden dat James’ woorden haar nooit hebben bereikt.  
Het is vrijwel onmogelijk dat de geliefden elkaar ooit nog hebben gezien. Ze waren te arm om de overtocht te 
kunnen betalen. 
 

In het Tasmanian Museum & Art Gallery museum ligt deze brief. Daar kan het publiek meer leren over  
Mary Walsh en de 25.566 andere vrouwen die tussen 1788 en 1853 naar de vrouwengevangenis van Tasmanië 
werden verscheept. 
 

Bijna twee eeuwen later zijn de tragische levens van de verbannen Mary en James met zijn gebroken hart 
symbolen geworden van een wreed verleden. De liefdesbrief heeft Mary nooit bereikt, maar nu raakt hij tallozen. 
“Mijn lieve Mary”, schrijft James, al zou ik honderd jaar leven, je zou nog net zo vers in mijn hart zijn, als op de 
dag dat je van me wegging. En dat is ze, in ons hart. Dank zij een ongelezen brief. 
 

Met dank aan de schrijfster Pia de Jong die mij toestemming gaf om haar artikel te bewerken en te publiceren. 
 

Jan Sangers 
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Nieuwe NVPH catalogus Nederland en Overzee 
 
De Speciale Catalogus 2018 van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen verschijnt op 13 september 2017. Deze door de NVPH 
uitgegeven catalogus is alweer de 77

e
 editie. 

De Cataloguscommissie heeft de volgende kanttekeningen bij deze 
nieuwe catalogus: 
- de commissie heeft afgezien van een speciale waardering voor 
postzegels, die met penstrepen zijn ontwaard in de periode, waarin 
de poststempels ontbraken 
- de commissie heeft nogal wat fouten in de catalogus 
doorgekregen en deze zijn uiteraard aangepast 
- de prijzen van de zegels stabiliseren wat 
- een apart katern met oude en nieuwe plaatfouten is aan de 
catalogus toegevoegd 
- van de heer Walraven is een interessant artikel over de 
uitgiften van de Dag van de Postzegel opgenomen 
- ook heeft een katern met bekende en onbekende 
puntstempels van de heren Jansen, Jans en Hooglugt een plaatsje 
gekregen 
- de heren Storm van Leeuwen en Vellekoop hebben de 
literatuurlijst vernieuwd. 
 

Normaal kost deze catalogus € 33.90. Leden van Postfris kunnen de catalogus voor € 29.50 bij Stampie 
aanschaffen. Bestel hem nu, dan neem ik hem op de clubavond voor u mee of u krijgt hem spoedig daarna. 

Stampie info@stampie.nl 
Ton van der Wurff 06-28125574 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Filatelistische agenda 2017 
 

Datum Evenement Plaats Informatie 

23-24 september Papermoneyfair De Poffermolen, 
Plenkertstraat 50, 
Valkenburg 

23: 9-18:30 
Toegang € 12 
24: 10-16 
Toegang € 6 

28-30 september De Nederlandse 
Postzegelveiling 

Leeuwenveldseweg 14, 
Weesp 

 

29-30 september Antwerpfila Antwerp Expo. Jan van 
Rijswijcklaan 191, 
Antwerpen 

29: 10-17 
30: 10-16 
Toegang € 5 

 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de vice-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. 

 

 


