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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 

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
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Van de voorzitter 

Beste leden 

Misschien leest u dit artikel pas na 6 oktober en is het feest al voorbij, maar op het moment dat ik dit schrijf 
heeft de jubileumcommissie haar laatste vergadering er op zitten; is het programma van de feestmiddag 
nogmaals doorgesproken en op punten en komma’s aangepast; zijn de laatste aanmeldingen verwerkt en gaan  
de commissieleden met hun laatste “huiswerk” aan de slag.   
Na veel vergaderingen, mails en telefoontjes kunnen we als commissie zeggen: We zijn er klaar voor!!!   
We hopen dat we u op 6 oktober een gezellige feestmiddag kunnen/konden bezorgen. 

Ondanks de vakantieperiode en alle drukte rondom ons 50-jarig bestaan moesten de gebruikelijke 
verenigingsactiviteiten natuurlijk gewoon doordraaien. 

Dat betekende dat David en Gert, die de stuiverboeken beheren, het afgelopen seizoen afgerond hebben.  
De inzenders hebben hun boeken retour gekregen; de uitnamen zijn afgerekend en met onze 
zusterverenigingen is overleg gepleegd. Het resultaat: de stuiverboeken zijn zowel bij ons als bij onze 
zusterverenigingen zo populair dat we meer kratten kunnen laten rouleren. Alle boeken draaien het hele jaar 
mee. 

 Omdat de stuiverboeken op de verenigingsavonden zo populair zijn verzoeken wij u dringend om niet een hele 
stapel maar steeds  

!!!!! 2 boeken mee te nemen naar uw tafel !!!!! 

Uw medeclubleden, die wat later op de avond binnenkomen, komen dan niet voor lege kratten te staan. 

Ook de rondzenddienst heeft het seizoen 2017/2018 afgesloten. Met de inzenders is afgerekend en de 
boekjes zijn retour gegaan. Het gevolg was wel dat alle rondzenddozen leeg waren. Gelukkig hebben we ook 
voor het seizoen 2018/2019 weer een beroep kunnen doen op onze zustervereniging in de Bilt en onze vaste 
inzenders zodat op de verenigingsavond van 18 september weer alle secties van rondzenddozen voorzien 
konden worden. 
Wilt u ook graag een rondzending ontvangen? Neem even contact met ons op. 

Onze veilingmeester Alle had voor zijn vakantie de veiling van september al bij onze reserve veilingmeester 
Marco onder gebracht en kon dus met een gerust hart naar het zonnige zuiden vertrekken. Nu Alle gebruind en 
uitgerust uit Italië en Frankrijk is teruggekeerd gaat hij weer leuke en interessante veilingen voor u verzorgen. 
Maar daarvoor is goed veilingmateriaal nodig. Dus heeft u nog wat interessante veilingstukken liggen? Neem 
even contact met hem op. 

De tijd gaat snel en voor we het weten is het zaterdag 17 november dus tijd voor onze halfjaarlijkse beurs.  
Wilt u een gratis tafel reserveren wees er dan snel bij, want vol=vol. Reserveren kan bij Gert 

Janny Vierbergen-Eversen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Filatelisten,  

Wat was het gezellig afgelopen dinsdag. Allemaal weer met frisse zin aan het snuffelen in de stuiverboeken!  
Fijn dat er zo’n grote opkomst was. Bracht mij in de gelegenheid de aanwezigen te vragen of zij zich al 
opgegeven hadden voor ons Jubileumfeest. Heb zeker 15 personen in kunnen schrijven. Enkelen laten het een 
week van te voren nog weten!!! 

Dan de verloting. Goede belangstelling. De prijsjes vielen in de smaak, zoals de honing, cashew noten en 
Engelse drop.  

Daarna de veiling. De honneurs werden waar genomen door Marco en Gerrit.  De “echte” veilingmeester was 
nog op vakantie. Werd redelijk positief geboden. 

Nu mensen ik zou zeggen tot zaterdag 6 oktober !!! 

Groet van Anna-Marie Branderhorst, algemeen bestuurslid. 

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

Als nieuw lid verwelkomen wij dhr. G.C. Blom uit Maarssen. 
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Hoe ik besmet werd met het postzegelvirus 

Zoals vermoedelijk velen onder ons ben ik op jonge leeftijd, halverwege de 60-er jaren, begonnen met 
verzamelen omdat vader en grootvader dat ook deden. Nederland als hoofdzaak en wat later een motief 
verzameling schepen en vuurtorens ernaast. Om een zakcentje bij te verdienen werd er op de 
woensdagmiddag oud papier opgehaald in de buurt en het bleek al snel best lucratief om terloops ook te vragen 
of de mensen soms “oude” postzegels hadden. Zo ontstond een min of meer “vast” netwerkje van adresjes met 
een regelmatige aanvoer van “vers” postzegelmateriaal. Dat droogde op toen ik naar Wageningen ging om te 
studeren en ook de verzamelwoede kwam op een wat lager pitje te staan.  
 

Pas een jaar of 15 geleden de draad weer opgepakt met een nieuwe 
motiefverzameling, wijn en alle andere alcoholische dranken. Als 
vinoloog/filatelist begin je uiteraard met het zoeken naar zegels van 
belangrijke wijn producerende landen, maar ook landen waarvan je 
het totaal niet zou verwachten brengen wel eens een zegel uit gewijd 
aan wijn of druiven. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Liechtenstein met 
dit fraaie blokje over de 4 seizoenen in de wijngaard.  
 
 
 
Van de bekendere wijn producerende landen heeft o.a. Hongarije een 
mooie serie uitgegeven met de aldaar geteelde druivenrassen en hun belangrijkste teeltgebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al doende heb ik ook meteen mijn vrouw besmet met het virus. Als fervent teddybeer-verzamelaarster en -
maakster was het onderwerp van een motiefverzameling niet zo moeilijk; beren in alle vormen en gedaantes. 
Mijn dochter keek over de schouder mee en besloot op een gegeven moment wat met vlinders te gaan doen. 
Toen nog niet beseffende dat dat wel een heel breed onderwerp was, maar wel vrolijk en kleurig. Nu zij de deur 
uit is om te gaan studeren is daar de interesse wat weg gezakt, maar ik houd het rustig een beetje bij.  

 
Zo'n 6 jaar geleden ondertussen lid geworden van Postfris '68 en met veel plezier een regelmatige bezoeker 
geworden van de clubavonden en verzamelaarsochtenden. Ondertussen ook het verzamelgebied wat 
uitgebreid met Denemarken en een aantal andere thema's, zoals visserij, rozen en paddenstoelen. Met zoveel 
verzamelgebieden om op te letten is het wel zo dat de drie avonden dat de stuiverboeken circuleren voor mij te 
kort is, maar dat is mijn eigen schuld.  
Mijn dubbelmateriaal probeer ik ook zoveel mogelijk te ordenen naar thema, omdat ik geloof dat er op dit gebied 
best nog wel toekomst ligt. Er zijn nog zoveel leuke en interessante thema's om te verzamelen zonder dat het je 
een hoop geld hoeft te kosten. Want het leuke aan een motiefverzameling is dat je hem net zo breed, of 
diepgaand kunt maken als je zelf wilt, terwijl bij een landenverzameling de kaders vrij strak vastliggen en die 
paar ontbrekende zegels op het laatst een forse aanslag op de portemonnee kunnen vormen. 
 

Gerrit van der Vliet 
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Bijzondere uitgaven Nederland  Deel 2  

Cour International de Justice. Het internationaal Gerechtshof Hof te Den Haag. 

Dit Hof, gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag, is opgericht in 1922 en het belangrijkste gerechtelijk 
onderdeel binnen de Verenigde Naties. Het gerechtshof bestaat uit 15 rechters die gekozen worden door de 
Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Het Hof houdt zich bezig met rechtsgeschillen tussen staten. 

Binnen het Vredespaleis bevinden zich ook nog het Permanente Hof van Arbitrage, Haagse Academie voor 
Internationaal Recht, Carnegiestichting, Bibliotheek van het Vredespaleis en het Joego-Slavië tribunaal. 

Een korte weergave van de geschiedenis van het Vredespaleis.  
Op initiatief van Tsaar Nicolaas II, op 24 augustus 1898 zond hij naar alle belangrijke landen een uitnodiging 
voor een grote vredesconferentie. De 19

e
 eeuw werd geteisterd door vele oorlogen en een daarbij behorende 

wapenwedloop. De Tsaar vond het hebben van een dialoog en afspraken beter als een gewapend conflict. 
 Er was veel scepsis omdat juist Rusland leidend was in deze wapenwedloop en de Tsaar ook nog eens 
opperbevelhebber was van de Russische strijdkrachten.  
Enkele maanden later toen de Verenigde Staten positief op dit voorstel reageerde kwam het voorstel van de 
Tsaar in een stroomversnelling. Hierdoor werd in 1899 de eerste vredesconferentie in Den Haag gehouden. 

Enkele mensen vonden dat er een Vredespaleis als onderdak van de internationale gemeenschap moest 
komen. Een Amerikaanse miljonair, Andrew Carnegie wilde de financiering op zich nemen. De Nederlandse 
staat en de gemeente Den Haag stelden hiervoor grond ter beschikking, zodat de keus voor Nederland niet 
bediscussieerd werd. Carnegie wilde eerst het geld aan Koningin Wilhelmina schenken. Dit werd door wettelijke 
belemmeringen geblokkeerd. Daarop is in 1903 de Carnegiestichting opgericht. Doel van de stichting is te 
komen tot het bouwen, inrichten en onderhouden van een gebouw ten behoeve van een internationaal Hof van 
Arbitrage en een bibliotheek van het Hof van Arbitrage. Dit alles leidde tot een prijsvraag die uitgeschreven 
werd onder Europese Architecten voor een ontwerp van dit gebouw. Deze wedstrijd werd gewonnen door de 
Franse architect Louis Cordonnier. De bouw startte in 1907 en de opening was in 1913. Deelnemende landen 
schonken materialen en voorwerpen voor onder andere de inrichting zodat de kosten beheerst konden worden. 

Het Internationaal Gerechtshof, (Cour International de Justice) beschikt sinds 1934 over eigen postzegels. 

 
 
De serie uitgegeven in 1940 op de Wilhelmina, type Konijnenburg, 
met opdruk eveneens in goud in de waarden 7½, 12½, 15 en 30 cent. 

 
Van deze serie zijn vervalsingen bekend. Op zich gemakkelijk te herkennen. Je moet er wel wat meetwerk voor 
verrichten. De hoogte van de opdrukletters zijn bij de echte 15mm en het woord Nationale is 15mm. 
 De vervalsingen geven iets andere maten 14,3 en nogmaals 14,3 mm. 

Deze serie, op zegels van Nederland 
met opdruk Cour Permanente de 
Justice Internationale in goud. Slecht 
leesbaar.  
De postfrisse zegels staan voor 
€10.5500 in de catalogus.  
Overigens werden de zegels van het 
Hof aanvankelijk alleen gestempeld 
aan verzamelaars ter beschikking 
gesteld.  

Om de rol van het Hof uitvoerig te 
behandelen in dit artikel zal de 
leesbaarheid niet bevorderen. Dat 
gaan we dus niet doen.  

https://assets.catawiki.nl/assets/3/0/a/b/0ab05ba0-5db8-012c-8f6b-001ff3cf7282.jpg
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Het verhaal van het Internationale strafhof zal nog wel de nodige jaren voortduren. Wat dat filatelistisch zal 
betekenen weten we niet. De tijd zal het leren. In ieder geval weten we dat de geschiedenis van dit Hof en het 
mooie gebouw, het Vredespaleis, de moeite van het lezen waard is. Lang niet alles wat verteld kan worden is in 
dit artikel aan bod gekomen. Alleen krijgen we dan geen filatelistische maar een geschiedkundige beschrijving. 

Bronnen: Speciaal Catalogus NVPH, Vervalsingen Nederland P.F.A. van de Loo, Wikipedia 

Jan Sangers 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lezing Polen, een verrassende kijk op de geschiedenis door de ogen van een filatelist 

In deze lezing wordt u meegenomen naar het Polen in de eerste helft van de 20ste eeuw. Dat is voor het land 
een turbulente tijd: het was aanvankelijk nog verdeeld tussen drie buurlanden en was zowel direct betrokken bij 
de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Bovendien was het ook nog twee perioden onafhankelijk. 

De lezing en presentatie is in handen van Ton Welvaart die als enthousiaste gids in het museum een grote 
belangstelling heeft voor geschiedenis. Hij combineert dat deze keer met zijn kennis en ervaring als filatelist. 

De spreker maakt uitvoerig gebruik van PowerPoint en laat zien dat filatelie ook iets anders kan zijn dan het 
verzamelen van postzegels, brieven, kaarten en andere poststukken. Er zit een wereld van anekdotes en 
geschiedenis achter en het belooft een interessante avond te worden, waar u een aantal verrassende dingen 
zult zien en horen. 

Tijd: dinsdag 20 november In het Vechtstreekmuseum, Diependaalsedijk 19 b in Maarssen 
Aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur inloop met koffie of thee 
De prijs is € 7,50, met museumkaart € 5,00 

Reserveren is noodzakelijk en kan op de site van het Vechtstreekmuseum : www.vechtstreekmuseum.nl 
  

De tweede serie op dit type Wilhelmina is in 1947 
verschenen. In totaal zijn er 56 zegels verschenen van 
het Internationale Hof van Justitie. De meest bekende 
zijn misschien wel de zegels met de afbeelding van 
het Vredespaleis. De laatste zegel die is uitgebracht is 
die van 2016. Om u een indruk te geven welke typen 
zegels er verschenen zijn laat ik u van iedere serie 
één afbeelding zien 
 

http://www.vechtstreekmuseum.nl/
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Nieuwe uitgiften Postnl 

Nou ze zijn weer prachtig, die nieuwe uitgiften van Postnl!! Hoe krijgen ze het toch voor elkaar? Kennelijk leest 
Postnl deze Nieuwsbrief niet. Ik zal er dan ook maar kort over zijn deze keer. 
 

 
Op 17 september verscheen dit velletje “Beleef de natuur – paddenstoelen”. Een betere benaming zou geweest 
zijn “Zoek de paddestoelen”. 

 
En op 19 oktober verschijnt dit velletje “Dag van de postzegel”, dat een hommage aan Wim Crouwel voor moet 
stellen. Hiervoor is de “1” met achtergrond gebruikt uit de zegel van 10 cent, die door Crouwel is ontworpen. 

Ton van der Wurff 
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Catalogus Nederland 

De nieuwe catalogus Nederland 2019 van de NVPH is 
verschenen. Op veler verzoek zijn in deze editie alleen 
de uitgiften van Nederland opgenomen, Deze catalogus 
is dan ook te vergelijken met de Junior, maar is wel een 
stuk uitgebreider dan de Junior. Het grote voordeel is, 
dat deze catalogus veel handzamer is dan de Speciale, 
die vanaf nu om de 2 jaar uitkomt, voor het eerst weer in 
2019. Een ander groot voordeel is de prijs van de 

catalogus: € 15.90. Bij Stampie krijgt u natuurlijk de 
gebruikelijke Postfris ledenkorting. U betaalt dan ook 

slechts € 13.90. 
U kunt de catalogus bestellen per e-mail via 
info@stampie.nl, per telefoon via 06-28125774 of op de 
clubavond. Misschien een ideetje voor pakjesavond, 
want die komt er ook weer snel aan. 
In de catalogus staan de Nederlandse uitgiften vermeld 
met plaatnummers en tandingen. Ook staan alle 
uitgiftetypen er in. Fout- en misdrukken en andere 
bijzonderheden zijn ook zo veel mogelijk beschreven.  
U krijgt bij de catalogus zowel een zwarte tandingmeter 
als een transparante. Met de transparante kunnen 
onder meer puntstempels beoordeeld worden of ze 
haaks of scheef zijn. Verder is de rubriek Roltandingen 
opgenomen, die in de Junior ontbrak. 

Stampie 
Ton van der Wurff 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Filatelistische agenda 2018 
 

5-6 oktober Antwerpfila Antwerp Expo. Jan van 
Rijswijcklaan 191, 
Antwerpen 

5: 10-17; 6: 10-16 
Toegang € 5 
Parkeren gratis 

6 oktober Jubileummiddag PF’68 De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

13.30-17 

6-8 oktober Van Dieten postzegelveiling Bakkerstraat 22, 
Roermond 

 

16 oktober Verenigingsavond PF’68 De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

19-22 

19-21 oktober Postex Omnisport Apeldoorn, De 
Voorwaarts 55, 
Apeldoorn 

19+20: 10-17 
21: 11-16 
Toegang € 5 

20 oktober Apeldoornse Postzegel- en 
Muntenbeurs 

Wijkcentrum Het Bolwerk, 
Ravelijn 55, Apeldoorn 

10-16 
Toegang gratis 
Parkeren gratis 

25-27 oktober Internationale 
Briefmarkenmesse 

Messe Sindelfingen 
Mahdentalstrasse 116, 
Sindelfingen (DE) 

25+26: 10-18 
27: 10-17 
Toegang gratis 
Parkeren betaald 

27 oktober Verzamelaarsbeurs Veenweidebad, 
Ontspanningsweg 1, 
Mijdrecht 

10-15 
Toegang gratis 
Parkeren gratis 

9-12 november Salon Philatelique d’Automme Espace Champerret – Hal 
A, Paris (FR) 

 

13-17 november MPO 
munten/bankbiljettenveiling 

Energieweg 7, IJsselstein  

14-16 november Rietdijk Postzegelveilingen Noordeinde 41, Den 
Haag 

 

17 november Verzamelaarsmarkt De Schalm, Oranjelaan 
10, De Meern 

9-12 
Toegang gratis 
Parkeren gratis 

Ton van der Wurff 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. 

 


