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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:
e
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3 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
15 januari
19 februari
19 maart *
16 april
21 mei
18 juni *

veiling
veiling + verloting
algemene vergadering + veiling
veiling+ verloting
veiling
veiling + verloting

17 september
15 oktober
19 november
17 december*

veiling + verloting
veiling
veiling + algemene vergadering begroting
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 30 maart 2019 en zaterdag 16 november 2019.
.
*= wisseling stuiverboeken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Namens het bestuur wens ik u allen
een heel goed en vooral gezond 2019 toe.
Hopelijk brengt 2019 ons weer veel postzegelplezier.
Onze eerste verenigingsavond in het nieuwe jaar is op dinsdagavond 15 januari.
De veilingmeester zorgt op deze avond zoals gebruikelijk voor een leuke veiling, de stuiverboeken liggen klaar
om lekker in te gaan snuffelen, bij onze bibliotheek kunt u diverse catalogi tegen een schappelijke prijs lenen,
nieuwe aanvullingsbladen en andere postzegelbenodigdheden kunt u bestellen bij Stampie en tot slot kunt u
gewoon lekker over onze hobby kletsen met andere leden. Kortom weer een gezellige en niet te missen avond.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------Contributie
Tovert u ook een lach op het gezicht van de penningmeester?
De penningmeester ziet uw contributiebetaling voor het verenigingsjaar 2019 heel graag tegemoet (voor de
hoogte van de contributie en het banknummer, zie elders in deze Nieuwsbrief).
Postzegelbeurzen
Ook in 2019 hebben we twee postzegelbeurzen gepland in de Schalm. Op de zaterdagen 30 maart en
16 november bent u van 9.00 tot 12.00 uur van harte welkom, hetzij als bezoeker, hetzij als standhouder. 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
Tot nu toe hebben we nog geen echte winterse dagen gehad. Maar mochten die er nog aan komen, dan kunt u
lekker bij de warme kachel voor volgend seizoen alvast stuiverboeken maken. Inleveren kan bij David en Gert.
Rondzending
Ook voor de rondzending geldt dat nieuwe boekjes nog steeds welkom blijven.
Ik hoop u op de verenigingsavond van 15 januari weer te ontmoeten.
Janny Vierbergen-Eversen
------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------Ledenadministratie
De volgende leden hebben het lidmaatschap van Postfris’68 per 01-01-2019 opgezegd:
Dhr. A. Eikelenboom uit Woerden;
Dhr. H. Kouwenhoven uit De Meern;
Dhr. N. Neuteboom uit De Meern;
Mw. A. Vernooy-van Rossum uit Woerden.
Als nieuw lid hebben wij kunnen registreren:
Dhr. V. Timmerman uit Niemisel in Zweden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij dagen u uit. Maak uw eigen artikel!
Ons jubileumjaar heeft ons geleerd dat er meerdere talenten zijn onder onze leden. Vanaf februari hebben we
kans gezien om één of twee artikelen te plaatsen van de hand van onze leden. Nu het 2019 is zou het leuk zijn
om ook uw inbreng te mogen plaatsen.
Het laatste artikel in deze serie is van Cees van der Grift. Ook hij durfde het aan om een eigen verhaal te
schrijven voor publicatie.
Als we de nieuwsbrief net zo aantrekkelijk willen houden als afgelopen jaar is uw inbreng onontbeerlijk.
Ik daag u uit uw artikel in te zenden. Ton van der Wurff en ik kijken naar uw tekst en de opmaak en zorgen
ervoor dat het op een mooie wijze in onze nieuwsbrief komt te staan.
Als u denkt ‘dat kan ik niet’ laat u dan door ons verrassen door uw inbreng op een mooie wijze weer te geven.
Stuur uw inzending naar awpvdwurff@gmail.com of jansangers@hetnet.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Oproep!
In IJsselstein is in het zorgcentrum Ewoud sinds vijf jaar een groep bewoners onder begeleiding van de heer
Bertus Hoenselaar, lid van PZV Utrecht en Omstreken, bezig om zoveel als mogelijk enveloppen en kaarten
bijeen te krijgen om daar de postzegels vanaf te halen.
Bertus deed zijn oproep bij Radio M Utrecht voor het krijgen van postzegels. Wij vinden het leuk deze oproep te
ondersteunen.
Deze gezamenlijke bezigheid die in het zorgcentrum Ewoud plaatsvindt, wordt door een 15-tal bewoners
bezocht om gezamenlijk postzegels te verzamelen.
Deze verzamelaars zouden het geweldig vinden om b.v. kerstpost, waarvan de meesten de enveloppen
weggooien, van u te mogen ontvangen.
Als u wat weg te geven heeft kunt u dat inleveren bij Jan Sangers die ervoor zorgt dat het in Ewoud op de juiste
plaats terecht komt. Hoe leuk zou het zijn als wij vanuit Postfris ’68 een bijdrage zouden kunnen leveren aan dit
initiatief.
Jan Sangers
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slakkenpost
De posttarieven worden steeds duurder, het postvolume loopt terug, brievenbussen worden opgeheven,
postkantoren zijn er niet meer. Je zou verwachten, dat het mindere werk tegen een duurder tarief een snellere
bezorging op zou leveren. Niets is minder waar. Post afgestempeld op 18 en 19 december lag pas op
27 december op de deurmat. Wij kregen dan ook de meeste kerstpost na de Kerst. Is het gek, dat er steeds
meer post via e-mail wordt verstuurd?
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postautomaat
De vereniging Postautomaat
bestaat 45 jaar. Reden om
vier velletjes uit te geven,
ieder met vijf persoonlijke
postzegels. De zegels
hebben als thema postzegelboekjes, rolzegels,
automaat-postzegels en
postzegel-automaten. Dat
zijn ook de vier aandachtsgebieden van de vereniging.
Ton van der Wurff
Bron: Collect

Albumsupplementen
De albumsupplementen Nederland 2018 voor de Davo albums zijn al beschikbaar. Die van de Importa albums
e
verschijnen in de 2 helft van januari.
De albumsupplementen van andere landen voor de Davo albums komen in maart en april uit.
Alle albumsupplementen zijn met een leuke korting verkrijgbaar via Stampie.
Stampie
Ton van der Wurff

info@stampie.nl
06-28125774

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 11 december bleek een schot in de roos met de “kerst”verloting. Goede opkomst. Positieve
belangstelling voor de veiling die aardig wat opbracht !!!!
Ga ervan uit dat wij in 2019 een waardevol filatelistisch jaar gaan beleven!!!
Anna-Marie Branderhorst.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Postzegels verzamelen
Rond mijn 5e of 6e jaar ben ik hiermee begonnen. Van een land of thema was toen nog geen sprake. Alles wat
een postzegel was werd bewaard. In die tijd vond ik nogal eens enveloppen met Italiaanse zegels. Ook kon je
toen een stuk zeep kopen en in de verpakking zat een pergamijn zakje met 3 zegels, altijd met mooie
afbeeldingen. Later begon ik wel met Nederlandse zegels te rangschikken en de buitenlandse zegels per land in
te plakken. Ook heb ik eens Israëlische zegels gekregen waaronder de 7-armige kandelaar wat was ik daar
trots op.
Maar zoals bij velen lag het verzamelen soms jaren stil en toen ik een meisje leerde kennen lag het ook bij mij
een paar jaar stil. Haar vader had astma en ging postzegels verzamelen. Toen heb ik mijn hele collectie aan
hem gegeven. Maar telkens als ik daar was vroeg hij; uit welk land komt deze zegel en is die zegel hoger in
waarde dan die zegel (centen of guldens) en zodoende was ik telkens weer met postzegels bezig. Ook had hij
zich aangesloten bij een postzegelvereniging en kreeg ook rondzendingen. Daar zag ik een Nederlandse zegel
die er prachtig uit zag en ook spotgoedkoop was. Die zegel heb ik gekocht voor 1 gulden.
Toen ik die avond thuiskwam dacht ik ‘Wat moet ik nou met één postzegel?’ Vanaf toen ben ik weer gaan
verzamelen maar alleen Nederland en geen overzeese gebieden. Op een gegeven moment kom je zover dat je
alleen de dure jongens nog nodig hebt.
Door mijn beroep (timmerman) had ik altijd al interesse in hout en ook mijn diploma houtacademie gehaald
onder Dr. Boerhave Beekman. Nadien ben ik postzegels gaan verzamelen met bomen erop; maar dan liefst met
de wetenschappelijke naam erop. Dan kom je er achter dat veel bomen en planten door Carl von Linne zijn
gedetermineerd.
Carls ouders hadden geen achternaam maar om te studeren moest je een achternaam hebben.
Carl werd geïnspireerd door de grote lindenboom die voor hun huis stond en ver-Latijnste die naam tot
‘Linnaeus’ en schreef zich in voor theologie als Carolus Linnaeus. Theologie werd geen succes en hij ging
studeren als arts. In 1735 vertrok hij naar Nederland waar hij op 23 juni promoveerde als arts op de Universiteit
van Harderwijk. Hier begon hij ook met het determineren van bloemen, bomen en struiken. Hij deelde alles in
ordes, onderklassen, familie, soorten en hybriden. Alles in het Latijn, wat over de gehele wereld hetzelfde is.
Sommige soorten hebben één Latijnse naam en soms wel zeven plaatselijke of handelsnamen Deze termologie
wordt nu nog gehanteerd, ook bij nieuwe soorten.
Ter ere van zijn werk hebben de Zweedse posterijen twee zegels uitgegeven in 1978 (Michel catalogus nrs
1022 en 1027)
Over de gehele wereld zijn er ongeveer 40.000
verschillende bomen waarvan er ongeveer 20.000 als
timmerhout (vaak plaatselijk) gebruikt worden.
Bijna alle landen geven postzegels uit met bomen, ook
al door de economische waarde als uitvoer en voor
beroepen in het land zelf.
Onze kastanjeboom is in 1603 ingevoerd uit Constantinopel. Bijna alle Europese landen hebben een zegel
uitgegeven met een kastanjeboom. Iedereen kent wel de teakplantages op Java maar deze soort groeit alleen
op een kalkrijke bodem en de boom heet daar Djatiboom. Als de boom aan planken gezaagd is het pas
teakhout. De oudst bekende is afgebeeld op een DDR zegel.
Veel landen kennen ook een herbebossing en geven daar ook
postzegels over uit zoals Suriname en Indonesië met een serie
zegels over uitzoeken van kaprijpe bomen, transport van gekapte stammen,
schillen van fineer en het symbool voor herbebossing. Ook Brits
Honduras geeft een vel zegels uit met de bomen met de inheemse
namen Tub roos, Quaruba, Billy web en Campeche. Op het vel
staan de houtsoorten afgebeeld. Ook heeft een Nederlander, Van
Swieten, een Mahoniesoort ontdekt in Zuid Amerika. Dat soort
kreeg de naam Swietenia Macrophila. Deze is te zien op de zegel
van Belize.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

Ook zijn er een paar echte houten postzegels.
Dit zijn zegels van echt fineer met aan de
achterzijde een plakstrip en voor de postzegel
zijn er i.p.v. perforaties gaatjes in het fineer
e
geboord. Door Gabon uitgegeven voor de 19 UPU
in Hamburg. Djibouti uitgegeven t.g.v. 50 jaar
Air France. Ook heb ik nog een blok van Kenia met
een boomhuis van Silver Jubilee 1977. Zo zie je maar dat ook je beroep met het
verzamelen in postzegels is te vangen.

C van der Grift
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Postpakket-verrekenzegels
Slechts korte tijd zijn deze twee zegels in gebruik geweest. In 1923 en ’24 zijn deze zegels intern gebruikt bij de
PTT voor het frankeren van retour postpakketten. Doordat deze zegels nooit aan verzamelaars ter beschikking
zijn gesteld is de postfris prijs erg hoog. De 11 cent staat voor een bedrag van € 1250 en die van 15 cent voor €
20.000 genoteerd. Postfris dan. Van de 15 cent zijn er gevaarlijke vervalsingen bekend.
Het spreekt voor zich dat als u een dergelijke zegel op de kop wilt
tikken een certificaat van echtheid geen overbodige luxe is.
Als je in de catalogus op zoek gaat naar deze zegels is de eerste
reactie, kijken naar de portzegels. Daar aangekomen vindt je wel
dergelijk type zegels. De P65 en P68.Alleen kom je de waarden 4 cent
en 12½ cent tegen. Niet de waarden zoals hier naast afgebeeld
De opdruk is gedaan op de Wilhelminazegels van 1899. Net zoals bij
die serie bestaan er drie soorten tandingen Bij alle opdrukken die
gemaakt zijn op deze zegels dienen we alert te zijn op deze tandingverschillen. Als u dat leuk vindt, het is zeker
de moeite van het verzamelen waard. De voorkomende tandingen zijn kamtanding 12½, lijntanding 11½x11 en
11½.
Zuinig zijn ligt enigszins in onze volksaard. Zo ook bij de PTT. Men vond het zonde om overbodige zegels te
vernietigen. Soms werden bepaalde frankeerwaarden niet meer gebruikt zodat we vooral op de serie van
Wilhelmina 1899 diverse opdrukken tegenkomen zoals in de opruimingsuitgiften van 1923.

De laatste twee zijn de catalogusnummers 132-133 oorspronkelijk overgedrukt als dienstzegels maar nooit tot
uitgifte gekomen dus een tweede opdruk was de uitkomst.
Ondanks de vele opdrukken werden nog niet alle overgebleven zegels weggewerkt zodat de PTT besloot om
voor de 11 en 15 cent te gebruiken voor een andere bestemming. Om speculatie te voorkomen werden deze
zegels als interne zegels aangemerkt. Alleen bij de postkantoren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn
deze postpakket-verrekenzegels gebruikt. Er was niet veel bekend over deze twee zegels. Ook niet bij de drie
kantoren waar deze gebruikt werden. Ook daar waren de meeste medewerkers niet op de hoogte van het
bestaan van deze Postpakket-verrekenzegels.
Aan deze onbekendheid kwam drastisch een einde op 29 oktober 1925 tijdens een PTT veiling. Dit was de
eerste keer dat het grote publiek kennis nam van deze zegels. De Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen vroeg de PTT om opheldering. De Bond gaf vervolgens de verzamelaars het advies deze zegels
niet te kopen. Een advies dat in 1923 weer werd ingetrokken, zodat deze zegels alsnog zoals nu nog steeds
aangeduid genoteerd werden in de catalogus.
Wat betreft de vervalsingen van de 15 cent. Deze zijn niet eenvoudig te ontdekken. Een handboek vervalsingen
kan hierbij behulpzaam zijn. Zelfs de zegel in dit artikel getoond is mogelijk vals. Ik heb dat niet met zekerheid
kunnen vaststellen. Dat geeft misschien wel aan hoe lastig deze vervalsing is te zien.
Bronnen: www.postzegelblog, Speciaal catalogus Nederland.
J. 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.
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