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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 

16 april veiling+ verloting 
21 mei veiling  
18 juni* veiling + verloting 

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

*= wisseling stuiverboeken  

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

Beste leden, 

Even een terugblik op de maand maart. 
Zoals gebruikelijk stond in maart de jaarvergadering op het programma van onze vereniging. Ondanks de volle 
agenda met wat taaie agendapunten zoals de reglementen werden de punten vlot afgewerkt en bleef er 
voldoende tijd over om te snuffelen in de stuiverboeken en deel te nemen aan de veiling.  
Aan het bestuur werd over het verenigingsjaar 2018 decharge verleend en de aftredende/herkiesbare 
bestuursleden - David, Alle en ondergetekende - werden voor de komende 3 jaar herkozen. 
Ons voorstel om het bestuur uit te breiden naar een oneven aantal van 7 stuitte op geen enkel bezwaar en zo 
konden we Martin Adelaar als nieuw bestuurslid in ons midden verwelkomen. 
Als bestuur zijn we dan wel op volle sterkte, maar binnen de vereniging liggen er nog diverse klussen en klusjes 
die gelukkig opgepakt worden door helpende leden. Deze leden werden zoals gebruikelijk op deze avond met 
een klein presentje bedankt voor hun weer vrijwillige inzet in 2018. 
Het officiële verslag van de vergadering zal t.z.t. worden gepubliceerd. 

Ook is het gebruikelijk om in maart onze voorjaarsbeurs te houden. 
De voorjaarsbeurs van afgelopen zaterdagmorgen 30 maart viel gedeeltelijk in het water. 
Niet de regen speelde ons parten, want de zon scheen buiten volop, maar een dubbele boeking bij De Schalm 
gooide bijna roet in het eten. 
  

http://www.pf68.nl/
mailto:jansangers@hetnet.nl
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Ondanks dat wij de ‘grote zaal’ al een jaar van te voren geboekt hadden bleek deze ook verhuurd te zijn aan 
een kinderkledingbeurs die, toen wij aankwamen, al volop ingericht was. 
Uiteindelijk konden we in de kelder toch nog in 2 ruimtes onze beurs houden. Voor zowel de standhouders als 
ook voor de bezoekers was dit verre van ideaal.  
Grote dank in ieder geval aan al degenen die hebben geholpen om de zware kratten met boeken en albums de 
trap op en af te sjouwen. Zonder hen hadden we het niet gered. 
Hopelijk levert de najaarsbeurs in november minder problemen op.  

En u weet het: voor het reserveren van een gratis tafeltje op de najaarsbeurs op zaterdag 16 november kunt 
u terecht bij Gert Berrens. 

Waar zij wij verder nog mee bezig? 

We kijken natuurlijk al vooruit dus: 

Voor het nieuwe rondzendseizoen zijn rondzendboekjes nog steeds welkom. 
Inleveren kan bij Janny. 

Voor uw stuiverboeken zijn er nog enkele plaatsen vrij in de stuiverboekkratten. 
Inleveren kan bij Gert of David. 
Maar u weet het: vol=vol. 

Voor de leden die supplementen, rondzendboekjes of andere postzegelbenodigdheden nodig hebben is 
Stampie aanwezig op onze verenigingsavond om uw bestellingen in ontvangst te nemen en te leveren. 

Tot slot is er nog een klein aantal leden die vergeten zijn de contributie voor 2019 te betalen.  
De penningmeester ziet graag op korte termijn uw overschrijving tegemoet. 

Ik zie u graag op de verenigingsavond van dinsdag 16 april. 

Janny Vierbergen-Eversen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rembrandt 

Op 4 oktober 1669 overleed in Amsterdam Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Omdat dat 350 jaar geleden is 
gebeurd, is 2019 uitgeroepen tot Rembrandtjaar. Reden voor Postnl om hier een postzegelvelletje aan te 
wijden. 
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Het is een aardig velletje geworden van 1x3 en 1x 2 zegels om en om in het vel geplaatst. De zegels tonen 
zelfportretten van Rembrandt uit het Rijksmuseum van Amsterdam. Het Rijksmuseum eert Rembrandt 
momenteel met een grote tentoonstelling van al zijn werken uit de collectie, waaronder de  
 

            
Zelfportret met pet 1632-1636, Rijksmuseum A’dam  Zelfportret met bontmuts, 1630, Rijksmuseum A'dam 

twee portretten uit het velletje. Het is echt de moeite waard om deze unieke tentoonstelling te  
bezoeken. 

Ton van der Wurff  (Bronnen: Postnl en Wikipedia) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Vervalsers naar de gevangenis 

Gelezen in De Filatelie 2019-3. 

Afgelopen maand heeft u kunnen lezen over de ongeldig verklaring van de guldenpostzegels. Hoe het de 
vervalsers is vergaan kunt u lezen in een uitgebreid artikel in De Filatelie. Dit artikel geschreven door Ben de 
Deugd laat uitvoerig zien hoe de rechtbank van Maastricht is omgegaan met de materie. De zeven verdachten 
zijn beloond met forse straffen. Ook de motivatie van de vonnissen wordt uitvoerig beschreven. Als u hier meer 
over wil lezen moet ik u verder verwijzen naar De Filatelie. 

Jan Sangers 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Albumsupplementen 

De meeste supplementen van 2018 van de diverse albumfabrikanten zijn inmiddels verschenen. Stampie kan 
ze allemaal leveren en tegen een leuke clubkorting. Ook supplementen van andere jaren zijn nog leverbaar. 

Stampie e-mail: info@stampie.nl 
Ton van der Wurff tel.: 06-28125774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 

 

Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--! 
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Bijzondere uitgaven deel VII 

Luchtpostzegels  

De luchtpostzegels zijn oorspronkelijk uitgegeven om het luchtrecht te voldoen. Toen op 1 mei 1921 de eerste 
luchtpostzegels verschenen werd dit strikt gehanteerd. Wat bijzonder is aan deze zegels is dat het de enige 
zegels zijn die vanuit een houtsnede in boekdruk verschenen zijn. 

Deze allegorische voorstelling is van de ontwerper 
Chris Lebeau. Op 1 juni 1922 werden 
de zegels buiten gebruik gesteld. 1 Februari 1923 
werden de zegels weer in gebruik genomen  
totdat deze geheel uitverkocht waren. 

 
Kennelijk vond men het niet nodig om nieuwe luchtpostzegels, aansluitend op deze zegels, te ontwerpen om 
het luchtrecht te voldoen. Het duurde tot 20 augustus 1928 voordat de nieuwe luchtpostzegels uitgebracht 
werden. 
Op de 40 cent staat G.A. Knoppen afgebeeld die bekend geworden 
is door de postvlucht in 1927 naar Nederlands Indië en terug. 
Op de tweede zegels staat A.N.J Thomassen a Thuessink van der  
Hoop, bekend van de eerste postvlucht naar Indië. Deze vlieger  
heeft over deze vlucht en een stuk vliegeniers geschiedenis  
geschreven. Het geheel staat als PDF op internet en is te lezen en op 
een site te vinden, inclusief foto’s voor de liefhebber op: 
https://www.dbnl.org/arch/hoop013door01_01/pag/hoop013door01_01.pdf 
Vanaf  29 augustus 1931 werden deze zegels ook geldig voor gewone frankering. 
 
De twee zegels werden al snel opgevolgd op 16 juli 1929 door een serie van drie. De z.g. Mercuriuszegels 
eveneens uitgegeven ter voldoening van het extra luchtrecht. Om het luchtrecht te bepalen had de PTT een 
uitgebreide gids met daarin alle voorschriften en tarieven. Na enig zoeken zijn de tarieven van 1929 op internet 
door mij teruggevonden. Voor dat jaar was het luchtrecht gesteld op ƒ0,75 per 20 gram of een deel daarvan. 
Hieruit is ook gelijk de frankeerwaarde van deze drie zegels verklaard. Ze vertegenwoordigen alle drie een door 
75 cent deelbaar bedrag. Het zou een hele studie vergen om de luchtrechten van alle jaren te  
achterhalen. Ook deze zegels  
werden vanaf 29 april 1931 geldig  
voor de gewone post gesteld. 
 
 
De Wilhelminazegel die in sept. 
1931 verscheen had een frankeer- 
waarde van 36 cent 6 cent normaal 
tarief en 30 cent luchtrecht. U merkt 
aan de tarieven dat er nogal wat 
verschillende bedragen rondgaan. 
Hieruit blijkt dat het luchtrecht in 1931 is verlaagd ten opzichte van de tarieven van 1929. Echter de zegels 
waren bestemd voor het 5 grams luchtposttarief naar Nederlands Indië. Formeel is deze zegel geen luchtpost 
maar is wel als zodanig opgenomen in de catalogus. De zegel komt in drie variaties voor. Er is gebruik gemaakt 
van een raster van 72,5 en een raster van 90. Tevens zijn er twee tandingtypen. Kamtanding 14¼ : 13¼ raster 
72,5 (1933) en bij raster 90 (1936) lijntanding 12½ raster 72,5 (1931). 
  

https://www.dbnl.org/arch/hoop013door01_01/pag/hoop013door01_01.pdf
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Brief verzonden op 20-10-1931 vanuit 
Scheveningen naar Padang. Op de achter 
zijde drie stempels. Aankomst Medan 30-10 
Padang 4-11 en vervolgens weer retour op 

8-11-1931. De geadresseerde was kennelijk weer richting Nederland vertrokken. Zodat de brief weer terug in 
Scheveningen was. Helaas ontbreekt een aankomststempel van Scheveningen. 
 
We sluiten af met misschien wel een van de mooiste zegels van de luchtpostzegel die               verschenen is. 
Op 19 oktober 1933 is deze zegel uitgebracht ter gelegenheid van bijzondere                                record  
vluchten. De vluchten van De Postjager, Zilvermeeuw en Pelikaan naar Indië. Na                              vertrek van 
deze vliegtuigen is de zegel ingetrokken. Vervolgens werd deze zegel alleen                                          vanaf         
maart 1937 bij bijzondere vluchten verkrijgbaar gesteld. Echter niet voor  
frankering geldig dan na aankondiging  door de PTT. 
Hierna zijn nog een vijftal luchtpostzegels verschenen. In de nieuwsbrief van 
mei meer hierover.  

Bronnen: Internet en Speciaal catalogus Nederland 

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. 

 


