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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
18 juni*

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 16 november 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Beste leden
De tijd vliegt voorbij en voor je het weet is het seizoen 2018/2019 voorbij. Op dinsdagavond 18 juni houden we
onze laatste bijeenkomst van dit seizoen om daarna te gaan genieten van een welverdiende zomervakantie om
in september gebruind en uitgerust aan een nieuw seizoen te kunnen beginnen.
Zoals ieder jaar gebruikelijk, hebben we op deze laatste verenigingsavond van het seizoen een nieuwe set
stuiverboeken voor u klaar staan, bestemd voor het nieuwe seizoen. Deze set bevat de boeken van onze
eigen vereniging. Tijdens de verenigingsavond in mei heeft u van Gert kunnen horen dat er voor deze set nog
slechts enkele plekjes in de kratten beschikbaar zijn dus…. heeft u nog stuiverboeken, overleg dan even met
Gert of David of er nog plaats is.
Heeft u tijdens de vakantieperiode een verloren uurtje over?
De voorraad veilingkavels, bestemd voor de komende veilingen, is aardig geslonken. Onze veilingmeester Alle
Wuring zit dringend verlegen om goede veilingkavels om u in het nieuwe seizoen maandelijks een gevarieerd
aanbod van 150 kavels voor te kunnen schotelen. Op onze site kunt u onder het kopje ‘veilingen’ de formulieren
voor de kavels vinden.
Ook de rondzenddienst hoopt dat u tijdens de vakantieperiode wat tijd kan vinden om één of meerdere
rondzendboekjes te plakken. Alle boekjes die het afgelopen seizoen hebben gelopen in de rondzending worden
namelijk afgerekend en gaan dan weer terug naar de inzenders. Dat betekent dat de rondzenddozen in
augustus leeg zijn en weer gevuld moeten worden. Inleveren kan bij Janny.
Op onze verenigingsavonden kunt u bij Stampie terecht voor de aankoop van rondzendboekjes en plakkertjes;
Ook voor aankoop van catalogi, supplementen, pincetten, etc.
Geen catalogi tot uw beschikking? U weet toch dat Postfris ’68 beschikt over een bibliotheek, die bestaat uit
een bijna complete set Michel-catalogi. Michel-catalogi zijn binnen Nederland de meest gebruikte catalogi voor
buitenlandse postzegels. Via de bibliotheek is ook testapparatuur voor postzegels beschikbaar. Tijdens de
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------verenigingsavonden kunnen leden van de vereniging de catalogi en de testapparatuur lenen tot de
eerstvolgende verenigingsavond tegen betaling van 50 eurocent per onderdeel. Voor het lenen van catalogi en
testapparatuur tijdens de vakantiestop geldt een aangepaste, maar wel erg aantrekkelijke regeling; Van de
laatste verenigingsavond in juni tot de eerstvolgende verenigingsavond in september (3 maanden) betaalt u
slechts 1 euro per geleend onderdeel.
Diegenen die ik op onze verenigingsavond van 18 juni niet meer spreek, wens ik een fijne zomervakantie toe
met veel zon en weinig regen.
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nieuwe uitgiften Nederland

Met het velletje Schiermonnikoog en het verzamelvel sluit Postnl de Waddeneilandenserie van Mooi Nederland
2019 af. Een paar Waddeneilanden zijn niet met een velletje vereerd. Zou dat betekenen, dat Postnl ook
volgend jaar met Mooi Nederland doorgaat? Naast de Waddeneilanden heeft Nederland trouwens nog wel wat
meer eilanden……
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------In Beleef de Natuur wordt op 11 juni het velletje Vlinders uitgebracht, op 16 september gevolgd door het velletje
Bomen en bladeren.
In het vlindervel zijn de kleine vos, het gentiaanblauwtje, de aardbeivlinder, de nachtpauwoog, de lieveling, het
groetje, de bruine vuurvlinder, het icarusblauwtje, de sint-jansvlinder en de phegeavlinder opgenomen.
Uiteraard moeten er nog meer vlinders op het velletje en dus met goed kijken zie je ook nog de
koninginnenpage (als rups en als vlinder), de kleine vos, de koperuil, de rauwmante, de grootavondrood en de
gehakkelde aurelia.
Het Bomen en bladeren toont aspecten van het bos, zoals een dampend beukenbos, een kring zomerlindes,
een verterend herfstblad, verkleurde bladeren van de ratelpopulier, de gewone es, de vrucht en bladeren van de
mispel, een herfstbladerentapijt, een solitaire linden en de bast van een ruwe berk. En om het velletje goed vol
te maken zijn er ook nog bladeren en takjes van een beuk, een zomereik, een Canadese populier en bladeren
van een veldesdoorn te vinden.

En omdat de natuur blijft boeien heeft Postnl op 20 mei een velletje Tuinvogels in Nederland uitgebracht.
Het laat de goudhaan (het kleinste vogeltje van Europa), de huismus, de koolmees, de pimpelmees, de
winterkoning en de roodborst zien.
Het is een mooi en rustig velletje geworden, waar de vogels goed op uitkomen. Dat komt mede door
gebruikmaking van de zentekentechniek. Na de schetsfase krijgen de vogels hun kleur door aquarelverf,
Japanse verfstiften en Oost-Indische inkt.
De vogelmotiefverzamelaars zullen dan ook blij zijn met dit velletje. Heel wat anders dan de Beleef de
natuurvelletjes. Wat een rommelige velletjes zijn dat weer geworden. Ik heb al vaker in de Nieuwsbrief mijn
onvrede geuit over velletjes, die echt helemaal vol gekliederd moeten worden.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nieuwe uitgiften komen zelden op post terecht. Ze zijn bij postagentschappen namelijk niet te koop.
Daardoor verdwijnen nieuwe uitgiften rechtstreeks in de postzegelalbums van de verzamelaars. Dan zou je
zeggen, dat je bij het ontwerpen van postzegels rekening houdt met je afzetgebied, namelijk de verzamelaars.
Kennelijk wordt de Nieuwsbrief niet gelezen door Postnl. Zij blijft ontwerpers toestaan om volledig los te gaan en
zich geen zier aan te trekken van de wensen van degenen, die de door hen ontworpen postzegels kopen.
Er wordt gedacht, dat die de postzegels toch wel kopen. Eigenlijk kan ik ze daar ook weer geen ongelijk in
geven.

Een fijne vakantie toegewenst en we zien elkaar weer in het nieuwe postzegelseizoen!!
Ton van der Wurff (Bronnen: Collect en Postnl)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------We gaan naar het buitenland!
Als geregeld leverancier van artikelen van onze nieuwsbrief heb ik hoofdzakelijk over de Nederlandse
postzegels geschreven. In een eerder bericht heb ik u al eens gevraagd waarover volgens u eens geschreven
zou moeten worden. Ik heb geen reacties mogen ontvangen. Natuurlijk zijn er altijd zaken te ontdekken en om
over te schrijven, ook over de Nederlandse filatelie.
Ondanks dat gegeven kies ik ervoor om over de grens te kijken. Het buitenland is nu eenmaal groter dan ons
eigen land. Vanzelf moet ik keuzes maken simpel omdat bij mij onvoldoende kennis aanwezig is om deze hele
wereld te overzien. Laat staan dat er voldoende kennis aanwezig is om daar aansprekend over te schrijven. We
beginnen bij onze buren, Duitsland.
Waar moet je aan denken als je Duitsland denkt te gaan verzamelen of reeds verzameld.
Naast Postfris ‘68 ben ik ook nog lid van de Duitsland vereniging. Ik kan u verzekeren dat alleen al dit land een
ongelofelijke bron van artikelen kan opleveren. Zo heb ik voor u de inflatieperiode van augustus 1916 t/m
december 1923 beschreven in de nieuwsbrieven van februari t/m mei 2018.
Het verzamelen van Duitsland is zo omvangrijk dat het verstandig is om keuzes te maken. Verzamelen is
sowieso het maken van keuzes. Je kunt niet alles doen. Dit geldt zeker voor dit verzamelgebied. Eerst een
kleine opsomming wat er onder Duitsland allemaal te ontdekken valt. We beginnen bij de voorlopers van het
Duitse Rijk.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Voordat het Duitse Rijk in 1871 gestalte kreeg was Duitsland een lappendeken van diverse staten.
Het grondgebied liep door tot ver over de huidige Pools-Russische grens heen tot zelfs in Letland aan toe.
Na de tweede wereldoorlog raakte Duitsland al het land ten oosten van de rivier de Oder als grondgebied kwijt,
zodat de huidig kaart er heel wat anders uitziet dan toendertijd. Op het bovenstaande kaartje ziet u hoe
Duitsland eruit zag aan het begin van de postzegeltijd. (Tip, vergroot de kaart op uw scherm en bekijk op die
wijze welke namen bij welke gebieden horen).
Duitse staten: deze bestaan uit koninkrijken, hertogdommen en stadsstaten, hierbij beperken we ons tot die
staten waar postzegels zijn uitgeven. Als u zich wilt storten op de voorfilatelie ofwel EO filatelie wordt de lijst van
Duitse Staten alleen maar langer. Binnen deze geschiedenis zijn er ook samenwerkingsverbanden ontstaan
zoals het Nord Deutsche Postbezirk (NPD).
Een van de eerste postdiensten van Europa, verzorgd door de Graven van Turn uur Taxis, heeft in grote delen
van Duitsland de postale diensten onderhouden. Al deze elementen gaat u de komende tijd tegenkomen in
deze serie. We volgen de Deutchland Special Catalogus.
Baden: tot 1918 Kurfürstendom tot 1806, daarna Grossherzogtum met eigen postzegeluitgifte tot
31 december 1871. Vanaf 1870 toegetreden tot de Duitse Bond

Beieren: vanaf 1806 Koninkrijk in 1815 toegetreden tot de Duitse Bond. Op 7-11-1918 werd de republiek
uitgeroepen en op 15-9-1919 zichzelf afficheerde als Volksstaat. Beieren (Bayern) heeft tot 31-3-1920 eigen
postzegels uitgegeven.

Bergedorf: Tot 1-1-1868 gezamenlijk bezit van de vrije Hanzesteden Hamburg en Lubeck, later bezit van
alleen Hamburg. Niet zo vreemd Bergedorf is tegenwoordig het zuidelijke deel van Hamburg.
Eigen postzegeluitgiften van 1861-1867

6

8e jaargang – nummer 6 – juni 2019

De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Braunschweig: Hertogdom had tot 1918 zijn eigen postale dienst. In 1866 lid geworden van de Norddeutscher
Postbezirk dat vanaf 1-1-1868 de postale diensten overgenomen heeft, dat leidde tot een overgang naar de
Duitsche Reichspost op 12-5-1871

Bremen Freie Hanzestadt: Daarbij behorend de exclaves Vegesack en Bremerhaven. Tegenwoordig is
Vegesack een stadsdeel van Bremen. Bremen had haar eigen postdienst tot 31-12-1867. Eveneens tot de
Noord Duitse Bond toegetreden in 1866. Vanaf 1-1-1871 toegetreden tot het Duitse Rijk

Hamburg Freie Hanzestadt: in 1866 toegetreden tot de Noord Duitse Bond met een eigen postdienst tot
31-12-1867. Vanaf 1-1-1871 deel uitmakend van het Duitse Rijk.

Fürstendom Hannover: vanaf 1814 koninkrijk met eigen postdienst. Vanaf 20-9-1866 maakt het deel uit van
Pruissen en is vanaf dat moment een Pruisische provincie.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Helgoland: een eiland in de Duitse bocht, in de Waddenzee. In 1714 door Denemarken veroverd, vanaf 1814
formeel een Britse kolonie tot 9-8-1890. Aanvankelijk was de postdienst onderhouden door Hamburg maar
vanaf juli 1866 namen de Britten de postdienst in handen. Vandaar ook de beeltenis van Koningin Victoria op de
postzegels. Helgoland behoorde vanaf 10-8-1890 tot het Duitse Rijk.

Dit is het eerste gedeelte over de Duitse Staten. Het vergt teveel pagina’s om alleen al over de Duitse Staten
alles in één nieuwsbrief te laten zien.
Jan Sangers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie
Naam correctie:
Dhr. R.G. van Hul uit Nieuwegein (zie Zegelaer april 2019) moet zijn: Dhr. R.G. Huls. Onze excuses voor deze
fout.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De redactie wenst u fijne zomertijd en tot de volgende Zegelaer nieuwsbrief in het nieuwe seizoen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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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