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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
17 september
15 oktober
19 november
10 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,
Hopelijk bent u, ondanks het soms extreem warme weer, de vakantieperiode goed doorgekomen.
De dagen worden korter en het leven wat zich in de zomerperiode voornamelijk buitenshuis afspeelde maakt
langzaam plaats voor het leven binnenshuis. De tijd om weer onze volle aandacht aan onze hobby te gaan
besteden komt er aan. Ik schrijf bewust volle aandacht want de aandacht voor onze hobby is nooit weg en ook
in de vakantieperiode ontkom ik niet aan filatelistische kriebels en zo kon het dus gebeuren dat ik op vakantie in
Roemenië bij een temperatuur van 34 graden op zoek ging naar het enige filatelistische winkeltje dat de stad
Cluj-Napoca rijk is om wat leuke Roemeense zegels te scoren. Het is me gelukt, ondanks het feit dat de
mevrouw achter de toonbank alleen Roemeens sprak en geen woord Engels, Duits of Frans verstond. Maar de
filatelistische taal blijkt iedereen te spreken en zo kon ik toch wat leuke nieuwe series voor mijn Roemenië
verzameling op de kop tikken.
Ook de andere bestuursleden hebben vakantie gehouden, maar tussen de bedrijven door werd er, zij het op
een laag pitje, overleg gepleegd en vergaderd om de start van het nieuwe seizoen voor te bereiden.
Dus

-

staat De Zegelaer weer voor u klaar op de site;
heeft de veilingmeester een voor-elk-wat-wils-veiling voor u klaar liggen;
kan de rondzending van start gaan met nieuwe rondzendboekjes;
is er nagedacht over prijsjes bij de komende loterijen;
zijn de laatst binnengekomen stuiverboeken in de kratten gedaan en
gaan we op zoek naar uitbreiding/verversing van de bibliotheek.

U ziet het, we hebben niet stil gezeten tijdens de zomervakantie en ik hoop u op dinsdag 17 september gezond
en wel op onze verenigingsavond te mogen begroeten.
Janny Vierbergen-Eversen
voorzitter
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Beste Leden,
Het is nog even weg, maar de datum van de verenigingsavond in december is gewijzigd.
Het is dinsdag 10 december geworden (i.p.v. 17 dec).
Met vriendelijke groet,
David Koopman
secretaris
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Beste Leden,
Als bijlage bij deze nieuwbrief ontvangt u een uitnodiging voor het ‘open huis’ van het KNBF Bondsbureau op
14 september. Deze uitnodiging is gericht aan het bestuur èn de leden van onze vereniging.
Met vriendelijke groet,
David Koopman
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Openbaar vervoer
Op 19 augustus heeft Postnl twee velletjes uitgebracht met het thema Openbaar Vervoer in Nederland – Toen
en Nu. Het ene velletje bestaat uit zes zegels met de waarde “1”, het andere velletje heeft zes zegels met de
waarde “internationaal 1”
.

De zegels laten OV-materieel zien van vroeger en van nu. Zo zien we de Koploper trein, de CSA stadsbus,
de dieseltrein, de SNG sprinter, de Leyland-Verheul streekbus, de MAT ’64 trein, de e-bus, de Amsterdamse
Bolkop tram, de veerpont en de metrotrein M5.
Op de achtergrond een beeld van een beginpunt met de bijbehorende bestemming met bovenin de namen
ervan en linksboven het type OV. Het achterste deel van het materieel is over het beeld van het beginpunt
geplaatst, het voorste deel over de bestemming. De achtergrondkleuren zijn steeds bruin, blauw, groen of
zwartwit.
Op de rand van het vel staan Nederlandse plaatsnamen.
Ton van der Wurff
Bron: Postnl
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Beleef de Natuur
In de serie Beleef de Natuur verschijnt op 16 september een velletje met als thema Bomen en Bladeren. Het
velletje bestaat uit 10 verschillende zegels met de waarde”1”.

Van links naar rechts op de bovenste rij: herfstig beukenbos, zomerlinde, vaniteit en vergankelijkheid,
ratelpopulier, gewone es; idem onderste rij: mispel, dik tapijt herfsttinten, linde, nat beukenbos, ruwe berk.
Ton van der Wurff
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------Postzegelcatalogus Nederland
Op 11 september a.s. komt de NVPH catalogus Postzegels van
Nederland en overzeese gebieden 2020 uit. De NVPH is de
Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren.
Dit keer is het weer de beurt aan de Speciale Catalogus. Dat is
de uitgebreide en dan ook dikke versie van deze Nederland
catalogus. Sinds kort komt deze om de twee jaar uit. Volgend
jaar komt dan weer zijn kleinere broer.
De winkelprijs van deze Speciale Catalogus is
€ 35.90. Als lid van de vereniging betaalt u bij Stampie slechts
€ 31.40.
Als u hem vóór 12 september bestelt, dan neem ik hem op de
verenigingsavond voor u mee. Bestellen kan via e-mail
info@stampie.nl of telefoon 06-28125774 (spreek eventueel een
bericht in).
Bestellen na 11 september kan ook, maar dan krijgt u hem op
een later tijdstip.
Stampie – Ton van der Wurff
Bron: NVPH
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------We gaan naar het buitenland! Deel II
Duitsland vervolg: we zijn geëindigd met het tonen van Helgoland. Om door te gaan met het lijstje komt nu
Lubeck aan de beurt.
Lubeck: Vrije en Hanzestad, gelegen in Noord Duitsland aan de Oostzee.is in 1866 toegetreden tot de Noord
Duitse Bond. Eigen uitgifte van postzegels tot 1868, waarna de postdienst werd verzorgd door de NDP
(Norddeutsche Post). Vanaf 1-1-1871 opgegaan in het Deutsche Reich.

Mecklenburg-Schwerin: vanaf 1621 een Hertogdom en vanaf 1815 een Groot Hertogdom met een eigen
postdienst. Vanaf 1856 tot en met oktober 1867 eigen postzegels uitgegeven. Vanaf dat moment overgegaan
naar de NDP (Norddeutsche Post). Op 1-1-1871 opgegaan in het Duitsche Reich.

Mecklenburg-Strelitz: een wat kleiner Hertogdom vanaf 1701 aan de zuid-oostzijde van het voorgaande
Hertogdom. Heeft korte tijd zelf postzegels uitgegeven in 1864.Vanaf 1-7-1867 opgegaan in de NDP. En vanaf
1-1-1871 deel uitmakend van het Deutsche Reich.

Graafschap Oldenburg: vanaf 1777 een Hertogdom en vanaf 1815 zichzelf als Groot Hertogdom mogen
noemen. Eigen postzegels vanaf 1852 tot en met 1867. Op 1-1-1868 toegetreden tot NPD. Vanaf 1-1-1871 deel
uitmakend van het Deutsche Reich.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Pruissen: Oorspronkelijk een Hertogdom en vanaf 18-1-1701 een Koninkrijk met een eigen postdienst vanaf
1646 tot 31-12-1867. Postzegeluitgiften lopen van 1850 t/m 31-12-1867. Ook Pruisen trad op 1-1-1868 toe tot
de Nord Deutscher Bund. Pruissen, als een van de machtigste staten van Duitsland, is ook een van de
grondleggers van het Deutsche Reich op 1-1-1871

Sachsen: Koninkrijk van 1806-1918, daarna een republiek. Eigen postdienst tot 31-12-1867. Trad in 1866 toe
tot de Nord Deutsche Bund. En vanaf 1-1-1871 het Deutsche Reich.

Schleswig-Holstein en Lauenburg: Hertogdom Schleswig en Holstein met een eigen postdienst tot 31-12-1867;
daarbij vanaf 1-1-1867 samengegaan met de postdienst van Pruissen. Vanaf 12-1-1867 een Pruissische
provincie. Eigen postzegeluitgaven 1850-1865
Hertogdom Lauenburg gaat samen met de postdienst van Holstein. Vanaf 17-11-1865. Wordt ook op 31-121867 samengevoegd met de Pruissische postdienst. Lauenburg is vanaf 13-9-1865 een personeelsunie
aangegaan met de Preussische monargie.
(Een personele unie is een constructie waarbij twee of meer staten hetzelfde staatshoofd hebben maar ieder
van deze ten minste de juridisch onafhankelijk zijn. Een personele unie dient niet te worden verward met een
federatie zoals de Verenigde Staten, die als één enkele staat wordt beschouwd)

Thurn und Taxis: een vreemde eend in de bijt. De graven van Thurn und Taxis zijn in 1489 een eigen postdienst
begonnen die uitgroeide tot de grootste in Europa. De postdienst was o.a. actief in Italië, Oostenrijk, Hongarije
en Duitsland.
In het noordelijke deel van Duitsland met de
Het zuidelijke deel Munt Gulden (Kreuzer)
Thaler (Silbergroschen) munt waren ze actief in:
Keurvorstendom Hessen
Groothertogdom Hessen
Groothertogdom Sachsen-Weimar-Eisenach
Hertogdom Nassau
Vorstendom Reuss/Schleiz
Landgraafschap Hessen-Homburg
Vorstendom Reuss/Gera
Freie stadt Frankfurt am Main
Vorstendom Schwarzburg-Sondershausen
Hertogdom Sachsen-MeiningenHildburghausen
Hertogdom Sachsen-Coburg-Gotha
Vorstendom Schwarzburg-Rudolfstadt
Hertogdom Sachsen-Meiningen-Hilderghausen
Vorstendom Hohenzollern-Hechingen
Amt Coburg
Vorstendom Hohenzollern-Sigmaringen
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Vorstendom Lippe-Detmond
Freie Hanzestadt Bremen
Freie Hanzestadt Hamburg
Freie Hanzestadt Lübeck
Deze opsomming van staatjes geeft al aan wat voor lappendeken Duitsland was voor de eenwording in 1871

Württemberg:Koninkrijk en vanaf 1-1-1806 een republiek met eigen postdienst. Vanaf 1851 de eerste
postzegeluitgifte.
Als een van de laatste “landen” trad Württemberg toe tot de Deutsche Bund. Om al deze staten in de
geschiedenis van Duitsland goed weer te geven is feitelijk een totale geschiedkundige verhandeling nodig.
Om u as postzegelverzamelaar niet onnodig te vermoeien laat ik deze verhandeling achterwege. Voor de
belangstellenden is er voldoende informatie op internet en vanuit geschiedenisboeken terug te vinden om zelf
enige studie te doen naar deze geschiedenis.
Württemberg heeft vanaf 1902 het gebruik van postzegels van het Duitsche Reich toegelaten waarbij
mengfrankeringen voor kunnen komen. Pas vanaf 1-4-1920 is het gebruik van reguliere eigen postzegels
beëindigd.Dat gold niet voor de dienstzegels die tot en met 1923 uitgegeven en gebruikt zijn.

Norddeutscher Bund (Norddeutscher Postbezirk): de door de NDP uitgegeven zegels waren, met
uitzondering van de z.g. Stadtpostmarke Hamburg en bezettingszegels geldig in het gezamenlijke
Norddeutscher Bund. In de periode 1-1-1868 tot aan 1-1-1872. Daarna gingen de postale diensten volledig over
naar het Deutsche Reich.
De bezettingszegels waren bestemd voor het bezette gebeid in Frankrijk, maar alleen voor het postdistrict Elsas
en Duits Lotheringen. Deze zegels zijn uitgeven van 24-3-1871 tot 1-1-1872.

Door logistieke omstandigheden heb ik deze keer gebruik gemaakt van scans uit de catalogus van
Stampworld.com
Deze internetcatalogus heeft van alle landen van de wereld afbeeldingen en prijsnotaties in het bestand.
Een aanrader voor diegenen die iets wil opzoeken waarvan hij of zij geen catalogus heeft. De site is te bereiken
onder stampworld.com Hiervoor moet u wel een account aanmaken. Kost niets.
Jan Sangers
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ingekomen bericht
Van de Verzamelvereniging De Ronde Venen ontvingen wij onderstaand bericht:
Bij deze wil ik u meedelen dat de bijeenkomsten van de Verzamelvereniging De Ronde Venen
niet meer in het Oude Parochiehuis zullen zijn.
Met ingang van onze eerste clubavond, 11 september, zullen wij onze activiteiten houden in
De Willistee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR Wilnis.
Hartelijke groeten,
Nico Helling.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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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