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De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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 oktober
veiling
19 november
veiling + algemene vergadering begroting
10 december*
veiling + (Kerst)verloting
Data verenigingsavonden 2020
21 januari
18 februari
17 maart*
21 april
19 meil
16 juni*

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

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 16 november 2019; zaterdag 11 april 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Na de zomerstop hebben veel leden de weg naar de Schalm weer gevonden. Het was dan ook, zoals
gebruikelijk, gezellig druk op onze eerste verenigingsavond van het seizoen 2019/2020.
Omdat de bestuursleden Alle en David nog volop genoten van de Zuid-Europese zon en ook Gert verhinderd
was, was het bestuur deze verenigingsavond danig uitgedund. Maar met een wat andere taakverdeling en met
behulp van enkele vrijwilligers (dank daarvoor) konden we toch de avond vlot doorkomen.
De loterij leverde voor menigeen een leuke prijs op. Ook werd er druk gesnuffeld in de stuiverboeken, een
groot aantal kavels wisselden tijdens de veiling van eigenaar en de eerste rondzendtassen werden door de
sectiehoofden in ontvangst genomen.
Ook voor de aankomende verenigingsavond in oktober heeft de veilingmeester weer een gevarieerde veiling
voor u klaar staan, zijn de stuiverboeken ter inzage, kunt u catalogi lenen bij onze bibliotheek of gezellig met
andere leden al dan niet over uw hobby bijpraten.
Hoewel het seizoen dus net begonnen is kijken we toch al vooruit.
Op zaterdagmorgen 16 november houden we van 9.00 uur tot 12.00 uur onze najaarsbeurs. U kunt een gratis
tafel reserveren bij Gert. Geen eigen tafel reserveren? Kom dan als bezoeker gezellig snuffelen bij de
standhouders.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Voor het volgende seizoen (2020/2021) zijn al diverse stuiverboeken ingeleverd. U kunt uw stuiverboeken
inleveren bij Gert of David. Maar u weet het: het gaat soms heel hard en vol=vol.
Om iedere maand weer een gevarieerde veiling aan u te kunnen aanbieden blijft onze veilingmeester Alle op
zoek naar leuk materiaal. Heeft u nog iets liggen? Lever het bij hem in.
De rondzenddienst is weer van start gegaan en de eerste tassen met rondzenddozen zijn onderweg naar de
deelnemers. Op dit moment hebben we nog enkele plaatsen vrij in de laatste doos. Dus heeft u nog boekjes
liggen, lever ze dan zo snel mogelijk in. Maar ook voor het volgende seizoen zijn we op zoek naar nieuwe
boekjes. Inleveren kan bij ondergetekende.
Ook deelnemer worden? Vraag even naar de mogelijkheden.
Voor de leden die supplementen, rondzendboekjes of andere postzegelbenodigdheden nodig hebben is
Stampie aanwezig op onze verenigingsavonden om uw bestellingen in ontvangst te nemen en te leveren.
Ik hoop u allen op dinsdagavond 15 oktober weer op onze verenigingsavond te ontmoeten.
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Koninklijk gezin
Op 1 september 2019 gaf Postnl een fraai velletje uit met vijf postzegels in de waarde “1” met de afbeeldingen
van koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane, die heden ten
dage het koninklijk gezin vormen. De foto’s, die voor de afbeeldingen op het velletje zijn gebruikt, zijn gemaakt
door fotograaf Erwin Olaf, die dit jaar zijn veertig jarig jubileum als fotograaf viert.

Wat natuurlijk meteen opvalt is, dat de koning op de foto nog geen baardje draagt. Er is trouwens al aan Postnl
gevraagd of de huidige W-A zegels nu ook vervangen worden door postzegels met een koninklijk baardje, maar
Postnl zegt dat nu nog niet te gaan doen.
Ton van der Wurff (bron Postnl).
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------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Duitsland vervolg (IV)
Nadat we in de vorige afleveringen alle Oud Duitse Staten, die postzegels hebben uitgegeven, hebben laten
zien, gaan we verder in deze gebieden kijken.
De vorming op 1 januari 1871 van het Deutsche Reich, waarin Pruissen de grootste, of in ieder geval de
sterkste partij was van alle “landen” die zich daarbij aansloten en de koning van Pruissen de eerste Keizer van
het Deutsche Reich geworden is.
We onderscheiden drie verschillenden perioden. 1871-1919 Deutsche Reich 1919-1933 Weimar republiek
1933-1945 Drittes Reich. In 1945 werd de Duitse staat handelsonbekwaam verklaard door de vier
overwinnaars. De Verenigde Staten, Groot Brittannië en Frankrijk bestuurden het westelijke deel en de
Sovjet Unie het oostelijke deel. Vanuit deze bezettingen zijn in 1949 de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse
Democratische Republiek (DDR) ontstaan.
Voor de liefhebbers van een uitgebreide beschrijving van deze geschiedenis kan ik de site
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Rijk aanbevelen. Deze site geeft heel veel informatie over de geschiedenis
en hoe het een en ander is ontstaan.
Het Duitse Rijk had ook de een aantal koloniën en postkantoren in het buitenland. Daar komen we later op
terug.
Laten we ons verder houden bij postzegels en de post. De eerste postzegels van het Duitse Rijk zijn die met het
Borstschild. Deze zegels zijn uitgevoerd in een z.g Prägedruk, in goed Nederlands reliëfdruk. Hierin
onderscheiden we twee typen; kleine Borstschild en grote Borstschild
Het onderscheid tussen deze twee
typen is helder. De kleine Borstschild
is gebruikt in twee uitgaven; Mi 1-11
en Mi 14-5. Het grote Borstschild is in
één serie gebruikt Mi 16-30. Deze
zegels staan ook flink in de
belangstelling van de Duitsland
verzamelaar en zijn zeer gewild.
De nummers 1-6 zijn in Thaler (30 Groschen= 1 Thaler) en de nummers 7-11 in Gulden (60 Kronen = 1 Gld) De
Thaler waardering werd gebruikt in het noordelijke deel en de Gulden in een aantal zuidelijke landen. In de
vorige bijdrage kunt u nog eens nalezen waar de diverse munteenheden gebruikt zijn. Vanaf 1875 is de
geldhervorming voltooid en gaan we verder met de Mark 1 Mark = 100 Pfennig(e)
De zegels met Borstschild zijn over het algemeen bij de verzamelaar bekend, daar gaan we verder geen
afbeeldingen plaatsen. Interessanter zijn de cijferzegels die door binnendiensten van de overheid gebruikt zijn.
Deze zijn wat moeilijker te verkrijgen. De meeste zegels zijn met pen ontwaard. Met een officieel poststempel is
de waarde van deze zegels dan ook flink hoger. Zeker de gestempelde zegels niet kopen
zonder keuringscertificaat. De laatste
zegels die aangemaakt zijn met de oude
munteenheden zijn uitgebracht in 1874.
2½ op 2½ Groschen en 9 op 9 Kreuzer. De
waarde van deze zegels waren gelijk. Hoe
de koers tussen deze twee eenheden
berekend werd is mij niet bekend
Hieronder deze twee laatste zegels uit het Gulden en Thaler tijdperk. Ter rechter zijde een z.g.
Ganzachenausschnitte. Deze uit briefkaarten of brieven uitgesneden zegels mochten op grond van een
verordening uit 1873 gebruikt worden om brieven te frankeren. Feitelijk zijn de waarden van deze zegels alleen
interessant als deze op brieven worden aangetroffen.
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------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------Nadat Duitsland overgegaan is naar de Mark zijn er twee series verschenen met Phennige. Deze zegels zijn
een rijksadelaar in een ovaal. Door de toenmalige druktechnieken, met name de kunst van het aanmaken van
de kleuren komen er de nodige kleurvariaties voor. Ook tandings- en formaatverschillen zijn hier binnen deze
serie te vinden. Het loont om hierbij een Duitsland Speciaal catalogus van Michel te gebruiken.
Over kleurverschillen te spreken is de cijferzegels in ovaal bestemd voor de binnendiensten een mooi
voorbeeld. Het sorteren op kleuren is en blijft een lastige zaak, ook met de catalogus erbij.

Het onderzoek doen naar tandings- formaat- en kleurverschillen is iets wat bijna bij alle series voorkomt. Dat
maakt het verzamelen van dit gebied tot een feest. Halveringen van zegels die voorkomen zijn allemaal
filatelistisch maakwerk en derhalve waardeloos. Er is een uitzondering. De Germaniazegel nummer 55 is
gehalveerd en voorzien van de violette stempel 3PF.Wil je deze zegel in je bezit
Hebben moet je diep in de buidel tasten. Deze zegel is afkomstig van het marineschip S.M. Vineta
aangemaakt wegens een gebrek aan 3 Pf zegels. Door 300
zegels te halveren ontstonden er 600 halve exemplaren van
deze zegel.
Bij deze serie van de Rijksadelaar in ovaal komen ook zegels
voor met een strookje aan de boven of onderzijde.
Een z.g. tussenstuk. Datzelfde treffen we ook aan bij de
daarop volgende serie. Vanuit de catalogus wordt gemeld
dat bij aanwezigheid van een strookje 20% van de waarde
met een minimum van € 2,50 gerekend dient te worden.
Ook een zoektocht naar plaatfouten in de tot nu toe getoonde
zegels kan verrassende resultaten opleveren. Ondanks dat de Michel Speciaal niet
volledig is om alle plaatfouten terug te vinden bied deze catalogus voldoende handvatten om hiernaar te
zoeken. Voor velen zal dit te ver gaan en dit vergt nogal wat specialisatie. Toch een voorbeeld.
Onder de C van Deutsche ziet u een kerf in de binnencircel. In
de catalogus staat dit vermeld als nummer 3.1a. het maakt nogal wat
uit of u een plaatfout of de gewone zegel in bezit hebt. In dit geval is
het verschil ongeveer € 300,-- in het voordeel van de plaatfout. Tip,
bekijk uw zegels heel goed om te bepalen of u mogelijk te maken
hebt met een plaatfout. In dit geval had ik de zegel aangeschaft als
de nummer 3 vanuit de catalogus. Na de ontdekking van deze
plaatfout bleek ik een uitstekende aankoop gedaan te hebben.
Bij het verzamelen van postzegels zijn mijn uitgangspunten; waarvoor zijn postzegels gemaakt en hoe laat je
dat zien? Zijn er nog andere elementen die je kunt laten zien? Postzegels zijn vooruitbetaalde gelden die
bestemd zijn voor postbestellingen. Daaruit ontstaan ook divers stempelmateriaal en ook de postwaardestukken
mogen we niet vergeten. Kortom, alles wat met postverzending te maken heeft is filatelie.
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------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

Zoals deze brief verzonden op 24-7-1887 vanuit Bad Nauheim naar Arnhem. Volgens het aankomststempel op
de achterzijde is deze brief reeds de volgende dag in Arnhem aangekomen. Blijkbaar was de ontvanger
overleden bij aankomst van deze brief en is dat ook kenbaar gemaakt aan de afzender. Het buitenlandtarief op
die datum was inderdaad 20 Pfennig voor een brief tot 15 gram. In die tijd waren er diverse tarieven naar de
diverse landen. Een brief naar bijvoorbeeld Noorwegen kostte 25 Pf.

Ook deze briefkaart of beter gezegd postwaardestuk is een mooie toevoeging in uw collectie. Deze kaart is op
3-4-1890 verzonden vanuit Euskirchen naar Stolberg. Het tarief bedroeg door heel Duitsland 5 Pf.
Volgende keer gaan we verder met de Germania zegels. Met deze zegels zou je zelfs een volledige
tentoonstellingscollectie kunnen samenstellen.
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.
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