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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 3e 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
19 november
10 december*

veiling + algemene vergadering begroting
veiling + (Kerst)verloting

Data verenigingsavonden 2020
21 januari
18 februari
17 maart*
21 april
19 mei
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
Beste leden
Ondanks het feit dat er op onze verenigingsavond van oktober vele kilometers lange files stonden, was de
opkomst van de leden zoals gebruikelijk zeer goed en mochten wij zelfs weer een nieuw lid begroeten.
Welkom de heer J. van de Wiel.
Ter herinnering:
Onze postzegelbeurs staat op zaterdagmorgen 16 november a.s. van 9.00 uur tot 12.00 uur genoteerd.
U bent natuurlijk als bezoeker van harte welkom om te zoeken naar dat ene ontbrekende zegeltje of velletje.
Wilt u zelf ook eens proberen om uw overtollige zegels aan de man/vrouw te brengen dan kunt u nog een gratis
tafel reserveren bij Gert Berrens.
Op de aankomende verenigingsavond van dinsdag 19 november a.s. vragen wij uw aandacht voor een korte
Algemene Vergadering om de begroting voor 2020 met u door te nemen.
Verderop in deze Nieuwbrief vindt u de uitnodiging en agenda voor deze vergadering.
Om iedere maand weer een gevarieerde Postzegelveiling van 150 kavels voor u te maken is onze
veilingmeester Alle op zoek naar goed veilingmateriaal en hij ziet met belangstelling uw kavels tegemoet.
Nu de dagen weer korter worden en het weer ervoor zorgt dat we lekker binnen bij de warme kachel blijven
zitten is het misschien een idee om voor het seizoen 2020/2021 onze dubbele zegels in een stuiverboek te
steken. David en Gert hebben al diverse stuiverboeken voor het nieuwe seizoen binnengekregen. De eerste
kratten zijn dus al gevuld. Wilt u zeker zijn van een plekje in één van de overige kratten? Lever dan zo snel
mogelijk uw boeken in.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ook vragen we u nogmaals uw medewerking om op de verenigingsavonden per keer maar maximaal 2
stuiverboeken naar uw tafel mee te nemen zodat uw medeclubleden - die misschien wat later binnenkomen niet voor lege kratten komen te staan en ook zij de kans krijgen om in de boeken te snuffelen.
De eerste dozen van de rondzending voor dit seizoen zijn reeds bij de deelnemers geweest en diverse
deelnemers hebben daar al leuke aanvullingen voor hun verzameling in gevonden. Wilt u ook deelnemen aan
de rondzending? Neem dan even contact met mij op. Ook nieuwe boekjes blijven nog steeds welkom.
Tot slot maak ik u er alvast op attent dat de verenigingsavond in december niet zoals gebruikelijk op de 3e maar
op de 2e dinsdag van de maand zal plaatsvinden. Dus: zet alvast dinsdag 10 december 2019 in uw agenda.
Mocht ik u niet op de beurs van zaterdag 16 november a.s. treffen dan hoop ik u in ieder geval op de
verenigingsavond van dinsdag 19 november te zien.
Janny Vierbergen-Eversen
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------In memoriam de heer G.J.A. Tummers 18-02-1935 – 14-10-2019
Met ontsteltenis moesten wij vernemen dat ons gewaardeerd lid de heer G.J.A. Tummers op 14 oktober jl. op
84-jarige leeftijd is overleden.
De heer Tummers was vanaf 1982 lid van onze vereniging. Als het maar enigszins mogelijk was bezocht hij
onze verenigingsavonden om daar met medeverzamelaars enthousiast te snuffelen in onze stuiverboeken of
te bieden op een veilingkavel.
Wij zullen de heer Tummers binnen Postfris ‘68 missen en hebben hem tijdens de verenigingsavond van 15
oktober herdacht.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Algemene vergadering
Het bestuur van Postfris ’68 nodigt alle leden van harte uit om de algemeen ledenvergadering over de begroting
voor 2020 bij te wonen. Op deze avond wordt u een kop koffie of thee aangeboden. Onderstaand vindt u de
agenda voor deze vergadering.
Agenda voor de Algemene Vergadering van Postzegelvereniging Postfris ’68 op dinsdag 19 november 2019,
aanvang 20:00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.

Opening.
Mededelingen.
Begroting 2020
Rondvraag.
Sluiting.

Ad 3. De begroting vindt u in de bijlage van de nieuwsbrief.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenadministratie
Als nieuw lid hebben wij kunnen verwelkomen:
Dhr. J. van de Wiel uit Woerden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Persoonlijke postzegels
Met enige regelmaat brengt Postnl de zogeheten Persoonlijke Postzegels uit. Hier een kleine greep uit
de uitgiften van voorbije maanden.
Om maar meteen met een dure uitgifte
te beginnen: de koning en de koningin
afgebeeld op 24 karaats gouden
postzegels in een gelimiteerde oplage
voor een prijs van € 50 per stuk.
Uitgegeven t.g.v. het 40 jarig jubileum
van fotograaf Erwin Olaf. De postzegels
zijn gemaakt van staatsieportretten van
Olaf.
Ook op deze zegel de koning nog
zonder baard.
Het velletje met afbeeldingen van het
koninklijk gezin heb ik de vorige keer al
laten zien.
Het speciale jubileumlogo van 50
jaar Pinkpop siert dit velletje van
vijf dezelfde zegels. De “1” en
“NEDERLAND” zijn in goud
gedrukt om de zegel nog wat
extra cachet te geven.
Verder staan op het velletje een
beschrijving van het popfestival
en foto- en promotiemateriaal uit
de 50-jarige historie.
Het velletje zag op 15 april het
levenslicht.
Verder zijn er een aantal
Beurszegels uitgegeven.
Beurszegel 2019 nummer 3, 4 en
5 Nationale tentoonstelling in
Gouda met resp. Stichting Pro
Filatelie met filatelistische
voorwerpen, Filatelistenvereniging IJssel en Lekstreek met monumenten uit die streek en Stichting
Brievenbeurs met Goudse grachten.

Beurszegels 2019 7 en 8
Internationale tentoonstelling
Essen met Europese vogels resp.
zwaluwen en uilen.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Op 23 juli 2018, 3 september 2018, 1 november 2018, 8 februari 2019 en 3 mei 2019 verschenen
velletjes met als thema 50 jaar Fabeltjeskrant.
Achtereenvolgens: Meneer de Uil, Jodokus de Marmot, Momfer de Mol, Gerrit de Postduif, Juffrouw

Ooievaar, Harry de Lepelaar,Meindert het Paard, Ed en Willem Bever en Truus de Mier

Ton van der Wurff
(bron: Postnl)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------DAVO albumbladen Nederland
Eind november zullen ze weer beschikbaar komen: de supplementen van DAVO voor het Nederland
album.
Stampie kan ze met een leuke clubkorting aan u leveren.
Bestel ze nu, dan neem ik ze op de clubavond van december voor u mee.
Cadeautje nodig voor een verzamelaar?
Bij Stampie kunt u terecht voor verzamelbenodigdheden van alle bekende merken. En uiteraard krijgt
u ze met clubkorting. Loepjes, plakkers, albums en albumbladen, insteekboeken, klemstroken,
catalogi, insteekkaartjes, pincetten, pergamijnzakjes, munthouders, enz. Maar ook nieuwtjes van de
gehele wereld.
Wilt u iemand iets geven, maar u weet niet wat, dan is er nog de cadeaubon van Stampie in elke
gewenste waarde.
Speciale aanbieding
Davo Nero FF insteekboeken met maar liefst 24 zwarte bladzijden = 48 bladen. Het boek is groot
23x30½ cm (bxh).
Normale winkelprijs € 20 per stuk. Tot en met 31 december 2019 bij Stampie voor slechts € 16.50 per
boek.
Stampie
Ton van der Wurff

info@stampie.nl
06-28125774
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Duitsland vervolg V
Voordat ik met de beloofde Germania series ga beginnen wil ik u eerst laten kennismaken met hoe retourpost
werd behandeld als de afzender niet bekend is.

Op het lila kastjestempel zien we de opmerking “absender unbekannt”
Speciaal voor de wettelijke mogelijkheid dat dan door de post de brief
geopend mocht worden zijn er ovale stickers aangemaakt met de
tekst Zur ermittelinung des absenders. (voor het bepalen van de
afzender) Ook deze stickers komen voor in uw catalogus te vinden
onder Retourmarken.
Naast de al eerder genoemde gebruiksvormen van postzegels
zien we nog meer toepassingen zoals een ontvangstbewijs dat
gebruikt werd binnen het betalingsverkeer.

Vergelijkbaar met onze Giro
kaarten.
Ook pakketten hebben
daarvoor bestemde postale
aanduidingen. Z.g pakketpost
Hieronder een mooi voorbeeld van
een dergelijke verzending.
Verzonden vanaf Frankfurt am Main
op 6-3-1909. De stempels die op
dit stuk voorkomen maken het al
interessant.

Verzoneden

Het paarse stempel geeft aan dat het aanvankelijk als poststuk verzonden is maar door de grootte aangemerkt
is geworden als postpakket. Het pakket is per trein gegaan via het station Emmerich naar Amsterdam. Het
gewicht is 2kg en de hoeveelheid postzegels, op de achterzijde bevinden zich ook nog
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------twee zegels van 20 Pf, zodat in totaal 80 Pf aan frankeerwaarde geplakt is, de zegels zijn voorzien van een
firmaperforatie BS. Er valt genoeg te ontdekken op alleen al dit postpakket bewijs.

Voordat we de ongelooflijke diversietijd van de Germaniazegels gaan zien eerst nog een stukje geschiedenis.
Waar komt de naam van Germania vandaan? En wie is die vrouw op de afbeelding? Of is het een
fantasievoorstelling die we op het zegelbeeld zien.
De Germania , geschreven door de Romeinse historicus Publius Cornelius Tacitus rond 98 AD en
oorspronkelijk getiteld over de oorsprong en situatie van de Duitsers ( Latijn : De Origine et situ
Germanorum ), was een historisch en etnografisch werk over de Germaanse stammen buiten het Romeinse
rijk . Dit boek is het eerste geschrift dat de naam Germania gebruikt voor het gebied ten noord oosten van het
Romeinse Rijk.

Naast de kaart een foto van de actrice Anna Füring. Haar beroemdheid heeft ze onder meer te danken aan het model
staan voor de afbeelding op de Germaniazegels
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------In totaal zijn er 62 Germaniazegels genummerd in de catalogus. Met alle kleur- druk- en watermerkverschillen
komen we op 155 exemplaren in alleen het Deutsche Reich. Daarboven zijn nog de 16 postzegelboekjes met
vele combinaties met reclames en samenhangenden met of zonder tussenstrook. Hierbij zijn de drukfouten nog
niet meegenomen. De nodige postwaardenstukken, ook wel briefkaarten genoemd komen in vele variaties voor.
Ook de Ausländerpostambten hebben de Germania zegels gebruikt. Het gaat om ongeveer 100 verschillende
exemplaren. Een prima onderwerp om hierover een motiefverzameling samen te stellen.

De eerste serie was nog met de aanduiding Reichspost. De daaropvolgende serie als Deutsches Reich. Gelijk
zien we bij de 3 Pfennig het kleurverschil tussen de twee zegels. Tijdens de eerste wereldoorlog was er gebrek
aan vele zaken waaronder ook papier. Dat leidde ertoe dat er sprake was van een vredesdruk en oorlogsdruk.
Soms is het lastig te zien aan de afbeelding met welke druk we te maken hebben. Bij postfris is dat redelijk
eenvoudig. Echter bij gestempeld is het handig om ook te kijken naar het datumstempel. Hieronder wat de
Michel erover aangeeft. Vredesdruk 1905-1913 Oorlogsdruk 1915-1919.

.

Germaniazegels komen ook voor met
scheepspoststempels.
Een voorbeeld van de lijndienst van
Hamburg
Hamburg naar Zuid Amerika met als
datum 15-5-1909.
Ook is de postzegel uitgegeven als
de zegel met de opdruk 5 Mark.
Het normaaltarief voor een
Brief in Fernverkehr was tijdens het
verschijnen van deze zegel 10 Pfennig. De meeropbrengst kwam
ten goede aan de oorlogsinvaliden.
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De postzegelboekjes mogen zeker niet vergeten worden. Ook daarin vinden we een grote diversiteit, zoals met
paskruisen en reclames en niet te vergeten de samendrukken zoals in onderstaand veldeel van waaruit de
boekjes gemaakt zijn.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Het hele verhaal, over deze in mijn ogen een van de mooiste langlopende series, is hiermee nog niet volledig
verteld. Dit artikel verdient ook wat afbeeldingen van kantoren in het buitenland en van de bezettingszegels uit
de 1e wereldoorlog. Na de 1e wereldoorlog is in verdragen vastgesteld welke gebieden onder wiens bestuur
komen te staan. De z.g. volksstemmingsgebieden zoals Allenstein, Opper Silezië, Saargebied en Schleeswijk.
Hierbij aangetekend dat in Schleeswijk en Opper Silezië geen Germaniazegels zijn uitgebracht. In de Duitse
koloniën zijn geen Germaniazegels gebruikt.

Duitse Oostfront

Bezet Polen

Saargebied

Duitse Westfront

Bezet België

Bezet Roemenië

Allenstein

Freie stadt Danzig

Duitse post Marocco

Duitse Post China

Duitse post Turkse Rijk

Ondanks dat in dit korte overzicht lang niet alles getoond is hoop ik u op een idee gebracht te hebben van een
relatief goedkope verzameling die met deze zegels opgezet zou kunnen worden.
Bronnen: Wikipedia, Speciaal katalogus Michel Duitsland, Stampworld.com.
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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