De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

8e jaargang – nummer 2 – februari 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Marco Dijkhuizen 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 2020 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 2020 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.
Marco Dijkhuizen, Wilhelminalaan 5, 3451 HJ Vleuten, e-mail: marco@mdijkhuizen.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data verenigingsavonden 2020
18 februari
17 maart*
21 april
19 mei
16 juni*

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

15 september
20 oktober
17 november
15 december*

veiling + verloting
veiling
veiling + algemene vergadering begroting
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 11 april; zaterdag 28 november 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de voorzitter
Beste leden
Het was prima weer afgelopen dinsdagavond 21 januari geen sneeuw, ijs, stortbuien of wind en dus wisten ruim
40 leden de weg naar de Schalm te vinden voor onze eerste verenigingsavond in 2020.
Zoals gebruikelijk werden de laatste (postzegel)nieuwtjes met elkaar uitgewisseld, de stuiverboeken nageplozen
of er nog ontbrekende zegels voor de verzameling in zaten en had de veilingmeester weer een gevarieerde
veiling voor u verzorgd.
We hopen dat tijdens de verenigingsavond van 18 februari de weergoden ons ook zo gunstig gezind zullen zijn
zodat u zonder te glibberen en glijden door winterse weersomstandigheden, weer aanwezig kunt zijn op onze
verenigingsavond.
Ik zie u graag dinsdagavond 18 februari.
Janny Vierbergen-Eversen
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Waar vragen wij uw aandacht voor?
Algemene Ledenvergadering
Zoals gebruikelijk wordt tijdens de verenigingsavond van 17 maart de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Noteert u de datum vast in uw agenda, want u bent voor deze vergadering van harte uitgenodigd.
Contributiebetaling
Een groot aantal leden heeft de contributie voor 2020 al voldaan.
Voor wie dat nog vergeten is: de penningmeester ziet uw betaling graag zo spoedig mogelijk tegemoet (voor de
hoogte van de contributie en het banknummer, zie elders in deze Nieuwsbrief).
Contante betaling is ook mogelijk op de verenigingsavond.
Stuiverboeken
Voor het seizoen 2020/2021 zijn de eerste kratten met stuiverboeken al gevuld. Op dit moment is er nog ruimte
over voor uw boek(en), maar u weet het vol=vol. U kunt uw stuiverboeken inleveren bij David of Gert.
Boeken met kapotte zegels en zegels die niet naast elkaar maar over elkaar heen gestoken zijn, kunnen wij
helaas niet accepteren.
Postzegelbeurzen
Het lijkt nog ver weg maar voor we het weten is het april. Op zaterdag 11 april staat onze postzegelbeurs weer
op het programma. Van 9.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom, hetzij als bezoeker, hetzij als standhouder
op deze beurs.
Bij Gert kunt u een gratis tafel reserveren.
Rondzending
Diverse leden hebben voor het seizoen 2020/2021 al rondzendboekjes ingeleverd, maar de dozen zitten bij
lange na nog niet vol. Dus heeft u veel zegels over waar uw collega-verzamelaar misschien naar op zoek is?
Maak eens een rondzendboekje!
En wilt u zelf ook een rondzending ontvangen? Overleg dan even met Janny.
Veiling
Om iedere maand een veiling van zo’n 150 kavels voor u te verzorgen, heeft onze veilingmeester Alle
regelmatig aanvoer van kavels nodig. Hij blijft dus op zoek naar goede veilingkavels.
Heeft u iets? Neem dan contact met hem op.
Janny Vierbergen-Eversen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ledenadministratie
Mw. J.P. Koornstra - Vogel uit De Meern heeft haar lidmaatschap opgezegd.
Als nieuw lid hebben wij kunnen verwelkomen:
Dhr. E. Kroon uit Breukelen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--!
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Of je worst lust
In de Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht, komt al tientallen jaren een verkoper de tribunes langs met een
metalen bak, die aan een riem om zijn schouder hangt. Hij prijst zijn waar aan met een onvervalst Utrechts
accent: “Wors, warme wors”. In Utreg wordt namelijk zelden de laatste “t” uitgesproken.
Bij een wedstrijd zit ik naast mijn broer op de tribune en als de man langskomt vraag ik hem: “Wil jij wors?”.
Omdat op dat moment de bal vlak naast het doel wordt gejaagd en het publiek daarop reageert, verstaat hij me
niet en vraagt: “Wat zeg je?”. Als antwoord krijgt hij van mij: “Of je wors lus”.

Typisch Nederlands die rookworst en daarom als eerste op een uitgifte van de nieuwe serie: “Typisch
Nederland”, die de serie “Mooi Nederland” vervangt. Rookworst bij de zuurkool of zoals afgebeeld op het
velletje bij de snert met donkerbruin brood. En natuurlijk een rookworst van de Hema. Dat is wel de lekkerste en
de Hema is daar mee groot geworden.
Ton van der Wurff
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postzegelgereedschap
Een van de bekendste en meest gebruikte postzegelgereedschappen is de pincet. Met de pincet pak je de
postzegels op, waardoor je dat niet met je vingers hoeft te doen. Daardoor komt er geen vuiligheid, zweet of vet
op de postzegel. Ook wordt de gomlaag niet aangetast en de tanding niet beschadigd. Je houdt met een pincet
je postzegels onbeschadigd en schoon. Vergeet niet, dat je bij je zoektochten andermans postzegels moet
pakken en die wil zijn zegels ook graag onaangetast.
De postzegelpincet is er in verschillende uitvoeringen.
Allereerst de lengte. De meest voorkomende pincetten van zo’n 12 cm lang. Er zijn er echter ook van 15 cm
lang. Met een wat langere pincet kun je wat makkelijker hele series of een blok te pakken nemen.

Spits

Rond

Lepel

Dan de vorm. De pincet kan aan het uiteinde
spits, rond, lepel of schep zijn. Zie de plaatjes.
De een is erg handig met een spitse pincet,
maar een ander is bang, dat hij met die punt de
postzegels beschadigt. Een derde werkt het
liefst met een lepel, een vierde met een
schepmodel.
Er zijn twee soorten krommingen: een rechte
pincet en een gebogen pincet. Bij de gebogen
pincet is
het onderste deel wat naar voren gebogen. Met
een gebogen pincet houd je je hand meer
verticaal, met een rechte pincet meer
horizontaal.

Schep

Als vierde het materiaal. Er zijn
vernikkelde en roestvrijstalen
pincetten. Gebruik roestvrijstaal als
de pincet veel met water in
aanraking komt, bijvoorbeeld als je
de pincet regelmatig schoon wast
of hem bij het afweken gebruikt.

Schep gebogen

Schep recht

En als laatste de kleur. Vernikkelde
pincetten komen het meest voor,
maar daarnaast zijn er ook verguld en in het rood, zwart en blauw.
Maar uiteraard ook de prijs verschilt. Dat hangt af van het merk, maar
ook van de hier boven genoemde kenmerken. Winkelprijzen variëren
tussen € 3.20 en € 14.20.
Welke pincet moet je nu hebben? Dat is echt een persoonlijke keus. Welke pincet vind je zelf het fijnst om mee
te werken, daar gaat het eigenlijk om. Als je een pincet wilt aanschaffen, neem dan een stockboekje met wat
zegels mee naar de handelaar. Probeer dan een paar pincetten uit door er mee te werken. Neem daar rustig de
tijd voor. Bedenk, dat de pincet het meest gebruikte gereedschap is van een echte postzegelverzamelaar. De
meeste verzamelaars stoppen hun geld het liefst in postzegels, maar goed gereedschap is belangrijk bij het
uitvoeren van je hobby.
Let bij aankoop er ook op, dat een pincet genoeg veert. Je hebt van die slappe pincetten, waar je nauwelijks
een postzegel mee kunt oppakken.
Een pincet is net als een leesbril. Als je hem nodig hebt, is hij niet binnen handbereik. Ik heb dan ook meerdere
pincetten in huis.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor munten bestaan trouwens speciale
pincetten. Die zijn voorzien van een kunststoflaag
om de pootjes om de munt niet te beschadigen.
En tenslotte nog even dit. Eigenlijk is een pincet
een ontzettend handig stuk gereedschap en dus ook bij andere werkzaamheden inzetbaar. Ik vis er dingen mee
uit etuis, gebruik hem als schroevendraaier bij albums met schroeven, is hij hulp bij het vasthouden bij het
lijmen van hele kleine dingen, enz., enz. Eigenlijk is dat niet goed. Er komen braampjes aan de pincet,
lijmresten, pincetten worden verbogen of de vering gaat eruit. Je kunt de pincet er wel voor gebruiken, als je
voor je postzegels dan een andere pincet gebruikt.
Ton van der Wurff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moderne keerdrukken Nederland
Zowel voor de Juweel, SK en ST albums van Importa zijn drie speciale supplementen elk bestaande uit
1 pagina verkrijgbaar voor moderne Nederlandse keerdrukken. Ook de keerdrukken zelf zijn verkrijgbaar.

De supplementbladen bevatten de volgende keerdrukken:
K1:
4 keerdrukparen van NVPH 1461
K2:
4 keerdrukparen van NVPH 1487
2 keerdrukparen van NVPH 1521 en 1522
K3:
1 keerdrukpaar van NVPH 2570
2 keerdrukparen van NVPH 2580
1 keerdrukpaar van NVPH D64
2 keerdrukparen van NVPH 3587
Het K3 blad was al opgenomen in het Aanvullend supplement van 2017. Nu zijn ook de bladen K1 en K2
verschenen.
Verkrijgbaar zijn de supplementen K1+K2 voor hen die K3 al hebben en K1+K2+K3 voor hen die K3 nog niet
hebben. Daarnaast zijn de bladen zijn ook los verkrijgbaar.
(bron: Klomp)
U kunt bladen en keerdrukken bestellen bij Stampie.
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duitsland vervolg VII
Na onze vorige aflevering eindigden we in 1920, volop in de tijd van inflatiezegels. Deze inflatiezegels zijn in de
nieuwsbrieven van 2018-2 tot en met 2018-5 uitvoerig beschreven. In dat verhaal eindigden we met de
vergelijking van de inflatie-waarden en de nieuwe munt. Dat zag er als volgt uit. Op 1 december 1923 werd de
Rentemark ingevoerd. Één rentemark was gelijk aan 1000 miljard ofwel 1 biljoen Inflatie Mark.
Één Pfennig is daarmee gelijk aan 10 miljard Inflamarken. Iedereen was het erover eens dat het werken met
deze getallen onwerkbaar geworden was. Daarnaast, als er iedere veertien dagen grote prijsverhogingen
werden doorgevoerd, is dat onhoudbaar.
Weimar republiek
Na de val van het Duitse Keizerrijk in 1918, waarbij de Keizer Wilhelm II werd afgezet komen we in de periode
van de Weimar Republiek. Genoemd naar de stad Weimar waar de Duitse grondwet in 1919 zijn beslag kreeg.
In de republiek bleef de officiële naam Duitse Rijk gebruikt worden. De naamgeving van Weimar republiek werd
pas vanaf 1929 gebruikt. Veelal met een negatieve klank van de zijde van de Nazi’s, Conservatieven en
Communisten.
Daarentegen staat deze periode bekend in de Duitse geschiedenis als de eerste volledige democratische
periode. Deze democratische periode eindigde in 1933 nadat Adolf Hitler in een rap tempo van deze democratie
een totalitaire dictatuur gemaakt heeft.
Geldhervorming
Het valt te begrijpen dat een geldhervorming nogal ingrijpend is. Eerst ben je Miljardair en een dag later een
armoedzaaier. Om deze geldhervorming mogelijk te maken moesten er naast nieuwe munten en bankbiljetten
ook nieuwe postzegels verschijnen; de zogenaamde Rentemark uitgiften. Deze tijdelijke situatie heeft in
september/oktober 1924 geleid tot de invoering van de Reichsmark waarvan de waarde gelijk is aan die van de
Rentemark.
Dat heeft de Reichspost er niet van weerhouden meerdere postzegels uit te geven in de periode van de
Rentemark. Maar liefst 15 zegels in drie series zagen het daglicht.

RenteMark serie 1 december1923
Bij deze zegels onderscheiden we buiten de gebruikelijke varianten ook nog Plaat- en Walsdrukzegels. Het
onderscheid tussen deze twee drukvormen is simpel op te meten. Bij Plaatdruk is de beeldgrootte 19,9x21,5mm
Bij Walsdruk is dat 18,2x22,2mm. Raadpleeg voor de variaties de Deutchland Special Catalog van Michel.
Deze serie is ook in stroken van rolzegel uitgegeven. Als u een strook bezit van tenminste 11 zegels dan zijn
dat de rolzegels. Voor deze rolzegels bestaat een aparte waarde aanduiding.
De zegels bleven geldig tot 31-1-1928 en onbekend is hoeveel van deze zegels uitgegeven zijn.
De eerst verschenen serie in 1924 waren luchtpostzegels. In de Duitsland catalogus staan deze zegels gewoon
doorgenummerd bij de jaargangen en niet zoals b.v. in Nederland in een apart hoofdstuk. Deze zegels bevatten
een afbeelding van een houtduif. Bij deze serie moeten we alert zijn op het watermerk, staand of liggend.
Deze watermerk variaties komen vaker, bij meerdere series, watermerk
staand/liggend voor.
Een serie van vier verschillende zegels over het Rozenwonder,
gewijd aan de Heilige Elisabeth als, schilderij bekend van Oostenrijkse
schilder Moritz von Schwind verschijnt
op 25 februari 1924.
De Heilige Elisabeth is vooral bekend
van haar zeven goede werken. Deze
zeven werken zijn uitgebeeld in fresco’s van deze Oostenrijkse schilder.
1e hongerigen te voeden; 2e geef dorstige water; 3e kleed de naakten
4e plaatst de vreemdelingen; 5e bezoek de gevangenen; 6e bezoek de
zieken en als laatste 7e begraaf de doden.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al deze goede werken hebben een Bijbelse achtergrond. Als u hiervan
meer wilt weten ga dan naar http://www.goethezeitportal.de/wissen/topographische-ansichten/orte-kulturellererinnerung-wartburg/moritz-von-schwind-die-sieben-werke-der-barmherzigkeit-der-heiligen-elisabeth.html
Dezelfde postzegels verschenen in 1933 op
een blok, met opdruk 1923-1933. Ter gelegenheid
van tien jaar Duitse Noodhulp.
In maart 1924 verschijnt er een serie met de
afbeelding van de nieuwe Rijksadelaar.
Deze serie van zeven waarden bleef tot 31-7-1930 geldig om te gebruiken.
Ook hier weer kleur- en watermerk-variaties.
Fresco “bezoek de zieken”.

De verschillen in kleur zijn klein. In de
catalogus spreekt men van okerbruin
en bruinoker

Scan vanaf Stampworld, uitgifte van 1933

Mei 1924 verscheen er een serie waarin een beroemde Duitser werd geëerd, Heinrich von Stephan,
medeoprichter van de Wereldpostvereniging en eerste Generaal postmeester van de Duitsland.
Wat de wereldpostvereniging en Heinrich von Stephan voor de ontwikkeling van de internationale
postverbindingen hebben betekend is enorm. Lees de geschiedenis van de UPU er maar eens op na.
Binnen Duitsland zorgde hij voor eenheid van de tarieven binnen de deelstaten en was als eerste Generaal
Postmeester verantwoordelijk voor de reorganisatie die uiteindelijk tot één postdienst leidde. Voegde de
telegraafdienst samen met de posterijen. Ook introduceerde hij de telefoon aanzichtkaart. In 1872 richtte hij het
Museum voor Communicatie op. Uiteindelijk schopte hij het in 1875 tot minister
van Postdiensten. Wilt u meer weten over deze uitvoerige geschiedenis,
ga dan zoeken op internet.
Van deze Heinrich von Stephan zijn talloze postzegels over de gehele
wereld verschenen, niet in de laatste plaats zeker in Duitsland.

We sluiten af met de laatste serie die in 1924 is verschenen, een gebouwen serie. Achtereenvolgens zien we:
kasteel Rheinstein, Oud Keulen (linker over van de Rijn), Mariënburg en Dom van Speyer.

Als voetnoot kunnen we nog noteren dat later in 1924 nogmaals een serie van drie is verschenen met Heinrich
von Stephan.
Bronnen: Speciaal catalogus Duitsland (Michel), Wikipedia, Stampworld
Jan Sangers
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nationale en Internationale Postzegel- en Muntenevenementen
Wanneer?

Wat?

14-15 februari

Veiling Heritage Auction
Europe

15 februari

Apeldoornse Postzegel- en
Muntenbeurs

15 februari

Postzegelmanifestatie Noord

15 februari

Postzegelruilbeurs

22 februari

Verzamelaarsbeurs VV DRV

28-29 februari Winterstamps
6-8 maart

Internationale
Briefmarkenmesse

7 maart

Postzegelbeurs

14 maart

Veiling Leopardi

14 maart

Muntenveiling Jean Elsen et
ses Fils

Waar?
MPO-gebouw,
Energieweg 7,
IJsselstein
Wijkcentrum Het
Bolwerk, Ravelijn 55,
Apeldoorn
Sportcentrum De
Hullen, Centuurbaan
Zuid 6, Roden
Het Parochiehuis,
Gerberastraat 6,
Aalsmeer
Willisstee, Pieter
Joostenlaan 24, Wilnis
Hotel Van Der Valk,
Veenendaal

Hoe laat?

Kost dat?
Gratis toegang
en parkeren
Gratis toegang
en parkeren

10-16

Toegang vanaf
18 jaar € 4
Gratis parkeren

9:30-15

Gratis toegang
Gratis parkeren

9:30-10

Gratis toegang
Gratis parkeren

10-14

Toegang € 1
Gratis parkeren

Messe, Munchen (D)
Wijksteunpunt
Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1,
Uithoorn
Leopardi,
Rijssensestraat 203B,
Nijverdal
Tervurenlaan 65,
Brussel (B)

Gratis toegang

Bekijk altijd de website van het evenement voor eventuele wijzigingen.
Ton van der Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------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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