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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 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 2023 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 2023 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 graag 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 voorjaar 2023 (onder voorbehoud) 

21 februari  veiling + lezing 
21 maart * veiling + verloting  
18 april  algemene vergadering + veiling 
16 mei  jubileumveiling 
20 juni *  veiling +verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 14.30 uur: Zaterdag 1 april 2023. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Inleveren kopij volgende Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ‘68 uiterlijk zaterdag 4 maart a.s. 
Adres: redactie.deZegelaer@hetnet.nl. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

De griep en wat andere ongemakken zorgden ervoor dat op 17 januari diverse (bestuurs-)leden wegens ziekte 
verstek moesten laten gaan. Maar ondanks dat werd de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar druk bezocht. 
Met wat schuiven van taken konden toch alle geplande programmaonderdelen doorgang vinden. Zo werd er 
druk gesnuffeld in de stuiverboeken, bemachtigde men veilingkavels voor een leuk prijsje en gingen diverse 
leden met een potje honing van onze imker Harry of met een ander leuk loterijprijsje naar huis. 
Hopelijk is op 21 februari de griepepidemie voorbij, iedereen hersteld van alle andere ongemakken en zit de 
zaal weer vol. 

Bezoekers van de verenigingsavond van januari, die de Zegelaer van A tot Z hadden doorgelezen, zal het 
ongetwijfeld opgevallen zijn dat we afgeweken zijn van hetgeen op de eerste bladzijde bij de agenda vermeld 
stond. 
In tegenstelling tot wat er vermeld stond -namelijk alleen een veiling- was er die avond ook een verloting.  
Dank aan Anna-Marie die op de valreep nog voor leuke prijsjes heeft gezorgd. 
Waarom hebben we de agenda aangepast? Het aanpassen van de agenda werd o.a. veroorzaakt door het feit 
dat we in februari een lezing op het programma hebben staan. Maar wees gerust er zal op deze avond nog 
voldoende tijd overblijven om te snuffelen in de stuiverboeken, te bieden op veilingkavels en de laatste 
(postzegel)nieuwtjes uit te wisselen. Een andere oorzaak van het aanpassen van de agenda is het feit dat we 
de algemene vergadering niet in maart maar in april hebben gepland vanwege drukke werkzaamheden van 
enkele bestuursleden. 

Ik zie u graag op 21 februari. 

Blijf gezond allemaal. 
Janny Vierbergen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Lezing 
 

 
 
Het is een hele tijd geleden dat wij u een lezing konden aanbieden. Tijd dus om dit toch interessante onderdeel 
weer eens op te pakken. 
Tijdens onze verenigingsavond van 21 februari zal Jan Sangers een lezing voor ons verzorgen over het 
onderwerp waarover hij in onze Zegelaer van januari al publiceerde, namelijk Zentraler Kurierdienst, een 
stukje DDR postgeschiedenis. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Jubileum 
De jubileumcommissie heeft druk vergaderd en het raamwerk voor de viering van ons 55-jarig bestaan ligt klaar. 
Nu de invulling nog. 
We gaan er van uit dat u allemaal zaterdagmiddag 30 september 2023 in uw agenda heeft genoteerd. 
Het spreekt vanzelf dat u tegen die tijd van ons een officiële uitnodiging krijgt, maar wij zijn heel erg 
nieuwsgierig wie er komt en wie eventueel een partner meebrengt.  
Dat mag u ons nu al laten weten via janny@vierbergen.nl 

Expositie 
Tijdens de lustrumvergadering werd het idee geopperd om in oktober een expositie te houden. 
Dat kan natuurlijk alleen als er voldoende belangstelling voor bestaat. 
Heeft u een leuke en/of aparte verzameling en wilt u die aan uw mede-clubleden laten zien, meldt u dan aan. 
Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Janny. 

Jubileumveiling  
In een vorig nummer vertelden wij u al dat onze veilingmeester een jubileumveiling wil verzorgen. 
Dat kan natuurlijk alleen als er voldoende goede kavels voor zo’n veiling aangeleverd worden. 
Wacht niet te lang met inleveren want wij zouden deze veiling graag in mei willen realiseren. Veilingmeester Alle 
ziet met belangstelling uw kavels tegemoet.  

Veiling 
Los van een jubileumveiling gaan onze maandelijkse veilingen gewoon door en dus heeft onze veilingmeester 
Alle voor februari weer een “gewone” veiling voor u klaar liggen.  
De kavels zijn ter plekke in te zien en de veilinglijst vindt u zoals gebruikelijk bijgevoegd bij deze Zegelaer. 
Voor onze maandelijkse veilingen zijn kavels natuurlijk nog steeds welkom.  
Inleveren kan bij onze veilingmeester Alle. 

 
De Stuiverboeken  
Ook de kratten met stuiverboeken zullen op deze avond op de tafels staan en ondanks dat tijdens de lezing het 
licht even uit zal gaan blijft er voldoende tijd over om op zoek te gaan naar dat ene ontbrekende zegeltje. 
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De kratten met stuiverboeken van onze collega’s uit Uithoorn zijn in februari voor het laatst te raadplegen. In 
maart hopen wij de boeken van onze collega’s uit Mijdrecht te kunnen presenteren. 
Voor het volgende seizoen zijn de eerste vier kratten al gevuld. Wacht dus niet te lang met het inleveren van uw 
stuiverboeken, want vol=vol.  
Heeft u vragen of wilt u stuiverboeken inleveren neem dan even contact op met Gert of David. 

De Bibliotheek 
Wij beschikken over een flink aantal catalogi, die u op een verenigingsavond kunt inzien of tegen een gering 
bedrag kunt lenen. Vraag er gerust naar. 

Rondzending 
Voor we het weten is het rondzendseizoen ten einde en gaan de meeste boekjes terug naar de inzenders. De 
dozen zijn dan leeg en we weten nu al dat we volgend seizoen niet kunnen rekenen op externe inzendingen. 
Daarom zijn uw rondzendboekjes voor het nieuwe seizoen (2023-2024) dan ook meer dan welkom. 
Heeft u zegels dubbel, die te prijzig zijn om in een stuiverboek te steken? Vul er een rondzendboekje ermee! 
Voor vragen of inleveren kunt u contact opnemen met Janny (030-2881087 of 06-26062264). 
Geen boekjes, plakkertjes of Hawid in huis? Neem dan contact op met Stampie, onze leverancier van 
postzegelbenodigdheden. 

Beurs 
Het lijkt nog ver weg maar voor we het weten is het april. Op zaterdag 1 april organiseren we onze 
voorjaarsbeurs. Noteer de datum vast in uw agenda. Een gratis tafeltje reserveren kan bij Gert. 
Geen zegels, albums, brieven etc. voor de verkoop? Kom dan snuffelen en/of gezellig bijpraten bij de 
standhouders. Voor de liefhebbers van stuiverboeken zullen diverse standhouders ook stuiverboeken ter inzage 
hebben. 

Contributie 
Uw contributie voor 2023 nog niet voldaan? Wij sturen geen dure acceptgirokaarten (die gaan er trouwens 
binnenkort uit) zoals sommige leden nog altijd denken, maar wij gaan er gewoon van uit dat u uw contributie 
voor het jaar 2023 per bank overmaakt aan onze penningmeester. Liever contant betalen? Dat kan altijd op 
onze verenigingsavond. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 6 - februari 2023 

Er zullen telkens 10 vragen gesteld worden, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten 
kan scoren. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen aan het eind van het seizoen een prijs.  
Hoe hoger op de ladder, hoe aantrekkelijker de prijs. 

Vraag 1 (2 punten): Op welk Nederlands zegel vindt u het woordje succes? 

Vraag 2 (2 punten): Op welk Nederlands zegel zien we een bijeenkomst van postzegelverzamelaars? 

Vraag 3 (3 punten): Op welk Nederlands zegel staat schaar van Colijns? 

Vraag 4 (3 punten): Op welk Nederlands zegel staat eigen stem? 

Vraag 5 (5 punten): Mijn zwager woont in Paddepoel. Welk Nederlands zegel verwijst naar Paddepoel? 

Vraag 6 (5 punten): Op welke Nederlandse zegels vindt u een wit bord met een rode rand met daarin de  
  letters CT? 

Vraag 7 (5 punten): Op welk zegel in de “dikke NVPH” staat de Pijlstormvogel afgebeeld? 

Vraag 8 (5 punten): Wat is een Thoroughbrad en op welk zegel in de “dikke NVPH” staat hij afgebeeld? 

Vraag 9 (10 punten): Wij herdachten begin februari de stormramp in Zeeland. 
  a. Welk Nederlands zegel verwijst naar de stormramp in Zeeland? 
  b. Op welk Nederlands zegel staat dijkherstel afgebeeld? 

Vraag 10 (10 punten): Noem tenminste één buitenlands zegel (geen zegel uit onze Overzeese Rijksdelen) met 
toeslag voor de stormramp.  

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 24 februari 2023 in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht. 
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Oplossing ladderprijsvraag nr. 5 – januari 2023 

Vraag 1 (2 punten): Pietje Bell vinden we op zegel NVPH 3786. 

Vraag 2 (2 punten): De beenham en het likeurtje vinden we op zegel NVPH 2579c. 

Vraag 3  (3 punten): Diverse landen hebben Paus Benedictus XVI afgebeeld op een zegel. Natuurlijk vinden 
we hem bij Vaticaanstad Michel 1517/1519 maar ook op zegel Michel 2599 van 
Duitsland.  

Vraag 4  (3 punten): Het kerstcadeautje, het boekje van Fokke & Sukke, heb ik gevonden. Het tweetal staat 
in Nederland afgebeeld op de zegels 3642/3644. 

Vraag 5 (5 punten): Op decemberzegel NVPH 2610 zien we bruine enveloppen afgebeeld en op zegel 1487 
zien we witte enveloppen afgebeeld. 

Vraag 6 (5 punten):  Hr. Ms. Zuiderkruis vinden we afgebeeld op zegel 3441. 

Vraag 7 (5 punten): De Uithof vinden we op zegel NVPH 2796. 

Vraag 8 (5 punten): De uitvinder van de tandingmeter was Jaques Amable Legrand (29 augustus 1820 – 
6 juni 1912). Onder het pseudoniem van Dr. Magnus schreef hij talrijke filatelistische 
werken. 

Vraag 9 (10 punten): Een Mandala is een prachtige cirkelvormig figuur met symmetrische elementen. Het 
woord Mandala stamt uit het Sanskriet en betekent magische cirkel of magisch wiel. 

  Op blok 32 van Caribisch Nederland en op zegel 84a van Curaçao staat een afbeelding 
van zo’n Mandala. 

Vraag 10 (10 punten): De Parel van Zandvoort is de bijnaam van de 26e partij uit de tweekamp tussen Max 
Euwe en Aleksandr Aljechin om de wereldtitel schaken. Deze schaakstelling is 
afgebeeld op blokje NVPH 1969. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De ladder 
Dhr. A. Wuring  - 200 + 50 = 250 punten  
Dhr. M. Dijkhuizen - 197 + 50 = 247 punten  
Dhr. T. van der Wurff - 197 + 50 = 247 punten  
Mw. J. Wagevoort  - 195 + 50 = 245 punten  
Dhr. G. van der Vliet - 178 + 50 = 228 punten  
Dhr. F. Rademaker  - 177 + 50 = 227 punten  
Dhr. J. Tienhoven  - 160 + 50 = 210 punten  
Dhr. B. van der Lit  - 167 + 30 = 197 punten  
Dhr. V. Timmerman  -   72 +   0 =   72 punten  

De maandprijs gaat dit keer naar: Dhr. J. Tienhoven 
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Een bijzondere plaatfout 

Dhr. A van Dijk uit het grote krantenartikel was de vader van mijn schoonmoeder. Enige jaren geleden kwam zij 
met de melding dat ze ‘iets leuks’ voor mij had. Ik kreeg dit krantenknipsel (uit 1965—de zegel is in 1961 
gekocht) en een brief van haar, en de postzegel die in het krantenartikel wordt besproken. 
Voor in mijn verzameling, want zij (of haar zoon met wie ik al meer dan 25 jaar samen ben) hebben niets met 
postzegels. Tegen zoiets unieks kon ik natuurlijk geen nee zeggen! 
Dat het echt wel zeldzaam is blijkt ook wel uit het stukje in de krant (Het Vrije Volk) over de kappers die een 
zeldzame plaatfout kochten, en de brief uit 1965 toen eens geïnformeerd werd wat de waarde van de zegel zou 
zijn. 
Ik spaar van kinds af aan al postzegels en de laatste jaren is het plezier van het uitzoeken en opsporen weer 
aangewakkerd. Ik heb verder helemaal niets met plaat– of drukfouten en heb ook absoluut geen idee wat de 
zegel inmiddels waard zou zijn. Maar dat is ook niet belangrijk voor me, ik zou ’m nooit verkopen. Het is de 
prachtige kers op mijn verzameling. 

Chrissy van der Haven 
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Geduld wordt soms beloond 

Een jarenlange zoektocht naar één bepaald stempel is eindelijk tot een goed einde gekomen. Sinds ruim tien 
jaar ben ik bezig met het opzetten van een collectie Vleuten De Meern. Intussen heb ik al het nodige kunnen 
laten zien door artikelen hierover te publiceren in zowel onze nieuwsbrief als in het maandblad Filatelie. 
Daarover heb ik ook nog een lezing gegeven. Al die tijd wist ik dat er op het NS station van Vleuten een station 
stempel moest zijn. Ondanks een zoektocht bleek deze onvindbaar, totdat twee jaar geleden er via onze 
veilingmeester een brief werd aangetroffen met een stations stempel, helaas zodanig uitgelopen door water dat 
het stempel nauwelijks herkenbaar was. 
Een onderzoek, dat door leden van Pv Utrecht en Omstreken in het spoorwegmuseum is gedaan om de daar 
zittende directie te ondersteunen bij de collectie van spoorwegzegels en stempels, gaf ook geen uitsluitsel. 
Het stempel of eigenlijk de stempels waren ook daar niet. 
Tijdens de oudejaarsbeurs in Houten scoorde ik totaal onverwacht het laatste station stempel van Vleuten. 
Vanzelf ben ik daar erg blij mee. Nu nog het oude stempel zien te vinden. De afbeelding daarvan heb ik wel 
gevonden afb. 1                                          Dit is het stempel uit 1881. Om deze te vinden heb ik waarschijnlijk 
een nog grotere                                           dosis geluk nodig. Er blijft in ieder geval toch nog wat te wensen. 

Het stempel dat ik nu gevonden heb is op 29 oktober 1959 geplaatst. Regel was dat post ook rechtstreeks aan 
de stationschef aangeboden kon worden. Wel werd er een extra tarief berekend afb 2 
 

 
 

Als u als verzamelaar iets aparts zoekt, nooit opgeven, soms of zelfs vaak kom je toch nog eens iets tegen. De 
les is dat, ondanks dat meerdere handelaren beweerden dat deze stempels niet meer te krijgen zouden zijn, het 
devies, ogen open houden. 

Bron: inventarisatie haltestempels Academie voor Filatelie 
Jan Sangers 
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Poststukken  
 

Een spreuk die veel filatelisten kennen is: Postzegels fluisteren, stempels spreken en poststukken vertellen. Dat 
geldt voor ieder poststuk, al is het verhaal van het ene uitgebreider en interessanter dan het andere. 
Een voorbeeld dat we allemaal kennen: De enveloppe van de nieuwjaarskaart die we van het bestuur hebben 
gekregen: Hij is gefrankeerd met een particuliere zegel. Deze zegels moeten bij post.nl worden besteld.  
De klant ontwerpt deze zegels binnen gegeven kaders. Ze worden ook verzameld.  
Waar de brief op de post gedaan is, kunnen we niet zien. De brief is (uiteraard samen met andere post) met een 
auto is bij de brievenbus of het postagentschap opgehaald en naar het plaatselijke sorteercentrum gebracht. 
Daar is de post met een vrachtauto opgehaald en naar het postsorteercentrum in Nieuwegein gebracht. Daar is 
de post gestempeld, van een streepjescode voorzien en gesorteerd. Daarna wordt het naar de plaatselijke 
centra gebracht, van waaruit de besteller op de fiets de poststukken bezorgt.  
 

Ik houd mij bezig met de geschiedenis van de post in Polen in de 20ste eeuw; alleen voor de aangetekende post 
ga ik terug tot 1875. Tot 1918 en tijdens de Tweede Wereldoorlog is Polen geen zelfstandige staat.  
Dat betekent dat ook Russische, Oostenrijkse en Duitse poststukken voor mij interessant zijn. 
 

Ik stel u poststukken voor, die wat te vertellen hebben. Deze keer een drietal uit de verzameling “Post in Polen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog”. 
 

Het onderstaande poststuk is op 3 september 1939 uit Danzig naar Boedapest gestuurd. De Vrije Stad Danzig 
is na de Eerste Wereldoorlog ontstaan. De stad en omgeving stonden onder toezicht van de Volkenbond, de 
voorloper van de Verenigde Naties. Op 22 oktober 1923 werd daar de Danziger gulden als wettig betaalmiddel 
ingevoerd. Die gulden was onderverdeeld in 100 pfennig. In Danzig werd de NSDAP in de jaren dertig heel 
sterk. Het is dan ook niet vreemd dat het gebied al op 1 september, de dag van de overval op Polen, in het 
Duitse Rijk wordt ingelijfd. De zegel van 25 pfennig is op 29 april 1939 uitgegeven en blijft tot 30 september van 
dat jaar geldig. Vanaf 1 juni 1935 is het port voor kaarten naar het buitenland 25 pfennig. 
Het censuurstempel was blijkbaar al aanwezig, want het is meteen gebruikt. Maar dit kantoor is slechts enkele 

dagen in bedrijf geweest. Het censuurkantoor in Königsberg heeft de taken al na enkele dagen overgenomen. 

Daarom zijn er maar weinig poststukken met dit stempel bekend. 
 

 
 

Hierboven heb ik geschreven dat de postzegel op de kaart tot 30 september 1939 geldig was. De brief van 
Danzig-Oliva naar Magdeburg (hier verkleind afgebeeld) is twee weken later, op 14 oktober verstuurd. Met 
blauw potlood is aangegeven, dat de zegel ongeldig is. Die mag dan ook niet gestempeld worden. De ontvanger 
moet (straf)port betalen. Dat wordt aangegeven met het stempel Nachgebühr. Met blauw potlood is er 18 op de 
enveloppe geschreven. In Duitsland bedroeg het port voor brieven tot 20 gram 12 pfennig. Als er achteraf port 
geïnd moest worden, betaalde men anderhalf maal het ontbrekende bedrag. In Duitsland zijn helemaal geen 
portzegels gebruikt. 
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De telefoonrekening voor telefoonnummer 5 van 7 september van Kalthof is al interessant vanwege het 
stempel. Onderin staat namelijk FREISTADT DANZIG in plaats van FREIE STADT DANZIG. De stempels van 
alle kantoren in dit gebied hebben de toevoeging FREIE STADT DANZIG, behalve de kantoren in de stad 
Danzig. 
Een kenner van de post van Danzig vertelde mij dat men in Kalthof al wel een correct stempel had ontvangen, 
maar heeft dat nooit gebruikt. De nota bestaat uit drie delen. Het basistarief van 2,40 Gulden voor de maand 
september, lokale gesprekken van de vorige maand (=augustus 1939) 6 Gulden en tot slot 3,50 gulden voor 
draadomroep, radio die via de kabel werd ontvangen.  
Dit laat zien dat het postkantoor (Postamt) meerdere functies had. 

 
 
Ton Welvaart   
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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. 

 


