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VAN HET BESTUUR
We naderen al weer het eind van het jaar. Sinterklaas en de kerstdagen komen er aan. De
eerstkomende verenigingsavond is onze traditionele Sinterklaasavond. Niet alleen voor
leden, maar ook open voor introducees (die u uiteraard altijd mee mag nemen!). We hopen
op een gezellige avond.
De verenigingsavond in december is in verband met de kerstdagen niet op de 4e maandag,
maar op de derde maandag van de maand. Hebt u dat goed in uw agenda c.q. geheugen
staan? Op deze avond is er een kort huishoudelijk deel, waarin we de contributie voor 2023
zullen vaststellen. Hert bestuur stelt voor om deze vast te stellen op € 42,-.

AGENDA
Onze volgende bijeenkomst is op 28 november a.s., Sinterklaasavond.
De decemberbijeenkomst is op 19 december a.s., deze keer de derde maandag van de
maand.
Op 16 november a.s. is er de postzegelbeurs, in samenwerking met Postzegelveiling J.J. de
Bruin. Deze wordt gehouden in “De Bron”, Vogelplein 1 te Amersfoort, van 13h30 tot 16h00.
Ook op 21 december a.s. is er een postzegelbeurs.

EVEN VOORSTELLEN
Deze keer stelt Jan Kroon zich aan u voor. We kennen hem allemaal als de veilingmeester
tijdens de verenigingsavonden. Maar er is meer te vertellen.
Jan (1948) kwam ter wereld in het ziekenhuis van Zaandam en groeide op in Assendelft en
Scheveningen. Hij studeerde psychologie in Leiden, een studie die niet is afgemaakt
“vanwege de vrouw” die in Amersfoort woonde en waarmee hij in 1972 trouwde. Hij leerde
haar kennen in zijn militaire diensttijd, die hij als “vredescentralist” doorbracht in de
Bernhardkazerne in Amersfoort. Daar maakte hij verbinding tussen bestuur en
legeronderdelen, keurig in ploegendienst en onder dak. Heel wat gerieflijker dan de
“oorlogscentralist” die in “het veld” vanuit een auto of een tent de verbindingen verzorgde.
Bij een herhalingsoefening kwam het tot een aanvaring met zijn leidinggevende, waarop hij
verdere dienst weigerde en alsnog als “gewetensbezwaarde” werd erkend.

In Amersfoort was hij 30 jaar werkzaam bij het Arbeidsbureau. Hij volgde een vijfjarige
studie Arbeidsmarktpolitiek Personeelsbeleid
(AP/PB), vergelijkbaar met de Sociale Academie
PW. Vooral de jeugd had zijn aandacht. Als
jeugdconsulent organiseerde hij jaarlijks beroepenen studievoorlichting, waar leerlingen uit het 3e
jaar van de LBO/MAVO/vmbo kennis konden
maken met allerlei vervolgstudiemogelijkheden,
zodat ze enig idee kregen van de
beroepsmogelijkheden. Ook al is hij niet meer in
actieve dienst, de “Jan Kroondagen” zijn er nog
steeds. Dit jaar voor de 48e keer.
Besturen zit hem in het bloed. Naast zijn reguliere
werkzaamheden vele bestuurlijke functies in
onderwijs, vormingswerk, jongerenwerk en
sportverenigingen. In zijn werkkring in de OR en
zelfs in de COR van de Arbeidsvoorziening. Dat is
een positie die je niet altijd on speaking terms
brengt met de leiding maar hij ziet met
tevredenheid terug op zijn werkzaamheden.
Na zijn VUT meldde hij zich als vrijwilliger bij
Humanitas Eemland, waar hij Eemlandse burgers
hielp met hun “thuisadministratie”. Al gauw was hij
daar de coördinator van 81 vrijwilligers. Later deed
hij dat werk bij het Rode Kruis, afdeling
Amersfoort, die daar op een gegeven moment mee
stopte. De “cliënten” die hij toen nog had bleef hij
helpen, zodat hij ook nu nog een aantal mensen
bijstaat in de overheidspapierwinkel en soms ook
wel bij processen. En hoewel hij wel wat wil
minderen dreigt hij nu weer betrokken te raken bij
het senioren-netwerk van de FNV….Maar dat mag
niet ten koste gaan van zijn wekelijkse partijen
bridge en klaverjassen!
Dat alles deed hij naast zijn hobby postzegels verzamelen. Dat begon al op 11-jarige leeftijd
met enkele postzegels van Brazilië. Hoewel “omnivoor” gaat zijn hoofdaandacht uit naar de
bestudering van plaatfouten en van perfins. Van beide verenigingen die specialisten op die
gebieden bijeen brengen is hij lid. Onlangs nam hij ons in ons verenigingsblad mee in al de
plaatfouten van een velletje kinderzegels. Dan hebt u een beetje een
indruk wat dat betekent. In een keurige rij ordners, met zelf ontworpen
albumbladen, heeft hij de Nederlandse zegels op nummer aangebracht.
Als voorbeeld een uitsnede van het blad met zegel NVPH 48. De zegel
staat centraal en daaromheen heeft hij vakjes gemaakt voor de bekende
en (door hem) ontdekte plaatfouten. Momenteel is hij bezig met de
“Unie van Utrecht zegel” uit 1979. Toch wel een ander kaliber “vakjes
vullen” dan het aanbrengen van zegels in voordrukalbums.

Waar doe je het voor? Hij heeft al eens een aanbod gekregen van iemand die zijn
verzameling wilde kopen. Maar doe je dat? Je hebt dan geld, maar je bent je hobby kwijt.
Dus nee. Nu heb je er plezier aan en wat er later mee gebeurd is niet zijn zorg! Zijn twee
zoons bekijken het dan maar.
Jan bezoekt regelmatig veilingen. Ook is hij bereid om verzamelingen Nederland te komen
taxeren. We hebben aan hem een bekwame en deskundige veilingmeester!

WIE WEET?
Over de zoekplaatjes in de laatste Nieuwsbrief is
niet veel meer te vertellen. Er blijven dus vragen
onbeantwoord, maar er is wel enig licht verkregen
bij de twee raadsels.
Dus tijd voor iets nieuws. In een inzending voor de
Grabbelton trof ik deze zegel aan. Ik kan deze zegel
niet in mijn SG-catalogus vinden. Wel een zegel die
daar op lijkt, namelijk de Rp 15 zegel uit de Pelitaserie van 1969.
Weet iemand iets meer hierover?

POSTZEGEL VOOR BRIEF GAAT RUIM € 1 KOSTEN
Postzegels en het verzenden van pakketten worden vanaf volgend
jaar duurder, maakte PostNL bekend. Een postzegel voor brieven in
Nederland kost vanaf 1 januari 2023 € 1,01. Dat is nu nog 96 cent.
„Deze nieuwe prijs past, samen met de andere tariefwijzigingen,
binnen de ruimte die PostNL jaarlijks van de overheid krijgt om
tarieven aan te passen. De nieuwe prijs is, mede door de dalende
postvolumes, onvermijdelijk”, meldt de post- en pakketvervoerder.
Het basistarief voor brieven naar het buitenland gaat van € 1,55
naar € 1,65. Het versturen van een binnenlands pakket gaat online
gefrankeerd 6,95 euro kosten, dat was € 6,75. Frankering bij
PostNL-punten gaat € 7,65 kosten. Dat is nu nog € 7,25.
PostNL wijst erop dat de kosten stijgen, onder meer door inflatie. „Een gematigde stijging
van de tarieven is daarom noodzakelijk”, stelt het concern. Verder meldt het bedrijf dat het
tarief voor de decemberzegel dit jaar € 0,91 bedraagt, net als in 2021. De speciale
decemberzegels zijn 5 cent goedkoper dan normale postzegels.
(Bron Nieuwsbrief KNBF)

POSTZEGEL OF BETALINGSBEWIJS?
Hebt u al een “wallet”? En weet u wat een “blockchain” is? Begrijpt u de informatie rond de
crypto-postzegel?
Ik heb het wel drie keer gelezen en ook het filmpje bekeken. Maar begrijpen?
Wat ik wel begrijp is dat je door aanschaf van een crypto-postzegel een unieke code in
handen krijgt waarmee je post kunt versturen. Die unieke code is gekoppeld aan een fysieke

zegel “waar je ook aan kunt likken” maar dat hoeft niet. En
eigenlijk is dat ook niet de bedoeling, want “die crypto-zegel
bewaar je toch”? De code is voldoende om je post te versturen.
Maar wat is die bewaarzegel dan eigenlijk? Een postzegel of
alleen maar een betalingsbewijs?
Het verzamelen van zegels heeft al nauwelijks toekomst. Voor
mijn gevoel is dit wel het absolute einde. Ik hoop dat de NVPH
deze zegels niet opneemt in de jaar-collectie.

PONY EXPRESS ZORGT ONDANKS MISSLUKKING TOCH VOOR LEGENDARISCHE
BEKENDHEID
Post van de oostkust naar de westkust van de Verenigde Staten ging rond 1850 per schip via Kaap
Hoorn of via de landengte van Panama, en was ca 4-6 weken onderweg. Ook was er in 1858 een
verbinding per postkoets, die de route van St. Joseph aan de Missouri naar Sacramento (California),
een afstand van 2800 mijl, in 24 dagen aflegde. Dat kan veel sneller vonden de heren Russell, Majors
en Waddell. Zij kwamen met een revolutionair idee: de Pony Express. Ze ontwierpen een 800 mijl
kortere route, die door postruiters, op krachtige mustangs zou worden overbrugd. Paarden werden
gewisseld bij 190 poststations elke 20 mijl en de ruiters elke 100 mijl. Deze ruiters moesten “magere,
gespierde jongemannen onder de 18 zijn, uitstekende ruiters, die bereid waren dagelijks hun leven te
riskeren (daarom een voorkeur voor wezen) voor $ 25 per week”.
Op 3 april 1860 was het zover. Om 19h15 besteeg Johnny Fry, te
St. Joseph zijn mustang en verdween richting veerboot over de
Missourui. Hij zou de hele afstand – in zijn eentje !- afleggen. Op
13 april om 17h25 reed Fry Sacramento binnen. Op dat moment
naderde de uit Sacramento vertrokken Billy Hamilton de
Missouri.
Toch werd de Pony Express geen succes. Subsidies bleven uit en
het tarief van $ 5 per ounce, later zelfs verlaagd naar $ 2 en $ 1,
konden velen niet opbrengen. De organisatie ging failliet en in
oktober 1861 was de droom voorbij. Op 24 oktober 1861
arriveerde op de westkust het eerste telegram.
Ondanks deze mislukking bleef de legendarische bekendheid tot op de dag van vandaag. De
Verenigde Staten gaven meerdere postzegels uit rond dit thema.
De Nederlandse Dag
van de Postzegel 2022
(17 oktober 2022)
geeft eveneens
aandacht aan deze
postverbinding.
Het ontwerp voor
deze speciale envelop
is van de ons
welbekende heren
G.A. Montfrooy en
P. Walraven.

