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VAN HET BESTUUR
De ledenvergadering kende een vlot verloop. Het bestuur, en in het bijzonder
onze penningmeester, kreeg lof toegezwaaid door de kascontrolecommissie,
die alles in goede orde had aangetroffen. We mochten een nieuw bestuurslid
verwelkomen in de persoon van Kees de Graaf, die de coördinatie van de
rondzending op zich gaat nemen. Waarschijnlijk tot grote opluchting van Henk
Kreijne, die deze veelomvattende taak eindelijk kan overdragen.
Onze volgende bijeenkomst is op 25 april a.s. Dan spreekt Ben Montfrooij over
het onderwerp “puntstempels”. Hij zal dit toelichten met (voor)beelden uit zijn
eigen verzameling.
Op 20 april a.s. is er weer een beurs, in samenwerking met Postzegelveiling J.J.
de Bruin. Deze wordt gehouden in “De Bron”, Vogelplein 1 te Amersfoort, van
13h30 tot 16h00.
EVEN VOORSTELLEN
Deze keer maken we nader kennis met Robert Jan (Rob) Slim (Bilthoven, 1946).
Na verscheidene woonplaatsen (Heemstede, Soest) volgde de opleiding voor
fysiotherapie in Amsterdam. Met zijn diploma kwam hij te werken in een
praktijk in Voorthuizen, waar hij ook zijn woonplaats vond tot op de huidige
dag. Hij kon de praktijk overnemen en bleef daar actief als fysiotherapeut tot
aan zijn vervroegde pensionering, iets dat hij ieder kan aanbevelen.

Rob is echt een
organisatieman. Als je
aan wielrennen doet,
dan richt je een
vereniging op waarvan
je dan 27 jaar voorzitter
bent. Ook biljarten
wordt in verenigingsverband beoefend. Tot op heden is hij al ruim 25 jaar
secretaris van het district Eem- en Flevoland.
Hij is van huis uit een verzamelaar in de ruimste zin van het woord. Alles wat
verzameld kan worden heeft hij ooit wel eens verzameld. Door ruimtegebrek is
het nu “beperkt” tot postzegels, munten, prentbriefkaarten en sigarenbandjes.
Al op jeugdige leeftijd werd hij lid van de Philatelica-afdeling in Haarlem en
later van de afdeling in Soest. Deze laatste afdeling werd opgeheven en maakte
een doorstart als Postzegelvereniging Eemland. Via het biljarten kwam hij in
aanraking met Paul Walraven, die hem overhaalde -na vele pogingen- om ook
lid te worden van de Amersfoortse Filatelistenvereniging.
De postzegelverzameling begint in de winter 1953-1954, waar hij als beloning
voor het van huis halen van de schaatsen van zijn broer een AVRO-album
kreeg, een album met voor de meeste landen van de wereld een pagina met
hier en daar wat afbeeldingen en wat blanco hokjes om de overige postzegels
op te plakken. In dat album zat een Belgische postzegel met gaatjes in de vorm
van letters. Destijds werden deze zegels beschouwd als beschadigd en veelal
weggegooid. Later kwam de conclusie dat filatelie meer is dan vakken vullen.
Hij zocht naar een onderwerp of thema waarin nog iets te ontdekken is en je
naar eigen inzicht kunt verzamelen en, niet geheel onbelangrijk, betaalbaar is.
Zo is hij bij de perfins terecht gekomen. Destijds kon je voor een gering bedrag
een sigarenkistje vol met perfins kopen. Maar zo rond 1975 was nog weinig
bekend over hoeveel bedrijven perfins gebruikten. En er was ook nauwelijks
lectuur over perfins. En dan is er weer Rob als organisator die in 1987 met
enkele medestanders de Perfin Club Nederland opricht en daar sinds de
oprichting ook de voorzitter van is! De PCN streeft ernaar om het perfingebeuren in kaart te brengen door middel van publicaties en de uitgifte van
boekwerken, overzichtslijsten en catalogi. En er worden nog steeds nieuwe
ontdekkingen gedaan die dit verzamelgebied uitermate interessant maken.
Inmiddels een verzamelgebied waar je ook je beperkingen moet kennen.
De bijgevoegde voorbeelden geven een indruk van hoe de verzameling eruit
ziet. Op de zegel is de perfin niet altijd even duidelijk, maar op het witte
rechthoekje is die duidelijk aangegeven. De eerste zegel is gefrankeerd door

het bedrijf Banco Hispana Americano, het tweede voorbeeld is een fraai
exemplaar van een complete envelop met frankering.
Met Rob hebben we wel een autoriteit met betrekking tot perfins in onze
vereniging.

WIE WEET?
Deze zegel blijft een raadsel. Er kwam geen reactie die
een oplossing bood. Dus we laten deze opgave nog even
staan. Misschien komt u de zegel, al bladerend in een
catalogus “toevallig” tegen. Het muntteken op deze zegel
doet denken aan de zegels van Thailand. Maar het is geen
zegel van Siam/Thailand. Ook via
https://colnect.com/en/stamps/identify komen we er
niet.
Maar waar dan wel?
Hebt u ook zegels die u niet kunt lokaliseren? Laat het me weten, dan plaatsen
we die in een komende Nieuwsbrief.

VLAGSTEMPELS
Veel bedrijven
frankeerden hun
post met stempels
voorzien van een
“vlag” met
reclame voor het
bedrijf of voor
bepaalde
producten. Henk Kreijne heeft voor de liefhebber een grote collectie van die
vlagstempels.
Hebt u belangstelling, dan kunt u die gratis afhalen bij hem. Afspraak maken via
E: hkreijne41@gmail.com of T: 033.4330218.
VERREGEND EN AANGETEKEND (2)
In de Nieuwsbrief van februari jl. stond het bericht van een verregend stuk, dat
ondanks dat het aangetekend was verzonden vanuit Roemenië toch niet was
afgegeven bij Joost Zalm. Naar aanleiding van een klacht daarover verzocht
PostNL om adresgegevens van de verzender, informatie die gewoon op de bij
de klacht gevoegde scan van het poststuk stond. Maar bij het inzenden van die
gegevens werd meteen gememoreerd dat nogmaals een aangetekend stuk, nu
uit Polen, niet was aangeboden, maar weer gewoon in de brievenbus was
gestopt. Des te vreemder was dit, daar de ontvanger gewoon thuis was.
Als reactie ontving Joost Zalm het volgende:
Voor de afhandeling betreffende de schade verwijs ik u door naar de
afzender zij kunnen een onderzoek op laten starten bij hun regionale
postorganisatie.
Betreffende u ander melding over de bezorging van het andere poststuk
verwijs ik u door naar de telefonische klanten service. Wij kunnen geen
onderzoeken aanmaken.
Ik ga er van uit hiermede u voldoende te hebben geïnformeerd en sluit bij
deze dit dossier.
Nog afgezien van de redactie van deze boodschap is hiermee maar weer eens
bewezen dat communicatie vaak niet meer is dan “zo dicht mogelijk langs
elkaar heen praten”. Is het dan gek dat je het gevoel hebt van het kastje naar
de muur te worden gestuurd? En is het niet vreemd dat het dossier wordt
gesloten, niet door de klager maar door degene aan wie de klacht is gericht?

