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VAN HET BESTUUR
Op 28 juni jl. hadden we onze Algemene Leden Vergadering. Dankzij corona wat later in het jaar dan
de bedoeling was. Ruim 30 leden waren aanwezig. De jaarstukken passeerden vlot, op voorstel van
de kascommissie kregen het bestuur en de penningmeester goedkeuring op het door hun gevoerde
financiële beleid en werd een nieuwe secretaris (intern) aan de vereniging voorgesteld en benoemd
met hartelijke instemming van de vergadering. Henk Kreijne werd bedankt voor zijn jarenlange inzet
voor de vereniging. We zijn nog op zoek naar een secretaris extern. Deze functionaris is voornamelijk
belast om , samen met de sectiehoofden, de rondzending binnen de vereniging vorm te geven. Als u
belangstelling hebt voor deze functie of er wel eens over wilt nadenken, neem gerust contact op met
de voorzitter, Ben Montfrooij (ben.montfrooij@casema.nl).
Verder overweegt het bestuur om dit najaar, in samenwerking met de heer de Bruin, weer een
postzegelbeurs te organiseren. Ook is er een idee om tijdens vergaderingen de mogelijkheid te
bieden om in de vorm van een presentatie een deelverzameling te presenteren .
Het bestuur wenst u een goede vakantie en tot ziens op de verenigingsavond in september a.s.
EVEN VOORSTELLEN
“Ik ben Marianne van Keulen en uw nieuwe secretaris van de postzegel vereniging. Sinds eind 2014
ben ik lid van de vereniging.
Mijn verzamelgebied is Nederland gestempeld en postfris. Mijn interesse gaat ook naar de overzeese
gebiedsdelen en Indonesië. Europa vind ik ook wel interessant. De rest van de wereld spaar ik ook,
maar met minder interesse.”
PEILING (2)
In de vorige Nieuwsbrief wilden we weten of er belangstelling bestond om stockboeken met zegels
thuis door te kijken en als er zegels inzitten die passen in een (thema)verzameling er gratis uit te
nemen. De boeken zouden thuis bezorgd worden.
Inmiddels maken drie postzegelverzamelaars van dit aanbod gebruik. Dus als ook u de komende
maanden (zonder vergadering, beurs of wat dan ook) rustig thuis - in de tuin of op het balkon,
natuurlijk uit de wind, of rustig binnenshuis- dergelijke boeken wilt doorbladeren laat dat even weten
aan de eindredacteur. Dan zorgt hij dat u op uw wenken wordt bediend!

AFV-NIEUWSBRIEF GAAT (INTER)NATIONAAL!
Naar aanleiding van de vorige Nieuwsbrief kregen we een reactie uit Assen voor de rubriek “Wie
weet” en vanuit Duitsland voor de rubriek “Wie heeft”. Zo kan de AFV-Nieuwsbrief dus het voertuig
zijn van (inter)nationale contacten! Dus aarzelt u niet de brief door te sturen aan kennissen in
binnen- en buitenland. Wellicht levert dat weer nieuwe contacten en ideeën op. Of in het mooiste
geval nieuwe leden!
WIE WEET?
De in de vorige Nieuwsbrief getoonde zegels uit het rariteitenboekje
van Jan Bisschop leverden weer reactie op.
Op de eerste zegel kwamen meerdere reacties. Al gauw werd
opgemerkt dat deze zegel verdacht veel op de uitgaven van de
Japanse bezetting van Nederlands Indië leek. Dus het zou ook wel een
dergelijke zegel zijn. Maar dan voor welk land?
Na wat zoekwerk bleek het een zegel van de bezetting van Birma te
zijn. (Japanse bezetting van Birma, SG(1943)J80)

De andere zegel leverde maar één reactie op en wel van
Paul Walraven. Paul spaart van ieder land in beginsel 1
zegel, en dan bij voorkeur de nr. 1. Hij herkende
daarom deze zegel als de nr. 1 (1869) van Hyderabad,
een voormalige deelstaat van Brits-Indië. Toch is er nog
een probleem. Want de afgebeelde zegel is duidelijk
blauw, terwijl de nr. 1 van Hyderabad groen zou
moeten zijn. Volgens Paul zijn er meerdere
mogelijkheden om dit verschil te verklaren. Misschien is
het een nadruk in een andere kleurvariëteit. Of het is
geen postzegel maar een belastingzegel. Ook de
Michel-catalogus suggereert dat andere kleuren
wellicht dienstzegels/belastingzegels zijn (“Stempelmarke”), met een afwijkende tanding. Maar in
mijn catalogus (SG) komt alleen een groene dienstzegel voor van dit type.
Tot slot suggereert “Michel” dat het een “Phantasie Drucke” kan zijn.
Toch een heel verhaal bij zo’n zegel!
De nieuwe opgaven komen uit een rariteitenboekje uit Assen. Op internet kan ik wel zegels vinden
met de
opdruk “West
Bengal”,
maar de
afgebeelde
(fiscaal)zegel
kan ik niet
vinden. Ook
de andere
opdruk op
deze
fiscaalzegel
blijft voor mij een raadsel. Wie weet hierover meer?

Hebt u ook zegels die u niet kunt lokaliseren? Laat het me weten, dan plaatsen we die in een
komende Nieuwsbrief. Denk niet “als ik het niet weet zullen anderen het ook wel niet weten”. In
onze vereniging ligt een schat aan kennis verborgen. We hoeven die alleen maar aan te boren!
WIE HEEFT?
Ben Montfrooij heeft inmiddels alle decemberzegels 2020
gestempeld compleet. Dank aan allen die hem daarbij hielpen.
Vanuit Duitsland(!) kreeg ik de zegel met de afbeelding van Helmut
Schmidt toegestuurd! (Mi(2018)3429). Zo zie je maar weer: internet
biedt vele mogelijkheden. Je kunt zoeken om een zegel te vinden.
Maar je kunt ook in contact komen met mensen die jouw
verzameling kunnen aanvullen (en omgekeerd natuurlijk, dat maakt
het juist zo mooi).
Helaas kreeg J. Zalm geen reactie op zijn zoekvraag naar de Spaanse
toeslagzegels.

