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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 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 2019 

10 december* veiling + (Kerst)verloting 

Data verenigingsavonden 2020 

21 januari veiling 
18 februari  veiling + verloting 
17 maart* algemene vergadering + veiling 
21 april veiling + verloting 
19 mei veiling 
16 juni* veiling + verloting 

*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 11 april 2020. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

Het jaar 2019 loopt ten einde en dat betekent ook dat ons verenigingsjaar eind december eindigt.  
Tijdens de verenigingsavond van november jl. hebben we bij de behandeling van de begroting voor 2020 al 
kunnen zien dat 2019 voor de vereniging financieel een succesvol jaar was en dat ook voor het komend jaar de 
verwachtingen gunstig zijn. De begroting voor 2020 werd dan ook met algemene stemmen aangenomen.  

Op het moment van verschijnen van deze Zegelaer hebben Sint-Nicolaas en zijn Pieten waarschijnlijk al het 
Sinterklaashuis in Nederland verlaten en zijn ze onderweg naar de Spaanse residentie van de Sint om daar van 
een welverdiende vakantie te gaan genieten. 
Inmiddels komt eind december in zicht met Kerst en Oud & Nieuw.  

Voor Postfris `68 rest ons dit jaar nog één bijeenkomst. Wij hopen er weer een gezellige avond van te kunnen 
maken, maar mocht ik u niet op de verenigingsavond van 10 december kunnen verwelkomen, dan wens ik u bij 
deze -mede namens alle bestuursleden- fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. 

Janny Vierbergen-Eversen 
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Waar zijn we verder mee bezig of bezig geweest? 

Verenigingsavond december 
Denkt u er nog even aan: de verenigingsavond van december is dit keer op de tweede dinsdag. 
Wij zien u dus graag op 10 december!!! 

Contributie 
Tijdens de behandeling van de begroting deelde de penningmeester al mee dat er geen enkele reden is om de 
contributie voor 2020 te verhogen, dus voor 2020 blijft de contributie ongewijzigd. Hij ziet dan ook vanaf heden 
graag uw betaling per bank of contant op de verenigingsavond tegemoet.  
Voor de hoogte van de contributie en het banknummer, zie elders in deze Nieuwsbrief. 

Onze najaarsbeurs op 16 november jl. was als vanouds weer een gezellige beurs. Alle tafels waren bezet en 
leden en niet-leden hadden een gevarieerd aanbod aan zegels in de aanbieding. Het aantal bezoekers viel niet 
tegen. We zagen veel nieuwe gezichten, maar helaas waren er maar weinig bezoekende leden. Komt u de 
volgende beurs eens snuffelen bij uw medeverzamelaars?  

Onze eigen kratten met stuiverboeken stonden in november voor het laatst op de tafels. David en Gert gaan 
als een speer de kratten omruilen, zodat u in december in nieuwe stockboeken kunt gaan snuffelen. 
En komen er koude winterse dagen aan, dan kunt lekker bij de warme kachel voor het volgende seizoen 
stuiverboeken maken. Inleveren kan bij David en Gert. 

Ook voor de rondzending geldt dat nieuwe boekjes nog steeds welkom blijven. Voor dit jaar zitten de dozen al 
vol, maar voor het volgende seizoen (september 2020 - juni 2021) zijn uw boekjes meer dan welkom. Inleveren 
kan bij Janny. 

In november hebben we al een klein voorschotje genomen op de goede financiële resultaten van 2019 en 
hebben we enkele nieuwe catalogi voor onze Bibliotheek aangeschaft. Voor een gering bedrag kunt u deze op 
een verenigingsavond lenen bij Adri van Mourik. 

Een supplement, een pincet, een loep of iets anders voor uw hobby nodig? Tijdens onze verenigingsavonden is 
Stampie aanwezig  om uw bestellingen in ontvangst te nemen en reeds bestelde artikelen af te leveren. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
Aangeboden catalogi en Rundschau 

Exemplaren uit jaren 1970, 80, waarvan meerdere exemplaren over zuidelijk Afrika, evenals 4 luxe gebonden 
exemplaren van Michel Rundschauboeken. Ruilen tegen uitzoekpartijtje Wereld of Europa. Voor contact mail: 
secretariaat.postfris68@gmail.com. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Nieuw in de bieb 

De verenigingsbibliotheek is uitgebreid met maar liefst vijf nieuwe postzegelcatalogi. Het gaat om catalogi, die 
nog niet eerder in de bibliotheek aanwezig waren, namelijk: 

• NVPH Speciale postzegelcatalogus Nederland en Overzeese Gebieden 2020 

• NVPH Catalogus Plaatfouten 2020 

• Michel Europa deel I – Midden 2019 

met: Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Verenigde Naties – Genève, 
Verenigde Naties - Wenen 

• Michel Wereld 5.1 West-Afrika (Landen A t/m G) 2019 

met: Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Ivoorkust 

• Michel Wereld 5.2 West-Afrika (Landen H t/m Z) 2019 

met: Kaapverdië, Kameroen, Liberia, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo 

Tijdens de verenigingsbijeenkomsten kunt u bij Adri van Mourik voor een luttel bedrag postzegelcatalogi lenen 
tot de volgende verenigingsavond. 
Een overzicht van alle catalogi in de bibliotheek staat op de website van Postfris. Voor de beschikbaarheid van 
de catalogi kunt u contact opnemen met Adri. 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Duitsland 

I.v.m. een verhuizing vervolgt Jan Sangers zijn artikelenserie over Duitsland in een volgende Nieuwsbrief. 
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Miklós Horthy 

“Een admiraal zonder vloot regeert in een land zonder kusten dat een koninkrijk is zonder koning” 

In 1938 staat hij samen met Hitler op en ansichtkaart die van een feestelijk stempel voorzien is “De reis naar 
Duitsland van landsregent Horthy”. In 1944 eindigde hij als gevangene van Hitler in Beieren. Wat is dat allemaal 
toch? 

Oostenrijk-Hongarije was tot einde 1918 
een enorm land onder de Habsburgse 
kroon, Franz Joseph, de jonge keizer 
Karl, u kent de namen wel. Het 
Hongaarse deel van het rijk grensde aan 
de Adriatische  zee, de haven Rijeka in 
het huidige Kroatië was Hongaars! Er was 
ook een Oostenrijks-Hongaarse vloot en 
daarvan was de Hongaar Miklos Horthy 
tijdens de Eerste Wereldoorlog admiraal. 
Hij verkeerde aan het hof. Naar verluidt 
was hij trots op de vele tatoeages die hij 
als officier had laten zetten, hij liet ze 
graag zien, een ijdeltuit? In ieder geval 
was hij een succesvol vlootvoogd, in 1917 
behaalde hij een aardige overwinning op 
de Italiaanse en andere geallieerde 
oorlogsschepen in de Adriatische zee. In 

1918 wilde hij dat herhalen met twee moderne slagschepen maar helaas kwamen deze in de nacht door toeval 
op zee iets moderns tegen: Italiaanse snelle motorboten die torpedo’s hadden. Een slagschip, de Szent Istvan 
zonk, einde succes. Inmiddels was hij wel een man van aanzien in zijn geboorteland Hongarije. 

Toen na WOI Hongarije gekortwiekt 
werd en 3/5 van zijn territoir verloor 
aan de nieuwe staten Joegoslavië, 
Roemenië, Tsjechoslowakije, 
verkeerde het land lange tijd in 
oproer en revolutie, Bela Kun en 
zijn felle communisten regeerden in 
Boedapest, er kwamen legers uit 
Roemenië en de jonge buurlanden 
binnen, Fransen troepen liepen er 
rond. Uiteindelijk werd Horthy 
legeraanvoerder van een nieuwe 
rechtse regering en wist het land tot 
rust te brengen. Daarbij kwam het 
tot een “witte” terreur, maar die 

vond hij wel begrijpelijk. 
Het land had overigens wel een wet aangenomen waarbij het een koninkrijk bleef. Horthy kreeg de titel van 
“regent” en kreeg verregaande bevoegdheden. Ex-keizer Karl ! van Oostenrijk heeft tweemaal geprobeerd om 
als koning terug te keren in Hongarije. Hij kwam zelfs in het geheim naar Boedapest, sprak met Horthy in de 
geest van “hier ben ik, bedankt voor uw regentschap, ik neem de boel weer over”. Hij bood Horthy de zeer hoge  
orde van het Gulden Vlies aan, een nog prachtiger adelijke titel, maar helaas, Horthy verklaarde dat een 
Habsburger op de troon onmiddellijk tot oorlog zou leiden met de buurlanden en tot een invasie van de 
geallieerden, Britten en Fransen. 
 

 
In de jaren ’30 kwam Hongarije, dat graag 
verloren gebieden met Hongaarse meerderheden 
terug wilde hebben, in het vaarwater terecht van 
Mussolini en Hitler. Hitler paaide Horthy enorm 
tijdens zijn Duitslandreis. Overal marinemensen 
om hem heen, schepen, matrozen, blauw en wit, 
overal zie je admiraal Raeder en andere hoge 
Pieten in zijn buurt. Horthy moest zich helemaal 
als oude jongens onder elkaar voelen in 
Duitsland. En Hongarije kreeg inderdaad stukje bij 
beetje land terug. Horthy was aanvankelijk niet zo 
voor landjepik met de wapenen, maar uiteindelijk 
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zat hij in 1940 geïsoleerd in Midden Europa en ging meedoen, waar mogelijk met echte ouderwetse huzaren. 
Blij rijdt hij de opnieuw Hongaars geworden Tsjechoslowaakse stad Komarom binnen, op een wit paard.  Zie de 
postzegels. 
Horthy was erg tegen het communisme en de bolsjewieken en toevallig waren die in Rusland aan de macht, 
dus Hongarije rukte op met de nazi’s tegen de USSR. Op een of andere manier met verouderde Italiaanse 
vliegtuigen. Hitler hield het betere spul voor zichzelf. In de strijd tegen Rusland kwam een zoon van Horthy om, 
zijn vliegtuig stortte neer in Rusland. Daar is een postzegel aan gewijd. Het verlies van zijn zoon leidde tot een 
depressie bij de oude admiraal. De nazi’s wilden ook graag dat joden gedeporteerd werden, dit nu liep 
aanvankelijk moeizaam, Horthy had er geen zin in maar als vazal ging hij uiteindelijk stap voor stap mee. In 
1944 was duidelijk dat Hitler zou verliezen. Roemenië, ook bondgenoot van  
Hitler tegen Rusland,  stapte in de zomer uit  de oorlog, werd bondgenoot van Rusland. Horthy wilde ook uit de 
oorlog stappen en werd - terwijl dit met Stalin geregeld werd , de handtekening was al gezet- door de Duitsers 
gevangen genomen, Hongaarse nazi’s namen de regering in Boedapest over en waren Hitlers laatste 
bondgenoot.  

 

In Nürnberg tijdens de processen trad hij op als getuige. Hij bleek veel vrienden te hebben, zowel in het westen 
als in Rusland, Stalin waardeerde het dat hij in 1944 getekend had voor beëindigen van de oorlog. Uiteindelijk 
verbleef hij tot zijn dood in Estoril in Portugal, als balling, deels onderhouden met donaties van vrienden, 
waaronder ook mensen met een joodse achtergrond. 

Olav Petri 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in een convocatie van de ZeisterZegelZoekers2000 (ZZZ2000). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

    

De redactie wenst u fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2020! 
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Nieuwe uitgiften Nederland 

Op 4 november verschenen de Decemberzegels 2019: een lange stoet kerstfiguren in een sneeuwlandschap. 
Twintig zegels in een velletje voor € 16.40. 

 
Vanwege de Dag van de Postzegel gaf Postnl op  
1 november een velletje van tien postzegels uit 
geïnspireerd op de vliegende-duif-postzegels uit  
1924 en de meeuw-luchtpostzegel uit 1921. Een 
prachtige art-deco-meeuw was het resultaat. 

Knikkers zijn het motief voor een velletje van 6 
internationale postzegels geworden uitgegeven op 
18 oktober. 
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In november werden twee postzegelbeurzen gehouden, waarvoor ook postzegels werden uitgegeven: op  
1 november de Postex, op 8 november de Multilaterale. Van beide wordt één van de drie uitgegeven 
postzegelvelletjes afgebeeld. 
 

 
Bij de Persoonlijke Postzegels zagen drie series het levenslicht. De motto’s zijn: 

• Terug naar de 20e eeuw 

Twee velletjes van ieder vijf postzegels met beeld & geluid en fotografie 

• Treinen en trajecten 

Vijf velletjes met ieder vijf postzegels met de Bullet Train, de Pride of Adrica, de Darjeeling Himalayan 
Railway, de Bernina Express en de Flevolijn 

• Bevrijding van ’s Hertogenbosch 

Twee velletjes van ieder vijf zegels met de bevrijding van ’s Hertogenbosch en de herwonnen vrijheid 
van ‘s Hertogenbosch 

Van de Treinen zijn twee velletjes afgebeeld, van de andere twee is één velletje afgebeeld. 

 
Mede namens Stampie wens ik bestuur en leden van Postfris ’68 een goed uiteinde en een waardevol 
postzegeljaar 2020 toe. 

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. 

 

  

  
  


