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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 2020
16 juni*

veiling + verloting

15 september
20 oktober
17 november
15 december*

veiling + verloting
veiling
veiling + algemene vergadering begroting
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 28 november 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de Voorzitter
Beste leden
Helaas heeft het Coronavirus ons land nog steeds in de ban en zijn samenkomsten in ieder geval tot 1 juni door
de regering verboden. De verenigingsavond van 19 mei zal dan ook, zoals vorige maand al aangekondigd,
komen te vervallen.
Toch hopen wij u door middel van het toezenden van onze nieuwsbrief, de Zegelaer, te blijven betrekken bij
onze vereniging.
Vorige maand heeft veilingmeester Alle een schriftelijke veiling geïntroduceerd en diverse leden hebben hierop
gereageerd, hetzij met een bod, hetzij met een berichtje zo in de trant van: leuk initiatief ook al zit er dit keer
niets voor mij bij. Ook voor deze maand heeft Alle weer een schriftelijke veiling voor u in petto en is de manier
van bieden wat aangepast en naar wij verwachten iets simpeler gemaakt.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we ook een ladderprijsvraag geïntroduceerd waarmee u uw filatelistische
kennis kon testen. Er zijn helaas niet zo heel veel oplossingen binnengekomen.
Te moeilijk? U weet niet alle antwoorden? Niet getreurd.
Elders in deze Zegelaer kunt u weer aan de slag met tien nieuwe vragen en de antwoorden die wel goed zijn,
zorgen in ieder geval voor een plaatsje op de ‘altijd-prijs-ladder’.
Veel genoegen met uw postzegelhobby en blijf gezond.
Janny Vierbergen-Eversen
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ladderprijsvraag nr. 2.
Om verveling bij de leden wat tegen te gaan plaatsen we in de maanden april, mei en juni een ladderprijsvraag.
Er zullen telkens 10 vragen gesteld worden, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten
kan scoren. Iedere maand zal uit de inzenders met het hoogste aantal punten een winnaar getrokken worden
voor de maandprijs.
Het behaalde puntentotaal wordt elke maand in een ladder verwerkt. Aan het eind van die drie maanden kan
men dus maximaal 150 punten gescoord hebben. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen een prijs.
Elk punt op de ladder heeft een prijswaarde en hoe meer punten hoe aantrekkelijker de prijs.
De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk donderdag 28 mei 2020 in ons bezit te zijn.
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein17, 3522 PC Utrecht.
Vraag 1

(2 punten): In Utrecht staat het Duitse Huis. Op welk zegel staat dit afgebeeld?

Vraag 2

(2 punten): Op welk Nederlands zegel staat de Barmhartige Samaritaan afgebeeld?

Vraag 3

(3 punten): Noem twee Nederlandse zegels waarop een blindengeleidehond is afgebeeld.

Vraag 4

(3 punten): Op welk zegel staat een pilote afgebeeld?

Vraag 5

(5 punten): Het beroep van mijn moeder was hoedenmaakster. Op welk (Koninkrijks) zegel staat dit
beroep afgebeeld?

Vraag 6

(5 punten): Iedereen heeft nu weer tijd voor hobby’s. Een er van is handwerken.
a. Op welk zegel staat batikken
b. Op welk zegel staat kantklossen
c. Op welk zegel staat weven afgebeeld

Vraag 7

(5 Punten): Een winkeltje in Utrecht werd Tesselschade-Arbeid Adelt genoemd.
Naar wie is dat winkeltje genoemd en op welk zegel staat zij?

Vraag 8

(5 punten): Wat betekenen de letters A.M.V.J. en welke zegels zijn daaraan gewijd?

Vraag 9

(10 punten): a. Welke Nederlandse zegels zijn van een houtsnede in boekdruk geproduceerd?
b. Dezelfde Nederlandse zegels werden 2x uitgegeven. Voor welke twee doeleinden
waren ze bestemd?

Vraag 10 (10 punten): a. Wat was de DO.X?
b. Welke zegels zijn gewijd aan het bezoek van de DO.X?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Oplossing ladderprijsvraag nr . 1
Vraag 1

(2 punten): Wat is een brugpaar?
Een brugpaar is een combinatie van twee zegels met een witte tussenstrook.

Vraag 2

(2 punten): Waar werd de eerste Nederlandse postzegel gedrukt?
De eerste Nederlandse postzegels werden bij ’s Rijks Munt in Utrecht gedrukt.
’s Rijks Munt was toen nog gevestigd aan de Neude.

Vraag 3

(3 punten): Wat is een rode Cayena en op welk zegel binnen ons koninkrijk staat hij afgebeeld?
Een rode Cayena is de naam voor een bloem en staat afgebeeld op zegel 252 van de
Nederlandse Antillen en op zegel 521 van Aruba.

Vraag 4

(3 punten): Welke Nederlandse zegels werden noodgedwongen ongetand uitgegeven?
Het addertje onder het gras was het woordje Noodgedwongen. In verband met een
werkstaking in de drukkerij werden de zegels 82 en 83 Noodgedwongen ongetand
uitgegeven.

Vraag 5

(5 punten): Nu wij zoveel mogelijk binnen moeten blijven zijn al onze uitjes de mist in gegaan.
We zullen een alternatief uitje moeten verzinnen en gaan dus over de hele wereld op
zoek naar een postzegel met ui(tjes). Kunt u er een vinden?
Er zijn meerdere zegels te vinden waarop een of meerdere uitjes zijn afgebeeld.
Op zegel NVPH 3548 (2017) staat een Amsterdams uitje. Ook vinden we uien op zegel
1882 van Brazilië en zegel 1079 van Bulgarije. In het blok 65 van Curaçao staat op het
zegel van 225 cent ook een ui afgebeeld.

Vraag 6

(5 punten): Tot voor kort ging men massaal op Pokémon jacht, maar nu de scholen dicht zijn gaat
de jeugd op berenjacht. Ze proberen zoveel mogelijk beren te spotten. Ook u zetten we
op berenjacht. Op welke postzegels (Nederland of wereld) vind u een Teddybeer?
Noem er minstens 3.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We vroegen specifiek naar Teddyberen dus geen bruine of ijsberen, maar verder
leverde deze vraag weinig problemen op want postzegels met daarop een Teddybeer,
genoemd naar de Amerikaanse president Theodore Roosevelt die Teddy werd
genoemd, vinden we in veel landen.
o.a. Oostenrijk 2385 Ierland 882, Zwitserland 1796 gaven zegels met een Teddybeer
uit. Ook Nederland gaf zegels met een Teddybeer uit: o.a. NVPH 1530, 3427
Vraag 7

(5 Punten): Wie was M.P. Pattist en op welk zegel binnen ons koninkrijk staat hij afgebeeld?
Pattist was een kapitein-vlieger. Hij staat afgebeeld op zegel Lp 13 van NederlandsIndië.

Vraag 8

(5 punten): Wanneer werd voor het eerst door de K.L.M.-post vervoerd?
De eerste post werd 17-5-1920 door de KLM vervoerd. Het betrof slechts een paar
kranten en een brief. De eerste echte proefvlucht met officiële post was echter op 5-71920 6 1/2 kg post.

Vraag 9

(10 punten): Op welk traject was dat?
Het traject was Amsterdam-Londen (Croydon)

Vraag 10 (10 punten): In welk jaar, op welke dag en waar werd de Wereldpostvereniging opgericht?
Wat zal het doel hiervan geweest zijn?
Hier werden nog al wat data door elkaar gehaald De oprichtingsdatum was 9 oktober
1874.
Op initiatief van Heinrich von Stephan werd op 15 september 1874 een conferentie
gehouden te Bern. Hieraan namen 22 landen deel. Het resultaat was de oprichting van
de Algemene Post Unie op 9 oktober 1874. Later werd de naam gewijzigd in Wereld
Postvereniging (Union Postale Universelle, UPU). Nederland tekende de overeenkomst
op 1 juli 1875. Men wilde hiermee zorg dragen voor een goede en betrouwbare
afwikkeling van de grensoverschrijdende poststukken. Men erkende bv elkaars
postzegels.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De ladder
Dhr. F. Rademaker
Dhr. T. v.d. Wurff
Dhr. G. v.d. Vliet
Dhr. R Visser
Dhr. J. Tienhoven
Mw. J. Wagenvoort
Dhr. R. Mulder
Dhr. J. Sangers

-

50 punten
50 punten
50 punten
47 punten
40 punten
29 punten
25 punten
22 punten

De maandprijs gaat naar Dhr. T. v.d. Wurff
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nieuwe veilingkavels
Beste Leden,
Bij deze Zegelaer treft u wederom een gevarieerde veilinglijst aan met hopelijk ook voor u iets interessants.
Doordat we elkaar al een paar maanden niet hebben gezien en, het voorlopig ook nog wel even zal duren, is er
dus geen mogelijkheid geweest om veilingkavels in te leveren met als gevolg dat mijn voorraad begint te
slinken. Mocht u in de afgelopen tijd veilingkavels hebben gemaakt of heeft u interessant materiaal liggen, wat
voor de veiling geschikt zou zijn, maak er kavels van en laat het me weten.
Bel (06 4668 1387) me op om af te stemmen over de wijze waarop de kavels in mijn bezit kunnen komen.
Groeten en blijf vooral gezond in deze vervelende tijd.
Alle Wuring
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een pakketje uit Frankrijk
Kort geleden ontving ik het volgende pakket uit Frankrijk. De afmetingen zijn 55x35 cm en een met track en
trace verzonden stuk via Colissimo, het pakketbedrijf van de Franse Post (colis postal). Opvallend is dat het
stuk is gefrankeerd met zegels vanuit de Franse Franc periode. In Frankrijk dus wel, bij ons niet.
In 2014 heb ik er al eens aandacht aan geschonken over de omvangrijke fraudezaak die in Nederland speelde.
Algemeen wordt aangenomen dat dit de aanleiding was van Post.nl om de guldenpostzegels vanaf november
2013 niet meer te accepteren als frankering van poststukken.

Het geheel is gefrankeerd met
Ffr 115,2 ofwel € 17,53
Het gewicht is 0,35 kg en de
afmetingen 55x35 cm.
De achterzijde is misschien wel
interessanter dan de voorzijde
van het pakket. Er zijn diverse
formulieren over elkaar geplakt.
De belangrijkste is de adressticker. Hierop de gegevens
van de verzender en
ontvanger.
De sticker met de barcode is
voorzien van de postcode van
de ontvanger. Deze kenmerken
zijn aangebracht door het
sorteercentrum en Carvin (Fr) ,
iets ten zuiden van Lille.
De verzender komt uit Seine-et
Marne volgens de postcode.
Door de Barcode is het pakket
door de Franse Post goed te
volgen en ook de ontvanger
kan de voortgang zien.
Tenslotte is er nog een code
aangebracht door het
sorteercentrum van
Amsterdam.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hieruit blijkt dat het ongeldig verklaren van de Nederlandse Guldenzegels in november 2013 niet in alle landen
is opgevolgd. Zuur, als je bedenkt dat deze ongeldig verklaring is ingegeven door de grootschalige fraude die is
gepleegd door een Limburgse Postzegelhandelaar die zelfs een drukpers in bezit had om de zegels op grote
schaal na te maken. Voor zover ik geïnformeerd ben is het hoger beroep nog niet volledig afgerond. Wel is er
civiel een miljoenenclaim door Post.nl ingediend. Wat wel bekend is dat de daders, het was er meer dan een,
zich weer geregeld tonen op postzegelbeurzen in Nederland en België
Jan Sangers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Postzegelgereedschap (4) – De UV-lamp
Om postzegels te ontwaarden worden ze afgestempeld door machines. Daarvoor moet de machine de
postzegel wel kunnen herkennen en omdat mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van fluor of fosfor, die in
het papier van de postzegel zit of in de inkt. Als zo’n postzegel met een speciale lamp wordt beschenen licht het
fluor op of licht de fosfor na. De machine leest het licht en kan dan het stempel op de postzegel aanbrengen.
Nu kunnen er van een bepaalde postzegel varianten voorkomen, zoals wel of geen fosfor en of fluor, fosfor of
fluor in het papier of in de inkt, verschillende op- of nalichtende kleuren, verschillende op- of nalichtende
plaatsen. In dat geval wil je als verzamelaar wel weten welke variant je hebt. Maar hoe weet je dat, want met
het blote oog is dat meestal niet te zien.
Kijk eerst in de catalogus welke varianten er zijn, zodat je weet wat je kan verwachten en waar je dus naar moet
kijken.
Voor de belichting wordt een UV-lamp, soms ook wel een fosforlamp genoemd, gebruikt.
Licht er iets op als je met de lamp op de postzegel schijnt en verdwijnt dat meteen als de lamp wordt uitgedaan,
dan is er sprake van fluorescentie. Blijft het nog even nagloeien als de lamp is uitgedaan, dan is er sprake van
fosforescentie.
Nu zijn er twee soorten UV-lampen: lange golf UV-lampen en korte golf UV-lampen. In de meeste gevallen
wordt een lange golf UV-lamp gebruikt. De korte golf UV-lamp is nodig bij Australische, Engelse, Amerikaanse
en Duitse zegels.
De handel biedt beide golflampen aan in zowel een zak-als een tafelmodel. Daarnaast zijn er gecombineerde
apparaten met zowel korte als lange golf UV en loepen, die ook een UV-lampje hebben. De lampen kunnen een
buislampje of een LED zijn en op batterijen werken of op het lichtnet aangesloten.
Hieronder wat voorbeelden.

Figuur 1
3 Korte golf UV-lamp
5
UV lamp

Figuur 2
4 Lange golf UV-lamp
6
7
UV lamp
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Figuur 3
8 Lange
10
12
Korte
Kortegolf
golf
golfUV
UV-lamp
UVlamp
lamp tafelmodel

Figuur 4
9 Lange
11
13
14
Langegolf
golfLED
UV
UVlamp
UV-lamp
lamp

Figuur 5
15Loep
17
19
Korte
met
golf
UV-lamp
UV lamp

Figuur 6
16Lange
18
20
21
Langeen
golf
korte
UV golf
lampUV-lamp

Figuur 7
22Lange
24
26
Korteen
golf
korte
UV lamp
golf UV en
watermerkzoeker

Figuur 8
23Loep
25
27
28
Lange
met
golf
UV-lamp
UV lamp

Prijzen van de UV-lampen variëren van rond 14 euro tot rond 150 euro. Die van de loepen met UV lamp tussen
rond 10 en 45 euro. Je kunt het dan ook zo duur maken als je zelf wilt.
Stampie
Ton van der Wurff
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe indeling Michel Europa catalogi
Michel heeft haar reeks Europa catalogi met ingang van de 2020 en
2020/2021 edities anders ingedeeld voor wat betreft de regio’s.
Het aantal Europa-catalogi is daardoor van 7 naar maar liefst 16 delen
gegaan.
Deze catalogi zijn dunner geworden, handzamer en ook goedkoper.
De winkelprijs is € 49.80. Daar gaat Stampie-korting natuurlijk nog van
af.
Als u geluk hebt, vallen de landen, die u verzamelt, precies binnen
één of meerdere deeltjes van de reeks en bent u goedkoper uit.
Maar het kan ook tegenvallen uiteraard.

De nieuwe indeling ziet er nu als volgt uit:
Deel E 1
Deel E 2
Deel E 3
Deel E 4
Deel E 5
Deel E 6

Deel E 7

Deel E 8
Deel E 9
Deel E 10
Deel E 11
Deel E 12
Deel E 13
Deel E 14
Deel E 15
Deel E 16

Alpenlanden
Liechtenstein, Oostenrijk, VN - Genève, VN - Wenen, Zwitserland)
Midden-Europa
Hongarije, Slowakije, Tsjechische Republiek, Tsjechoslowakije, West-Hongarije
West-Europa
Frankrijk, Frans-Andorra, Monaco
Iberisch Schiereiland
Portugal, Spaans-Andorra, Spanje
Apennijns Schiereiland
Fiume, Italië, San Marino, Triëst – Zone A, Vaticaanstad
Westelijke Balkan
Bosnië en Herzegovina, Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië,
Slovenië, Triëst – Zone B
Zuidelijke Balkan
Albanië, Bulgarije, Egeïsche Eilanden, Epirus, Griekenland, Ikaria, Ionische Eilanden, Kreta, OostRoemelië, Samos, Thracië
Zuidoost-Europa
Moldavië, Roemenië
Middellandse Zeelanden
Cyprus, Gibraltar, Malta, Turkije, Turks-Cyprus
Scandinavië
Denemarken, IJsland, Noorwegen, Zweden
Baltische staten en Finland
Estland, Finland, Karelië, Letland, Litouwen, Midden-Litouwen, Noord-Ingermanland
Benelux
België, Luxemburg, Nederland
Britse Eilanden
Groot-Brittannië, Ierland
Kanaaleilanden en Man
Guernsey, Jersey, Man
Oost-Europa
Karpato-Roethenië, Oekraïne, Polen, West-Oekraïne, Wit-Rusland
Rusland en Sovjet-Unie
Rusland, Sovjet-Unie
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderstaande tabel toont in welk Europadeel van Michel een land voorkomt vóór en na de indelingswijziging.
Land

Oud

Nieuw

Albanie

3

7

Belgie
Bosnie en
Herzegovina
Bulgarije

6

Land

Oud

Nieuw

Moldavie

7

8

12

Monaco

2

3

3

6

Montenegro

3

6

4

7

Nederland

6

12

Cyprus

4

9

Noordingermanland

5

11

Denemarken

5

10

Noord-Macedonie

3

6

Egeische Eilanden

4

7

Noorwegen

5

10

Epirus

4

7

Oekraine

7

15

Estland

5

11

Oostenrijk

1

1

Finland

5

11

Oost-Roemelie

4

7

Fiume

3

5

Polen

7

15

Frankrijk

2

3

Portugal

2

4

Frans-Andorra

2

3

Roemenie

4

8

Gibraltar

2

9

Rusland

7

16

Griekenland

4

7

Samos

4

7

Groot-Brittannie

6

13

San Marino

3

5

Guernsey

6

14

Servie

3

6

Hongarije

1

2

Slovenie

3

6

Ierland

6

13

Slowakije

1

2

IJsland

5

10

Sovjet-Unie

7

16

Ikarie

4

7

Spaans-Andorra

2

4

Ionische Eilanden

4

7

Spanje

2

4

Italie

3

5

Thracie

4

7

Jersey

6

14

Triest - Zone A

3

5

Joegoslavie

3

6

Triest - Zone B

3

6

Karelie
Karpato-Roethenie
(KarpatenOekraine)
Kosovo

5

11

Tsjechie

1

2

7

15

Tsjechoslowakije

1

2

3

6

Turkije

4

9

Kreta

4

7

Turks-Cyprus

4

9

Kroatie

3

6

3

5

Letland

5

11

1

1

Liechtenstein

1

1

1

1

Litouwen

5

11

Vaticaan
Verenigde Naties Geneve
Verenigde Naties Wenen
West-Hongarije

1

2

Luxemburg

6

12

7

15

Malta

3

9

7

15

Man

6

14

West-Oekraine
Wit-Rusland
(Belarus)
Zweden

5

10

Midden-Litouwen

5

11

Zwitserland

1

1

Stampie
Ton van der Wurff
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duitsland deel IX
Afgelopen maand heeft u kunnen lezen hoe één en ander verlopen is tot en met het jaar 1931. Het fascisme
van de NDSAP en de daarbij opkomende jodenhaat en terreur trokken een steeds sterkere wissel op de
bewoners van Duitsland die tegen het fascisme opstonden. Het wordt wel eens vergeten dat iedereen die het lef
had een weerwoord tegen de fascisten te hebben simpelweg opgesloten werden in kampen. Maar het slechts af
waren de mensen die niet voldeden aan het Arische principe. De terreur die deze mensen te verwerken kregen
zijn ongekend en onvoorstelbaar. Er is natuurlijk al het nodige verschenen over de geschiedenis van Hitler en
de zijnen. Daar ga ik me verder niet aan wagen. Wij gaan ons richten op de filatelie die zeker ook in die tijd
welig floreerde.
Op 2 februari 1932 verschijnen er twee zegels met toeslag voor de noodhulp 6+4Pf en 12+3 Pf. Wel bijzonder
dat de toeslag bij de laagste zegel hoger is dan bij de hogere waarde. Ik heb er geen verklaring voor of het zou
moeten zijn dat de totalen van 10 Pf en 15 Pf als handig werden beschouwd.

In dezelfde periode zijn er ook nog twee zegels verschenen met de beeltenis van president Paul Hindenburg
(president van 1925-1933) en zijn voorganger Friedich Ebert (president van 1919-1925).
Naast de langlopende zegels van de Duitse president Hindenburg verscheen er op 1 november 1932 wederom
een serie ten behoeve van de noodhulp.
Het duurde tot 12 april 1933 alvorens er weer nieuwe zegels verschenen. Dit keer ter gelegenheid van de
heropeningszitting in het nieuwe Rijksdag in Potsdam. Een afbeelding van koning Friedrich de Grote van
Pruisen 1712-1786, naar een schilderij van Adolph von Menzel.
In dezelfde periode verschenen er 14 nieuwe
waarden met de afbeelding van
Paul Hindenburg. Dit keer liep voor de
eerste keer bij een langlopende serie
de nominaal waarde op tot 100 Pf. Het
waren voorheen altijd bijzondere uitgaven die
een hogere nominale waarde konden
hebben,
De volgende serie die verschenen is voldoet
volledig aan die voorwaarde.
Zegels die aandacht geven aan het oversteken van de oceaan met het luchtschip Graf Zeppelin om de
wereldtentoonstelling in Chicago op te luisteren.

1933 is ook het jaar dat Hitler, om precies te zijn op 30 januari, is benoemd, door de stokoude president Van
Hindenburg, tot rijkskanselier. Iets dat gevierd werd door zijn aanhang als een ware machtsovername. De
gedachte achter deze benoeming was oorspronkelijk dat de conservatieven meenden dat hun macht gestand
zou houden als Hitler rijkskanselier zou zijn. Al snel bleek dat een ernstige vergissing. De nazi’s
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------binnen de coalitieregering leverden slechts twee ministers, Herman Göring en Wilhelm Frick. Deze twee heren
gingen voortvarend te werk en schakelden al snel enkele politieke tegenstanders uit. Op 27 februari werd de
Rijksdag in brand gestoken door Marinus van der Lubbe. Een daad die door Hitler werd gebruikt om de
communisten aan te vallen en te veroordelen. Hij kreeg daarvoor extra politie met bijbehorende extra
bevoegdheden. De president en het parlement gingen akkoord met de Rijksdagbrandverordening. Hierbij
werden burgerrechten “opgeschort” en feitelijk de rechtsstaat opgeheven.
De propagandist van de NDSAP Joseph Goebbels zette alles in het werk om een nationaal eenheidsbeeld te
creëren. Hij was ook hoofd van het Volksaufklärung und Propaganda Ministerium (onderwijs en propaganda). Er
werd een campagne opgezet voor de verkiezingen van april 1933 waarbij de loftrompet werd gestoken voor de
NDSAP.
Of het toeval is of niet, waarschijnlijk niet, verscheen er op 1 november een serie noodhulpzegels met als
onderwerp de opera’s van Richard Wagner. Past wel goed in het propaganda programma.

Bij deze serie zijn bij vijf van de waarden twee soorten tandingen 14:13 en 14. De zegels zijn voor de eerste
maal in de geschiedenis gedrukt op papier met watermerk 4 (hakenkruizen).
29 november verscheen er een blokje, wederom noodhulp, er wordt herdacht dat de noodhulp 10 jaar bestaat.
De onderstaande afbeelding is uit de digitale catalogus Stampworld. Waarschijnlijk is dit blokje
voor de meeste verzamelaars
onbereikbaar. Postfris genoteerd
voor € 7000,- en gestempeld voor
maar liefst € 13000,-

Op het eind van het jaar verscheen er een nieuwe langlopende serie van Paul von Hindenburg in medaillon.
Ook verschenen in de nodige boekjes waarvan hier een paar combinaties zijn afgebeeld. Ook verschenen als
rolzegels.
In 1934 wordt het postzegeljaar geopend met luchtpostzegels met de afbeeldingen van een steenarend, Otto
Lilienthal en Graf van Zeppelin. Otto Lilienthal was uitvinder en ontwerper van vele zweefvliegtuigen.
Graf von Zeppelin, uitvinder van de Zeppelin. Een uitgebreidere beschrijving kunt u vinden op internet.
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In juni verschijnen er zegels ter gelegenheid van het Koloniafeier. Hierbij zijn vier kolonialen en
ontdekkingsreizigers afgebeeld uit de Duits-Afrikaanse geschiedenis. Een leuke zoekopdracht voor de
geïnteresseerden om de namen van deze vier personen eens na te trekken op internet. Tip, ze zijn alle vier
terug te vinden.

Een bijzondere serie is de serie uitgegeven na de dood van Paul von Hindenburg op 2 augustus 1934. De
uitgifte is van 4 september van dat jaar. Dezelfde serie van Hindenburg in roset met een zwarte rand als teken
van rouw.
Ook de zegels uitgegeven om aandacht te schenken aan de (volks) stemming op 13 januari 1935 zijn als
propaganda uitgegeven in augustus 1934. Bij deze volksraadpleging koos het overgrote deel ruim 90% om
onderdeel te worden van het Deutsche Reich. Ook nog twee zegels t.g.v. de Reichsparteitag in Nürnberg . Als
laatste twee uitgiften zijn de geboortedag van Friedrich von Schiller, dichter, filosoof, arts, historicus en
toneelschrijver. Heeft veel samengewerkt met Johan Wolfgang von Goethe.
De laatste serie was er één met beroepen. Sommige afbeeldingen spreken voor zich. De oplossing, als u die
zoekt, vindt u in de catalogus van Michel special

Wordt vervolgd.
Bronnen: Michel special en diverse internetsites waaronder Wikipedia
Jan Sangers
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanpassen bieden veiling
Beste Leden,
Aan de eerste schriftelijke veiling hebben een aantal van u meegedaan en daarnaast hebben verschillende
leden hun ervaringen met mij gedeeld, allen hartelijk dank daarvoor. Als bestuur hebben we deze eerste versie
ook geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het misschien best lastig, voor een aantal van u, is
geweest om mee te doen.
Daarom breiden we de mogelijkheid om deel te nemen een beetje uit.
Onveranderd blijft dat u de veilinglijst in Excel, tezamen met De Zegelaer blijft ontvangen. Deze kunt u in
blijven vullen en retourneren naar de veilingmeester (wuring@casema.nl). Dit heeft de voorkeur.
Nieuw in het bekijken,
De kavellijst wordt weer op de “Website van PF68” gepubliceerd (op dezelfde wijze zoals t/m februari).
Deze is in PFD en kunt u weer openen en printen zoals u gewend was.
Ook heeft deze kavellijst de mogelijkheid, wanneer u hem op uw computerscherm heeft, om op de
kavelnummers te klikken en u krijgt dan een foto van de kavel op uw scherm. Deze kunt u naar believen
groter maken.
Nieuw in het bieden,
Een bod uitbrengen via een gewone mail aan de veilingmeester. Hierin geeft u duidelijk aan het
veilingnummer en het maximale bod dat u op die betreffende kavel uit wil brengen.
Een laatste mogelijkheid, deze was ook bij de Excel versie al aangegeven, u belt de veilingmeester (06
4668 1387) en geeft telefonisch uw bod door.
Van deze, hiervoor uitgebrachte biedingen, maak ik een Excel document en u ontvangt hiervan een kopie
(PDF) ter controle over de kavels en de bedragen die u heeft geboden.
Hopelijk heeft u net zoveel zin in de komende schriftelijk veiling als ik.
Alle Wuring
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------I.v.m. de coronacrisis is er geen evenementen overzicht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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