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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 (onder voorbehoud) 

15 september veiling 
20 oktober veiling 
17 november veiling + algemene vergadering begroting 
15 december* veiling + (Kerst)verloting 
 
*= wisseling stuiverboeken  

Verzamelbeurs van 9.00 tot 12.00 uur: Zaterdag 28 november 2020. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

Wat was het toen warm hè? Nee, niet in Sevilla zoals het Cocktail Trio vroeger zong, maar gewoon hier in 
Nederland.  

De meeste van onze leden konden dit jaar niet afreizen naar zonnige stranden in Turkije, Spanje of andere 
exotische landen, maar hebben hun zomervakantie door de coronamaatregelen noodgedwongen door moeten 
brengen op of in het ook zeer zonnige Balkonia of Tuinesië. Zelf heb ik een bezoek gebracht aan Tuinesië, 
maar helaas geen postkantoor te vinden daar. De inwoners van Tuinesië verzenden geen post maar staan wel 
afgebeeld op postzegels en dat weten de motiefverzamelaars onder ons maar al te goed.  

Zoals wellicht bekend bestaat Tuinesië uit een klein- midden- en groot-Tuinesië. Gelukkig was er in groot-
Tuinesië nog voldoende plaats vrij en hebben we als bestuur daar dankbaar gebruik van kunnen maken om na 
maanden onderling email- en telefoonverkeer weer eens echt te vergaderen en te kijken naar de toekomst.  
Een toekomst die helaas door alle coronaperikelen nog beperkt en onzeker is, zodat we sommige plannen 
regelmatig aan zullen moeten passen. De ideeën die we hebben uitgewerkt om u te blijven betrekken bij onze 
vereniging en om uw hobby te kunnen blijven uitoefenen vindt u elders in deze Zegelaer. 

En u weet het: heeft u zelf nog ideeën of aanvullingen, geef ze aan ons door!! 
Ik wens u een fijn postzegelseizoen 2020/2021 en blijf gezond. 

Janny Vierbergen 
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Wat zijn de plannen voor het postzegelseizoen 2020/2021? 

De Zegelaer en de Website 
De redactie van de Zegelaer is weer terug van een welverdiende vakantie en heeft hopelijk energie genoeg 
opgedaan om weer maandelijks onze nieuwsbrief bij u af te leveren. 

Wij zijn enorm blij met onze vaste schrijvers, maar een stukje van één van onze andere leden stellen wij ook 
zeer op prijs. Dus….. 

Omdat de kopij ruim van tevoren ingeleverd moet worden kan het in deze tijd gebeuren dat nieuwe 
coronamaatregelen afgekondigd worden als de Zegelaer al de deur uit is. Wij proberen u in dergelijke gevallen 
zo snel mogelijk te informeren, maar houd voor de laatste ontwikkelingen in ieder geval ook onze website in de 
gaten. 

De verenigingsavonden en aanmelden 
Vlak voor de vakantieperiode hebben we een eerste overleg met De Schalm gehad over een mogelijke 
zaalindeling. Helaas was deze eerste opzet voor ons niet werkbaar. We gaan verder overleggen om tot een 
goede en veilige oplossing te komen. 

De Schalm is momenteel wegens vakantie gesloten tot 31 augustus. Pas daarna is overleg weer mogelijk en 
kunnen we de waslijst aan vragen -die we inmiddels opgesteld hebben- aan hen voorleggen. 

Omdat de Zegelaer door de redactie al wordt samengesteld voordat het bestuur een besluit kan nemen over het 
wel of niet door laten gaan van de verenigingsavond kunnen we u in deze Zegelaer nog niet meedelen of de 
verenigingsavond van 15 september doorgang zal vinden. Mocht er toch een mogelijkheid tot bijeenkomen 
inzitten, dan laten wij het u zo spoedig mogelijk per email en via de website weten. 

Wel attenderen we u op het volgende. Als u een verenigingsavond wilt bijwonen, dient u zich van tevoren aan te 
melden bij David of bij mij. Helaas moeten we er wel bij zeggen dat wie het eerst komt, het eerst maalt, omdat 
vanwege de 1,5-meter-afstand slechts een beperkt aantal leden in de zaal toegelaten kan worden. Een volle 
zaal zoals we gewend waren is momenteel helaas niet mogelijk en ook registratie is een must. 

Peiling 
Los van dit alles zouden wij het nu al zeer op prijs stellen als u aan ons kunt doorgeven of u een 
verenigingsavond op prijs stelt of dat u op dit moment nog te huiverig bent om bijeen te komen. Let wel: dit is 
slechts een peiling. U zit nergens aan vast, maar met uw input kunnen wij weer verder met plannen maken. 

De rondzending 
Vanaf half maart heeft de rondzending noodgedwongen helemaal stilgelegen. Veel dozen konden daarom 
jammer genoeg niet bij de secties rondgaan. Een strop voor de inzenders, de leden en de verenigingskas.  
Na overleg met de inzenders laten we de meeste boekjes nog een jaar meedraaien. Dit postzegelseizoen zullen 
de dozen dus worden gevuld met boekjes van het afgelopen jaar en met een flink aantal nieuw binnengekregen 
boekjes. Van onze collega filatelisten uit de Bilt en Zeist hebben we eveneens een nieuwe voorraad dozen 
ontvangen. Genoeg materiaal dus om in september weer voorzichtig te beginnen. 

Heeft u een rondzending ontvangen laat deze dan 1,5 dag staan om te desinfecteren. De termijn van 3 dagen 
in bezit verlengen we daarom naar 4 dagen. Eerder doorgeven mag natuurlijk altijd en het spreekt vanzelf dat u 
bij het doorgeven een veilige afstand van elkaar houdt en alleen doorgeeft als u geen coronaverschijnselen 
heeft. 

Nog geen deelnemer maar toch mee willen doen? Neem even met Janny contact op. Ook als u wel deelnemer 
bent maar nog geen zending durft te ontvangen neem dan even contact op.  

En nieuwe boekjes blijven welkom. 

De stuiverboeken 
In de vakantieperiode zijn we begonnen met het zo veilig mogelijk laten rouleren van de kratten met 
stuiverboeken. 

Er zijn momenteel 6 kratten in omloop en de deelnemers zijn enthousiast. In het schema dat David heeft 
opgesteld is nog ruimte voor enkele nieuwe deelnemers. Wilt u ook thuis rustig kunnen snuffelen in de 
stuiverboeken geef dat dan door aan David. Geen vervoer hoeft geen belemmering te zijn. Gert maar ook 
andere bestuursleden zijn bereid om de helpende hand te bieden. 

Veiling 
Of de verenigingsavond wel of niet doorgaat in september, de september-veiling gaat in ieder geval wel door, 
want veilingmeester Alle heeft voor u weer een schriftelijke veiling in de aanbieding. Zie elders in deze 
Zegelaer. 
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Lezingen 
Enkele leden zijn de afgelopen tijd drukdoende geweest om een lezing voor te bereiden en ook bij collega 
filatelisten liggen er nog lezingen op de plank. Zo gauw het enigszins mogelijk is zullen wij graag gebruik maken 
van hun aanbod om een lezing te houden. 

De ladderprijsvraag 
De afgelopen maanden werd uw filatelistische kennis soms danig op de proef gesteld bij de ladderprijsvraag. 
Graag hadden we tijdens de verenigingsavond de gewonnen prijzen persoonlijk overhandigd. Zit er op dit 
moment helaas nog niet in. Daarom binnenkort maar eens een rondje winnaars per auto doen.  

We hebben besloten om u ook in het nieuwe seizoen weer aan het werk te zetten en een nieuwe 
ladderprijsvraag te starten. We beginnen allemaal weer onderaan de ladder. Benieuwd hoe hoog iedereen 
komt. En omdat voor veel landen op dit moment code oranje is afgegeven blijven we deze maand maar even in 
eigen land. Wel zo veilig dus. 

Janny Vierbergen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

LADDERPRIJSVRAAG nr 1 – september 2020 

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. 

Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen een prijs.  

Elk punt op de ladder heeft een prijswaarde en hoe meer punten hoe aantrekkelijker de prijs.  

Vraag 1 (2 punten): Veel mensen vinden het dragen van mondkapjes in het Openbaar Vervoer een crime en 
pakken daarom liever de fiets. Nu is Nederland een fietsland en dus dacht ik dat er vast 
wel een zegel met een afbeelding van een fiets is uitgegeven. Ik heb er zo-wie-zo drie 
kunnen ontdekken. Kunt u er ook drie vinden? 

Vraag 2 (2 punten): De afgelopen tijd hebben we heel wat warme dagen gehad en op een terras aan het 
strand was het goed toeven. Op welk zegel staat een terras aan zeestrand afgebeeld? 

Vraag 3 (3 punten): Met die hitte was het heerlijk om verkoeling te zoeken in zee. Maar de zee bleek 
verraderlijk en heel wat keren moest de reddingssloep uitrukken. Op welk zegel staat 
zo’n sloep? 

Vraag 4 (3 punten): We streken door het warme weer wat vaker neer op een terras en op een van die 
terrassen bestelden we een kop koffie met een Kniepertie. Waar zaten we, op welk 
zegel vinden we een kop koffie en op welk een Kniepertie?  

Vraag 5 (5 punten): Oh, u wilt wat sterkers? Dat kan. Op welke zegel vindt u een glaasje champagne of 
likeur? 

Vraag 6 (5 punten): Ik vertelde u al dat ik deze zomer veel in Tuinesië ben geweest en dat de bewoners van 
Tuinesië vaak op postzegels staan afgebeeld. Kunt u een egel, een kikker, een vlinder, 
een tulp en een madeliefje vinden? 

Vraag 7 (5 punten): Ondanks de corona kwamen toch veel buitenlandse toeristen naar ons land. We 
hebben dan ook heel wat toeristische trekpleisters. Op welk postzegelvelletje staan de 
Waddeneilanden, de Deltawerken, de bollenvelden, Giethoorn en nog wat andere 
toeristische trekpleisters afgebeeld? 

Vraag 8 (5 punten): Een bezoek aan een museum behoorde ook tot de mogelijkheden. Hier zagen we een 
beugeltasje (zo’n halfronde zilveren sluiting met daaraan een zak van fluweel of van 
met fijne kruissteekjes geborduurde stof). Het werd vroeger door veel dames gedragen. 
Op welk Nederlands zegel ziet u zo’n tasje? 

Vraag 9 (10 punten): De boodschappen laten we nog maar even thuisbezorgen. Maar het 
boodschappenlijstje is zoekgeraakt. Op welk zegel kunt u het voor mij terugvinden? 

Vraag 10 (10 punten): Handen wassen, handen wassen en nog eens handen wassen. Het wordt er 
momenteel ingehamerd Op welk zegel vindt u een wastafel? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 30 september in ons bezit te zijn. 

Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein17, 3522 PC Utrecht. 
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Veiling 

Beste leden, 

Het zomerreces is voorbij en ik hoop dat u deze periode goed, zonder Corona verschijnselen of andere 
tegenslagen, bent doorgekomen.  

Als bestuur zijn we, in een tuinvergadering, weer bij elkaar geweest maar we konden helaas nog weinig 
afspreken voor de maand september. Van de verenigingen om ons heen hoorden we dat enkelen weer heel 
voorzichtig iets gaan organiseren o.a. in een grotere zaal en anderen hebben voor de rest van dit jaar alles al 
gecanceld. Op het moment dat ik dit schrijft weet ik nog steeds niet veel meer, begin september gaat een 
delegatie van het bestuur brainstormen met medewerkers van De Schalm. 

Nu naar de veiling voor september. Gezien het onzekere over wat in De Schalm mogelijk zal zijn, los van het 
feit of u bereid bent daar te komen, heb ik wederom een schriftelijk veiling gemaakt. Bij De Zegelaer ontvangt u 
de veilinglijst en alle foto’s staan wederom op de website van Postfris ‘68.  

Onderstaand een foto van de kavels die ik voor u klaar heb liggen. 
 

           
 
Hopelijk zit er iets, nog liever, heel veel voor u bij en wordt mijn stapel een flink stuk kleiner. 

Op de veilinglijst kunt u lezen dat de sluiting van deze veiling een paar dagen voor de ‘mogelijke’ clubavond is 
gepland. Dit heeft een praktische reden voor mij, aan het eind van die week moet ik n.l. geopereerd worden en 
krijg ik een knie prothese. Door de sluitingstermijn te vervroegen krijg ik een paar dagen extra spelingsruimte 
om deze veiling af te ronden. 

Dus de sluitingstermijn voor de biedingen is ZONDAGAVOND 13 september om 18.00 uur. 

De afgelopen maanden heb ik de gekochte veilingkavels bij u op de stoep afgeleverd maar ditmaal zal dat door 
een ander bestuurslid worden gedaan. 

Een veiling organiseren kan niet zonder kavels, gelukkig heb ik de afgelopen maanden van bestuursleden en 
van niet leden een redelijk aantal veilingkavels ter verkoop gekregen maar Postfris’68 is er ook voor de leden. 
Hebt u nog interessante items liggen dan wil ik u vragen om er een veilingkavel van te maken. Stockboeken met 
leuke inhoud hebben doorgaans niet over belangstelling te klagen. Niet om te ontmoedigen maar aan items van 
Nederland heb ik geen behoefte, die heb ik nog in voldoende mate liggen.  
Als gevolg van “mogelijk’ geen clubavonden en mijn beperkte mobiliteit wil ik u vragen om de kavels dan bij mij 
te komen brengen.  

Om te brengen graag eerst even bellen 06 46681387. 

Alle Wuring 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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Duitsland deel XI 

Wij gaan door met het jaar 1937. Zoals ik de vorige keer al aangaf was het uitgiftebeleid een 
onbeschaamde propagandastroom van de Nazi’s. In maart start het programma met de uitgave van drie 
zegels met daarop afgebeeld een militair met schild en daarop afgebeeld het teken van de 
luchtverdedigingsbond.  
 

 
 

 

 

 

iets verschillend. Bij de eerste twee blijft het bij de bekende spreuk, waarbij het tweede blokje ongetand 
is. Bij de in de catalogusnummers aangegeven 648 en 650 hebben de vier zegels een toeslag van 25 Pf 
voor de cultuursector. Onder nummer 649 nog een blokje van München Riem met een rode opdruk. 
 Reeds in 1934 probeerde Oostenrijkse 
 Nazi’s een Anschluss met Duitsland te 
 bewerkstelligen. Nadat heel Europa over  
 Hitler heen viel trok hij zijn handen snel 
 hiervan af. In 1937 sloot Hitler met Italië 
 het pact van staal. Formeel bekend als  
 een vriendschapsverdrag met in de  
 praktijk een toenadering van de Italiaanse  
 fascisten en de Nazi’s. In het geheime  
 deel van de overeenkomst is een unie van  
 militaire en economische samenwerking  
 opgenomen.  
 De oorspronkelijke naam van dit pact was 
 Bloedpact Omdat Mussolini problemen 
 verwachte over deze naamgeving is dit  
 omgedoopt tot Staalpact.   
       
 
Zoals vaker op het einde van het postzegeljaar ook nu weer een serie ten behoeve van de winterhulp.  
Dit keer met schepen als onderwerp. 

 
 
 
         
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Deze zegels zijn ook in postzegelboekjes verschenen. 
  

 
  

Met enige gêne, maar ik laat het toch maar 
zien, een blok met Hitler en een heroïsche 
spreuk daarop. Ik zal het aantal 
afbeeldingen met deze dictator zo weinig 
mogelijk plaatsen. Helaas ontkom je er niet 
aan als je een volledige beschrijving wilt 
geven in dit kader. Er zijn maar liefst vier 
van deze blokken verschenen. Wel allemaal 
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We laten 1937 achter ons en kijken naar 1938. Dat jaar mag gerust een kantelpunt genoemd worden.  
De anschluss met Oostenrijk kwam tot stand en in september wist Hitler tijdens de conferentie van 
München Sudetenland van Tsjecho-Slowakije afhandig te maken. Dit verdrag tussen Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië. Hierbij werd door de grootmachten Frankrijk en het V.K. 
geaccepteerd dat Duitsland dit gebied erbij zou krijgen. Chamberlain verwachte dat hiermee de 
annexatiehonger van Duitsland gestild zou zijn. Hij noemde het verdrag Peace for our time. Nog geen 
jaar later viel de rest van Tsjecho-Slowakije ten prooi aan zowel de Nazi’s als de buren. In het 
onderstaand kaartje kunt u zien hoe hier het één en ander verlopen is. Tsjecho-Slowakije kon niet anders 
dan de situatie accepteren. Winston Churchill vond dat Groot Brittannië een onmiskenbare oorlog had 
verloren zonder te oorlog te voeren. Hij werd weggehoond en Chamberlain was op dat moment de held. 
 

De Franse premier was realistischer Hij betoogde dat Duitsland niet zou stoppen bij Sudetenland. Hij 
meende dat Duitsland Europa wilde overheersen. Bij de ambities van Hitler staken die van Napoleon 
schril af. Desondanks liet hij zich door de Engelsen overhalen akkoord te gaan met het verdrag 
Op 15 maart 1939 werd de rest van Tsjecho-Slowakije onder de voet gelopen. 
 

1. Duitsland bezet Sudetenland (oktober 1938) 
2. Polen bezet Teschen, een gebied met een Poolse 
minderheid (oktober 1938). 
3. Hongarije bezet een deel van de grensgebieden met 
Tsjecho-Slowakije en Subkarpatisch Roethenië (zie 4), 
beide gebieden kenden een Hongaarse minderheid. 
Hongarije zegt hiermee te handelen conform de Eerste 
Scheidsrechterlijke Uitspraak van Wenen.  
4. Subkarpatisch Roethenië roept de onafhankelijkheid uit 
en noemt zichzelf vanaf dat moment Karpato-Oekraïne.  
5. In maart 1939 worden de resterende gebieden van 
Tsjecho-Slowakije ingenomen en satellietstaten van 

Duitsland onder de namen: Protectoraat Bohemen en Moravië  
6. En de Eerste Slowaakse Republiek. 
 

Wat gebeurde er verder in 1938. In januari verschenen er twee zegels als herdenking van de 

machtsgreep van Adolf Hitler. In april een zegel over de volksstemming in Oostenrijk over de Anschluss. 

12 april een zegel vanwege de verjaardag van Hitler (20-april-1889).  

         De zegel over de Anschluss is  
        op dezelfde datum ook in een  
        kleiner formaat en andere  

tanding verschenen. Deze 
tweede is gedrukt bij de Weense 
staatsdrukkerij. De afgebeelde 
zegel is die van de Berlijnse 
staatsdrukkerij. 
 
 

21 juni ter gelegenheid van het Duitse Turn- en Sportfeest in Breslau vier zegels met gezichten op 
Breslau. 

 
In juli verschijnen twee luchtpostzegels als herdenking aan de 100e geboortedag van Graf Ferdinand von 
Zeppelin gevolgd door een zegel over de paardenrace voor de bruine band. In september een zegel met 
de beeltenis van Hitler. In oktober verschijnt er een zegel over de heropening van het Gautheater in 
Saarpfalz, een landsdeel in Saarland. Nog niet eerder door mij benoemd is dat de uitgegeven Sonder- 
ausgaben veelal een einde geldigheidsdatum vermelden. Deze zijn terug te vinden in uw catalogus.   
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De winterhulpzegels met als voorstelling landschappen uit het oosten van Duitsland verschenen op  
18 november terwijl er ook nog een volksstemming in Sudetenland plaats vond. Hiervoor zijn op 
 2 december twee zegels uitgegeven waarop afgebeeld een echtpaar uit Sudetenland in klederdracht.  

In de nacht van 9 en 10 november vond de 
Reichskristallnacht plaats. Onder leiding van Baldur von 
Schirach werd de Duitse jeugd in de Hitlerjugend en de 
Bund Deutscher Mädel grondig geïndoctrineerd. 
Censuur werd ingevoerd op kranten en radiozenders, 
en werd tot de kunst uitgebreid. Strafkampen werden 
gebouwd om hier eerst politieke tegenstanders, en later 
Joden, homoseksuelen, "a-socialen", zigeuners, en 

andere ongewenste bevolkingsgroepen in op te sluiten. Euthanasieprogramma's op gehandicapten 
waren een voorproefje van wat nog zou volgen. Veel Joden en intellectuelen vluchtten het land uit, naar 
Engeland, Zweden of de Verenigde Staten. Hitler zette echter de Duitsers aan het werk met de bouw van 
Autobahnen en andere projecten. De groei van het leger en de wapenindustrie zorgde ervoor dat in 1939 
Duitsland het enige Europese land was dat een arbeiderstekort had.  
 

1939 Het jaar begint met een uitgifte op 17 februari voor de internationale auto- en motorfiets 
tentoonstelling in Berlijn. Deze postzegels werden aanvankelijk uitsluitend verkocht bij het vertonen van 
een toegangsbewijs waarbij maximaal twee series gekocht konden worden. Vanaf 17 februari tot 5 maart, 
alleen bij een postkantoor met filatelieloket. Ook al op 16 februari uitgegeven bij de kassa van de 
tentoonstelling. 
 

Nadat Tsjecho-Slowakije ten prooi was gevallen aan  
de Duitse agressie was er de nodige diplomatieke      
actie. Groot Brittannië en Frankrijk garandeerden  
de onafhankelijkheid van Polen. Tsjecho-Slowakije     
moest het maar zelf uitzoeken. Hitler wist ze te  

     overtroeven met het zogenaamde Moletov                 
-    Ribbentrop pact. Daarin zat een overigens geheime 
     clausule over de verdeling van Polen. Na maanden 
     van scheldpartijen en schendingen aan de Pools – 
     Duitse grens viel Duitsland op 1 september Polen  
     binnen. Tegelijkertijd vielen de Russen Polen in het  
     oosten binnen. De tweede wereldoorlog is      
     begonnen. Groot Brittannië en Frankrijk  
     verklaarden Duitsland de oorlog zonder op dat  
     moment naar de wapens te grijpen.  
     Deze periode wordt ook wel de schemeroorlog  
     genoemd.  

Op grond van het pact met de Russen vallen deze 
op 30 november Finland binnen. De schemeroorlog  
eindigde op 9 april 1940 toen Duitsland 
Denemarken en Noorwegen binnenviel. 
Denemarken bood geen verzet maar een Brits 
expeditieleger schoot de Noren te hulp. Na de 
capitulatie van Noorwegen op 9 juni moesten de 
Britten zich terug trekken. 
 

We gaan weer terug naar de filatelie. 
Opeenvolgend  werden er meerdere zegels 
uitgegeven. Te beginnen 4 april twee zegels over 
een soort wedstrijd tussen beroepen.  

Aangeduid met de term Reichsberufswettkamp. 13 April een zegel van Hitler; hij wordt dat jaar op 20 april 
50 jaar. Op 22 april twee zegels over een nationale tuintentoonstelling gevolgd op 28 april met wederom 
een zegel van Hitler als hommage aan de dag van de arbeid op 1 mei. Op 18 mei dezelfde drie zegels 
vanuit de Internationale auto- en motorfiets tentoonstelling met opdruk Nürburgring-rennen. Het is dus 
een druk voorjaar met de uitgiften van het Duitse Rijk en niet alleen het voorjaar. 
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Er volgen nog twee zegels over paardensport in juni en juli gevolgd door een mooie zegel met een 
schilderijafbeelding van de hand van Albrecht Dürer 

 
 

Na nog een zegel van Hitler op 25 augustus als redenaar gevolgd op 15 september met een serie van 12 
waarden gewijd aan de daden en bezigheden die allemaal plaatsvinden bij de Reichspost. 18 September 
twee zegels met de jubelkreet Danzig is Duits. Gevolgd op 28 september door een serie van 14 waarden 
van zegels uit Danzig met opdruk Deutsches Reich en Rf of Reichsmark. 27 Oktober een serie 
Winterhulp en tot slot twee zegels om op krantenwikkels te plakken om deze bladen naar het buitenland 
te mogen verzenden. Om zegels op gelopen krantenwikkels te vinden is een uitdaging. Moeilijk aan te 
komen. U kunt zich voorstellen dat het afbeelden van al deze zegels weinig toevoegt aan het verhaal. Als 
laatste afbeelding van deze aflevering een paar zegels uit de Danzig serie en de krantenzegels. 

 
 

 
 

 

 

Jan Sangers 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Actie = Reactie 
Dan ineens is daar COVID-19. We duiken een “intelligente” 
lockdown in. Oftewel thuisblijven en alleen als het nodig is de 
straat op. Anderhalve meter afstand, handen wassen. En dat 
is morgen nog niet over. 
Daar zit je dan. Clubavonden stopgezet, geen stuiverboeken 
meer inkijken, geen veiling, geen sociale contacten, geen 
gezelligheid. De meeste besturen van postzegelverenigingen 
sluiten de tent en zetten alle activiteiten stop. Ze wachten de 
bui maar af. Zo niet het bestuur van Postfris ’68. Er wordt 
snel gekeken wat nog mogelijk is: contact houden met je 
leden middels de Nieuwsbrief, de geesten levendig houden 
met daarin een filatelistische ladderpuzzel, toch nog nieuwe 
aanwinsten voor de verzameling verzamelen met een 
schriftelijke veiling. Een soort rondzending van stuiverboeken 
wordt nog even geparkeerd. Kortom niet afwachten, maar 
aanpakken. Als lid mag je trots zijn op zo’n bestuur en de 
actieve medewerkers, die dit alles mogelijk maakten. 

Ton van der Wurff 
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NVPH 2021 

Op 16 september komt de nieuwe Catalogus Postzegels 
Nederland van de NVPH weer uit.  
Nu als 2021 editie. Het is de goedkopere versie van zijn 
duurdere broer, de speciale catalogus. 
Omdat alleen de postzegels van Nederland zijn 
opgenomen is deze uitgave een stuk handzamer en 
makkelijker mee te nemen naar clubavonden en beurzen. 

De ervaring leert, dat de oplage van de catalogus niet al te 
groot is en het boekwerkje dan ook snel uitverkocht zal 
zijn. Reden om het zo gauw mogelijk te reserveren.  
Dan heeft u het spoedig na 16 september in huis. 

De winkelprijs is € 18.90. Bij Stampie krijgt u een leuke 
clubkorting en betaalt u slechts € 16.00. 

Stampie  info@stampie.nl 
Ton van der Wurff 0628125774 
 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Catawiki 

Per 1 juli 2020 heeft veiling- en verzamelhuis Catawiki zijn verzamelcatalogus overgedragen aan René 
Schoenmakers en Marco Jansen. Beiden zijn in 2008 begonnen om de verzamelcatalogus op internet op te 
bouwen. Het vormde de basis voor de verzamel- en veilingsite Catawiki. In 2016 trokken zij zich terug uit de 
dagelijkse leiding van Catawiki. 

Catawiki gaat verder door met de veilingen. Het is de meest bezochte veilingsite in Europa en heeft 500 
mensen in dienst. 
Voor de verzamelcatalogus moet worden gekeken op de site lastdodo.nl. De site wordt opgefrist en er komt een 
nieuwe functionaliteit. Momenteel zijn meer dan 4.000.000 verzamelobjecten op deze site te vinden. Met één 
van de functies wordt door 350.000 gebruikers een eigen verzameling beheerd, die overal te raadplegen is. 

René Schoenmakers is kort geleden een nieuwe website gestart onder de naam vipio, waarop bijzondere 
overnachtingen worden aangeboden, die gereserveerd kunnen worden. 
 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ledenadministratie 

I.v.m. het overlijden van dhr. J.J. van Soolingen uit IJsselstein is zijn lidmaatschap beëindigd. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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De heer Tienhoven attendeerde ons op de mogelijkheid om onderzoek te doen in het Nationaal Archief. 
Misschien interessant voor u. 

Het Nationaal Archief 

Een rijke en diverse collectie 
Het Nationaal Archief beheert de grootste en belangrijkste collectie postwaarden (postzegels en 
postwaardestukken) in Nederland. De collectie bestaat uit ca. 500.000 items (1852-heden) en ca. 1,5 miljoen 
buitenlandse postwaarden.  

De collectie bestaat uit materiaal van: 

• Ontwerpers 

• Staatsbedrijf der PTT of diens opvolgers t/m PostNL 

• Drukkerijen, zoals ’s Rijks Munt, Joh. Enschedé, diverse buitenlandse drukkerijen 

• Particulieren 

De collectie bevat voor de postwaarden van Nederland en overzeese gebiedsdelen niet alleen het ontwerp- en 
drukproces, maar ook het uitgegeven materiaal, gebruikt en ongebruikt en gespecialiseerd naar papier, gom, 
perforaties en kleur. 

Origineel materiaal uit de collectie Postwaarden kunt u 1x per maand van 10.00 – 17.00 uur op afspraak inzien 
op de onderstaande donderdagen: 

2020 

• Donderdag 24 september 2020 

• Donderdag 22 oktober 2020 

• Donderdag 12 november 2020 

• Donderdag 17 december 2020  

Verzoek tot inzage  
Geef in uw verzoek aan wanneer u wilt komen en wat u wilt onderzoeken. De stukken uit de collectie 
postwaarden zijn nog niet zelf op te vragen. Geef in uw verzoek daarom aan om welk land het gaat, welke 
periode of welk jaar. Gaat het om een ontwerper? Wilt u de ontwerpen van een emissie bekijken of het 
gebruikte materiaal? De beheerder vertaalt uw vraag naar de stukken die voor u interessant zijn zodat we deze 
voor u klaar kunnen zetten. Het is niet mogelijk om gedurende de dag extra materiaal op te vragen.  

Interessant voor een breed publiek 
De collectie is interessant voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van postwaarden. 
Postzegelverzamelaars, filatelisten en posthistorici kunnen onderzoek doen naar de drukgeschiedenis, het 
gebruik van formulieren door de PTT of de emissie van postzegels. Voor kunsthistorici en grafisch vormgevers 
is de collectie belangrijk vanwege het uitstekende design: het Staatsbedrijf der PTT was het eerste 
overheidsbedrijf in Nederland dat veel aandacht aan vormgeving besteedde en daarin ook internationaal 
vooruitstrevend was.  

Het adres van het Nationaal Archief is Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag. 
Raadpleeg voor aanmelding de website van het Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl/). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,-- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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. 

 


