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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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum verenigingsavonden 2020 (onder voorbehoud)
15 december

veiling + (Kerst)verloting (onder voorbehoud)

Data verenigingsavonden 2021 (onder voorbehoud)
19 januari
16 februari
16 maart*

veiling
veiling + verloting
algemene vergadering + veiling

Postzegelbeurs 2021: Zaterdag 27 maart 2021 van 9.00 tot 12.00 uur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------Mededeling van het bestuur
Beste leden,
Vanaf 19 november zijn bijeenkomsten weer mogelijk in de Schalm, zij het onder strikte voorwaarden.
We gaan er op dit moment van uit dat deze voorwaarden ook na 8 december, als premier Rutte weer een
persconferentie geeft, van kracht blijven en er geen zwaardere voorwaarden opgelegd worden.
Het bestuur heeft daarom besloten om de verenigingsavond van
15 december door te laten gaan
Wij bieden u op deze avond een kopje koffie of thee aan en onder het genot daarvan kunt u zittend op veilige
1,5 meter afstand bijkletsen, stuiverboeken inzien, een rondzending inkijken en meedoen met de loterij die in
het teken van de kerst zal staan. Ook Stampie zal op deze avond aanwezig zijn om u weer te kunnen voorzien
van uw postzegelbenodigdheden en uw bestellingen op te nemen.
Helaas is de wereld nog lang niet normaal en dienen we ons aan diverse maatregelen te houden. We zetten ze
hieronder even op een rijtje en we verwachten van u dat u zich op de avond houdt aan onze aanwijzingen en
aan die van de medewerkers van de Schalm.
Waar dient u zich aan te houden:
▪ Omdat het aantal plaatsen beperkt is (25 en vol=vol) dient u zich van te voren aan te melden.
Dat kan per email:
secretariaat.postfris68@gmail.com of janny@vierbergen.nl,
telefonisch: 030-2881087 of 06-26062264 (tevens Whatsapp).
▪ Heeft u klachten blijf dan thuis en meldt u even af.
▪ Bij binnenkomst (aanbellen), mondkapje op en de handen desinfecteren. Desinfecterende middelen staan
op de balie.
▪ Houdt bij alles wat u onderneemt 1,5 meter afstand tot anderen en volg de looproutes.
▪ De garderobe is beschikbaar.
▪ De zaal betreden via de zij-ingang bij het toneel en een zitplaats zoeken.
▪ Er mag niet gelopen worden (tenzij toilet of barbezoek). Bij lopen altijd mondkapje op.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------▪ Toiletbezoek kan alleen op het invalidentoilet in de hal. De overige toiletten zijn afgesloten. Na gebruik van
het toilet dient de gebruiker de contactoppervlakken te desinfecteren met de aanwezige reinigingsdoekjes.
▪ Bij binnenkomst kunt u lootjes kopen voor de verloting.
▪ Reken de lootjes, de uitnamen uit de stuiverboeken en de uitnamen uit de rondzendboekjes gepast af.
▪ Gebruik bij stuiverboeken en rondzendboekjes een (eigen) pincet.
▪ Wij overhandigen u de stuiverboeken. De boeken NIET ondershands doorgeven. De boeken worden
gedesinfecteerd voor de volgende gebruiker.
▪ De bar is open voor koffie, thee of fris. Gebruik van alcoholische dranken is vanaf 14 oktober 2020
verboden, het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan. De medewerkers zullen u in geval van
overtreding moeten verzoeken het pand te verlaten.
▪ De sluitingstijd van De Schalm blijft 22:00 uur. Alle bezoekers dienen vóór 22:00 uur het pand te hebben
verlaten.
▪ En nogmaals: houdt bij alles wat u onderneemt 1,5 meter afstand tot anderen (houden we ons daar niet aan
dan kan de vereniging een boete van € 4000,- krijgen).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf is de gekte rond Black Friday in volle gang. De mensen verdringen zich in de
winkelgebieden op jacht naar koopjes en de Burgemeester van Rotterdam laat zelfs de winkels voortijdig sluiten
vanwege onverantwoorde drukte. Gelukkig hoeven wij voor onze hobby niet naar de grote winkelgebieden en
kunnen we thuis aan onze huiskamer- of keukentafel op ons gemak de via schriftelijke veiling verworven kavels
bekijken en in rondzenddozen en stuiverboeken op zoek gaan naar nog ontbrekende zegels. Graag hadden we
op 15 december het verenigingsjaar afgesloten met een volle zaal enthousiast snuffelende en biedende leden,
maar helaas zijn de omstandigheden er niet naar.
Vanaf deze plaats wensen alle bestuursleden u, ondanks alle beperkingen, toch hele fijne kerstdagen en een
gezellig oud en nieuw en hopen we dat het jaar 2021 een beter jaar wordt dan 2020.
Blijf gezond allemaal
Janny Vierbergen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------FDC albums
In de Zegelaer van oktober boden wij gratis een aantal FDC-albums aan. Wij hebben op dit moment nog enkele
albums over dus wilt u uw FDC-verzameling netjes opbergen en heeft u gebrek aan extra boeken, laat het even
weten door middel van een mailtje aan: secretariaat.postfris68@gmail.com
Bibliotheek
In verband met het niet doorgaan van de verenigingsavonden in oktober en november hebben we de catalogi
even uit onze kast in de Schalm gehaald en tijdelijk ondergebracht bij de beheerder van de bibliotheek.
Alle catalogi meenemen op 15 december is vanwege het gewicht ondoenlijk dus wilt u op de verenigingsavond
van december lenen of ruilen neem dan even contact op met Adri zodat zij het gevraagde voor u mee kan
nemen.
Veiling
Ook in december heeft veilingmeester Alle weer een schriftelijke veiling voor u in petto (zie elders in de
Zegelaer) en natuurlijk kan hij nog steeds goede veilingkavels gebruiken. Ook leuke dozen met van alles en nog
wat blijven welkom.
Heeft u veilingkavels neem dan even contact op met Alle.
Stuiverboeken
Normaal gesproken zouden we nu onze kratten met stuiverboeken geruild hebben met de kratten van
bijvoorbeeld Mijdrecht of Uithoorn. Door de coronaperikelen is het ruilmoment verschoven naar januari 2021.
Postfris’68 zou Postfris’68 niet zijn als we u in december geen ‘verse’ kratten voor kunnen zetten. Daarom
zullen de stuiverboeken die voor het volgende seizoen al zijn ingeleverd op 15 december ter inzage liggen.
Nu we noodgedwongen wat meer thuis zitten, is het maken van stuiverboeken misschien een idee. Voor het
volgende seizoen 2021/2022 hebben we al aardig wat stuiverboeken binnen en kunnen we inmiddels al diverse
kratten vullen. Wilt u ook uw stuiverboeken inleveren of heeft u hieromtrent nog vragen neem dan even contact
op met Gert of David.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Rondzending
Bent u nog geen deelnemer maar wilt u toch een rondzending ontvangen? Neem dan even contact met Janny
op.
Heeft u een rondzending ontvangen, laat deze dan 1½ 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.
Ook voor de rondzending geldt dat nieuwe boekjes altijd welkom zijn. Geen boekjes, plakkertjes of
Hawidstroken in huis? Neem dan contact op met Stampie onze leverancier van postzegelbenodigdheden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ladderprijsvraag nr. 4- december 2020
Er zullen telkens 10 vragen gesteld worden, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten
kan scoren. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen aan het eind van het seizoen een prijs. Hoe
hoger op de ladder hoe aantrekkelijker de prijs.
Vraag 1

(2 punten): We pakken vandaag maar eens de bus. Wel mondkapje op!
Op welke Nederlandse zegels staat een bus afgebeeld?

Vraag 2

(2 punten): De bus vertrekt uit Utrecht. Op welk Nederlands zegel staat de Dom van Utrecht
afgebeeld?

Vraag 3

(3 punten): Onderweg komen we een Welsumer tegen en op welk Nederlands zegel staat hij
afgebeeld?

Vraag 4

(3 punten): Duim omhoog voor onze chauffeur. Er zijn diverse zegels met duimen te vinden maar
kunt u een Nederlands zegel vinden met 4 duimen?

Vraag 5

(5 punten): Wij gingen per bus, maar een Amerikaan en een Rus namen een ander vervoermiddel.
Wat zijn de namen van de eerste Amerikaanse en de eerste Russische ruimtevaarders
en welke twee koninkrijk zegels zijn ter herdenking hieraan uitgegeven?

Vraag 6

(5 punten): Op dit moment is er weer een heel gedoe over Jip en Janneke. Op welk Nederlands
zegel staat de schrijfster van deze boeken afgebeeld? En op welk zegel staan Jip en
Janneke zelf afgebeeld?

Vraag 7

(5 punten): Deze week vernamen we dat Corrie van Gorp is overleden. Samen met André van Duin
vormden zij het duo meneer en mevrouw de Bok. Welk zegel verwijst naar André van
Duin?

Vraag 8

(5 punten): Het wordt kouder. Na een flinke wandeling wordt het tijd voor een lekker warm kopje
thee of koffie. Daarom gingen we even bij Piggelmee op bezoek in zijn beroemde
Keulse pot. Op welk zegel staat hij afgebeeld?

Vraag 9

(10 punten): Schimmels, gisten, bacteriën, virussen; we worden er dagelijks mee geconfronteerd.
Op welke Nederlandse zegels vinden we ze?

Vraag 10 (10 punten): Tijdens ons kerstdiner moeten we er natuurlijk feestelijk uitzien dus kopen we een
nieuwe outfit bij een bekend modehuis dat vaak extravagante kleding verkoopt.
Welke Nederlandse zegels zijn gewijd aan dit modehuis?
De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 25 december in ons bezit te zijn.
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein17, 3522 PC Utrecht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Oplossing ladderprijsvraag nr. 3 - november 2020
Vraag 1

(2 punten) Sint Nicolaas vinden we op zegel 759 maar ook het velletje 3108/3112 is gewijd aan
Sint Nicolaas en op zegel 1784 zien we een als Sint Nicolaas verklede olifant.

Vraag 2

(2 punten): Op zegel 1638 zien we 3 bouwvakkers die een helm dragen.

Vraag 3

(3 punten): Het kind met de politiepet staat op zegel 1343.

Vraag 4

(3 punten): Zegel 1632 is gewijd aan Panorama Mesdag, het cilindervormig panoramaschilderij van
Hendrik Willem Mesdag. Het is een vergezicht over de Noordzee, de duinen, Den Haag
en Scheveningen.
(5punten): Een Luscinia svecica ofwel het Blauwborstje vinden we op zegel 1599 en op 1599a in
velletje 1623.

Vraag 5
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Vraag 6
(5 punten): Hier gingen toch veel deelnemers de mist in. De vraag was een kind op zijn hoofd en
niet een kind op de handstand. Op zegel 1105 staat een kind op zijn hoofd op een
olifant en op zegel 1748 zien we een tegel met een oudhollandse voorstelling met een
kind op zijn hoofd staan.
Vraag 7

(5 Punten): Speelkaarten staan afgebeeld op 898, 1075, 1202, 2022, 3067 en 3068.

Vraag 8

(5 punten): Rechtopstaande boeken zien we op de zegels 1482, 1772, 2236, 3091 en 3092.
Zegel 1698 laat liggende boeken zien.

Vraag 9

(10 punten): Op zegel 1737 zien we 4 hele broden. Het sprookje wat hiermee wordt bedoeld is Klein
Duimpje.

Vraag 10 (10 punten): We planden een uitstapje naar het Planetarium van Eise Eisinga. Zegel 1612 is
daaraan gewijd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De ladder
Dhr. V. Timmerman
Dhr. F. Rademaker
Dhr. T. v.d. Wurff
Dhr. J. Tienhoven
Dhr. A. Wuring
Dhr. R. Visser
Mw. J. Wagevoort
Dhr. M. Dijkhuizen
Dhr. R. Mulder
Dhr. G. v.d. Vliet
Dhr. J. Sangers
Dhr. B. v.d.Lit
Dhr. J. Kling

-

99 + 48
100 + 45
95 + 45
94 + 45
90 + 42
86 + 43
85 + 40
74 + 45
96 + 0
40 + 45
32 + 45
0 + 42
15 + 22

= 147 punten
= 145 punten
= 140 punten
= 139 punten
= 132 punten
= 129 punten
= 125 punten
= 119 punten
= 96 punten
= 85 punten
= 77 punten
= 42 punten
= 37 punten

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. V. Timmerman
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Beste leden,
Wederom een paar regeltjes van de veilingmeester.
In de afgelopen maanden heb ik met een aantal van u al gesproken of mail contact mee gehad over mijn knieoperatie. Aan de leden die ik niet persoonlijk gesproken heb wil ik graag berichten dat het herstel nog steeds
voorspoedig gaat en mijn orthopeed is heel erg tevreden over wat alweer mogelijk is.
Graag wil ik nog even wijzen op de mogelijkheid om een indruk van alle kavels te krijgen via de website van
Postfris’68.
Het benaderen van deze foto’s gaat als volgt. De Excel kavel lijst, die u heeft ontvangen via de redactie van
Postfris’68, heeft rode kavelnummers. Klik eenmaal op dit nummer en uw computer wordt verbonden met de
website van Postfris’68 (mits u verbinding heeft met internet). Op uw scherm verschijnt de foto van de
betreffende kavel welke u heeft aangeklikt. Zijn er meer foto’s dan kunt u rechts onderaan de eerste foto op uw
scherm doorklikken naar de volgende foto’s.
Op de website staat ook een kavellijst in PDF, geeft u de voorkeur om deze te gebruiken dan werkt het op
dezelfde wijze als hiervoor in Excel beschreven. U moet natuurlijk wel de Excel of de PDF veilinglijst op uw
scherm van de computer geopend hebben staan.
Dit weer even als geheugen opfrisser.
De december veiling heeft, zoals ook in september, weer iets verrassends voor eventuele kopers.
Ik heb circa 10 kavels aangemerkt waar de koper de inzetprijs niet behoeft te betalen.
Voorbeeld: De te betalen prijs wordt als volgt bepaald:
Inzetprijs
€ 10.00
Afslagprijs
€ 13.00
Provisie 10%
€ 1.30
Totale koopprijs
€ 14.30
Verrassingsactie -/€ 10.00
Te betalen prijs
€ 4.30
Het bestuur hoopt dat deze actie u aanspreekt en bijdraagt aan een goede belangstelling voor de komende
schriftelijke veiling.
Mocht u vragen hebben of hulp nodig bij het bieden bel gerust met me op nr 06 4668 1387.
Alle Wuring
4

De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

9e jaargang – nummer 11 – december 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decemberzegels
Ook dit jaar geeft Postnl decemberzegels uit. Er zitten 20 zegels in een velletje, dat € 17.20 kost. Koop je
2 velletjes, dan krijg je een kerstbal cadeau. Let op: die krijg je alleen als je de velletjes in een winkel koopt.
Decemberzegels kunnen geplakt worden van 16 november 2020 t/m 6 januari 2021 op binnenlandse
brievenbuspost t/m 50 gram met een minimumformaat van 14x9 cm. Met twee decemberzegels mag die post
ook naar het buitenland worden verstuurd.
Op de zelfklevende zegels is mooie kerstboomversiering te zien. Die versiering is ontworpen door Vondels en is
te koop onder meer bij de Bijenkorf en bol.com. We kunnen dan ook stellen, dat Vondels een leuke deal met
Postnl heeft gemaakt. De verzamelaars van het motief “reclame op postzegels” zullen net als Vondels in hun
nopjes zijn.

Ik wens u allen hele fijne Feestdagen en laten we verder onder de kerstboom met de ballen van Vondels er in,
wensen, dat corona snel kan worden bedwongen en we weer over kunnen gaan tot de orde van de dag met de
gezellige postzegelclubavonden.
Ton van der Wurff
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

Ledenadministratie
Dhr. M. Langkester heeft zijn lidmaatschap per 01-01-2021 opgezegd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Duitsland deel IX (slot)
Het wordt steeds moeilijker in Duitsland. We gaan het jaar 1944 in. Het gaat nu snel slechter en slechter. Ook voor
het eerst in lange tijd in januari geen postzegel gewijd aan de Dag van de Postzegel, die standaard de laatste jaren
in die maand uit is gebracht. Het jaar wordt geopend met een
uitgave van de 100e geboortedag van Robert Koch. Winnaar
van de nobelprijs in 1905 voor zijn onderzoek naar tuberculose.
Wel werd nog eens gevierd dat 11 jaar geleden Hitler de poging
tot een machtsgreep uitvoerde. Gevolgd in februari door een
serie van drie met als onderwerp 25 jaar Duitse luchtpostdienst.

De gevechten gaan onverdroten door.
De Russen passeren de PoolsRussische grens op 4 januari.
De 10e januari maakt Gerbrandy, de
oorlogspremier in Londen, 30 miljoen
gulden vrij voor het verzet in
Nederland.

.

Het verzet maakt 105.000 persoonsbewijszegels buit in het stadhuis van
Tilburg.
Het beleg van Leningrad, het huidige St. Petersburg, is op 27 januari ten einde. Dit beleg begon op 8 september
1941. Het langste beleg van een stad vanuit de oorlog ruim 2 jaar en vier maanden. De prijs was hoog, zeker ook
voor de bevolking. Officiële cijfers geven een dodental van 632.253 burgerdoden en ongeveer 300.000 Sovjet
soldaten. De Duitsers zouden ongeveer 100.000 manschappen verloren hebben. Volgens insiders zouden er
minstens 1.000.000 burgerslachtoffers zijn gevallen. We zullen het nooit zeker weten.
Begin februari worden er zware gevechten geleverd bij Anzio, in de buurt van Rome. De Duitsers omsingelen de
geallieerde troepen van 70.000 man en 18.000 voertuigen. Het duurde tot 5 mei voordat de Duitsers moesten
terugtrekken. In die periode van ruim drie maanden hebben er de nodige bombardementen op de Duitse stellingen
en Rome plaatsgevonden. Pas op 4 juni kon men melden dat Rome volledig bevrijd was.
Op 1 april worden er in Villeneuve-d’ascq, bij Lille, 86 burgers vermoord door de Duitsers als vergelding van een
sabotage actie van het Franse verzet
Op 11 april wordt er op het bevolkingsregister van Den Haag een precisie bombardement door de RAF uitgevoerd.
Het gebouw werd volledig verwoest.
In de nacht van 1 op 2 mei wordt er een poging gedaan om de gevangenis van Weteringschans (Amsterdam) te
overvallen. Het plan mislukt.
Bij een overval op klaarlichte dag op een drukkerij in Groningen worden maar liefst 133.450 distributiebonkaarten
buitgemaakt. De grootste buit ooit van bonnen in de oorlog voor het verzet.
Op 6 juni D-day de grote invasie in Normandië; operatie Overlord. De grootste amfibische operatie in de
geschiedenis. In totaal namen er 47 divisies, 6.000 vaartuigen, 12.000 vliegtuigen en 20.000 parachutisten deel aan
deze invasie. Een divisie bestaat uit 10.000-20.000 manschappen. Op de stranden werden in totaal zo’n 130.000
manschappen ingezet.
In maart verschijnt er een serie van 4 zegels met als onderwerp moeder en kind. Anderhalve week later een serie
van 13 waarden voor de dag van de Wehrmacht, eigenlijk een vervolg op eenzelfde serie uit 1943. Op dezelfde dag
11 maart ook nog een zegel 1200 jaar stad Fulda. Op 14 april wordt de 55e verjaardag van Hitler opgeluisterd met
een zegel van 54 Pf met een toeslag van 96 Pf, je moet toch wel heel veel om de Fuhrer geven als je deze zegel
koop . Het brieftarief tot 20 gram is slechts 12 Pf in Fernverkehr, voor de eerste gewichtsklasse (20 gram) De brief is
aangetekend. Dat levert een tarief op van 40 Pf dus totaal 52Pf. Ik zal u een brief laten zien met deze zegel,
afgestempeld met een gelegenheidsstempel Amsterdam. Het aantekenstrookje is zoals gebruikelijk bij DDPN een
blanco strookje waarin met een stempel het kantoor aangegeven staat. In dit geval een stempel van de Luftwaffe en
Marine kantoor. Wel waren in de kantoren van DDPN aantekenstrookjes aanwezig die numeriek elkaar opvolgden.
Tot slot nog het aankomststempel op de achterzijde van Mindelheim, Beieren (gemonteerd in de afbeelding)
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Dat de oorlog in volle hevigheid verder ging spreekt voor zich. We gaan ons beperken tot de filatelie. Tot op
heden heb ik geprobeerd zoveel mogelijk zaken te duiden die niet algemeen bekend zijn. Vanaf de invasie in
Normandië tot aan de capitulatie van Duitsland zitten zoveel gebeurtenissen dat het vermelden hiervan een
boekwerk op zich zou vergen. Feit is dat de Nederlandse bevolking van boven de rivieren hevig heeft geleden in
de oorlogswinter en de Duitse bevolking door de vele bombardementen. We kunnen stellen dat deze tweede
wereldoorlog onnoemelijk slachtoffers heeft gekost. Het blad Quest heeft een lijst gemaakt met de gruwelijkste
oorlogen en de tweede wereldoorlog heeft de twijfelachtige eer om boven in die lijst te staan. De
concentratiekampen, moordpartijen, gevechten enz. enz hebben in totaal zo’n 60 tot 72 miljoen slachtoffers
gekost. Hierbij moet aangetekend worden dat de oorlog in Azië hierin meegeteld is. Voor nummer twee op die
lijst moeten we ver teruggaan in de geschiedenis Dzjengis Khan 12e en 13e eeuw. Met deze serie over
Duitsland in combinatie met flarden uit de geschiedenis van het Duitse Rijk heb ik willen aantonen dat het
verzamelen van postzegels en geschiedenis niet los van elkaar gezien kunnen worden. O ja, voordat ik het
vergeet. Voor alle Nederland verzamelaars een tip. De Deutsche Dienstpost Niederlande maakt ook deel uit van
de filatelie in Nederland.
We gaan verder met wat ons het meest bezighoudt. Postzegels. In mei komt er een serie uit van zes zegels met
als onderwerp Kameraadschap

In juni twee zegels over een arbeidstentoonstelling en juli een zegel 400 Albertus universiteit Köningsberg, het
latere Kalinagrad (Rusland). Ook daarvan kan ik u een herdenkingsblad laten zien met een stempel Den Haag
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Hierna verschijnt er een zegel over het Tiroler Landes
Schiessen en ook de paardenraces leveren wederom
een tweetal zegels op. In september een serie van twee
zegels over de bond van goudsmeden en ja, daar is die
dan, dag van de Postzegel alleen dit keer op 2 oktober.
Als laatste zegel van 1944 de herdenking van de mars
waarmee Hitler 21 jaar geleden poogde de macht over
te nemen.

Het jaar 1945 breekt aan. Het jaar waarin Duitsland op 7 mei zich volledig overgaf aan de geallieerden. Vanzelf een
heel kort postzegeljaar. Toch verschijnen er nog drie uitgaven. Om te beginnen 600 jaar stadsrechten Oldenburg,
een zegel over de Pantzerdivisie en tot slot twee zegels, één met een SA man en één met een SS man. Deze twee
laatste zegels die ik u gestempeld laat zien zijn afgestempeld bij Berlin W op 21 april 1945. Deze stempels hebben in
de catalogus een waarde aanduiding van € 1200,- per stuk. Alleen is er geen keurmeester die zich eraan waagt om
deze stempels te keuren. Zoals bekend lag Berlijn zwaar onder vuur. De discussie is of op die dag er nog normaal
gewerkt kon worden op dit postkantoor. Doordat de onderzijde van het stempel niet zichtbaar is kan niet met
zekerheid vastgesteld worden waar dit kantoor gevestigd was. De slag om Berlijn begon op 16 april en de stad viel
op 2 mei. De W in het stempel geeft aan dat dit kantoor in het westelijk gedeelte van Berlijn was gevestigd. Gezien
de felle tegenstand van de 800.000 verdedigers tegenover de 2,5 miljoen aanvallende troepen geven geen duidelijk
beeld wanneer dit stadsdeel bezet werd. Of dat het kantoor onwerkbaar geworden is. De vraag of het stempel echt is
zal vermoedelijk nooit met 100% zekerheid vastgesteld kunnen worden. De zegels zijn ook ongetand verschenen.

Naschrift van de auteur: met de serie over het Duitse Rijk hoop ik dat ik u heb laten zien dat de Duitse filatelie vele facetten kent. Inclusief de vier
delen die door mij geschreven zijn over de inflatieperiode tot en met 1923, in totaal zijn er 13 artikelen verschenen over het Duitse Rijk. Ik weet
niet hoe u deze informatie die in de nieuwsbrieven gepubliceerd zijn beoordeeld. Wel weet ik dat ik er zelf veel van geleerd heb. Niet alleen over
de filatelie maar ook over de geschiedenis van 1872 tot aan mei 1945. Het spreekt voor zich dat alle informatie de door mij genoteerd is altijd uit
diverse bronnen is verkregen. Met name kan gesteld worden dat de Deutschland-Special van Michel zeer adequate informatie geeft over de
filatelie. Soms moet je even zoeken naar de juiste vertaling maar dat is de moeite meer dan waard. Voor de andere informatie heb ik driftig
gebruik gemaakt van vele internetsites die gezorgd hebben voor de geschiedkundige achtergronden en data. Is nu alles verteld? Nee, de vele
postzegelboekjes met de nodige combinaties en dienstzegels zijn niet ter sprake gekomen. Ik heb genoten van het maken van deze artikelen.
Ik hoop u ook.

Jan Sangers

8

De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

9e jaargang – nummer 11 – december 2020

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