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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 2022 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 2022 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 2022 (onder voorbehoud)
18 januari
15 februari
15 maart *
19 april
17 mei
21 juni *

veiling
veiling + verloting
algemene vergadering + veiling
veiling + verloting
veiling
veiling + verloting

*= wisseling stuiverboeken
Verzamelbeurs van 9.00 tot 14.30 uur: Zaterdag 9 april 2022.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Van de voorzitter
Namens alle bestuursleden wens ik u
een heel goed, maar vooral gezond 2022
In januari zal het er nog niet inzitten maar hopelijk kunnen we in de maanden daarna weer als vanouds in de
Schalm bij elkaar komen om gezellig met elkaar te genieten van onze hobby.
Vorig jaar schreef ik dat het aan het begin van een nieuw jaar, een goed gebruik is om even terug te kijken naar
het voorafgaande jaar en vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Het jaar 2021 bleek voor onze hobby een jaar
met maar weinig ups en heel veel downs te zijn. Na een slecht begin hoopten we in juni en september op de
goede weg te zijn maar niets was minder waar. Na het kleine lichtpuntje in de zomermaanden waren we vanaf
oktober weer terug bij af en moesten al onze plannen opnieuw de ijskast in. Als we vooruitblikken naar 2022
hopen we dat de lockdown en de boosterprikken hun vruchten af gaan werpen en dat we vanaf februari onze
hobby ongestoord kunnen gaan uitoefenen.
Blijf gezond allemaal.
Janny Vierbergen
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Wat zijn onze plannen in 2022?
Bijeenkomst januari 2022
We gaan er nu van uit dat onze bijeenkomst in januari geen doorgang kan vinden.
Mochten er tijdig gunstige berichten komen dan houden wij u natuurlijk via de mail op de hoogte.
Persoonlijke postzegel
Afgelopen december hebben we onze leden al de beste wensen voor het nieuwe jaar gestuurd via een kerst-/
nieuwjaarskaart. Als rasechte filatelist heeft u natuurlijk direct gezien dat deze was voorzien van weer een
unieke, persoonlijke Postfris ’68 postzegel. Dit keer met de afbeelding van de RK Kerk van de Meern. We
hebben nog enkele velletjes (12,00 euro) in voorraad. Interesse? Neem dan contact op met Janny.
De Nieuwsbrief
We hopen ook in 2022 iedere maand (met uitzondering van de zomervakantie) onze nieuwsbrief De Zegelaer
bij u in de (digitale)brievenbus te kunnen deponeren.
De Bibliotheek
Zolang wij niet van onze kastruimte in de Schalm gebruik kunnen maken, blijven de catalogi bij de beheerster
van onze bibliotheek. Lenen of ruilen blijft dus mogelijk. Wel van te voren even een afspraak met Adri of via een
van de bestuursleden maken voor een corona-veilige ruil.
De Stuiverboeken
Zo gauw wij weer een verenigingsavond kunnen organiseren staan de kratten met stuiverboeken voor u klaar
op de tafels, zodat u weer op zoek kunt naar dat ene ontbrekende bloemetje of beestje.
Voor het volgende seizoen (2022-2023) zijn de eerste kratten al gevuld maar nieuwe stuiverboeken zijn
natuurlijk nog steeds welkom.
Heeft u vragen of wilt u stuiverboeken inleveren neem dan even contact op met Gert of David.
Veiling
Onze veilingmeester Alle hoopt ook in 2022 maandelijks, met uitzondering van natuurlijk de zomermaanden,
aan u een voor elk-wat-wils-veiling te kunnen aanbieden.
Voor de maand januari zal dit helaas weer een schriftelijke veiling moeten worden. Veel meer werk dan een
gewone veiling. Denk maar eens aan al die foto’s die hij van de kavels moet maken.
Laten we hopen dat dit de laatste schriftelijke veiling wordt en dat u in de toekomst weer zelf de kavels kunt
komen bekijken.
En natuurlijk blijft Alle ervan uitgaan dat u voldoende veilingmateriaal inlevert om iedere maand een respectabel
aantal veilingkavels te kunnen aanbieden.
Rondzending
Ook in 2022 blijft de rondzenddienst doordraaien. Misschien wel op een iets lager pitje dan u van ons gewend
was, want door het helaas wegvallen van twee grote inzenders zullen niet alle dozen na de zomervakantie
gevuld kunnen worden, tenzij…. ook u eens een rondzendboekje inlevert.
Geen boekjes, plakkertjes of Hawid in huis? Neem dan contact op met Stampie onze leverancier van
postzegelbenodigdheden.
De volgeplakte boekjes kunt u inleveren bij Janny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Ladderprijsvraag nr. 5 - januari 2022
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.
We blikken dit keer nog even terug naar de kerstdagen en de dagen rond Oud & Nieuw.
Vraag 1

(2 punten): Restaurants dicht vanwege de lockdown? Dan maar zelf aan de slag voor het
kerstdiner.
Peertjes moeten lang stoven dus beginnen we daar maar mee.
Op welk Nederlands zegel vindt u een stoofpeer?

Vraag 2

(2 punten): Dan het voorgerecht.
Op welk Nederlands zegel vindt u de krab voor de krabcocktail?

Vraag 3

(3 punten): Oh ja, de soep moest ook nog gekookt worden.
Op welk Nederlands zegel wordt soep gekookt?

Vraag 4

(3 punten): Als hoofdgerecht doen we toch maar een kalkoen.
Op welk Nederlands zegel vindt u hem?

Vraag 5

(5 punten): Voor het nagerecht, de plumpudding, moest ik toch even de grens over. Ik heb hem
gevonden. U ook?
2

De Zegelaer, Nieuwsbrief Postfris ’68

10e jaargang – nummer 1 – januari 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Vraag 6
(5 punten): Bioscoop-, museum- en concertbezoek niet mogelijk? Dan maar tv kijken.
Zakdoekjes bij de hand? “All you need is love” zorgde namelijk weer voor de nodige
tranen.
Welk Nederlands zegel is gewijd aan de presentator van dit programma?
Vraag 7

(5 punten): Dit jaar was een nieuwe versie van Sisi te zien op tv.
Kunt u twee zegels noemen met daarop een afbeelding van keizerin Sisi?

Vraag 8

(5 punten): Op 31 december keek ik naar een uitzending van Matthijs van Nieuwkerk en Rob
Kemps over het Franse Chanson.
Kunt u een Carnet vinden met o.a. de chansonniers Tino Rossi, Aristide Bruant en
Jacques Brel?

Vraag 9

(10 punten): Op 1 januari kon het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker, zij
het met een beperkt aantal bezoekers, wel doorgaan.
Kunt u twee zegels noemen die gewijd zijn aan deze Wiener Philharmoniker?

Vraag 10 (10 punten): Nog zo’n traditie op 1 januari: het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen.
Veel zegels met schansspringers, maar ik vond zelfs een blokje met daarop ook de
schans afgebeeld.
Kunt u ook dat blokje ook vinden?
De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 28 januari 2022 in ons bezit te zijn.
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein 17, 3522 PC Utrecht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Oplossing ladderprijsvraag nr. 4 - december 2021
Vraag 1

(2 punten)). Een ouderwetse kroontjespen vinden we op de zegels 1571, 2580a en ook op het
velletje 3095 staat een kroontjespen afgebeeld.

Vraag 2

(2 punten): Een scooter vinden we op zegel 192 van Aruba en op het velletje 2414 van Nederland.

Vraag 3

(3 punten): Op zegel 1146 vinden we drie reddingsboeien.

Vraag 4

(3 punten): Op zegel 1613 vinden we de bedoelde woorden.

Vraag 5

(5punten): Op zegel 256 van de Nederlandse Antillen staat de olieraffinaderij te St. Nicolaas op
Aruba afgebeeld.

Vraag 6

(5 punten): Zegel 961 van de Nederlandse Antillen toont een geit met een herenfiets.

Vraag 7

(5 Punten): Een koekalf vinden we op zegel NVPH 546. Het jong van een zeekoe noemen we ook
een kalf en vinden we op zegel NVPH 1400.

Vraag 8

(5 punten): Zegels die verwijzen naar het vrouwenkiesrecht zijn de zegels NVPH 1183 en1850.

Vraag 9

(10 punten): De bedoelde woorden waren van Koningin Wilhelmina en staan op zegel NVPH 1207.

Vraag 10 (10 punten): Postzegelboekje 16 uit 1925 spoort ons aan om bij Gerzon’s modemagazijnen onze
inkopen te doen.
En op postzegelboekje 25d worden we aangespoord om op gas te gaan koken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------De ladder
Dhr. F. Rademaker
Dhr. M. Dijkhuizen
Dhr. V. Timmerman
Dhr. G. van der Vliet
Dhr. A. Wuring
Mw. J. Wagevoort
Dhr. J. Tienhoven
Dhr. B. van der Lit
Dhr. J. Sangers
Dhr. T. van der Wurff

-

145 + 48
138 + 47
132 + 45
135 + 40
138 + 32
135 + 32
129 + 32
96 + 38
93 + 33
88 + 0

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

193 punten
185 punten
177 punten
175 punten
170 punten
167 punten
161 punten
134 punten
126 punten
88 punten

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. G. van der Vliet
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Duitsland na de overwinning door de geallieerden 1945-1949

Wat gebeurde er met de postdiensten na de capitulatie van het
naziregime? Het land was bezet door de geallieerden
(Verenigde Staten, Groot Brittannië, Sovjet Unie en Frankrijk).
Om de postverzendingen weer op gang te krijgen verschenen
er in diverse Duitse steden de z.g. lokale uitgaven. Wij gaan
ons beperken in dit artikel op de geallieerden.
Onder Amerikaans gezag verscheen op 24 januari 1945 in
Aken de eerste krant. Op dezelfde dag werden de
postverzendingen hervat, nog voor de officiële capitulatie (7 mei
1945) maar alleen voor de officiële post. Eén keer per week
mochten autoriteiten lokale post verzenden. Deze lokale post
droegen alleen het rode stempel “delivery fee paid”.
Op 19 maart 1945 werd het eerste postkantoor toegestaan
zodat particulieren ook post konden verzenden. De eerste
uitgiften van de M zegels van 5, 6, 8 en 12 Pf, geproduceerd
door de staatsdrukkerij Washington werden gepresenteerd in
het postkantoor Maxstrasse 6 in Aken en kregen daar voor het
eerst het stempel Aachen 19.3.45. De directeur van het
postkantoor had een z.g. Bogenblad ontworpen. Deze werd
beplakt met de vier stuks van de toen beschikbare zegels , zodat er een blad ontstond met zestien zegels. Het
eerste exemplaar met daarop de tekst “The first Allied stamps in Germany/ issued by the PTT Aachen werd
verzonden naar de Amerikaanse president Roosevelt. Het stempel met deze datum is langere tijd gebruikt.
Dit herdenkingsblad met de zestien zegels is in grote getale verkocht aan Amerikaanse soldaten.
Helaas ben ik er niet in geslaagd een goed zichtbare afbeelding hiervan te vinden. De cataloguswaarde staat op
ruim € 2200,00. Jammer genoeg zijn er nogal wat vervalsingen op de markt verschenen.
Het meest bekend zijn de Amerikaanse en Britse zone. De daar uitgegeven postzegels, zeker van de eerste
uitgaven, onderscheiden zich door de Amerikaanse, Engelse en Duitse druk. Het onderscheiden van deze
uitgaven is het gemakkelijkste bij de Britse druk. Die heeft als enige een lijntanding van 14½. Om daarbij nog
eens de typen A t/m G te beschrijven gaat iets te ver. In de speciaal catalogus kunt u al deze variaties
terugvinden. Deze zegels staan genoteerd onder nummer 10-15.
De Amerikaanse druk heeft een lijntanding van 10¾-11. Ook hierin de nodige variaties in zowel tanding als
papiersoort.
Tot slot de Duitse druk die dezelfde tandingen heeft als de Amerikaanse druk. Deze staan genoteerd onder de
nummers 16-35. De kunst is om deze Duitse druk daar waar dezelfde frankeerwaarden voorkomen te
onderscheiden van de Amerikaanse. In de afbeeldingen geeft ik daar een paar voorbeelden aan.

Links de Amerikaanse druk en rechts de Duitse. Rechtsboven in de zegels zien we bij de Amerikaanse naast de
T een rechte scherpe hoek. Bij de Duitse is een minuscuul driehoekje te ontwaarden. Moeilijk, ook met een
loep, om te onderscheiden. In de ornamenten onder in de zegels zie je bij de Duitse druk witte strepen die bij de
Amerikaanse ontbreken. De witte strepen zijn goed te onderscheiden.
De waarden die zowel in Amerikaanse als Duitse druk verschenen zijn de 3, 4, 5 ,6, 8, 10, 12, 15 en 25 Pf.
Hieruit blijkt dat er vanuit deze eerste emissies na de oorlog veel te ontdekken valt. Het zou te ver voeren om
alles in een artikel uitvoerig te beschrijven. Daarvoor verwijs ik naar de Michel Deutschland-Spezial kataloge.
Alles bij elkaar zijn er 14 volledige pagina’s in de Spezial gewijd aan deze eerste drie emissies.
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Probeer zelf aan de hand van deze twee voorbeelden te bepalen welke de Amerikaanse of Duitse druk is.
In februari 1946 is door het besluit van de controleraad besloten voor de Amerikaanse, Britse en Russische
zones gezamenlijk postzegels uit te geven die geldig waren in de betreffende zones en de vier zones in Berlijn.
De Franse zones bleven daarbuiten. Tot aan de geldhervorming van 21 juni 1948 bleef deze situatie
gehandhaafd. Overigens hadden de Russen ook al eigen uitgaven in omloop gebracht. Daarover later meer.
De eerste z.g. Controleraad zegels bevatte 27 waarden, uitgebracht in februari 1946. Ook van deze serie is
genoeg te ontdekken. De Spezial kataloge komt hier tot zes volledige pagina’s. Oorzaak, gebrek aan veel
dingen zoals papier. De meeste verschillen zijn te ontdekken in kleur en watermerk.
De zegels werden gedrukt bij de Staatsdruckerei Berlin.

Daarna heeft de controleraad nog 47 verschillende zegels uitgegeven tot aan de geldhervorming. In de
tussentijd hebben ook de Russen in dezelfde periode de nodige zegels uitgebracht. Vanaf 4 augustus 1945 zijn
er in de provincies Oost Sacksen, West Sacksen, Sacksen en Thuringen tot aan dezelfde geldhervorming voor
die provincies aparte postzegels uitgegeven. Na de geldhervorming werden de provincies en Groot Berlijn
voorzien van algemene uitgaven.
Ook de Russische militaire machthebbers hadden al eerder behoefte aan reguliere postzegels zodat ook zij een
normale postbezorging konden organiseren.
Op 19 mei 1945 ging de verantwoordelijkheid voor het postsysteem in Groot-Berlijn in opdracht van het Sovjetlegercommando over op de nieuw geïnstalleerde magistraat van de stad. Deze stedelijke toestand veranderde
niet toen op 11 juli het bestuur van Groot-Berlijn werd overgenomen door de nieuw opgerichte geallieerde raad
voor de stad. Zo werd ook het Magistraat-besluit van 20 mei om eigen postzegels voor Groot-Berlijn uit te
geven, erkend. De zegels konden ook worden gebruikt in de provincie Brandenburg.

De z.g. Berenzegels werden op 3 augustus in omloop gebracht
Naast deze eerste emissies werd er door Frankrijk ook zegels uitgegeven. Deze in december 1945 uitgegeven
zegels kregen eveneens de opmerking “algemene uitgaven”. Door het Franse leger bezette delen van Duitsland
waren Baden, Rijnland Pfalz en Württemberg-Hohenzollern. Ook deze gebieden kregen later hun eigen
postzegels.
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We zien hier achtereenvolgens de wapens van Rheinland, Platz, Württemberg, Baden en Saarland.
Saarland is een apart verhaal en is pas op 1 januari 1957 weer een Duits Bundesland geworden. Terwijl de
Bondsrepubliek vanaf 25 mei 1949 weer een feit was. De zegels van de Bundesrepubliek waren vanaf
19 september 1949 in de drie gebieden van de Franse zone eveneens verkrijgbaar.
Om toch nog zo compleet mogelijk te zijn moet ik u nog melden dat vanaf 1-12-1948 het in de Bi-zone verplicht
was bij verzending een z.g. Zwanszuschlagsmark te plakken. De 2 Pf die ieder poststuk diende te bevatten was
bestemd voor de heropbouw in Berlijn. Er was enorme schade aan bijna alle gebouwen en woningen.
Deze zegels zijn tot aan januari 1955 verplicht bijgeplakt. Dus ook in de periode nadat de Duitse
Bondsrepubliek weer zelfstandig werd (23-5-1949).
De postzegels van de Bi zone en de Franse zone bleven tot 1 mei 1950 geldig.

Ook Nederland had nog een rol, weliswaar een kleine. Nederland eiste van Duitsland een schadevergoeding
van 25 miljard gulden. De conferentie van Jalta had al eerder bepaald dat er geen sprake kon zijn van
herstelbetalingen door Duitsland. Een les die getrokken was na de beëindiging van de 1e wereldoorlog.
Maar dat alleen betalingen in natura konden plaatsvinden.
Nederland kreeg uiteindelijk een grondgebied van 69 km²
toegewezen met 9500 inwoners. Deze grenscorrectie
vond plaats in 1949. Het gaat daarbij om grond bij
Tüddern bij Sittard en Elten net over de grens bij
Babberich en 's-Heerenberg.
Nederland stak veel geld in deze voor Nederland
nieuwe gebieden. Veel Nederlanders gingen vooral
naar Hoch-Elten om daar het gebied te bekijken.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------In 1960 werden Nederland en Duitsland het over eens om deze situatie terug te draaien. De uiteindelijke
overdracht vond plaats op 1 augustus 1963. Heeft dat postaal nog wat opgeleverd? Jazeker, voor Elten en
Tüddern zijn er Nederlandse kortebalkstempels gebruikt. Misschien toch wel een aandachtspuntje voor de
verstokte stempelverzamelaar.
Noot: de chaotische situatie na de capitulatie van Nazi Duitsland heeft een schat een postale kenmerken
opgeleverd. In mijn beschrijving ga ik met grote stappen door deze geschiedenis heen. Als alles beschreven
gaat worden m.b.t. beschikbaarheid van postzegels in de verschillende gebieden en daarbij behorende data zou
dit een compleet boekwerk gaan vergen. Met deze impressie wil ik de rijkdom van deze betrekkelijk korte
periode onder de aandacht brengen. De Michel Deutschland-Spezial biedt enorm veel informatie. Alleen al dit
boekwerk zou u kunnen gebruiken voor het indelen en determineren van alle variaties die kunnen voorkomen.
Niet bepaald een taak waar je zo maar mee klaar bent
Bronnen: Sonderveranstaltung AM- Post - Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V. (ddaaa.de)
Michel Deutschland-Spezial, Elten werd 70 jaar geleden Nederlands - Gelderland (75jaarvrijheid.nl)
Inventarisatie Poststempels – sub-domein Nederlandse Academie voor Filatelie (nedacademievoorfilatelie.nl)
Jan Sangers
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Postzegeluitgiften eerste helft 2022
Postnl verwacht in de eerste helft van 2022 de volgende postzegels uit te geven.
Datum

Omnibus

Onderwerp

Beleef de natuur

Fort Ellewoutsdijk

Typisch Nederlands

Schaatsen

Beleef de natuur

Nieuwkoopse plassen

3 januari

22 februari
200 jaar Mauritshuis
Typisch Nederlands

Hockey

21 maart
Delftse tulpvazen
4 april

Typisch Nederlands

Wielrennen

Typisch Nederlands

Zeilen

9 mei

13 juni

Vrouwtje van
Stavoren
Beleef de natuur

20 juni

Sint Pietersberg
250 jaar koning
Willem I

Uitvoering
Vel met 10 verschillende
zelfklevende zegels waarde 1
Vel met 6 dezelfde gegomde
zegels waarde 1
Vel met 10 verschillende
zelfklevende zegels waarde 1
Vel met 6 verschillende gegomde
zegels waarde 1
Vel met 6 dezelfde gegomde
zegels waarde 1
Vel met 6 verschillende gegomde
zegels waarde 1
Vel met 6 dezelfde gegomde
zegels waarde 1
Vel met 6 dezelfde gegomde
zegels waarde 1
Vel met 3x2 verschillende
gegomde zegels waarde 1
internationaal
Vel met 10 verschillende
zelfklevende zegels waarde 1
Vel met 2x3 samenhangende
verschillende gegomde zegels
waarde 1 internationaal

Wijzigingen voorbehouden.
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.
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