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Rondzendingen
Rondzendcommissaris Vlaardingen Centrum, Westwijk & Maassluis
Rondzendcommissaris Vlaardingen Ambacht en Holy
Rondzendcommissaris Schiedam
Rondzendcommissaris Spijkenisse, Heenvliet & Poortugaal
Rondzendcommissaris SvF – Landelijke rondzending

Ger van der Bent
Peter Overgaauw
Wim den Boogert
Chris Wiegant
Henk de Heer

010 - 435 26 35
06 - 12 451 800
010 - 434 39 84
0181 - 63 29 79
06 - 17 419 380

Serviceafdelingen
Veilingmeester
Michel Slinger
m.slinger@upcmail.nl
Veilingmeesters Schriftelijke Veilingen
Franco Jongeneel
penningmeester@pzv-vlaardingen.nl
Wim van den Boogert
wimvdboogert@gmail.com
Webmaster
Ger van der Bent
ageron@live.nl
Ruilbeurs
Wim van den Boogert
wimvdboogert@gmail.com
Ledenadministratie
Franco Jongeneel
penningmeester@pzv-vlaardingen.nl
Promotie
Cees Verkerk
verkerkca@outlook.com
Distributie maandblad Peter Gardenier, Peter Overgaauw en Wim van den Boogert

06 - 28 592 761
06 - 29 479 765
010 - 470 56 24
010 - 435 26 35
010 - 470 56 24
06 - 29 479 765
06 - 19 932 234

Lid worden? Bel even met Franco Jongeneel tel. 06 – 29 479 765 of stuur een e-mail naar:
penningmeester@pzv-vlaardingen.nl
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor doorlopende kalenderjaren, behalve bij opzegging vóór 1
november. De contributie bedraagt € 20,- per jaar. De contributie dient vóór 1 maart te zijn voldaan.
Indien binnen 1 maand na de aanmaning de contributie niet is voldaan, zal het lidmaatschap
conform de statuten worden beëindigd.
Contributie:
Rondzending SvF:
Rondzending V&O:

NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO.
NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO
NL26INGB0003182316 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO

Website: www.pzv-vlaardingen.nl
KvK-nummer 40385226
Verenigingsregistratienummer Samenwerkingsverband Filatelie: 911
Corr. adres: Secretaris Filatelistenvereniging V&O, Merellaan 112, 3145 XG Maassluis
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Van de voorzitter
Als u dit leest is al het feestgedruis alweer achter ons,
misschien is het wat anders verlopen dan u had verwacht
door de strenge maatregelen, maar daar is helaas niets aan
te doen, dus weer over naar de orde van de dag.
Als dit clubblad op uw deurmat of in uw mailbox valt heeft u al gehoord dat er een lockdown is
afgekondigd tot 14 januari 2022 en heeft het Bestuur besloten om de ledenvergadering van
dinsdag 18 januari en de ruilmiddag van 22 januari helaas te moeten cancelen.
Er wordt wel gezegd dat regeren is vooruitzien, met dit in het achterhoofd heeft het bestuur
besloten om de algemene ledenvergadering die normaal in februari plaatsvindt uit voorzorg naar
april te verschuiven.
Een lichtpuntje is wel dat er in februari weer een schriftelijke veiling komt waar steeds meer leden
aan deelnemen zowel als inzenders en als kopers.
Dus houd de moet er. De meeste van u hebben ook de Duitse bezetting, de watersnood, de winter
van 1963 en de koude oorlog overleefd zodat we voor covid onze hand niet omdraaien.
Veel gezondheid en geduld,
Wim van den Boogert

Algemene Ledenvergadering
datum:
dinsdag 15 februari, als het hopelijk weer mogelijk is.
plaats:
bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.
aanvang: 20.00 uur
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Rondvraag
Korte pauze
5. Verloting
6. Veiling
7. Sluiting
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Noteer in uw agenda:

dinsdag 15 februari 2022, 20.00 uur clubavond met veiling
zaterdag 26 februari 2022, 12.00 – 15.00 uur ruilmiddag
Contributie 2022.
Beste leden,
De contributie bedraagt vanáf 1 januari:
Voor alle leden mét het maandblad Filatelie € 43,50. Voor alle leden zonder maandblad € 22,50.
Wilt u het bedrag ná 1 januari, maar hooguit vóór 1 maart 2022 overmaken op rekeningnummer:
NL87 INGB 0002 9979 85 t.n.v. Filatelistenvereniging Vlaardingen & Omstreken o.v.v. contributie
2022.
Succes, een goed en héél (coronavrij)-gezond postzegeljaar 2022 toegewenst.
Schriftelijke Veiling SV 11
Jammer genoeg zijn we weer in een Corona lockdown periode aangekomen, gaat veel weer niet
door, maar we moeten maar niet al te veel bombarie maken van het woord Corona, behalve dat het
in deze zin wordt vermeld, heeft het ook een positieve keerzijde, want het is ook een lekker
Mexicaans biertje. Proost! En ondertussen gaan met z’n allen nog sneller dan snel voor de
boosterprik, dus zien we elkaar spoedig weer.
Dus niet getreurd, er is ook goed nieuws. In februari houden we SV 11, eerder dan de bedoeling
was, maar momenteel erg gewild. De voorbereidingen zijn in volle gang, kavels worden al
ingeleverd. In het februari maandblad treffen jullie deze veilinglijst een biedformulier aan. Oók voor
SV 11 zijn de minimum inzetprijzen wederom € 2,50 per kavel.
De uiterste inleverdatum voor het bieden zal zijn: Zondag 27 februari 2022.
Zaalhuur Bethelkerk
Na de huurverhoging van vorig jaar, wordt er een nieuwe stevige verhoging per 1 januari 2022
doorgevoerd. In een regulier jaar komt het totaalbedrag nu op € 850,-. Dit alles heeft te maken met
de huidige stijging van de energieprijzen.
Ledenaantal
We starten 2022 met 109 leden.
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Veilinglijst
Door het vervallen van de clubavond is er ditmaal ook geen veilinglijst bijgesloten.
Die “bewaren” we voor 15 februari 2022.

Hier kunt u alles vragen en kwijt, zolang het maar met postzegels te maken heeft. Misschien bent u
op zoek naar een zegel die niet op de veiling wordt aangeboden en ook tijdens de ruilmiddag niet te
vinden is. Zo'n zegel kan best bij één van de leden thuis in een hoekje weggestopt zitten.
Wie van de leden beschikt over een Belgische catalogus met daarin mogelijk een opgave van de
gebruikte afstempelingen door de officiële postorganisatie vanaf het jaartal ca.1900, dus niet de
speciale afstempelingen van tentoonstellingen, 1e dag afstempelingen, etc.
Graag zou ik hiervan een kopie willen maken om mijn verzameling wat beter te ‘sorteren’
Reacties aan Cor Bos, graag via de mail boscor@planet.nl of op de e.v. ledenvergadering.
Heeft u ook een vraag. Stuur uw vraag of aanbod naar: secretaris@pzv-vlaardingen.nl
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De Spaanse Blauwe Divisie
De Tweede Wereldoorlog leeft niet erg in Spanje. Spanje kent eigenlijk maar twee grootste tragedies
in de 20e eeuw: de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) en de dictatuur van generaal Francisco
Franco (1939-1975).Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak was Franco net bezig met het optuigen
van zijn dictatuur. De economie lag in puin, er was een tekort aan voedsel en brandstof en het leger
was na de burgeroorlog is slechte staat, maar een “geluk”: Spanje was een neutrale fascistische
staat en deelde niet mee in de grote oorlog. Zijn overwinning van de Burgeroorlog werd gezien als
een victorie op het communisme. Hitler vroeg echter nooit officieel hulp aan Franco, maar Franco
wilde in de loop van de oorlog alsnog meevechten. Op deze wijze kon het Spaanse regime neutraal
blijven en toch het Duitse Rijk steun betuigen als tegenprestatie voor de Duitse hulp die het had
ontvangen tijdens de Spaanse Burgeroorlog,
Hitler gaf op 24 juni 1941 toestemming voor het inzetten van Spaanse vrijwilligers en zij moesten
naar het Oostfront om de strijd aan gaan binden met het “goddeloze bolsjewisme”. Deze eenheid
van vrijwilligers werd de Blauwe Divisie genoemd. De soldaten konden niet het officiële Spaanse
uniform dragen, maar werd een symbolisch uniform samengesteld uit een rode baret, een kaki broek
en blauw hemd. Hieraan heeft de divisie haar naam te danken. Dit uniform werd alleen gedragen
tijdens de uittocht. In het veld werd het Wehrmacht-uniform gedragen. In Spaanse steden stroomden
grote groepen mensen toe om zich aan te melden.
De vrijwilligers waren niet alleen uiterst rechtse Falangisten die gingen, maar ook republikeinen die
tegen Franco hadden gevochten in de Burgeroorlog en zich nu probeerden te “rehabiliteren”. De
vrijwilligers kregen
hun opleiding in het
Beierse militaire
oefenterrein
Grafenwöhr in de
Oberpfalz.
Grafenwöhr was
één van de
grootste militaire
oefenterreinen van
zijn tijd. De tocht
door bezet
Frankrijk was niet
al te prettig; ze
werden gezien als
bondgenoten van
Hitler, maar
gelukkig ze
werden wel
Rekruten van de Blauwe Divisie worden toegejuicht in de straten van Madrid (1941)
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vriendelijk ontvangen in Grafenwöhr door landgenoot divisiecommandant, generaal Munoz
Grandes – hij zou de Blauwe Divisie leiden tussen 1941 en 1943 – en Duitse generaal Friedrich
Fromm. De opleidingstijd van drie maanden werd ingekort naar twee maanden. Ze moesten
opschieten, want in juni was de Duitse aanval op de Sovjet-Unie al losgebarsten. De korte
opleiding was niet geheel verantwoord, want de Spanjaarden kregen veel nieuwe zaken voor de
kiezen. Zo werden er ruim vijfduizend paarden ingebracht in de eenheid artillerie, maar er waren
niet veel jongens die ervaring hadden met de viervoeters. Ook moesten veel jongens leren
autorijden, want er was een enorm gebrek aan chauffeurs. Ook maakten zij kennis met de moderne
Duitse wapens.
De Duitsers hadden vanaf het begin een hekel aan de Spanjaarden. Niet alleen hadden zij een
slechte indruk achter gelaten bij de trainingen, maar ook waren de opmaat gemaakte en schone
Duitse uniformen vies, kapot en niet meer in beste conditie, toen de Spanjaarden aankwamen in
Rusland. Zij hadden wel marsen gelopen van 9 uur per dag en uiteindelijk tikte de afstand van 900
(!) kilometer aan. Ook vonden de Duitsers, dat de Spanjaarden niet gedisciplineerd waren en de
Spanjaarden denken dan ook, dat zij hierdoor naar het front werden gestuurd. De Spanjaarden

konden wel goed opschieten met de Russische inwoners en wonnen hun sympathie en empathie
terwijl de Duitsers afstand hielden van de inwoners. Andersom waren de Spanjaarden ook zwaar
teleurgesteld in de Duitsers van wie ze dachten het beste leger van de wereld te hebben. In
Spaanse ogen behoedden de Duitsers Europa voor het communisme. Echter, de Spanjaarden
waren zich niet van bewust van de wrede vervolging en vernietiging van de Joden en de enorme
racistische overtuigingen.
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De Spanjaarden walgden al snel van het extreem racistische nationaalsocialistische
gedachtengoed van de Duitsers. Zij hadden immers de eed afgelegd om Hitler te helpen tegen het
communisme en niet tegen de Joden, zeiden ze later.
Ook waren de Duitsers boos op de Spanjaarden omdat zij hun rantsoenen deelden met lokale
burgers die een davidster op hun kleren droegen. De Spanjaarden negeerden de Duitsers. De
Duitsers veranderden pas hun mening, toen ze eenmaal de Spanjaarden zagen vechten. En de
Spanjaarden probeerden te vechten zonder oorlogsmisdaden te begaan, maar de Russen hebben
wel degelijk later de Blauwe Divisie beschuldigd van oorlogsmisdaden, ondanks dat het gedrag van
de Spanjaarden in de bezette gebieden, vergeleken met de Duitsers, redelijk fatsoenlijk waren.

Post van Spaanse soldaten naar het
thuisfront

De veldtocht van de Spanjaarden tegen Rusland, startte dus niet echt als een Blitzkrieg. Ze
kwamen aan het front aan in oktober 1941. In deze periode waren de Duitsers aan de winnende
hand en een deel van de veldslagen was nog in volle gang toen de Spanjaarden naar het oosten
marcheerden, zoals eerder vermeld: wel 900 km vanuit Oost-Polen. Toen zij de Russische grens
overstaken was de oorlog aan front al enkele maanden oud. Al snel werden zij overgeplaatst; ze
waren elders nodig, gelukkig deze keer per trein naar noordelijker, namelijk de strategische en
economische belangrijke stad: Leningrad. Toen ze aankwamen was het extreem koud (tot 40
graden onder nul) en de divisie probeerde zich zo goed mogelijk in te spelen op de winterse
omstandigheden. De Sovjetaanvallen troffen niet direct de Spanjaarden, maar ook zij moesten aan
de bak. Doordat er omsingeling werd gevreesd, trokken zij zich terug, tot onvrede van de Duitse
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autoriteiten. Maar inzet van troepen van nauwelijks mogelijk door anderhalve meter sneeuw.
Daarentegen waren de Duitsers waren veel beter gekleed, hadden een fittere indruk en waren
beter uitgerust met wapens. De tocht van de Spanjaarden naar het zuiden was loodzwaar. Amper
een derde kwam aan, de rest bevroor onderweg. Ook groot deel van de overlevenden hadden
zware bevriezingsverschijnselen en werd er veel geamputeerd. Toch werden ze wederom ingezet
om de Duitse troepen te ondersteunen om de omsingelingsring rond Leningrad op te breken. De
weken erna veranderde er weinig al werd het front enige malen gehergroepeerd. Ondertussen
werd de Blauwe Divisie versterkt door nieuwe lichting troepen uit Spanje. Zij waren meer dan
welkom. Iedere dag kostte nieuwe levens en gewonden. De komende tijd zou bestaan uit
schanswerk, verkenningen, kleine stoottroepenacties en het ruimen van mijnenvelden. De
artillerieduels bleven ook levens eisen. Ook partizanen doken weer op. Onder de kerende
krijgskansen werd het langzaam duidelijk dat de oorlog voor de Spanjaarden, niet alleen maar aan
het front speelde, maar dat er een nieuwe diplomatieke dimensie bij kreeg. De Duitsers beloofden
wapenleveranties, maar een groeiende fractie binnen de Spaanse elite voelde meer voor
neutraliteit of was zelfs pro-Brits.

Post voor Spaanse soldaten
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De pro-Duitse krachten waren af aan het nemen. Hernieuwde start van een Russisch offensief
deed de zaak ook geen goed. Als gevolg van dit offensief leden de Spanjaarden vreselijke
verliezen. Franco had intussen een indringend telefoongesprek met de Amerikaanse ambassadeur
die hem op het hart drukte dat het tijd was de Spaanse Blauwe Divisie van het Oostfront terug te
trekken. Het Duitse wantrouwen richting de Spaanse troepen nam toe. Ook hulp van Hitler haalde
niets uit. Uiteindelijk hakte Spanje de knoop door en Franco verklaarde officieel Spanje neutraal.
Het duurde niet lang voordat de terugtocht plaatsvond. Medio april 1944 arriveerden de eerste
leden van de Blauwe Divisie weer in Spanje – waar ze als helden werden ontvangen - waarmee
deze wonderlijke militaire samenwerking tot een einde kwam. De Blauwe Divisie (opgericht 21 juni
1941, ontbonden 15 maart 1944) in getallen: vrijwilligers 45.482, gesneuveld 23.552 (52%),
verdwenen 4.954 (11%), gewond 9.522 (21%). Vreselijke tragedie, maar toch niet een tragedie,
waar het hedendaagse Spanje aan herinnerd wil worden. Uiteindelijk was het toch ook Spanje, die
zogenaamd neutraal zou zijn, meevocht met het Duitse Rijk, al was het alleen maar met vrijwilligers
en voor relatief korte periode.

Spaanse soldaten Blauwe Divisie

Edwin van der Ham
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SvF- Rondzending
Geniet u ook zo van de rondzending? Lekker snuffelen in de boekjes?
Onze vereniging neemt ook deel aan de rondzending van het Samenwerkingsverband Filatelie, de
SvF. Henk de Heer is hiervoor de coördinator.
Wil je ook deelnemen aan deze rondzending? Neem dan even contact op met Henk. Het is de
moeite waard en het kost u niets. De contactgegevens van Henk vindt u op blad 2 van dit blad
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Bestuurswisselingen
In het nieuwe jaar 2022 is de functie van Penningmeester herkiesbaar.
Franco heeft aangegeven door te willen gaan voor een nieuwe termijn.
De functies van secretaris (Cor Bos) en algemeen adjunct (Mario Fabro) moeten officieel nog in
de jaarvergadering van april 2022 worden goedgekeurd door de leden.
functie

naam

2020

2021

2022

voorzitter

Wim van den Boogert

hoofd rondzendingen

Ger van der Bent

penningmeester

Franco Jongeneel

bestuurslid

Guus de Ruiter

algemeen adjunct

Mario Fabbro

verk.

secretaris

Cor Bos

verk.

X
X
verk.
X

verk. = verkiesbaar

Nieuws van de PostNL
De posttarieven voor 2022 zullen niet worden aangepast cq. verhoogd.
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Meer informatie over beurzen? Kijk eens op: https://www.knbf.nl/evenementen/beurzen
en klik dan op het pijltje achter de betreffende datum.

Hier vindt u voortaan de vaste postzegelbeurzen / ruilmiddagen in de buurt. Hoeft u niet steeds te
zoeken. Echter wel onder één voorwaarde: Dat u zelf eenmalig de informatie aanlevert.
Maassluis KONINGSHOF, Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis.
Elke 2e zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur - Toegang € 1,00 Gratis parkeren.
Bereikbaar met bus 33 en/of 126, halte Uiverlaan en met de Hoekse Lijn, halte Maassluis West.
Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek
Bijeenkomsten: meestal op de 4e maandag van de maand vanaf 19:00 uur zaal open begin
20:00uur met kavel- en letterveiling
Inloop middagen: 1e zaterdag van de maanden januari, maart en juni van 13:30-16:00 uur.
Inloopavonden: 2e maandag van de maanden februari en april van 19:00-22:00 uur.
Deze activiteiten: Buurthuis ‘De Wel” Bongerd 2a 2902 VK, Capelle aan den IJssel.
Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam
Bijeenkomsten: 3e woensdag v/d maand vanaf 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in
‘De Oranjerie’ in de Immanuel Kantstraat 2, 3076 DK Rotterdam – Zuid.
Postzegelvereniging De Maasmond
Bijeenkomsten: 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling
Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse,
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