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Bestuur 
 

Voorzitter Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Secretaris  Cor Bos  secretaris@pzv-vlaardingen.nl 06 - 81 551 893 

Penningmeester Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Hoofd Rondzending Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Algemeen Adjunct  Mario Fabbro mariofabbro@hotmail.com 010 - 470 06 59 

Bestuurslid toegev. Guus de Ruiter g.de.ruiter@zonnet.nl 06 - 53 661 487 
 

Rondzendingen 
 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Centrum, Westwijk & Maassluis Ger van der Bent 010 - 435 26 35 

Rondzendcommissaris Vlaardingen Ambacht en Holy Peter Overgaauw 06 - 12 451 800 

Rondzendcommissaris Schiedam Wim den Boogert 010 - 434 39 84 

Rondzendcommissaris Spijkenisse, Heenvliet & Poortugaal Chris Wiegant 0181 - 63 29 79 

Rondzendcommissaris SvF – Landelijke rondzending  Henk de Heer 06 - 17 419 380 
 

Serviceafdelingen 
 

Veilingmeester Michel Slinger m.slinger@upcmail.nl 06 - 28 592 761 

Veilingmeesters Schriftelijke Veilingen 

 Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

 Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Webmaster Ger van der Bent ageron@live.nl 010 - 435 26 35 

Ruilbeurs Wim van den Boogert wimvdboogert@gmail.com 010 - 470 56 24 

Ledenadministratie Franco Jongeneel penningmeester@pzv-vlaardingen.nl 06 - 29 479 765 

Promotie Cees Verkerk verkerkca@outlook.com 06 - 19 932 234 

Distributie maandblad Peter Gardenier, Peter Overgaauw en Wim van den Boogert 

 
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 € 43,50 per jaar voor leden met het maandblad Filatelie en 
zonder dit blad €22,50 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:  NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO. 
Rondzending SvF:   NL87INGB0002997985 t.n.v. FILATELISTENVER VLAARDINGEN EO 
Rondzending V&O:  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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 Beste leden en belangstellenden, 
 
Als u dit leest zal een ieder wel weer terug zijn van zijn 
vakantie misschien bent u niet verder geweest dan het 
balkon of achtertuin. 
Maar er zullen vast leden zijn die verre tropische oorden als bestemming hadden. Maar waar u ook 
bent geweest of wat u heeft gedaan, dat maakt niet 
uit als het maar mooi, leuk en interessant was. 
Misschien nog een leuke aankoop gedaan in een exotisch postkantoortje? 
In ieder geval is 20 september weer de eerste clubavond met een spetterende veiling en presentie 
verloting.  Wij hopen u weer gezond van lijf en leden te ontmoeten in de Bethelkerk. Ook de 
ruilmiddag gaat weer van start op zaterdag 24 september in Ipsen de Bruggen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Wim van den Boogert 
 
 

 
 
 
Algemene Ledenvergadering 
datum: dinsdag 20 september 
plaats: bijzaal Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.  
aanvang: 20.00 uur 
 
Agenda: 

1.  Opening 

2.  Mededelingen Bestuur 

3. Verslag vorige vergadering (notulen van 21 juni 2022) 

4.  Rondvraag  

Korte pauze 

5.  Verloting 

6.  Veiling 479  

7.  Sluiting 
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Verslag van de vergadering van de Filatelistenvereniging V&O, gehouden op 21 juni 2022 om 
20.00 uur aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardingen.  
Voorzitter: Wim van den Boogert  
Notulist: Guus de Ruiter 
 
1. Opening 
Om 20.02 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn 26 leden aanwezig. Bericht van 
verhindering is ontvangen van de leden Ger van der Bent en Cor Bos. 
 
2. Mededelingen van het bestuur 
Deze week ontving het bestuur het bericht dat de heer M. Kalf is overleden. Door de aanwezigen 
wordt ter herdenking en respect staande een moment van stilte in acht genomen. 
 
De veilingmeester deelt mee dat hij de veiling op 29 augustus zal maken en verzoekt de 
aanwezigen de kavels voor de septemberveiling in de week daarvoor in te leveren. 
 
De penningmeester deelt mee dat hij de kavels van de inzenders deze keer via de bank zal 
afrekenen. 
In november zal de volgende schriftelijke veiling worden gehouden. Het inleveren van kavels voor 
die veiling kan tijdens de verenigingsavond van september of na overleg, in elk geval voor 1 
oktober, bij de penningmeester thuis. 
 
3. Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt ter bespreking voorgelegd. Er zijn geen vragen, het 
verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Rondvraag 
Jaap van der Ham: Edwin heeft een mooi stukje ingeleverd: “Brief van Jan uit Den Haag.” In de 
tekst wordt naar diverse afbeeldingen verwezen, tot en met afbeelding 8, maar helaas waren de 
afbeeldingen niet bij het prima artikel afgedrukt. De voorzitter doet de toezegging dat de 
teleurstelling, die door enkele aanwezigen wordt onderschreven, in het verslag wordt opgenomen, 
zodat de secretaris daar mogelijk nog actie op kan ondernemen. 
 
Om 20.10 uur sluit de voorzitter dit deel van de vergadering voor een korte pauze.  
 
Korte pauze 
 
5. Verloting 
Om 20.25 uur wordt de bijeenkomst voortgezet met de gebruikelijke verloting.  
 
6. Veiling 
Rond 20.30 uur start de veiling onder leiding van de veilingmeester en geassisteerd door de 
penningmeester en de voorzitter. Waarlijk een zeer select gezelschap. 
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In totaal worden 195 kavels door de veilingmeester onder de hamer gebracht, waarvan 90 kavels 
worden verkocht (46%) met een totale omzet van € 586,65 
 
7. Sluiting 
Om 21.25 uur sluit de veilingmeester de veiling en kan de laatste afrekening voor de vakantie 
beginnen. 
 
Voor alle leden: een prettige vakantie gewenst. 
 

 

 
 
Noteer in uw agenda:  
dinsdag 20 september, 20.00 uur clubavond met veiling 
zaterdag 24 september 2022, 12.00 – 15.00 uur ruilmiddag 
 

Veilinglijst 
Als bijlage toegevoegd. 
 

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 

 
 

 
 

Hier kunt u alle vragen kwijt aan medefilatelisten, zolang het maar met postzegels heeft te maken. 
Misschien bent u op zoek naar een zegel die niet op de veiling wordt aangeboden en ook tijdens 
 de ruilmiddag niet is te vinden. Zo'n zegel kan best bij één van de leden thuis aanwezig zijn en  
niet past in zijn eigen verzameling.  
 
Heeft u ook een vraag of iets aan te bieden op filatelistisch gebied. Stuur uw vraag of aanbod naar: 
secretaris@pzv-vlaardingen.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@pzv-vlaardingen.nl
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Van de penningmeester 
 
Veilingmeester(s) dienen de kwaliteit van losse kavels te waarborgen. Sven de Gids heeft dit al 
eerder aangegeven tijdens een vergadering, dat aangeboden postfrisse kavels niet postfris zijn. 
Afgelopen juniveiling hebben dhr. van Mourik en Blumenstock na de veiling geklaagd over 
postfrisse kavels, helaas met plakker. Beiden krijgen hun aankoopgeld terug. Uit ervaring weet ik 
dat het bekijken van kavels op onze bijeenkomst tegen het (avond)-licht in lastig is om te 
beoordelen. Dit is toch echt aan de veilingmeester om te garanderen.  
 
Veel leden verzamelen Nederland en willen graag postfris Nederland van voor WOll. Dat geldt óók 
voor andere landen uit die periode.  
Gaan wij er wat aan doen aan het begin van het nieuwe seizoen?  
 
Met vriendelijke groeten, 
Franco Jongeneel 
 
 
Aankondiging: Schriftelijke veiling 12 wordt gehouden in het najaar, in de maand november. 

Kavels voor deze veiling inleveren vóór 1 oktober. Dat kan op de verenigingsavond in september of 

gewoon op afspraak bij de penningmeester thuis. Wij hopen weer op vele fraaie inzendingen. 

Veilingkaarten zijn op voorraad en zoals altijd bij ons te verkrijgen. Je kunt nog meedoen!    

Gegroet, Wim en Franco.   

Bericht van overlijden 

Eén dag voor de juni bijeenkomst ontving onze Vereniging het bericht van overlijden van de heer 

Michel Kalf. Het is op de vergadering ook gemeld, zoals vermeld in de notulen maar het Bestuur wil 

dit alsnog vermelden in het  clubblad voor de leden die niet op deze vergadering aanwezig waren. 

 

Bestuur mededeling 

Ger v/d Bent heeft aangegeven dat hij, na 20 jaar, wil stoppen als Hfd. Rondzending en tevens met 

zijn functie als Webmaster. Het Bestuur betreurt dit zeer, maar begrijpt dat na zo’n lange periode er 

voor Ger ook andere dingen zijn aandacht vragen. Het Bestuur zal de nodige acties ondernemen 

om een opvolger(s) te vinden en met Ger is afgesproken dat hij zal zorgdragen voor een soepele 

overdracht van beide functies. 
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Postzegels worden vervaardigd van papier, drukinkt en gom 

 

We weten allemaal dat postzegels gedrukt worden op speciaal 

postzegelpapier. Dat kan zijn met of zonder watermerk, met 

fosfor of fluor, met speciale drukinkten en gegomd of 

zelfklevend. Soms wordt in plaats van papier ook kunststof 

gebruikt of ander materiaal om postzegels te maken. 

Maar wat heeft de Oostenrijkse Post ons op 20 september 2004 

voorgeschoteld? Een blokje met daarin twee postzegels van 3,75 euro met een gedrukte 

afbeelding van een kristal en een zwaan uit de collectie van Swarovski. Deze twee postzegels 

waren elk beplakt met zes kristalletjes van Swarovski. De Oostenrijkse Post schreef in het 

persbericht, dat dit een absolute wereldprimeur was: postzegels met kristallen. 

Het blokje is ontworpen door de Weense grafisch kunstenaar 

Renate Gruber. Op de achtergrond van het blokje heeft ze de 

ingang van de André Hellers Kristallwelten in Wattens 

afgebeeld. 

De Oostenrijkse Post schreef verder, dat poststukken, beplakt 

met deze zegels, zonder problemen door de sorteermachines 

gingen. Zelfs geen glassplinter was te bekennen bij een 

sorteersnelheid van 36.000 brieven per uur….. 

Het blokje had een oplage van 800.000 stuks. Hierop zijn de 9,6 miljoen Swarovski kristalletjes 

geplakt. In 1895 richtte Daniel Swarovski I, een Oostenrijks opticus, in 1895 te Wattens nabij de 

stad Schwaz in (23 km oostelijk van Innsbruck) een bedrijf in optische elementen en slijpmiddelen 

op. Hij gebruikte speciaal kristal met een hoge brekingsindex voor toepassing in de optiek. Maar 

snel werd duidelijk, dat het kristal veel beter geschikt was voor producten als relatiegeschenken. 

Verzamelaars wierpen zich ook op het Swarovski product in allerlei vormen. Zo werd dat de 

belangrijkste tak van het bedrijf: het stimuleren van de verzamelwoede van Swarovski kristallen 

beeldjes, sieraden tot bureau accessoires toe. 

 

 

 

https://www.postzegelblog.nl/2006/09/08/postzegels-worden-vervaardigd-van-papier-drukinkt-en-gom/
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Verzamelaars van zowel Swarovski producten als postzegelverzamelaars zoeken dit velletje. De 

postzegelverzamelaar kan het blokje gebruiken bij thema’s als vogels, geologie, kunst, water en 

glas. De meeste velletjes zullen wel ongebruikt in de verzamelingen zijn opgenomen. Over 

stempelen stond niets in het persbericht van de Oostenrijkse post. Toch bang voor splinters? 

Overgenomen uit Postzegelblog.nl  (8 september 2006, Cees Janssen) 

Binnenkort komt dit blokje op onze veiling. 

 

 
 

Nieuws van PostNL 
Het bericht van PostNL luidt dat op 2 september a.s. wordt gestart met de voorverkoop van de 
 “NL Crypto Stamp”  Ga naar de site www.postnl.nl voor verdere informatie  
Hier kan je ook inschrijven voor  de NL cryptostamp-nieuwsbrief. 
 
 
  

 

https://www.postzegelblog.nl/author/cees/
http://www.postnl.nl/
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Hoera, 50 jaar, het komt er aan. Volgend jaar 
maart is het feest.  
50 jaar Filatelistenvereniging Vlaardingen & 
Omstreken, dat willen we niet zomaar voorbij 
laten gaan. 
 
Dus, wat doen we????? We organiseren een 
feestje. 
 
Wanneer:  op zaterdag 25 maart 2023 

Waar: in Partycentrum ’t Prikkewater, 
Koningin Wilhelminahaven ZZ 3 
3134 KG Vlaardingen 

Voor wie: voor de leden en één introducée per lid 

Hoe laat: vanaf 14.00 uur de inloop en de officiële opening om 14.30 uur 

Aanmelden: ja, dat moet u wel even doen want zonder aanmelding geen toegang 

Hoe: stuur een e-mail aan 50jaarveno@gmail.com met daarin uw naam en de naam 
van uw introducée. 

En verder?  

Verdere bijzonderheden volgen de komende maanden. Maar voor nu 
is het belangrijk dat we weten op hoeveel bezoekers we kunnen 
rekenen. Dus wacht niet te lang met aanmelden, doe het gelijk of in 
elk geval voor 15 november. 

Geen e-mail?  

Geen nood! Een belletje naar Guus de Ruiter  06 53 661 487 of een 
briefje naar de vereniging is ook prima. 
 
Met groet, 

De feestcommissie 
 

mailto:50jaarveno@gmail.com
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Omdat vorige maand de bijbehorende afbeeldingen als bijlagen zijn weggevallen, hierbij 
opnieuw dit stukje met de afbeeldingen 1 t/m8 toegevoegd. 
 

 
Op 13 november 1940 stuurt Jan Fruytier, een Nederlandse jongen van begin 20 wonend in Den 
Haag op de Wateringseweg 40, een brief over het normale leven naar een vriendin, genaamd Olga 
Ondraschek, in Wenen Oostenrijk (afb1). Jan schrijft Wenen Duitsland. Hij tikt de brief op zijn  

gemak en dit doet hij op zijn werk, hopende dat zijn baas hem niet betrapt. Ze hebben wel vaker 
briefcontact, want hij bedankt haar voor haar vorige brief namens zijn vader en moeder. Deze keer 

tikt 'ie de brief in het Hollands, want hij gaat ervan uit dat ze dat 
ook kan lezen. Ze sturen ook pakketten naar haar familie, o.a. 
sigaren voor haar vader. Volgende keer belooft Jan, dan stuurt 'ie 
Amerikaanse sigaretten mee, speciaal voor Olga. Hij vraagt zich af 
of ze bij haar ook Amerikaanse sigaretten verkrijgbaar zijn, zoals 
North State, Winfield, Lucky Strike of Dr.Dushkind (afb2) Eigenlijk 
weet 'ie al zeker dat ze daar niet te koop zijn. In deze tijd werd een 
sigaret gezien als iets kalmerend zoals een medicijn. Motto van 
dr.Dushkind was dan ook: "Blijf kalm, neem een Dr.Dushkind!". En 
trouwens, de meeste dokters rookten zelfs en dat werd ook als 

Brief van Jan uit Den Haag 13 november 1940 
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positief ervaren. Jan is gek op voetbal - zelf is 
'ie  gestopt - en kijkt ook graag naar 
voetbal. Hij hoopt dat er binnenkort een 
wedstrijd komt tussen Duitsland en 
Nederland. Hij vindt het Duitse elftal wel 
goed, maar Nederland zou toch 
makkelijk kunnen winnen van ze. Het 
Nederlands elftal heeft een geweldig goede 
linksbuiten, genaamd "de Harder"(afb3) en 
woont ook  in de Den Haag! Deze 
voetballer was Bertus de Harder (1920- 1982). 
Hij stond bekend om zijn snelle rushes en spectaculaire bewe-gingen op het veld. Tijdens de WK in 
1938 zat de Harder in de Oranjeselectie. De Harder debuteerde in het Nederlands elftal op zijn 

achttiende en speelde in 
totaal elf interlands. Dat 
hij niet meer tot meer 
interlands kwam, is te 
wijten aan de Tweede 
Wereldoorlog en zijn 
vertrek naar Frankrijk als 
één van de eerste 
beroeps-voetballers. Jan 
vindt het jammer dat ze 
Backhuys (afb4) niet 
meer hebben. Bep 
Backhuys (1909-1982) 
speelde een grote 
hoofdrol in het 
Nederlands Elftal in de 

jaren dertig.  Op 16 jarige leeftijd debuteerde Backhuys in het eerste elftal van HBS, die het 
seizoen ervoor landskampioen was geworden. Vanaf 1930 vertrok hij naar Nederlands Indië voor 5 
jaar en voetbalde weer voor HBS. Vanaf deze jaren was hij immens populair. Het blad "Wij" wijdde 
een hele pagina aan de benen en het schot van Backhuys en deze liet zelfs zijn voet en enkel door 
de befaamde Dr. den Hoed met röntgenstralen doorlichten om licht te werpen op het geheim van 
zijn schot-kracht. Jan vertelt, dat wij wát trots zijn op ons "kanon". Dan gaat hij weer over naar de 
orde van de dag en gaat verder: "Hier in Den Haag is alles rustig, hoewel er verleden week een 
bom is gevallen op Scheveningen." Hij schijnt dit normaal te vinden, want hij gaat er niet op verder. 
Dan vraagt hij, of er nog bioscopen draaien in Duitsland. "Bij ons gaan ze allemaal lustig voort, en 
er zijn ook veel revues. Hebben jullie thuis radio? Misschien heb je dan wel een op een Hollands 
station "Snip en Snap"(afb5 )  gehoord." Jan heeft deze twee in een theater gezien. Het was er 
"stampens vol" en ze waren reuze lollig.  Snip en Snap was een komisch duo bestaande uit Piet 
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Muijselaar (Snip, 1899-1978) en Willy Walden 
(Snap, 1905-2003). Met hun eigen revue trokken 
ze in de periode van 1937 tot 1977 volle zalen. 
Ze stonden bekend om in vrouwenkleding 
oubollige grapjes uit te wisselen: als Snip en 
Snap dus, maar ze traden ook op in andere 
komische rollen en zongen liedjes. Daarnaast 
bood hun revue een podium aan jonge artiesten. 
Ook was er het showballet, waarvan de Deense 
Aase Rasmussen deel uitmaakte, al spoedig de 

echtgenote 
van Willy. 
Snip en 
Snap 
traden de 
gehele 
oorlog op 

tot in maart 1945. Gisteren, vertelt Jan, was 'ie naar Lou 
Bandy (afb6) geweest. Hij noemt hem: "een humorist-
conferencier, revue-artiest en toneelspeler. "Hij is de 
populairste en fijnste vent in Holland", gaat Jan verder en 
vraagt of zij hem eens op de radio heeft gehoord. 
De echte naam van Lou Bandy was: Lodewijk Dieben, 
geboren in Den Haag en leefde van 1890- 1959. 
Bandy werd bij het publiek bekend als zanger van vrolijke 
teksten, maar bij personen uit zijn directe omgeving 
had hij een minder vrolijk imago. De anekdotes waarin 
Bandy zijn collega’s met een zure opmerking schoffeert 
zijn talrijk. Al zijn tijd, stond hij bekend om 
zijn strohoed, die hij altijd ophad. Hij 
improviseerde vaak en wist vaak de lachers 
op zijn hand te krijgen. Als artiest was hij 
inderdaad heel veelzijdig, precies zoals Jan 
hem zag. Wat zijn opstelling geweest is in de 
oorlog blijft onduidelijk. Maar toch liet hij zijn 
anti-Duitse gevoelens blijken tijdens zijn 
optredens, door het zingen van 
vaderlandslievende liedjes. In 1942 werd 
Bandy zelfs wegens anti-Duitse provocatie 
gearresteerd. Dan gaat jan verder over de 
film in Holland. In zijn woonplaats Den Haag 
draait de Oostenrijks-Duitse film "der 
Postmeister" (afb7 ) met in de hoofdrol 
Heinrich George (1893-1946) en Hilde Krahl 
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(1917-1999).  Deze film werd uitgebracht tijdens het Molotov- j de Duitse WehrmacRibbentrop-pact 
en toont de Russen in een sympathiek daglicht. Het is een drama van Poesjkin over Doenja, de 
knappe dochter van de postmeester die in Petersburg  niet getrouwd is met een stalmeester, zoals 
haar vader vermoedt, maar er meerdere mannen op na houdt. Haar vader reist haar achterna om 
de roddels over zijn dochter na te gaan. Door Krahls vertolking als Doenja krijgt de film glans en 
wordt aangedikt door het spel van George als haar vader. De acteur George, zo vertelt Jan, was 
zelfs bij de première in Nederland tezamen met Rijkscommissaris Seys Inquart (1892-1946). 
Overigens stierf George als nazi-collaborateur in een kamp te Sachsenhausen. Jan verzoekt Olga 

een keer te gaan naar de film "der 3 Codona's" (afb8),  want 
dat vindt hij een prachtfilm. Deze film is een Duitse drama film 
- ook uit 1940 - en is gebaseerd op het leven van de 
circusartiest Alfredo Codona (1893-1937) en zijn acts met de 
Flying Codona's. Alfredo en zijn broer Lalo (1895-1951) 
werden geboren in een echte circus-familie. Met de 
toekomstige vrouw van Alfredo: Lilian Leitzel (1892-1931), 
vormden ze de Three Codona's en traden zij wereldwijd op 
met een trapeze act. In Kopenhagen 1931 valt Lilian naar 
beneden bij een act zonder Alfredo en overlijdt zij even later. 
Ondanks het gemis van Liliane trouwt Alfredo opnieuw - met 
Vera Bruce - , maar het huwelijk verslechtert na een tijdje. . 
Alfredo valt ook meerdere keren, maar overleeft steeds. Als 
Vera een scheiding wil, schiet hij haar dood en pleegt daarna 
zelfmoord. Jan gaat verder en tikt ineens een Duits zinnetje: 

"Ich bitte dich, schreiben sie bald zurück." "Goed Duits, vind je niet?", gaat Jan door. Hij wil graag 
dat Olga naar Holland komt en dan kan ze bij zijn familie wonen, want, zo zegt Jan: "Je kan hier 
best een "Stellung" vinden, op kantoor of biht, want daar wordt dikwijls iemand gevraagd." Hij heeft 
nog steeds de gouden ring, die zij aan hem gegeven heeft, toen ze de laatste keer bij hun op 
bezoek was, maar dat is inmiddels 6 jaar geleden, want zolang draagt Jan hem. Hij besluit met de 
hartelijke groeten aan haar vader, moeder, zus en E. Hij schrijft in eigen handschrift met "Jantje 
Fruytier" en "PS: Jij noemt mij altijd Janny in je brieven. Je moet eens weten dat ik 1.78 m lang bent 
en al 3 jaar een lange broek draag. Dus noem mij voortaan gewoon Jan." Dan tot slot de 
vermelding dat het toch maar gekheid is. De brief is getypt op 13 november 1940 en dat is nog 
geen 6 maanden na begin van de Duitse bezetting. Jan geniet van het dagelijkse leven in bezet 
Nederland, zijn familie is Duitsgezind en ze ervaren duidelijk - nog(?) - geen nadelen van de Duitse 
bezetting, ondanks er weleens bommen vallen bij Scheveningen. Het doet hem eigenlijk niet veel, 
misschien ook dat het Geallieerde bommen betreft of weet hij dat de brief gecontroleerd wordt door 
de Duitse censuur?  Hij voelt zich wel degelijk een Hollander en wil ook zijn trotsheid uiten over de 
bekende Hollanders in die tijd aan zijn Duitse vriendin. De brief geeft een mooie inkijk in de 
tijdgeest – zeker op het gebied van sport, theater en film - toentertijd bij een welgestelde jongeman, 
die niets tegen de Duitsers heeft; hij vindt zelfs dat Olga best over kan komen naar Holland en dat 
kan ze beginnen op kantoor bij de Duitse Weermacht. Er is blijkbaar werk genoeg, maar welke 
Hollander wilde daar graag werken? Niet veel, vermoed ik.                            
(Edwin van der Ham) 
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POSTEX IN BARNEVELD.  

De meesten van u zijn gewend om de Postex in oktober te bezoeken in Apeldoorn. Echter deze 
wordt nu en in de toekomst gehouden in Barneveld in de Veluwehal. Deze hal is geen onbekende 
locatie voor velen, in het verleden werden hier een aantal andere beurzen gehouden. Postex zal dit 
jaar wel gehouden worden in het vierde weekend van oktober t.w. 28 en 29 oktober 2022. De 
openingstijden zijn op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De 
Veluwehal ligt op de Nieuwe Markt 6, 3771 CB BARNEVELD. Er hebben zich inmiddels weer vele 
handelaren aangemeld voor dit evenement, ook een aantal Belgische handelaren zullen aanwezig 
zijn. De gespecialiseerde verenigingen hebben ook dit jaar weer een plekje gevonden, er zullen 
een 16-tal verenigingen hun promotiestand hebben. De Filatelistische Contactgroep Oost Europa 
houdt haar jubileum en De Vliegende Hollander zal ook met diverse kaders deelnemen. 
Raadpleegt u ook de website www.Postex 2022 voor de actuele informatie, hier kunt u zich ook 
opgeven voor de nieuwsbrief, die binnenkort uit komt met de nodige informatie. Meer informatie 
over beurzen? Kijk eens op: https://www.knbf.nl/evenementen/beurzen  

 

 
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 de maand, 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: elke 3e woensdag v/d maand, van 20:00-22:30 uur met veiling en kleine verloting in 
‘Het Enkpunt’ Dordtsestraatweg 800, 3075 BS Rotterdam. Openbaar vervoer bus76/lijn 25 
 
Postzegelvereniging De Maasmond 
Bijeenkomsten:elke 4e dinsdag van de maand met december afwijkend met veiling 
Alle activiteiten: ‘De Ontmoetingskerk’, Kon. Wilhelminalaan 1, 3201 CJ, Spijkenisse, 
 
 

https://www.knbf.nl/evenementen/beurzen


 

 

 


