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4 oktober: Ede: Bijeenkomst met lezing  
(N. van der Lee) 

11 oktober: Barneveld: lezing 
18 oktober: Ede:  postzegelmiddag  
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Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor € 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor € 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor € 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724
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29e Jaargang nr. 7, september  2018 
Verschijnt 10 maal per jaar 
Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   
redactie@fv-degeldersevallei.nl 
Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 
Voorzitter:  
 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 
Secretaris: 
 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    
Penningmeester: 

W. Doesburg,  tel  0343 578179 (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 
A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 
Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  
Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 
 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  
Commissaris: 

Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 
Pieter Driessen, Ede, beheerder stuiverboeken, tel. 0618241985  
      (pieterstokerszoon@gmail.com) 

Nieuwtjesdienst: 
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 
augustus) om 20.00 uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede,  
tel 0318 640038. 
Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 
Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 
Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 
uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 
Op de avonden en middagen zijn (rond 150) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 
per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  
Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 
Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 
de Internetveiling     www.SVFveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 
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Geachte leden, 
 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 
uit voor de bijeenkomst van donderdag 4 oktober a.s. in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 
 
 
De start na het zomer seizoen is een echte zegelavond geworden met een grote op-
komst. Fijn dat u allen gekomen bent.  
 
In oktober weer eens een keer een klassieke clubavond met een lezing door onze oud 
voorzitter Nico van der Lee. Het onderwerp gaat over Nederlandse zegels en daar 
kunnen wij allemaal ons voordeel  mee doen (tenslotte verzamelen we allemaal Ne-
derland !).  
 
Na de lezing is er nog voldoende tijd om de stuiverboeken te bestuderen.  
 
Ik hoop dat de rondzending dan al is begonnen, want het was voor ons een moeizame 
start. 
 
Graag tot ziens,  
Roy Lijbaart, voorzitter. 
 
AGENDA  

1. Opening  
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. HH Verslag bijeenkomst 06-09-2018  
4. Rondvraag  
5. Korte pauze, verkoop loten 
6. Lezing door Nico vd Lee 
7. Stuiverboeken 

 

 

____________________________________________________________ 
 

 
 
 

H 
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Verslag bijeenkomst van 6 september 2018 

1. Opening  
Roy heet eenieder hartelijk welkom. 
Arie Oskam heeft zich afgemeld. 
De volgende leden hebben hun lidmaatschap opgezegd: de heren Baaijen, 
Regensburg, Martin en C. Davelaar. 
Gelukkig hebben we ook 2 nieuwe leden. Te weten  Iris Netscher en  
Ben Henniger. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
- Koffie en/of thee is vanavond gratis. 
- Handelaar (Edwin Brugman) heeft zich voor deze avond afgemeld 
- 13 september clubavond te Barneveld, start seizoen 
- U heeft allen de toelichting van de AVG ontvangen. 
- 4 oktober wordt de lezing verzorgd door Nico van der Lee 
- 8 november is er de veiling. U kunt uw stukken tot 1 oktober aanmelden bij 

Ron van Beest (via veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) Stukken inleveren 
op de veilingavond. 

- Annneke de Wit had een zomerpuzzel gemaakt. Hierbij was Anneke te Loo 
met ruim 5000 woorden de winnaar geworden. Geo had de 2e prijs met ruim 
1700 woorden. De 3e prijs was (het laatste dunne stockboek) voor Harry  
Wolters. De overige 3 inzenders kregen ook ieder een kleine prijs. 

 
3. Ingekomen stukken 
- 10 september is er de clubavond te Wageningen met postzegelwinkel 
- Verder zijn er diverse uitnodigingen ontvangen (van Zwolle t/m Wijchen) voor 

diverse clubavonden. 
- Op 19, 20 en 21 oktober vindt  Postex plaats. Meer info op postex.nl. 
 
4. Verslag bijeenkomst 07-06-2018 

Er zijn geen op en of aanmerkingen.  
 
5. Rondvraag  
- Wanneer dient men filatelie op te zeggen?  Dit zo spoedig mogelijk te  

gebeuren. Doch uiterlijk 31 oktober. 
- Pieter heeft 10 nieuwe boeken binnen. En hij heeft momenteel geen kas. Deze 

is even uit beeld bij Roy en hierdoor vergeten mee te nemen. 
Roy heeft de kas degelijk veiliggesteld en deze staat nog steeds op een voor  
Roy bekende plek. 
        B.Jakobsen, 2e secretaris 
______________________________________________________________ 
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ZOMERTIJD, tijd voor “verdieping”! 
Heeft u al uw schatten in uw verzameling al gevonden? 
 
Zoals u vorig keer heeft kunnen lezen, was ik deze zomer bezig om mijn Franse  
gebieden te ordenen en overzichtelijk te schikken. Ook had ik een boekje geleend met 
“alle stempels” van Engeland en daarmee bezig, had ik grote plannen om bij elk 
stempel een zegel erbij te zoeken. Dat plan is mislukt kan ik u meedelen, ik heb  
daarvoor te weinig goed materiaal om dat voor elkaar te krijgen. Gelukkig heeft de 
samensteller van dit boek1, het laatste hoofdstuk  besteed aan: British Post Offices 
Abroad, een hoofdstuk voor specialisten met een groot budget. Dat gaf moed, daar 
heb ik een paar voorbeelden van met de nadruk op “een paar”. Ik ben verder gegaan 
met de stempels “India used abroad” waarvan ik dacht dat ik er heel wat van had, ook 
dat viel tegen, maar ik heb het wel doorgezet en nu heb ik in een album alle stempels 
op Indiase zegels, in het buitenland gebruikt, netjes in een album gestoken. De zegels 
werden gebruikt in de landen rondom India; bv Birma, Maleisië, Midden Oosten en 
Afrika. (zie voorbeelden). 

             
 

Onder de zegels “Used Abroad” vallen ook de Portugese en Franse Gebieden in  
India. Ik neem u graag mee naar de Franse gebieden in  
India. Op de zegels staat ook heel nadrukkelijk  
“Etablissements Fraҫais dans L’Inde. (zie voorbeeld). Er zijn 
heel wat oorlogen en verdragen gesloten door de Radja’s, 
Portugezen, Denen, Hollanders, Britten en Fransen, maar 
dat is een ander verhaal, dat verhaal kunt u uitgebreid op 
internet vinden. De landen waren, in het begin, vooral  
bezig met de commerciële handel en stichtten daarvoor 
vooral handelsposten op grond dat ze van de inlandse vors-
ten kochten (!?). Frankrijk had een 10 tal handelshuizen  
verspreid over India en een 5 tal gebieden. Deze gebieden 
zijn: Pondicherry ( voormalig Deens gebied), Karikal en 
Yanaon (Yanam voormalig Nederlands) aan de oostkust. 
Aan de westkust, 9 km2 groot, ligt de plaats Mahé. Als laatste de stad Chandernagore 
ten noorden van Calcutta (Kolkata) met als hoofdstad Pondicherry. (ook Puducherry). 
De gebieden zijn ministeden op het subcontinent India, totale oppervlakte + 1/5 van 
Luxemburg. (zie kaart). Terug naar de zegels, de verzamelaar wil goed leesbare en 
complete stempels, maar u ziet ook dat de 2e zegel geen naamplaats draagt maar een 
nr. namelijk B 172. Het is één van de nummers voor de Straits Settlements  
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(Malacca nr. B 109, Penang B 147 en 
Singapore B 172).  De letter “B” staat 
voor Bengalen (Bengal circle), later is 
de letter “B” naar Bombay gegaan 
(Bombay circle). Ik hoor u denken 
“waarom moet ik dit allemaal weten?”, 
troost u ik ga er niet over uitweiden. Het 
is een schets hoe complex het systeem  
was in de begintijd, zo rond 1855: elke 
postcirkel had zo zijn eigen nummer 
systeem. De eerste “georganiseerde” 
stempels waren dus nummerstempels. 
Voor de liefhebber geweldig maar  
praktisch is het niet, elk nieuw  
postkantoor kreeg het eerst volgende 
vrije nummer. De verzamelaar van  
 

“buitenlandse post-kantoren” moet eerst een aantal 
postkringen uitzoeken voordat hij aan de slag kan gaan. 
Vanaf 1 okt. 1854 werden algemene stempels gebruikt, 
ik zelf noem ze de “wiebertjes”. Enkele voorbeelden 
van deze stempels, nr. 1 en 2. Er bestaat een flink  
aantal variaties van deze stempels, in vorm en grootte. 
Ik kan u verzekeren: zoeken loont, ik heb de volgende voorbeelden gevonden: 
 
 

1  2  3  4  5  
 

 
Op zegels van “East India Postage” vond ik beide type “ruitjes” (nr. 1of 14 en 16). 
Het probleem is dat je niet kan bepalen vanuit welke stad de post verstuurd is. Dit is 
alleen te bepalen als je in het bezit bent van een complete brief. De volgende 3 zegels 
nrs. 3, 4 en 5 komen zeker uit Frans India, we zien nummer B 86 uit Chandernagore, 
C 111 uit Pondicherry en C 147 uit Karikal. Ontbreekt nr. C 192 uit Mahé en de 
plaats Yanaon, maar vanuit deze plaats werd pas vanaf 1878  post verzonden. Weet 
nu waar ik de komende jaren naar moet kijken! 
Op de volgende bladzijde een paar voorbeelden met een naamstempel. 
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Enthousiast als ik ben, heb 
ik daarna mijn Frans India 
bekeken, maar dat viel 
flink tegen.  
In mijn goed gevulde ver-
zameling bleek het  
overgrote deel “onge-

bruikt”, ik vond maar  
weinig leesbare stempels, en daarvan was het gros met de  
afstempeling van Pondicherry. De voorbeelden hieronder laat 
eerst een mooi Frans “wiebertje” zien en daarna een 3 tal zegels 
met de afstempeling van Pondicherry.  

 
Gelukkig vond ik een mooie briefkaart, die vanuit Karikal is verzonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze studie periode heeft heel wat kennis opgeleverd en ik kan er mee verder. Geef 
nooit op. Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis.  
Roy 
 
Bronnen:  1) Collect British Postmarks, Dr. J.T. Whitney 
 - Encyclopaedia of British Empire Postage Stamps Volume III, Robson Lowe Ltd 
 - Stanley Gibbons en Yvert, Kaartje:Wikipedia 
______________________________________________________________________________________ 
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Puzzelrubriek 
 

 
 
De eerste ronde zit er op, een aantal van de puzzelaars hebben hun oplossing keurig 
filatelistisch gefrankeerd opgestuurd. 
De oplossing 
Hieronder treft u de antwoorden met een eventuele opmerking van mijn kant aan. 
Vraag 1: NVPH 49, dat was de eerste zegel van koningin Wilhelmina, bij een eerdere 
zegel staat namelijk prinses in plaats van koningin. 
Vraag 2: Voor mij was dit nummer 121, maar ik heb nu ook nummer 1 goedgekeurd, 
de eerste zegels waren inderdaad ook zonder lands naam. 
Vraag 3: NVPH 244 met een molen uit Kinderdijk 
Vraag 4: De eerste Erasmuszegel was nummer 286 
Vraag 5: stond er vlak onder namelijk NVPH 287 
De bonusvraag leverde veel verschillende aantallen op, voor degenen die de gehele 
catalogus hebben uitgespit: dit is niet nodig.  U hoeft nog niet te zoeken onder de Ne-
derlandse Antillen, Suriname of Curacao en de andere overzeese gebiedsdelen. 
In de puzzel vraag ik een Nederlandse zegel, wanneer ik naar een van de andere lan-
den ga, zal ik dit aangeven. Ik maak wel gebruik van portzegels, luchtpost etc, dus de 
gehele collectie Nederlandse zegels.  
Het aantal Willem III zegels is 30, t.w. 1-12, 19-29, 90, 94, 96, 203 en 886-888. 
Zegel 1406 gaat over het tijdperk Engeland. 
De stand 
Naam     Huidige stand augustus Nieuw totaal 
 
Gerard de Nooij    472   15  487 
Anneke de Wit    459   20  479 
Peter Fidder     409     409 
R. Ietswaart     364     364 
L. v.d. Maesen    312   15  327 
Wim Holleman    265     9  274 
H. Wolters     215   15  230 
W. van Doorn    207     207 
J. Huiskes     185     185 
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W.H. Verhoeff    114   15  129 
C. van Holthe    116     116 
Arie Oskam     116     116 
J.A. te Loo       56   20    76 
J. Bisschops       51   17    68 
Rik van Andel      47       47 
Geo van Dartel        6   15    21 
Jacqueline de Wit         9      9 
Nieuwe opdracht 
1. NVPH nummer(s) met een posthoorn 
2. NVPH nummer(s) met wapen van de provincie Friesland 
3. NVPH nummer postzegel met een dolfijn 
4. NVPH nummer met afbeelding van een vredesduif 
5. NVPH nummer met zegel van eerste Nederlandse locomotief 
Bonusvraag: Hoeveel Nederlandse zegels zijn er uitgegeven ter gelegenheid van 
Olympische Spelen ???? 
 
Uw oplossing uiterlijk 10 oktober naar L.L. Louwerse, Kon. Wilhelminastraat 51, 
2811 TT REEUWIJK. Graag filatelistisch frankeren, zegels gaan naar de stichting  
“De Postzegelvriend”. 
____________________________________________________________________ 
 

Zoekertjes 
Hebt u als lid van de filatelistische vereniging “de Gelderse Vallei” iets te koop of 
zoekt u iets op filatelistisch gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan  
Anneke de Wit, Keetmolenweg 27, 6711 PH, Ede of  dewit.anneke@hotmail.com  
en het zal éénmaal geplaatst worden. 
 
 

van de Redaktie 
Een luxe deze maand: Ik ontving zowel van Roy als van Albert Schol deze maand 
een artikeltje. Hartelijk dank beiden. 
Het stukje van Albert was zó uitgebreid, dat ik het in tweeën moest splitsen, zodat u 
volgende maand deel 2 kunt lezen. 
Ook Gert stuurde een stukje voor de Fila; daarvoor was deze maand geen ruimte. 
Maar geen probleem: ik bewaar het voor de volgende keer. 
Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat u nu niets meer kunt insturen! 
De puzzelrubriek is deze maand weer zoals het ooit was: de oplossing van de vorige 
maand, de ladderstand én de nieuwe opgaven.  
Nu nog wat nieuwe puzzelaars erbij……….. 
____________________________________________________________________ 
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Onderstaand stukje is deel 1 van een artikel, geschreven door Albert Schol.  
    De zegels en brieven komen allemaal uit zijn verzameling. 

 
POST VAN EEN DWANGARBEIDER UIT DUITSLAND 

                  Albert Schol  
Zoals bekend hebben veel Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog als 
(dwang)arbeider gewerkt,  sommigen vrijwillig, maar de meesten werden gedwongen 
om naar Duitsland te gaan.  
Op 28 februari 1941 kondigde de rijkscommissaris Seyss-Inquart de verordening af 
"betreffende de verplichting tot het verrichten van diensten en de beperking ten aan-
zien van het veranderen van betrekking". Deze verordening, geheel in strijd met het 
volkenrecht, vormde de basis voor de arbeidsinzet in Nederland, de verplichte te-

werkstelling in nazi-Duitsland 
en de bezette gebieden. Aan-
vankelijk vond deze plaats via 
de Nederlandse arbeidsbu-
reaus die allerlei dwangmid-
delen hadden om met name 
werklozen te ronselen. 
Nadat eind 1941 de Duitse 
kansen door geallieerde suc-
cessen slechter werden, werd 
het beleid gewelddadiger. Be-
drijven werden uitgekamd, 
jonge mannen jaargangsge-
wijs opgeroepen en tenslotte 
vonden razzia's en klopjachten 
plaats. Meer dan 10 miljoen 
buitenlandse dwangarbeiders 
verbleven tussen 1939 en  

Oproep om zich te melden voor de arbeitseinsatz 
 
1945 in Duitsland en de door Duitsers 
bezette gebieden. Ruim een half mil-
joen van hen waren Nederlanders.  
Als gevolg van slechte huisvesting, ge-
zondheidsproblemen, arbeidsongeval-
len of bombardementen kwamen er, 
naar schatting van het Rode 
Kruis, 30.000 landgenoten om het le-
ven. Een onbekend aantal kwam terug 
met blijvend lichamelijk of psychisch 
leed.       Monument dwangarbeiders in Overloon 
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POST UIT OSTERODE 
Een aantal maanden geleden kreeg ik van een goede kennis vijf enveloppen met ze-
gels, etc. van een Nederlandse dwangarbeider, verstuurd naar zijn familie in Neder-
land. In dit artikel wil ik nader ingaan op een paar vragen: 
 
a. wie was deze persoon en waarheen is hij in het kader van de Arbeitseinsatz naar 

toe gestuurd ? Hoe waren de omstandigheden daar ? 
b. wat valt er aan deze enveloppen postaal gezien op te merken ? 
c. tenslotte nog iets over de gebruikte frankering. 
De afzender van de brieven is W.A. Slomp uit Schoonhoven en ze zijn gericht aan 
zijn ouders, mevr. J. Slomp-Middelkoop en de heer J.W. Slomp, ze woonden aan de 
Havenstraat in Schoonhoven. Zijn vader had een machine- en motorenreparatie-in-
richting in deze stad (Bron: Schoonhovensche Courant). Waarschijnlijk had W.A. 
Slomp (roepnaam: Adri) een opleiding in deze richting gehad, gezien de plaats waar 
hij te werk werd gesteld (zie verderop in dit artikel). Volgens de rouwadvertentie van 
Adri is hij op 18 augustus 1922 in Schoohhoven geboren en overleden op 6 maart 
2012 in Kampen. Hij is pas in december 1980 getrouwd met  Teuny Groen en in de 
rouwadvertentie worden verder wel neven en achterneven van zijn vrouw genoemd, 
maar geen kinderen. Vermoedelijk heeft hij geen kinderen gehad. Uit de tekst van de 
advertentie mogen we de conclusie trekken dat hij behoorde tot de vrijgemaakt-gere-
formeerde kerk.  
Verder: Adri maakte deel uit de tweede lichting dwangarbeiders die aan het bevel van 
de Duitsers gehoor moesten geven (de eerste groep waren degenen die in 1921 gebo-
ren waren) en ook kunnen we concluderen, dat hij levend en wel uit Duitsland terug-
gekeerd is. Het is mij niet bekend of hij zich vrijwillig heeft aangemeld of niet. In het 
kader van dit artikel is dat ook niet van belang. 
Adri is gestuurd naar de plaats Osterode in de Harz, alle brieven zijn verzonden van-
uit deze plaats naar Schoonhoven. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
In Osterode waren veel machinefabrieken die voor de Duitse oorlogsmachine ingezet 
werden. Zo ook de machinefabriek van Anton Piller in deze plaats. Hier werden o.a.  
electro-ventilatoren voor Duitse onderzeeboten en tanks gemaakt.  De fabriek is in 
1909 gesticht in Hamburg en tien jaar later verplaatst naar Osterode am Harz.  
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De fabriek overleeft de crisistijd en groeit daarna snel uit tot een belangrijke fabriek 
in de regio. Dat de stichter, Anton Piller, geboren in Wenen, omstreeks 1934 lid van 
de Nazi-partij werd, zal hem geen windeieren gelegd hebben, in tegendeel.   
Adri was in oorlogstijd lang niet de enige dwangarbeider in deze fabriek, op zeker 
moment (in 1944) waren er  alleen al hier 450 dwangarbeiders werkzaam, afkomstig 
uit Nederland, Frankrijk en België, maar nog meer uit de Ukraine, Polen en Rusland. 
Er zijn berichten op internet te vinden, dat met name de Oost-Europeanen (waaronder 
veel vrouwen) vaak slecht behandeld werden. De fabriek van Piller bestaat nog steeds 
en gaat prat op de hoogwaardige kwaliteit van de produkten, maar de zwarte bladzij-
den van deze fabriek worden nergens vermeld. Na de oorlog kon men van de Britse 
autoriteiten (de Harz lag in de Britse zone) snel weer de fabriek gaan opbouwen. An-
ton Piller is overleden in 1954 en opgevolgd door zijn zoon.  
 
Osterode en omgeving (het zuidelijk deel van de Harz) waren in 1944 en 1945 de 
plaats waar de Duitsers allerlei andere activiteiten ontplooiden, zoals onderaardse fa-
brieken voor kunstmatige aardolie en benzine, en materialen voor de bouw van vlieg-
tuigen en de beruchte V1’s en V2’s. Daarvoor werden gevangenen vanuit het concen-
tratiekamp Buchenwald (dat niet ver weg lag) naar deze omgeving gebracht en onder-
bracht in zgn. “sub-camps”. De omstandigheden waarin deze mensen uit werk moes-
ten doen, overtreft bijna alles wat in het algemeen over de concentratiekampen be-
kend is. In april 1945 wordt Osterode gebombardeerd door de Amerikanen en pas na 
hevige gevechten veroverd. De achtergrond hiervan is, dat Himmler de Harz tot een 
“Festung” had verklaard, die tot het uiterste verdedigd moest worde. Tenslotte is Os-
terode in de laatste dagen van de oorlog ook nog het “toneel” geweest van de ver-
schrikkelijke dodenmarsen vanuit Buchenwald ,naar andere kampen in Duitsland.  
De vraag, of Adri Slomp hiervan het nodige heeft meegekregen, is niet (meer) te be-
antwoorden en dat zullen we verder laten rusten. Het is mij ook niet bekend, wanneer 
hij naar Schoonhoven is teruggekeerd. 
 
 
 

 
Na de oorlog kwam Buchenwald in de Russische Zone te liggen en daarna in de 
DDR. Verschillende zegels van de DDR zijn gewijd aan het monument in  
Buchenwald. 
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Adri, en andere dwangarbeiders, verbleven in het Gemeinschaftslager “Fuchshalle” in 
Osterode zelf. De locatie is nog steeds bekend, maar de barakken zijn verdwenen. Op 
de laatste drie brieven staat dit als adres van de afzender vermeld, op de eerste twee 
staat alleen de naam van de fabriek als adres.    
                 

        
 
De Harz en Osterode zagen er vroeger (en nu ook nog) zo idyllisch uit, maar dat was 
in de oorlogstijd wel wat anders. 
         Wordt vervolgd 
 
PS van de redaktie: In deel 2, dat volgende maand verschijnt, zult u lezen over de brieven, die in dit 
stukje worden genoemd. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Globeveiling op het internet. 
 

 

Hebt u de internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels vanaf 
ongeveer € 5,00. Op 28 maart loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl (of recht-
streeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het SamenwerkingsVerband 
Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die manier hun verzameling uit. 
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”DUTCHSTAMP” 
 

HET ADRES VOOR: 
 
 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 
Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 
 
 

 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 
Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 
Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 
 
 
 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 
   Zaterdag 09.00 - 17.00 
   Avondverkoop op afspraak 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Aan: 

   
 
Afzender: 
www.fv-degeldersevallei.nl 


