
Uit mijn verzameling
                   Henry Schotkamp

Als kind kreeg ik van mijn vader een envelop vol met postze-
gels. Keurig afgeweekt van de in huis zijnde poststukken. De 
bekende zegels ‘germaanse symbolen’ en ‘zeehelden’. Ook ze-
gels van voor mij nog onbekende landen. Pas later realiseerde 
ik mij dat de zegels óp envelop veel meer waard zouden zijn 
geweest. Weet alles maar eens vooruit.
Vele jaren later vond ik die envelop zonder postzegel weer terug 
en werd nieuwsgierig. Mijn belangstelling voor Duitsland was 
definitief gewekt.
Aanvankelijk bestond het verzamelen uit het in een insteekboek 
schuiven van postzegels. Maar dat vond ik al net zo saai als het 
inplakken in een voordrukalbum. Er volgden jaren waarin de 
postzegels op de achtergrond raakten, maar na verloop van tijd 
pakte ik de draad weer met nieuwe ideeën op. 

Zestig jaar geleden begon ik met 
het verzamelen van postzegels. 
De hele wereld wilde ik sparen.
Maar dit bleek een onmogelijke opgave.
Een envelop zonder postzegels
wekte mijn belangstelling voor Duitsland. 
Ik kon toen nog niet weten aan welk 
avontuur ik zou gaan beginnen.

Mijn eerste poststuk, zonder postzegel. Een Duitse dienstpost-
brief van Amsterdam naar Utrecht van 24.1.’42. 

Rechts: Het ko-
ninkrijk Pruissen 

vervulde een domi-
nante rol onder de 
Oudduitse Staten.
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Ik ging mijn Duitslandverzameling opzetten met niet alleen 
postzegels, gestempeld/ongestempeld/postfris, maar ook met 
brieven, poststukken, foto’s, documenten en alles wat er ver-
der nog met de betreffende tijd te maken had. En zo ontstonden 
ware geschiedenisboeken aan de hand van postzegels. Uiter-
mate boeiend, maar een immens karwei. Ik zal er dan ook nog 
vele jaren mee bezig zijn.
Ik verzamel Duitsland ‘totaal’ vanaf de Oudduitse staten, alle 
gebieden, DDR, Bondsrepubliek en het nieuwe Duitsland. Het 
moge duidelijk zijn dat ik mijn bladen zelf maak. Ik verzamel 
eerst zoveel mogelijk interessant materiaal dat ik later kan ge-
bruiken voor het samenstellen van nieuwe bladen in de lijn van 
mijn opzet. Dan verdiep ik mij eerst in een bepaalde periode 
waarbij ik mij ‘inlees’ in die tijd en ga dan aan de gang.
In mijn enthousiasme ga ik wel eens zover dat er een verzame-
ling in mijn verzameling ontstaat. Daaruit zijn ooit bv. mijn 
1-kader inzendingen ontstaan voor een tentoonstelling.

Nadat in Bayern in 1849 de eerste ‘Duitse’ postzegel 
verschenen was volgde Sachsen op 1 juli 1850.



Dat was de tentoonstelling tgv. het 60-jarig bestaan van de 
toenmalige Philatelisten Vereniging Amersfoort in 1999. 
Ik heb toen een kader gevuld met de Olympische Spelen 
van 1936 in Duitsland en een kader over de Sorben, een 
slavische minderheid in het oosten van Duitsland. Die 12 
bladen Sorben van toen zijn inmiddels uitgegroeid tot bijna 
40 pagina’s.
Het laat zich raden dat deze verdieping en uitwijding van 
sommige periodes veel bladen en dus ook banden in beslag 
nemen. Deze uitwerking is zo intensief dat ik aan de DDR en 
vanaf de Duitse eenwording niet toe zal komen zodat deze 
noodgedwongen hun dagen in dikke insteekboeken zullen 
moeten slijten. Ik ben altijd weer gelukkig als ik ergens een 
mooi poststuk of zegels op de kop tik met een fraai leesbaar 
stempel. En dan gelijk maar weer struinen naar materiaal 
om er weer een nieuw blad in mijn ‘geschiedenisboek’ van 
te kunnen maken.
Duitsland begint als ‘lappendeken’ van staatjes en staten. 
De eerste ‘duitse’ postzegel is die van Bayern uit 1849, die 
bezit ik helaas niet. Ik ben begonnen bij de ‘vorphilatelie’, 
de post zonder postzegel. Mijn oudste stuk dateert uit 1747, 
dus 100 jaar voor de eerste Duitse postzegel.

Bovenstaande kaart met zegels van Duitsland, Oosten-
rijk en Rusland is afgestempeld in Myslowitz het ‘drie-
keizerrijken-punt’. Op de voorzijde zijn de beeltenissen 
te zien van keizer Franz-Joseph van Oostenrijk, keizer 
Wilhelm II van Duitsland en tsaar Nicolaas van Rusland. 
Tevens de wapens van de drie keizerrijken en een gezicht 
op Myslowitz.
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Vouwbrief die tevens een rekening blijkt te zijn. Sommi-
ge stukken zijn geschreven in een prachtig handschrift. 
Een brief van 23.03 1868 van Mühlheim naar Siegen. 
Met Mi.Nr. 4 van het Norddeutscher Postbezirk, voorlo-
per van het Deutsche Reich dat postaal op 4 mei 1871 
gestalte kreeg.

Bij de eeuwwisseling in 1900 werden er speciale postkaarten uitgege-
ven. Deze werden vooral gebruikt als nieuwjaarswenskaart. Geen dure 
kaart, maar wel een leuk blad van te maken.



tekst

Boven: Begrippen als inflatie en koopkrachtverlies zijn van alle 
tijden. Toch is wat wij nu beleven op geen enkele wijze te verge-
lijken met wat de mensen 85 jaar geleden in Duitsland beleefden. 
De inflatie ging over van een sukkeldraf in een razende galop. 
Aan de hand van postzegels uit die tijd is dit goed te volgen.
Onder: In de 30er jaren verschenen er vaak fraaie series waar-
van de toeslag bestemd was voor de broodnodige noodhulp.
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In 1936 werden in Duitsland zowel de Olympische Winter- als 
Zomerspelen gehouden. Nooit eerder werden ter gelegenheid 
van de Spelen zoveel postzegels, blokken, stempels, kaarten uit-
gegeven. Het nazi-regime gebruikte het evenement op brutale 
wijze om zich van zijn ‘beste’ kant te laten zien. In 1999 heb ik 
met een kader van 12 bladen aan de jubileumtentoonstelling van 
de Philatelisten Vereniging Amersfoort deelgenomen.

De Oudduitse Staten in mijn verzameling ben ik al-
lemaal begonnen met een uitvoerige beschrijving van 
hun postgeschiedenis. Rijk geïllustreerd en voorzien 
van stempelvoorbeelden. Op 1 januari 1868 gingen 
alle tot dan toe zelfstandige postdiensten van deze 
staten op in het Norddeutscher Postbezirk. Alleen 
Bayern en Württemberg bleven nog tot 1920 postaal 
zelfstandig.
Op 1 januari 1872 verschenen de eerste officiële 
postzegels van het Deutsche Reich, de vermaarde 
“Brustschild” series. Voorlopers van de Duitse Rijks-
post zijn te herkennen aan de afstempeling op zegels 
van het Norddeutscher Postbezirk tussen 4 mei en 31 
december 1871. Vermaard zijn ongetwijfeld de Ger-
mania-zegels. Haar beeld verscheen voor het eerst op 
een postkaart van 31 december 1899 tgv. de eeuwwis-
seling. In al haar gedaanten had Germania een lange 
looptijd van 1 januari 1900 tot maart 1922.
Als van inflatiezegels gesproken wordt denkt de fi-
latelist direct aan de nooduitgaven met duizeling-
wekkende getallen in miljoenen en miljarden. Ook 
bankbiljetten uit die tijd heb ik in mijn verzameling 
verwerkt. Evenals het ‘noodgeld’ dat ter vervanging 
van het schaarse muntgeld werd gebruikt.



Boven: De soldaten kregen van april 1942 tot april 1943 iedere 
maand elk 4 toelatingszegels voor de luchtveldpost. Vanaf mei 
1943 werden dit 8 zegels. De helft hiervan was voor het thuis-
front bestemd. Elk poststuk ‘Front-Heimat’ en’Heimat-Front’ 
moest van één en later van twee zegels voorzien worden.

In 1872 ontstond uit de veelheid van staatjes het Duit-
se Rijk. Een rijk in het hart van Europa met een turbu-
lente geschiedenis. In 1918 na de Eerste Wereldoorlog 
geamputeerd en in 1945 na de Tweede Wereldoorlog 
gedeeld in een West- en Oostduitsland. In 1990 was 
er weer één Duitsland. Filatelistisch fascinerend is 
ook de periode 1945-1949. Daar ben ik nu mee bezig 
om op papier te zetten. Het moge duidelijk zijn dat ik 
in een bestek van 4 pagina’s niet mijn gehele verza-
meling kan laten zien. Ik heb met relatief bescheiden 
middelen een uiterst aantrekkelijke verzameling op 
kunnen zetten en hiermee het complexe verzamelge-
bied Duitsland een gezicht gegeven.

Ik nodig u uit om ook iets van uw verzameling aan 
uw mede-filatelisten te laten zien in dit blad.
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Duitse dienstpostbrief vanuit Rotterdam van 17 september 1944  
gefrankeerd met twee postzegels Deutsches Reich en een lucht-
postzegel ‘bijzondere vluchten’ van Nederland. Een staaltje 
mengfrankering.

Ronduit schokkend zijn natuurlijk veldpostbrieven met een stem-
pel of handgeschreven aantekening: “Zurück-Empfänger ver-
misst/oder gefallen”. Je zult als echtgenote of moeder maar zo’n 
brief terugkrijgen. In deze envelop zat nog een brief waarin de 
echtgenote vertelde over de toestand thuis en de vraag “...hope-
lijk gaat alles goed met je...” Veel van deze brieven hebben een 
interessante inhoud in het licht van de geschiedenis. Verhalen 
van ontberingen, verwachting en hoop op betere tijden.

Recentelijk heb ik nog twee kaarten gekocht die gelopen hebben 
via het Internationale Rode Kruis, uit 1946. Het is een ontroe-
rende correspondentie tussen een vrouw in Duitsland die voor 
het eerst bericht krijgt van haar verloren gewaande man die 
zich in russische krijgsgevangenschap bevindt. Tot slot een voorbeeld van een blad uit 1995

.                      *
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