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KNBF Nieuwsbrief 
De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site. 

www.knbf.nl. Of scan de QR code met uw mobiele telefoon.  Alle 

postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, 

kunnen zich aanmelden voor een GRATIS abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via 

www.knbf.nl  

 
 

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (77) 

 
Over blokjes en vellen (5). 

Eén type velletjes hebben we 

in de vorige artikeltjes nog 

niet genoemd: de velletjes uit 

postzegelboekjes. De Michel 

catalogus noemt ze ‘H-

Blätter’ (afkorting van 

‘Markenheftchenblätter’)  en 

die worden dan weer 

gesneden uit de veel grotere 

‘Markenheftchenbogen’ en 

daarna in een kaftje geplakt. 

Veel verzamelaars zoeken de 

verschillende zegelcombinaties uit zulke boekjes en ook uit de vellen. Ook in Nederland en diverse 

andere landen zijn vele verzamelaars van combinaties uit de aldaar verschenen boekjes. Vaak bevatten 

de boekjes reclame voor een postdienst of advertenties en in het hier afgebeelde boekje probeert zo’n 

advertentie de aandacht te trekken. Het zijn er zelfs twee! Vooral de linkse is schijnbaar goed, maar in 

feite ‘fake’ nieuws voor al die Nederlanders die nog zitten met een vracht zegels uit het gulden tijdperk 

(en voor Duitsers met zegels uit de Marken periode). De eerste zin vertalen we even voor de lezers 
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zonder Duits in het vakkenpakket. “Postzegels als geldbelegging horen over het algemeen tot de 

veiligste en meest winstgevende beleggingsmogelijkheden”. Als dat nou eens waar was…  

Boekjes verschillen niet alleen van elkaar door verschillen in zegelinhoud, maar ook door verschillen in 

bedrukking van het kaftje. Een complete verzameling van boekjes en combinaties kan daardoor 

behoorlijk uit de hand lopen!  

Thematische verzamelaars kunnen alles van een boekje gebruiken… als het tenminste een goed boekje 

is. Het moet dan postaal zijn en niet particulier vervaardigd zoals bijgaand voorbeeld. Het zou mooi zijn 

geweest deze gewichtheffer in een sportverzameling op een tentoonstelling te tonen, maar het boekje is 

particulier maakwerk. De zegels zijn er (door ijverige vrijwilligers?) zelfs scheef ingeplakt. Wel logisch 

natuurlijk, dat de instelling waarvoor de toeslag bestemd is de handen uitsteekt om zoveel mogelijk van 

de betreffende toeslagzegels aan de man te brengen.  

 

Verkopen van de vellen voor boekjes (‘Markenheftchenbogen’) in delen kan bij de oudere series van de 

Bundespost en Berlijn tussenstroken en kopstaande zegels opleveren en ook hiervoor zijn liefhebbers! 

Bij toepassing in boekjes wordt de tussenstrook doormidden gesneden en zo komt de plakrand steeds 

aan de juiste (linker) kant van 

de zegels in het boekje. De 

catalogusprijs (Michel 

2020/2021) van dit Berliner 

strookje bedraagt gestempeld 

€10 en dat is niks vergeleken 

bij de combinaties uit de 

oudere serie ‘Berliner Bauten’. 

Even bladeren in de catalogus maakt al snel duidelijk dat de 80-ers van nu de boot gemist hebben door 

in hun jeugd het zakgeld aan andere dingen te besteden. Toen had de adverteerder van het eerder 

getoonde boekje waarachtig gelijk. 

(Sjoerd Bangma) 

 

 

Veel evenementen en bijeenkomsten afgelast: 
 

Veel- niet allemaal -  evenementen en bijeenkomsten, zowel nationaal als internationaal, opgesomd in 

onze evenementenlijst, zijn voor de komende tijd, als gevolg van de 

beperkingen door Covid-19 afgeblazen of uitgesteld. Het voert echter 

te ver deze hier allemaal op te noemen. U mag er van uitgaan dat de 

agenda de komende maanden bij veel verenigingen en organisaties 

leeg is gemaakt of in elk geval aangepast. 

Voor evenementen waar de KNBF een landscommissaris heeft aangesteld zullen deelnemers indien 

nodig een bericht ontvangen. 
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Van evenementen waar nog geen inschrijving was opengesteld maar die nu uitgesteld zijn en waarvoor 

een datum in de (verre) toekomst is geprikt, zijn nog niet altijd nieuwe instructies beschikbaar omtrent 

de verdere gang van zaken. 

Ook daarvan zullen wij inzenders/deelnemers op de hoogte houden zodra er meer bekend wordt . 

 

Alvorens u besluit een evenement of bijeenkomst te bezoeken, is het raadzaam vast te stellen of 

die wel doorgaat.  
 
 
Evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertogpost 2021: 
 
Eén van de grootste en bekendste filatelistische evenementen van 2021, de geplande postzegel-

tentoonstelling, expositie en handelarenshow HERTOGPOST 2021 in ’s-

Hertogenbosch gaat op 18 t/m 20 maart 2021  niet door vanwege COVID-19.  

We konden het verwachten gezien de ontwikkelingen, maar jammer is het 

zeker. In de onderhandelingen met de verhuurder is duidelijk geworden dat het 

beste alternatief wat werd aangeboden en is uit onderhandeld, de herfst van 

2021 is.  

De nieuwe data voor HERTOGPOST 2021 te ’s-Hertogenbosch zijn van 

30 september t/m 2 oktober 2021  

In de loop van dit jaar zullen wij u verder informeren over de verplaatste HERTOGPOST 2021. 

We hopen dat deze mogelijkheid wel plaats kan vinden en dat iedereen weer kan genieten op deze 

tentoonstelling, expositie en handelarenshow in ’s-Hertogenbosch. 

 

 
Bondsbureau  
 
Bezoeken aan het bondsbureau zijn uitsluitend mogelijk na voorafgaande afspraak 

(tel. 030 3075469, e-mail info@knbf.nl).  In het bondsbureau kunt u, na overleg, 

ook terecht voor vergaderingen en bijeenkomsten. Uiteraard dient strikt de hand te 

worden gehouden aan de regels en richtlijnen van de overheid en het RIVM die op 

dat moment gelden (voor actuele informatie: www.rijksoverheid.nl ). e-mail info@knbf.nl – Op dit 

moment zijn bezoeken niet mogelijk.    

 

Boekbespreking:  
 

Titel: Michel Apenninen-Halbinsel 2020 

In dit 5e Europa deel vinden we als "hoofdland" Italië met daarbij uiteraard Vaticaanstad en San Marino. 

Als toegift krijgt u ook nog de zegels uitgegeven voor Fiume en Zone A van Triëst erbij. 

Over de opbouw en de "lay-out" van de Michel catalogi hoef ik u niets meer te vertellen denk ik. Elke 

verzamelaar van postzegels hier in Nederland kent deze catalogi, mag ik veronderstellen. 

Wilt u dat uw evenement wordt opgenomen in de KNBF-evenementenlijst? 
Voor het inzenden kunt u het beste uw mededelingen in ‘platte’ tekst in Word 
inzenden, of als tekst in uw e-mailbericht, zodat wij de tekst kunnen kopiëren en 

waardoor er geen fouten kunnen worden gemaakt bij het overnemen van uw tekst. 
Inzenden aan redactienieuwsbrief@knbf.nl 

Vergeet u vooral ook niet te vermelden waar, wanneer en hoe laat en neem s.v.p. 
een informatie (e-mail) adres en/of een telefoonnummer op in uw bericht. 

De evenementenlijst is niet bedoeld voor uw ledenbijeenkomsten, maar vooral voor 
beurzen en andere evenementen die ook door buitenstaanders bezocht kunnen 

worden. 

 

mailto:info@knbf.nl
http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:info@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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In deze catalogus vinden we, van Italië, niet alleen de reguliere postzegels maar, uiteraard ook de dienst- 

pakket- en portzegels etc. De zegels uitgegeven door de "oud Italiaanse staten", de voorlopers noem ik 

ze maar even oneerbiedig, zoals die van de stadsstaten en andere onafhankelijke gebiedsstaten Napels, 

Modena, Sardinië enzovoort worden niet vergeten. Ook de zegels voor door Italiaanse troepen bezette 

gebieden tijdens de 1e en de 2e wereldoorlog kunnen we terug vinden evenals die van de 

overgangsperiode 1943-1947 en de diverse lokale uitgaven en privé 

post. En dan mag ik de uitgaven van de buitenlandse postkantoren 

(Kreta, Levant etc.) uiteraard niet vergeten. Nieuw is, maar dat hadden 

we ook al in eerdere delen van deze vernieuwde Europa reeks gezien, 

dat zegels met een overdruk nu een verwijzing naar de basis zegel 

hebben mee gekregen. Wel zo handig! Een afbeelding van de overdruk 

zonder het zegel zou wenselijk zijn. Dit gebeurt soms wel maar vaak 

ook weer niet. 

 Ook deze uitgave is bij de opsplitsing, van het vroegere deel 3, geheel 

opnieuw tegen het licht gehouden en zijn er meerdere correcties en 

redactionele verbeteringen doorgevoerd. De prijzen zijn naar het 

huidige, pre-Corona, niveau gebracht en veel illustraties zijn opnieuw 

ingescand. Van diverse langlopende series kunnen we nu tabellen 

vinden die het opzoeken van individuele zegels of waarden 

vergemakkelijkt. Ook tabellen met waarderingen voor complete 

jaargangen en blokken komen we tegen. De twee leeslinten die in de 

oude, veel dikkere, delen van de Europa reeks aanwezig waren zijn 

verdwenen. Dat vind ik persoonlijk wel een gemis. Jammer. Van alle nog postzegeluitgevende landen 

zijn alle nieuwe uitgaven tot en met februari opgenomen. Deze uitgave telt rond de 31.000 

prijsnoteringen op 640 bladzijden en met ruim 7000, veelal kleurige, afbeeldingen is het niet allen een 

goede catalogus geworden maar ook een kleurig reisboek, "Buon viaggio". 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 640 

Illustraties: Kleur - "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-335-6 - Uitgever: 

Schwaneberger Verlag GMBH - Prijs: € 49,80 Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: 

Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde 

postzegelhandel. - E-mail: europa@michel.de  - Web-site: www.michel.de  

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

 

Filaflogs gaat verder: 
 
Jeffrey Groeneveld is weer begonnen aan een nieuwe serie Filavlogs. De eerste aflevering staat 

inmiddels online en is te bekijken door op de volgende link te klikken 

https://www.youtube.com/watch?v=8FJpdWcz-   en de Kerstuitgave staat op 

https://www.youtube.com/watch?v=kT-ouBMfNnY&t=1s 

 
 
 

 
 

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
https://www.youtube.com/watch?v=8FJpdWcz-%20en%20de%20Kerstuitgave%20staat%20op%20sE&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=kT-ouBMfNnY&t=1s
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Filatelistische curiosa (14) 
 
Voor de komende artikeltjes grijp ik weer in de stapel erfstukken die ik in 2018 ontving en waarvan in 

de Nieuwsbrieven 99 en 103 al eerder enkele werden getoond – en besproken.  

 

De bescheidenheid van onze wensen in vroegere tijden. 

Al ver vóór de kerstdagen hangen in vele huiskamers hele slierten fraaie wenskaarten aan een wand, op 

prikborden, aan kleurige linten of 

anderszins uitgestald als zichtbare 

tekens van de naderende feestdagen. 

Zelfs in deze tijd van digitaal contact 

zijn de vaak uitbundige wenskaarten 

nog volop aanwezig. Hoe anders was dit 

tot halverwege de vorige eeuw! Uit 

eigen herinnering en dankzij de hier 

uitgestalde bewijzen weten we dat 

soberheid en bescheidenheid in het 

wenskaartengebeuren toen overheersten. Het was al helemaal geen gewoonte (althans in het noorden 

van ons land) om kerstkaarten te sturen: nieuwjaarswensen, dat was belangrijk. Het middel daartoe was 

een simpel visitekaartje met de 

gedrukte naam van de afzender(s) en de 

geschreven toevoeging ‘g.n.’, wat 

natuurlijk  ‘Gelukkig Nieuwjaar’  

betekende. (In het zuiden des lands was 

het uiteraard ‘z.n.’ voor ‘Zalig 

Nieuwjaar’.) De kaartjes en de 

enveloppen hadden een werkelijk 

minimaal formaat. De eerste dateert uit 

1950 en was 9,5 bij 4 cm en dat was ook 

wel de kleinste ruimte die men nodig 

had voor een postzegel en het adres. 

(N.B. Van alle drie enveloppen is de 

adreszijde volledig afgebeeld.) 

Het was in die tijd ook niet nodig de kaarten al half december te versturen, kort na Nieuwjaar was vroeg 

genoeg, maar ideaal was bezorging op 1 januari. Het eerste kaartje is afgestempeld op 5 januari (1950), 

het tweede op 29 december 

1924 en het aangebrachte 

kruis betekent dat het op 1 

januari besteld moest worden. 

Vrije dag? Niet voor de post! 

Het tweede kaartje heeft een 

iets groter formaat: 11 x 5 cm.  

Het derde kaartje meet 9,5 x 6 

cm, is afgestempeld op 18 

oktober 1923 en heeft dan ook 

niets met Kerstmis of 

Nieuwjaar te maken. 

Dezelfde visitekaartjes en envelopjes werden in die tijd ook gebruikt voor andere doeleinden en werden 

dan  logischerwijze voorzien van een andere afkorting: ‘h.g.’ (hartelijk gefeliciteerd), ‘p.f.’ (pour 

féliciter) of ‘p.c.’ (pour condoléance). Ook mensen zonder enige kennis van het Frans gebruikten deze 

afkortingen, want iedereen wist waar ze voor stonden. Het was niet het gebrek aan taalvaardigheid 

waardoor de afzenders kozen voor de afkortingen, maar een financiële overweging. Zo vielen de kaarten 

nog onder het drukwerktarief en de achterkant moest daarom ook dichtgevouwen worden en niet 

geplakt, zodat de post het desgewenst kon controleren. 

Deze mini-briefjes zijn ondingen bij machinale verwerking van de post en  in 1957 werd er een 

minimumeis aan de afmetingen ingesteld (zie stempel op het briefstukje). Dit (gehavende) stempel laat 
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overigens goed zien dat een wervende tekst beter 

uitkomt als “vlag” en “stok” van het stempel worden 

omgewisseld, zoals tegenwoordig in de meeste 

landen het geval is. De minimum afmetingen zijn 

later veranderd in 14 x 9 cm (bij PostNL).  

(Sjoerd Bangma) 

 
 
Nieuwsbrief niet ontvangen ??: 
 

Van enkele van onze lezers vernemen wij dat de Nieuwsbrief niet altijd goed binnenkomt. In verband 

met de bescherming van uw privacy wordt de Nieuwsbrief verzonden via de ‘BCC’. Deze afkorting 

staat voor ‘blind carbon copy’, 

hetgeen inhoudt dat de mailadressen 

van de ontvangers niet zichtbaar zijn. 

Er zijn echter mailprogramma’s die dit 

soort van mailberichten beoordelen als 

‘spam’ en ze daarom of in uw 

‘spambox’ plaatsen of helemaal 

verwijderen.  Daarom is het goed uw 

spamberichten te controleren op berichten.  

Soms helpt het door in uw mailprogramma bij  ‘ongewenste mail’ aan te geven dat u mails van ‘deze 

afzender’ altijd wilt ontvangen. Ook kunt u ons adres opnemen in uw lijst van ‘contactpersonen’.  

 

 

Bondsbibliotheek: 
 
De KNBF bibliotheek is een van de grootste filatelistische bibliotheken van Europa. Een aantal 

geïnspireerde verzamelaars helpt als vrijwilliger om de bieb draaiende te houden. Groeperen, uitzoeken 

van schenkingen navraag doen naar nieuwe uitgiften is een deel van hun taak.   

Een officiële bibliothecaris ter versterking van het huidige team staat nog op het 

wensenlijstje. Kandidaten kunnen voor nadere informatie terecht bij: E info@knbf.nl 

of T 030-3075469. 

 

Bezoek aan het bondsbureau en bibliotheek - In verband met de huidige COVID-19 situatie is een 

bezoek aan het bondsbureau en/of de KNBF bibliotheek niet mogelijk: Mailadres: info@knbf.nl of 

telefoon 030-3075469.  

Mochten de richtlijnen van RIVM en/of overheid veranderen, dan zal de KNBF deze uiteraard volgen.  

 

Tot nader order is de Bondsbibliotheek gesloten voor publiek. Wel kunt u schriftelijke of per mail 

boeken ter uitleen aanvragen.  

Nieuw in de bibliotheek: 

• Pan American Airways Wartime Transatlantic Air Mail. Censorship and the LATI Substitute. 

Uitgegeven door de Royal Philatelic Society in Londen. Auteurs John Wilson & Frank Walton. 

  

Hartelijk dank aan allen die reeds boeken besteld hebben via onze doublettenlijst. Hierdoor kunnen wij 

ook weer nieuwe boeken zoals hierboven beschreven bestellen. 

De doublettenlijst is aanzienlijk aangevuld. Deze lijst is op te vragen via bibliotheek@knbf.nl. Voor 

deze lijst geldt wie het eerst komt het eerst maalt. Na bevestiging en betaling zenden wij dan de boeken 

aan u toe.  

Voor alle lezers en natuurlijk een gezond 2021 toegewenst! 

Wim Tukker 

 

 

 

Heeft u de Nieuwsbrief een keer niet ontvangen (de KNBF 
Nieuwsbrief wordt elke maand rond de 15e 

verzonden) of bent u de Nieuwsbrief kwijtgeraakt?   Op de 
website van de KNBF kunt u alle 

Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:  
www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief 

 

mailto:info@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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Leiden kleurde Oranje 
 
Al wandelend door Leiden zag ik in december een aantal 

‘oranje verlichte’ gebouwen. Dit had te maken met de 

Internationale VN-campagne tegen vrouwengeweld, waar 

Leiden aan meedeed. Deze duurde van 25 november tot en 

met 10 december 2020, met als thema: Orange the World. 

Moldavië was het eerste land met een postzegel hierover. 

 

Orange the World 

Geweld tegen vrouwen is overal ter wereld een groot 

probleem.  Gemiddeld krijgt één op de drie vrouwen hiermee te maken.  In ons (mooie) Nederland blijkt 

dat zelfs 45% te zijn, dus bijna de helft. 

De Verenigde Naties heeft daarom 25 november benoemd als 

Internationale Dag tegen ‘Geweld tegen Vrouwen’ onder de naam 

‘Orange the World’. Waarom Oranje?  Oranje is de kleur van het 

plezier en optimisme. Daar hebben alle vrouwen recht op. Daarom: 

Orange the World. De kleur van het Kika-logo 

(kinderenkankervrij) is ook oranje zoals we op deze postzegel 

kunnen zien. Optimisme! 

 

Meldpunt 

Het thema van de Orange the World campagne in Nederland dit jaar is “Iedereen moet geweld kunnen 

melden, overal en altijd”. 

Momenteel meldt slechts 

10% van de vrouwen die met 

geweld te maken heeft dit bij 

een instantie. Voor dit 

gebeurt, hebben vaak al vele 

geweldsincidenten 

plaatsgevonden. 

Laagdrempelig melden is 

extra belangrijk geworden in 

deze tijden van coronacrisis, nu berichten van een toename van geweld achter de voordeur en 

cybergeweld binnenstromen.  Daarom staat dit jaar in Nederland  het melden van geweld centraal. 

Spanje opende in 2008 al een landelijk telefoonnummer om vrouwengeweld te melden: ‘016’ 

 
Vrouwenrechten 

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor Vrouwenrechten. Dit zijn de rechten en vrijheden die 

wereldwijd worden opgeëist voor vrouwen en meisjes. Zij vormden de basis van de vrouwenbeweging 

in de 19e eeuw en de feministische beweging in de 20e eeuw. Postzegels over Vrouwenrechten komen 

regelmatig voor, zoals hier op een postzegel van Monaco. Mooie zegel. 

 
Postzegels ‘stop geweld tegen vrouwen’ 

Een aantal  Zuid Amerikaanse landen kozen in 2015 voor een gemeenschappelijke uitgifte tegen 

Vrouwengeweld. Dit 

betroffen de 

Dominicaanse 

Republiek, El 

Salvador, Guatemala 

en Bolivia. 

 

Van de Europese 

landen vindt ik de 

uitgiften van 

Oostenrijk en 
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Duitsland wel treffend. Geen Geweld tegen Vrouwen! Vooral Oostenrijk brengt dit item heftig in 

beeld. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook diverse postzegels van de Balkanlanden besteden aandacht aan dit onderwerp, zoals Kosovo en 

Kroatië. Goed dat deze landen hier op deze manier aandacht aan besteden.  

 
           
 
 
 
 
 
 
 

Gender gerelateerd geweld 

Gender gerelateerd geweld tegen vrouwen is geweld dat vrouwen treft omdat 

zij vrouw zijn, of dat hen buitenproportioneel vaak treft. Voorbeelden van 

gender gerelateerd geweld zijn mishandeling door een (ex-)partner, verkrachting en stalking. San 

Marino gaf in 2014 al een serie postzegels uit tegen gendergeweld, waarvan ik hier één zegel met een 

vrouwspersoon laat zien. 

 
Mensenhandel 

Over mensenhandel bestaan veel definities. Ik houd het simpel. Mensenhandel is het verhandelen van 

mensen (meestal vrouwen en/of kinderen) die in de prostitutie moeten gaan werken. Ik kreeg een koude 

rilling toen ik de postzegels zag die Chili hierover had uitgegeven. Mensen met een barcode op hun rug. 

Handelswaar dus. Verschrikkelijk. 

 

 

 

Bronnen:  https://www.orangetheworld.nl/ 

Postzegel Kika:  https://hemelop.nl/de-zegels/goed-

doel/2016-kika/ 

   

 

(Willem Hogendoorn – 201216) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.orangetheworld.nl/
https://hemelop.nl/de-zegels/goed-doel/2016-kika/
https://hemelop.nl/de-zegels/goed-doel/2016-kika/
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Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (4) 
 
In 1703 koos de Royal Society hem als president. Een functie die hij tot aan zijn overlijden vervulde. 

Wat zijn wiskundig onderzoek betreft, wijdde Newton zich tussen 1670 en 1700 aan de studie van de 

meetkunde en kwam in 1707 zijn boek Arithmetica Universalis beschikbaar voor studenten en docenten. 

Newton werd door Koningin Anna in 1705 als allereerste wetenschapper verheven in de adel en kreeg 

de titel “Sir”. De laatste jaren van zijn actieve leven besteedde Newton aan nieuwe publicaties van zijn 

werken. Hij overleed in de nacht van 31 maart op 1 april 1727 (Gregoriaanse kalender) in Kensington 

en werd in de Westminster Abdij bijgezet. De wetenschappelijke activiteiten van Isaac Newton hebben 

een binding met bijna alle gebieden van exacte natuurwetenschappen en de wiskunde. De resultaten van 

zijn inspanningen hebben een stevige verankering gekregen in de geschiedenis. Op het vlak van filatelie 

zijn er meerdere postzegels,   postzegelblokken en fdc’s uitgegeven met een beeltenis van Sir Isaac 

Newton of een afbeelding van zijn ontdekkingen, resultaten van experimenten of van zijn 

verhandelingen en constructies bij internationale postadministraties. De postzegels laten op een 

voortreffelijke wijze de verzamelaars een boeiend beeld zien over deze wereldwijd bekende 

wetenschapper. Bij de keuze voor het bouwen aan een collectie zegels met Newton in de hoofdrol is het 

interessant voor de aantrekkelijkheid ervan de collectie aan te vullen met postzegels waarop aandacht is 

voor bijvoorbeeld het elektromagnetische spectrum, de visuele fenomenen licht en kleur en voor collega 

wetenschappers. Filatelie verrijkt kennis over en inspiratie voor het onderwerp dat vooraf is gekozen 

door de verzamelaar.  

(Jan M. Broeders, 201229 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optischefenomenen.nl/
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Recordaantal postzegelcodes en fotokaarten bij PostNL 
 

  

De digitale mogelijkheden om elkaar kaartjes en brieven te sturen zijn in de decembermaand 

aanzienlijk vaker gebruikt. Zo stuurden deze maand ruim 590.000 gebruikers een kaartje met de 

postzegelcode, tegen zo’n 210.000 in december 2019. Ook zijn er in december van dit jaar zeven 

keer meer fotokaartjes in de app gemaakt dan in december vorig jaar. 

 

Resi Becker, directeur Mail Nederland van PostNL: “Juist in deze periode is het fijn om elkaar 

een kaartje te sturen. En dat willen wij zo makkelijk mogelijk maken, ook voor mensen die 

bijvoorbeeld niet naar de winkel kunnen of willen. De wereld van post staat niet stil en wij bieden 

volop digitale oplossingen voor het ontvangen en versturen van post. Mooi om te zien dat 

digitalisering ook zorgt voor dat fijne kaartje op de mat.” 
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PostNL maakte eerder bekend dat sinds de lockdown meer dan 14 miljoen kaarten en brieven per 

dag werden bezorgd. Steeds vaker wordt hiervoor gebruikgemaakt van de digitale oplossingen. 

Zoals de digitale postzegelcode, de 9-

cijferige postzegel die je online koopt en 

gewoon opschrijft. Daarnaast is de 

fotokaart veelvuldig gebruikt voor het 

versturen van kerst- en nieuwjaarswensen.  

Sinds mei van dit jaar biedt de PostNL-app 

ook de mogelijkheid om een adresverzoek 

te versturen naar vrienden en familie. 

Steeds meer mensen hebben zo makkelijk 

verzamelde  adressen bij de hand. PostNL 

zag het aantal adresverzoeken in de 

PostNL-app in december verdubbelen ten opzichte van de weken daarvoor. (PostNL – 201229)  

 

Republiek Moldavië: Wereldhoofdstad van het wijntoerisme: 
 

Op 6 september 2018 gaf ‘Posta Moldovei” een postzegel uit als promotie voor de wijncultuur in 

Moldavië, en naar aanleiding van de 3e editie van de ‘Global Conference 

on Wine Tourism’, en werd de Republiek Moldavië, onder auspiciën van 

de VN, de World Wine Tourism Capital. Deze beslissing werd beschouwd 

als een overwinning voor het imago van het land als toeristische 

bestemming, wat zal resulteren in de verbeterde positie van Moldavië op 

de wereldranglijst van toeristische wijnbestemmingen. 

 

Moldavië (officieel: Republika Moldova) is een republiek in Oost-Europa 

met als hoofdstad Chisinau, heeft een totale 

oppervlakte van 33.700 km² en is daarmee de 

op één na kleinste voormalige Sovjet-

Republiek. Moldavië grenst in het noorden, 

oosten en zuiden aan de Oekraïne (939 km) 

en in het westen aan Roemenië (450 km). De westgrens met Roemenië 

wordt gevormd door de Proet-rivier (een zijrivier van de Donau), de 

oostgrens door de Dnjestr-rivier. Het land geldt als één der armste landen 

van Europa met het laagste inkomen per hoofd van de bevolking en heeft 

de laagste index voor menselijke ontwikkeling op het continent. Moldavië 

is ook het minst bezochte land in Europa door toeristen met slechts 11.000 

jaarlijks geregistreerde bezoekers uit het buitenland..  

Moldavië heeft ca. 4.500.000 inwoners. Dat betekent dat de 

bevolkingsdichtheid ca. 131 mensen per km² bedraagt. Moldavië is 

daarmee het dichtst bevolkte gebied van de voormalige Sovjet-Unie. De 

officiële landstaal is Roemeens. Moldavië is een parlementaire 

republiek met een president als staatshoofd en een premier als hoofd van 

de regering. Het is een lidstaat van de Verenigde Naties. Gedeeltelijk 

komt het huidige Moldavië overeen met dat van het 

historische Bessarabië, dat tot de Tweede Wereldoorlog Roemeens was. 

Alleen de meest zuidelijke (de Boedzjak) en meest noordelijke delen van 

Bessarabië behoren tot Oekraïne.  

Ongeveer 112.000 ha is bebouwd met wijnranken, waaronder maar liefst 

30 soorten. De wijn van Moldavië wordt al gedurende 5.000 jaar gemaakt. Moldavië behoort daarmee 

tot de oudste wijnlanden van de wereld. In de 19e eeuw was Moldavië al een belangrijk wijnland in 

Europa.  

Wijnboeren produceerden in die tijd typische Moldavische wijnen als Purcari, Romanesti en Negru.

  

Het land is opgedeeld in 4 wijn-regio’s: Valul lui Traian (zuidwesten), Stefan Voda (zuidoosten), Codru 

(centrum) en Balti (noorden), waarvan de eerste 3 een eigen DOC hebben. Er zijn ongeveer 140 

https://manage.pressmailings.com/click/?id=39411567&url=2318&signature=d0v0AljAgrB6zsyR75UdnNyNh_Y
https://manage.pressmailings.com/click/?id=39411567&url=2319&signature=BFuWyvelyin261b7XpIAqDZc0gw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_de_menselijke_ontwikkelingsindex
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/President
https://nl.wikipedia.org/wiki/Premier_(regeringsleider)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lidstaten_van_de_Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bessarabi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boedzjak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
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wijndomeinen te vinden. De Moldavische wijngaarden liggen op dezelfde breedtegraad als de Franse 

Bordeaux. De bosrijke omgeving van de hoofdstad Chisinau heeft een mild klimaat. Meer dan de helft 

van de Moldavische wijngaarden bevinden zich hier. Er worden frisse witte wijnen gemaakt maar ook 

unieke rode wijnen met een bijzondere geschiedenis. Ongeveer een tiende van de uitgestrekte 

landschappen in Moldavië is bedekt met wijnvelden. Het land heeft namelijk een ideaal klimaat om 

goede wijnen te produceren. Hoewel de Moldavische wijn in Nederland nog weinig bekendheid heeft, 

is de wijn van hoge kwaliteit en met name in Rusland zeer gewild. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 190319) 

 

Archaeopteryx - oervogel 150 jaar geleden ontdekt: 

In 1861 werd het fossiel van een veer beschreven dat de naam 

Archaeopteryx (oerveer) kreeg. In hetzelfde jaar werd in Bayern het 

skelet  van een dier met veren ontdekt dat het midden hield tussen 

een reptiel en een vogel, zoals we die nu kennen. De Archaeopteryx 

behoort tot een geslacht van uitgestorven vogels die 150 miljoen 

jaren geleden leefden in het gebied van het Duitsland van vandaag. 

De Archaeopteryx is één van de oudste bekende vogels en 

vliegende dinosauriërs en wordt ook wel de ‘oervogel’ genoemd, 

hetgeen niet betekent dat hij de voorouder is van alle vogels. Het 

gaat hier om een zijtak in de evolutie. Het feit dat het skelet 150 jaar 

geleden werd ontdekt, was voor de Duitse Post aanleiding in 

augustus 2011 een zegel uit te geven met een afbeelding van de 

Archaeopteryx. 

Voor de wetenschap betekende de vondst van de Archaeopteryx een ondersteuning en bewijs voor de 

‘evolutietheorie’ van Charles Darwin. In 1875 werd een nog gaver skelet 

gevonden en tot nu toe zijn er in totaal tien skeletten 

opgegraven, die nogal in grootte verschillen. 

Volgens sommige geleerden behoren ze allemaal tot 

één soort, de Archaeopteryx  lithographica, volgens 

anderen zijn er meerdere soorten. Aan het skelet is 

goed te zien dat vogels theropode dinosauriërs zijn, 

een onderverdeling van de sauriërs, voornamelijk 

tweevoetig en vleesetend. De Archaeopteryx had een 

lange benige staart, een horizontale romp grote 

geklauwde vingers aan lange handen en een kop met 

tanden. Met een lengte van een halve meter was hij 

vrij klein en hij had een spitse, vogelachtige snuit. Aan de lange armen zaten 

slagpennen waarmee echte vleugels waren gevormd en waarmee het dier waarschijnlijk klapwiekend 

kon vliegen, maar gezien het ontbreken van een gespierde borstkam zal hij slechts met moeite hoogte 

hebben kunnen winnen. Charles Darwin (1809-1882) is de grondlegger van de evolutietheorie. Darwin 

werd gelovig opgevoed en opgeleid volgens de filosofie van de in die tijd in Engeland gangbare 

natuurlijke theologie, die religie en wetenschap verenigde. Dankzij de waarnemingen en ontdekkingen 

die hij in de loop van zijn leven deed ging hij echter steeds meer twijfelen over zowel de gangbare ideeën 

over soortvorming als zijn persoonlijke geloof. Hij beweerde en bewees dat de evolutie van soorten 

wordt gedreven door natuurlijke selectie, een mechanisme dat in de natuur dat organismen die beter in 

hun omgeving passen, meer kans hebben om te overleven en voor nakomelingen te zorgen dan minder 

goed aangepaste organismen. 

https://betterplaces.nl/rondreis-moldavie
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Hierdoor zal het type van het best aangepaste organisme beter overleven en steeds meer de overhand 

nemen in de populatie (“survival of the fittest").In de biologie is 

evolutie het proces van verandering in alle vormen van leven van 

generatie op generatie. Door middel van genen erft een organisme van 

zijn ouders kenmerken, die erfelijke eigenschappen worden genoemd. 

Veranderingen in genen (zogenaamde mutaties) zorgen ervoor dat 

nieuwe eigenschappen ontstaan in de nakomelingen van een 

organisme. Als een nieuwe eigenschap een organisme voordeel biedt 

zal dit organisme een grotere kans op overleven en nageslacht hebben. 

Dit mechanisme heet natuurlijke selectie en zorgt ervoor dat 

eigenschappen die voordeel bieden vaker voor gaan komen. Over veel 

generaties kan een populatie zoveel nieuwe eigenschappen 

ontwikkelen dat het een nieuwe soort wordt. 

De eerste organismen waren eenvoudige eencelligen die ongeveer 3,5 miljard jaar geleden in het water 

leefden. Hieruit ontstonden steeds ingewikkeldere en meercellige organismen die verschillende weefsels 

ontwikkelden. Planten en insecten worden geacht het land te hebben gekoloniseerd tussen 1000 en 450 

miljoen jaar geleden. Uit visachtige organismen ontstonden vervolgens de eerste gewervelde dieren die 

op het land gingen leven en leken op de huidige amfibieën. Opeenvolgend verschenen daarna de eerste 

reptielen, zoogdieren en vogels. Pas na het uitsterven van de dinosauriërs kwamen de belangrijkste 

groepen van de huidige zoogdieren op, waaronder de eerste primaten, voorouders van onder andere de 

mens. Het jaar 2009 is  tot Darwinjaar uitgeroepen. In 1830 voer het schip de ’Beagle’ voor de eerste 

keer uit voor een expeditie in opdracht van de Engelse Marine om verkenningswerkzaamheden uit te 

voeren. In totaal maakte de ‘Beagle’ drie van die expedities. Darwin voer mee op de tweede reis als 

‘naturalist’, de resultaten van zijn onderzoeken zorgden voor een revolutie binnen de wetenschap. 
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Tijdens deze reis (1831-1836) bezocht Darwin Zuid-Amerika, Australië, het zuiden van Afrika en 

diverse eilandengroepen in de Grote en Indische Oceaan. Op al deze plekken bestudeerde hij de 

plaatselijke dieren, planten, fossielen en geologie. Een groot deel van zijn verdere leven was gewijd aan 

het onderzoeken en classificeren van de op zijn reis verzamelde 

voorwerpen en het was onder andere dankzij dit onderzoek dat 

hij op zijn theorie over het ontstaan van soorten kwam. Darwins 

werk (“De oorsprong der soorten”) zorgde voor een revolutie 

binnen de wetenschap, maar had ook 

invloed op maatschappij, filosofie en 

religie. De acceptatie van evolutie 

zette de mens neer als een diersoort, 

onderdeel van de natuur, in plaats van 

een boven de natuur staande 

levensvorm. Samen met de erfelijkheidsleer van Mendel vormt Darwins 

evolutietheorie tegenwoordig de basis van alle biologische kennis. De 

evolutietheorie is bij velen in christelijke 

kring nog steeds omstreden.  

“In het kielzog van Darwin” was een Nederlands-Vlaams televisie-, 

radio- en internetproject uit 2009 en 2010 van de VPRO, in 

samenwerking met Teleac en Canvas (B). Het project, in het kader van 

het 150-jarige jubileum van Charles Darwins “De oorsprong der 

soorten”, draait om een acht maanden durende tocht om de wereld met 

de klipper de Stad Amsterdam, waarin de vijf jaar durende reis (1831-

1836) van Charles Darwin met de Beagle werd nagevaren om de plaatsen aan te doen waar Darwin is 

geweest.. Het schip vertrok uit het Engelse Plymouth op 1 september 2009.  (Willem-Alexander 

Arnhemer – 181005) 

 
Saint Pierre et Miquelon 
 
Een stukje Frankrijk in Noord-Amerika, eigenlijk zelfs een stukje Europa in Noord-Amerika. De 

officiële taal is Frans en het betaalmiddel is de Euro.  Saint-Pierre-et-Miquelon is een Frans overzees 

gebied en bestaat uit een groep van acht kleine eilanden 

ongeveer 25 km voor de kust van 

Newfoundland, Canada in het 

noorden van de Atlantische 

Oceaan, met als hoofdplaats 

Saint-Pierre. Officieel wordt 

deze Franse archipel van acht 

eilanden Collectivité Territoriale 

Saint-Pierre-et-Miquelon 

genoemd. De bewoners leven 

voornamelijk van de visvangst – vooral kabeljauw – en de eilanden zijn de basis waar de vissersboten 

worden bevoor-raad en van waaruit ze de rijke visgronden in de Noord-

Atlantische Oceaan kunnen bereiken. De inwoners 

stammen oorspronkelijk vooral af van de Basken, 

Normandiërs en mensen uit Bretagne. Toerisme wordt 

belangrijker. Het eilandengebied wordt voor Noord 

Amerikanen – en andere toeristen - interessant gemaakt 

met opmerkingen als: .. 25 km van Newfounland. De 

Franse vlag in top en de mensen spreken er met een 

authentiek Frans accent. De gendarmes met kepi 

bewaken het plein ‘Place Général De Gaulle’.  

De eilanden werden in 1497 ontdekt door de Italiaanse 

zeevaarder Giovanni Caboto en later door de Portugees Joâo Alvares Fagundes 
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later beschreven als de ‘Eilanden van de elfduizend maagden’. In de 17e eeuw vestigt zich op de eilanden 

een kleine groep Franse vissers. Voordat de eilanden in 1816 definitief in Frans bezit kwamen, 

probeerden de Britten meerdere malen het gebied aan de Britse kroon toe te voegen. Sinds 2003 hebben 

de eilanden met in totaal 242 km² oppervlak met 7000 inwoners de status van ‘Collectivité d’Outre-Mer 

(COM)’, waarmee het een klein stukje Frankrijk is, direct voor de Noord-Amerikaanse kust.  

Sinds 1885 zijn eigen postzegels in gebruik, voordien werden de uitgiften voor de Franse koloniën 

gebruikt. Het is een interessant verzamelgebied, vooral ook omdat er niet veel zegels werden uitgegeven, 

maximaal zo’n 1100 stuks normale en speciale zegels. 

Vooral door het geringe aantal en de concentratie op 

binnenlandse motieven 

geldt Saint-Pierre-et-

Miquelon als een door 

en door serieus 

verzamelgebied, vooral 

als landen-

verzameling. Dat het 

gebied van overzeese 

eilanden in 2002 overging op de 

Euro als betaalmiddel, maakt het geheel eigenlijk nog interessanter, 

ondanks het feit dat het land niet tot het douanegebied van de EU behoort. Burgers uit de Europese Unie 

hebben – dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Canada – een paspoort nodig om het land binnen te komen. 

Tussen de verschillende uitgiften van Saint-Pierre-et-Miquelon zijn meerdere zeldzame – en dus prijzige 

– exemplaren. In de beginjaren, toen de zegels voor Franse koloniën werden gebruikt, hadden zegels 

een opdruk ‘SPM’. De waarde aanduiding was in die tijd in Franse francs. Er zijn kopstaande, 

verschoven en dubbele opdrukken bekend. Bovendien soms in een andere drukvorm en verschillende 

lettertypen. Vanaf 1892 verschenen postzegels zonder opdruk, maar werden de speciale Franse kolonie 

zegels uitgegeven met een indruk van de landsnaam. Bij de invoering van de Euro werden eerste zegels 

uitgegeven met een waarde aanduiding in francs en euro’s, later werd de Euro gebruikt  als waarde 

aanduiding. Mocht u op zoek zijn naar een nieuw verzamelgebied. S.P.&.M. is leuk en beperkt. Het is 

Europees en Amerikaans. Het is iets anders en bijna exotisch. Misschien toch maar eens mee beginnen?. 

(Frans Haverschmidt – 191114 - bronnen:  Michel – DBZ – Yvert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij stellen graag ruimte beschikbaar in de KNBF Nieuwsbrief  voor lezers die willen reageren.  Een 

reactie wordt geplaatst onder verantwoordelijkheid van de afzender en geeft de opvatting van de 

afzender weer. De redactie kan beslissen bepaalde reacties niet op te nemen. 

Ook reageren? Stuur uw reactie aan: redactienieuwsbrief@knbf.nl.  

Hou de bijdrage beperkt. De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet en dat hangt onder meer 

samen met de beschikbare ruimte. De redactie mag de brief inkorten en/of redigeren. Anonieme 

reacties worden niet geplaatst, dus vermeld bij inzending in ieder geval uw naam en adres. 

 

 

 

 

 

 

uw reacties 
 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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Van de heer Peter Janssen uit Enschede kregen wij de volgende vraag: 

 

Ik ben lid van de Enschedese Philatelisten Vereniging. 

Voor mijn gespecialiseerde verzameling van het Deutsches Reich ben ik al vele jaren op zoek naar: 

Michel 3 = 1872 mit kleinem Brustschild gestempeld in het eerste halfjaar 1875. 

Dit is de zogenoemde Aufbrauchperiode waarbij de Groschenwaarden werden gebruikt als Pfennige 

waarden. Is er een mogelijkheid dit te vragen in de nieuwsbrief KNBF? 

Hartelijk dank voor de aandacht en vriendelijke groet, 

Peter Janssen, Enschede 

 

Van de heer Hans Snellenberg ontvingen wij het volgende antwoord op de vraag over een NATO 

catalogus: 

Naar aanleiding van een vraag of er een NAVO-catalogus bestaat het volgende. 

Al sinds 2010 heeft onze vereniging een NAVO-catalogus uitgegeven. Ieder jaar 

wordt er een supplement met nieuwe uitgiften aan toegevoegd. Deze uitgifte 

is voor onze leden gratis beschikbaar. Eventueel is deze ook tegen kostprijs 

te verkrijgen. 

Met vriendelijke groet, 

J.M. Snellenberg  -  secretaris VN/VE (porfier@hotmail.com)  

 

Van de heer Klaas Kramer uit Heerenveen kregen wij de volgende vraag: 

 
Ik zoek (scans van) poststukken gefrankeerd met zegels van het type 'Vliegende duif' (ontwerp Chris 

Lebeau) ontwaard met een machinestempel (continuerend of niet-continuerend) 

Vriendelijke groet 

Klaas Kramer Heerenveen 

tel: 06-42328627d   -   kkramer1941@gmail.com  

 

                               
 

Mocht u willen reageren, commentaar leveren, zelf een stukje inzenden, een vraag stellen – een 

probleem voorleggen aan uw mede-verzamelaars?  

 Redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 

Wilt u zich aanmelden voor de (gratis) KNBF Nieuwsbrief:  

1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op de KNBF website account aanmaken en 

aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt ontvangen.  

2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u ontvangt dan automatisch 

een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement kunt activeren.  

 

Mocht dat allemaal niet lukken: stuurt u dan eenvoudig een mailberichtje naar 

redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 

Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, ook dan stuurt u dan s.v.p. een berichtje 

aan redactienieuwsbrief@knbf.nl 

 
 
 
 
 
 

mailto:porfier@hotmail.com
mailto:kkramer1941@gmail.com
mailto:Redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl

