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100 jaar Postroutes 
 

Al ruim honderd jaar rijden de Zwitserse postauto’s over de bergroutes van Chur naar Laax (in het 

kanton Graubünden) en tussen Brig en Domodossola over de Simplonpas. De route van Chur naar Laax 

gaat door het Rijndal via de gemeenten Tamins en via Trin in de bergsportregio Flima-Laax.  

Gedeeltelijk verzorgt de spoorwegonderneming ‘Rhätischen Bahm’het 

postvervoer op deze route. De lijn Brig – Domodossola (de 

Simplonroute) gaat via Gondo en Iselle naar de Italiaanse stad 

Domodossola.  

Op 7 maart 2019 gaf de Zwitserse Post twee zegels uit  “100-Jahre 

Postauto-Linien”, met nominale waarden van 85 resp. 100 Rappen. Het 

ontwerp is van Judith Kurmann.  

Toen de Postauto in 1906 werd geïntroduceerd, had niemand gedacht 

dat de Postauto zo’n succesverhaal worden. Storingen, gebrek aan 

veiligheid en hoge bedrijfskosten zorgden ervoor dat de PTT de 

voertuigen na korte tijd buiten dienst stelde en opnieuw volledig vertrouwde op de beproefde 

"havermotor", de paardenkoets. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       april  2021 

http://www.knbf.nl/
http://www.knbf.nl/


 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 2 
 

Succes in hoogte: De Postbus maakte pas na de Eerste Wereldoorlog zijn echte doorbraak. Niet in de 

laaglanden, maar in hoogte. De PTT nam honderden ongebruikte legervoertuigen over en verbouwde ze 

tot postbussen, die in 1919 het eerste gemotoriseerde Zwitserse 

Alpenpostkantoor werden dat de bergen beklom: in Wallis werd de 

Simplon-lijn geopend, in Graubünden de Reichenau-Flims-lijn, die snel 

werd uitgebreid in de valleibodem naar Chur en in de bergen naar Laax. 

Graubünden - alle begin is moeilijk: Tegenwoordig maken de gele 

bussen integraal deel uit van de Bündner Alpen en zijn ze niet meer weg 

te denken, maar ze hadden een moeizame start in Graubünden. Tussen 

1900 en juni 1925 werden auto's om veiligheidsredenen op alle wegen 

verboden. Postauto's waren ook verre van welkom. In sommige dorpen 

werden ze zelfs stenen begooid. Het verzet kwam vooral van 

paardenkoetschauffeurs en paardenfokkers, die zich bedreigd voelden in hun levensonderhoud.  
Gestaag succesvol: De voordelen van de postauto werden echter steeds duidelijker. Tegenwoordig 

vervoert de Chur-Laax-lijn meer dan een miljoen passagiers per jaar. Jaarlijks worden er zo'n 105.000 

passagiers vervoerd op de Simplonlijn – dankzij fietstrailers worden er ook jaarlijks veel fietsers 

vervoerd.  

Als traditioneel Zwitsers bedrijf met meer dan honderd jaar geschiedenis, heeft PostBusPassagiers altijd 

regionaal personenvervoer van hoge kwaliteit aangeboden. De gele kleur is een handelsmerk met de 

posthoorn geworden. Met 901 lijnen en een netwerklengte van meer dan 12.000 kilometer is PostBus 

koploper in het reizigersverkeer op de weg in Zwitserland. Elke tweede halte van het openbaar vervoer 

in Zwitserland is een postbushalte. Met zijn 2400 moderne voertuigen vervoert het busbedrijf jaarlijks 

meer dan 155 miljoen passagiers. Met het oog op veranderende behoeften biedt PostAuto klanten 

passende aanbiedingen en diensten. Het bedrijf positioneert zich steeds meer als systeemleider voor het  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

openbaar vervoer en breidt zijn aanwezigheid uit in Zwitserse steden, agglomeraties en landelijke 

regio's. Op deze manier draagt PostBus bij aan de sociale, economische en milieuvoordelen van het 

openbaar vervoer en daarmee aan de hoge levenskwaliteit in Zwitserland. 

(Anna C. van der Maade – 201010 – die Post CH) 
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Filatelistische aandacht voor: Droste-effect (2) 
 
De directie van Droste heeft na de verhuizing van de productie van Haarlem naar Vaassen haar 

opgebouwde fascinerende en historische collectie verpakkingsmaterialen afgestaan aan het Nederlands 

Bakkerijmuseum te Hattem. In dit museum is onder de titel “Droste, altijd welkom” een permanente 

expositie ingericht. In een overzichtstentoonstelling wordt een beeld geschetst over het ontstaan, de 

groei en de bekendheid van het oer-Hollandse merk Droste, leverancier van cacaoproducten sinds 1863. 

Het chocolademerk Droste is ook bekend van het zogenoemde Droste-effect, een repeterend visueel 

effect, en is ook bekend bij verzamelaars van Droste verpakkingen, artikelen en serviezen. Het 

repeterende verkleinende visuele Droste-effect kan oneindig lang worden voortgezet. Visueel zal de 

verkleining haar grens bereiken door de nog net zichtbare resolutie van de afbeelding. Het fenomeen 

van zelfverwijzing wordt ook wel recursie genoemd. In Italië verscheen het tijdschrift “Droste Effect”, 

vernoemd naar de recursieve ontwerpkunst op cacaoverpakkingen van Droste. De bedenkers en 

initiatiefnemers van deze eerste uitgave van Droste Effect hebben bewust deze naam gegeven aan de 

allereerste gedrukte uitgave Spring 2013. De inhoud van het zogenoemde nulnummer heeft behalve met 

de kunst verder niets te maken met het kunstzinnige fenomeen. Kunst heeft zoveel facetten en 

implicaties als de werkelijkheid zelf. Bij een keuze voor de opbouw van een postzegel-collectie “Droste-

effect” kan de verzamelaar ook postzegels toevoegen met quasi-, semi- of schijneffecten in de 

afbeeldingen. Het visuele effect van beeldherhalingen is eigenlijk ook wel een soort Droste-effect. 

(Wordt vervolgd). 

Jan M. Broeders - 210301 -  nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl  
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Nog steeds: Veel evenementen en bijeenkomsten afgelast: 
 

Veel- niet allemaal -  evenementen en bijeenkomsten, zowel nationaal als internationaal, een aantal ook 

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. 

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. 
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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.  
 
Boekbespreking: 
 
Titel: Michel - Handbuch Deutsches Reich - Zusammendrucke 

 

De informatie over dit handboek is reeds in december 2019 verschenen en bij mij binnengekomen maar 

het boek zelf heeft mij, tot zeer kort geleden, niet eerder bereikt. Het is een enorm boek geworden en 

met enorm bedoel ik ook enorm! Met 752 pagina's en een formaat van 30 cm hoog, 21,5 cm breed en 

ruim 2,5 cm dik komt het bij mij in ieder geval als enorm over! 

 In het Duitse Rijk zijn sinds de jaren twintig van de vorige eeuw jarenlang samenhangende zegels van 

verschillende waarden en in verschillende kleuren, al dan niet met reclame velden, verkrijgbaar geweest. 

Deze samenhangende zegels konden voorkomen in postzegelboekjes, losse stroken en in rollen bestemd 

voor automaten. Maar ook samenhangende zegels uit blokken zijn mogelijk. De schrijver/samensteller 

stelt in zijn voorwoord dat hij streefde om alles, maar dan ook alles, wat op filatelistisch gebied over 

deze samendrukken ooit gepubliceerd was en alles wat nog niet eerder gepubliceerd was samen te vatten 

in één alles omvattend werk.  

Dit handboek is grofweg in twee hoofdstukken te verdelen. Een informatie deel en een catalogus deel. 

De eerste 15 pagina's geeft uitleg over algemene zaken met betrekking tot deze samenhangende zegels 

en hoe ze ontstonden. Vervolgens krijgen we ongeveer 120 pagina's waarin zéér veel informatie te 

vinden is. Dit is weer onderverdeeld in 21 kleinere stukjes met titels als; "Abarten/Besonderheiten"; 

"Auflagen", "Briefe", Fälschungen", "Gulitigkeit" en "Reklame-

Zusammendrucke". Dezen zijn op hun beurt ook weer onderverdeeld. 

Zo is onder het kopje "Abarten/Besonderheiten";  kleinere stukjes 

met titels als "Doppeldruck", "Gumierung", "Leerfelder", 

"Plattenfehler", en "Verzähnung" te vinden. Een apart stuk is dat waar 

in alle gebieden (onder andere "Auslandspostämter und Kolonien", 

"Lokalausgaben  Deutschland", "Danzig", "Luxemburg" en 

"Ukraine") terug te vinden zijn waarin de samendrukken gebruikt 

konden worden, uiteraard weer voorzien van veel informatie. 

Het catalogus deel (590 Blz.), geeft per samendruk type ( K = 

Kehrdrucke - KZ = Kehrdrucke mit Zwischensteg - RL - S - SK - W 

- WK - WZ - EG-Str., alsmede de samendrukken uit blokken, privé- 

en propaganda samendrukken) in chronologische volgorde weer. Per 

item vinden we zeer uitgebreide informatie zoals de dag van uitgifte 

en laatste dag van geldigheid, druktype, perforatie, watermerk, 

oplagecijfers de Michel nummers en in welke samenstellingen ze te 

vinden zijn. Tevens vinden we informatie betreffende de 

randbedrukkingen, zoals sierranden en druknummers, aanwezige "leerfelder" en de 

frankeermogelijkheden. Mochten er plaatfouten bekend zijn worden die ook vermeld en veelal 

afgebeeld. Ook tips m.b.t. literatuur en waar meer info te vinden is wordt vermeld. Uiteraard vinden we 

ook prijzen en wel in 6 kolommen voor ** -  - S-  - Mif - EF en MeF. Niet alleen de combinaties 

zijn afgebeeld ook zéér veel poststukken gefrankeerd met combinaties zijn te bewonderen. Na het 

catalogus gedeelte vinden we nog enkele aanhangsels zoals een lijst met afkortingen en een literatuur 

overzicht, alsmede twee overzichten met "Anzeigentexte" en "Reklametexte". Ook een 

steekwoordenlijst ontbreekt niet.  

Het hele boek, uitgevoerd met een harde kaft en twee leeslinten, ademt professionaliteit uit. Met een 

duidelijke lay-out, goed leesbare teksten, oog voor details, veel niet eerder gepubliceerde nieuwtjes en 

kennis, scherpe afbeeldingen, met niet alleen zéér veel informatie over de zegels, boekjes en rollen etc. 

maar ook over de achterliggende geschiedenis en oorsprong inclusief gebruiksmogelijkheden. Etc. etc. 

Of deze publicatie het ultieme handboek is durf ik niet te zeggen maar het komt wel heel compleet en 

professioneel over en is in mijn ogen de prijs dubbel en dwars waard. 



 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 6 
 

Helaas is het boek te groot waardoor ik met mijn eenvoudige A4 scanner geen acceptabele scans kan 

maken. 

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Schrijver: Jürgen Hettinger - Taal: Duits - Bladzijden: 752 - Illustraties: Kleur - "Gebonden", hardcover 

23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-300-4 - Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH  - Prijs: € 98,00 

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  

 

 

 
Evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.    

 

 
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 voor anderen  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’.  

 

 

 

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. 

 

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:europa@michel.de
http://www.michel.de/
mailto:info@knbf.nl
http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:info@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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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. 

 

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

of per mail boeken ter uitleen aanvragen.  

- Aanvragen voor de doublettenlijst welke teruggestuurd moeten worden naar 

live, outlook of hotmail adressen lopen vertraging op omdat de server van de 

KNBF deze niet herkent. Er is slechts een medewerker van de Bieb op de woensdagen aanwezig 

die deze adressen meeneemt en vanuit zijn huis verstuurd. Hier kan enkele weken over heen 

gaan.  

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

 

 

 

Deutsche Post stempelt nog uitsluitend blauw: 
 

 

 

 

 

 

Vanaf februari van dit jaar stempelt Deutsche Post alleen nog in blauw.  Ook op eerstedagenveloppen 

en voor bijzondere stempelingen geldt: blauw.                       

Briefcentrum Göttingen liep voor de troepen uit. Daar werden op 28 januari 2021 standaard 

postzendingen al met blauw afgestempeld. Officieel geldt voor alle stempelingen de ingangsdatum 4 

februari 2021. 

Filavlog: 

Er is weer een nieuwe Filavlog. Hij is te bekijken via de volgende 

link https://www.youtube.com/watch?v=YIAuCFoRTC0&t=3s 

 

Hartelijke groeten,      Joan en Jeffrey Groeneveld 

 

Podcast Maarten van Rossum – postzegels: 

Wij ontvingen de navolgende link naar een podcast van Maarten van Rossum, waarin hij zijn mening 

geeft over postzegels. U hoeft het zeker niet altijd met hem eens te zijn en wellicht bent ook niet altijd 

mailto:info@knbf.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
https://www.youtube.com/watch?v=YIAuCFoRTC0&t=3s
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gecharmeerd van zijn, soms grove, taalgebruik, maar dit verhaal over postzegels is misschien toch leuk 

om  te beluisteren.  

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMWM3MzRjNC9wb2RjYX

N0L3Jzcw/episode/MjM1ZTdkYjItYWY3NC00ODNiLWJkZGMtYjM0N2VjYTdjYzhh?ep=14 

 

 
Internationale tentoonstelling HELVETIA 2022 
 
van woensdag 18 – zondag 22 mei 2022 vindt in Lugano, Zwitserland, de internationale World Stamp 

Championship tentoonstelling plaats, onder FIP-, AEP- en AIJP-patronaat, met FEPA erkenning. 

Hoewel de huidige omstandigheden in de wereld verschillende filatelistische evenementen parten 

gespeeld hebben, lijken de verwachtingen een dergelijk 

evenement in mei 2022 weer in een realistisch gunstig 

vooruitzicht te stellen. Daarnaast is Lugano ook een meer 

dan ideale locatie om al het mooie dat de filatelie brengt te 

combineren met de zeer pittoreske omgeving. Deelname is 

mogelijk in de categorieën postgeschiedenis, postwaar-

destukken, literatuur alsmede in de traditionele, aero-, en thematische filatelie. Voor deelname is voor 

meerkader-inzendingen een nationale (categorie 1) bekroning van minimaal 75 punten, voor 1-

kaderinzendingen van minimaal 70 punten, benodigd.                

Aanmeldingen dienen uiterlijk 30 augustus 2021 bij de door de KNBF benoemde landscommissaris 

Hans Wilderbeek binnengekomen zijn. Hij kan u ook van de benodigde formulieren en verdere 

informatie voorzien (wilderbeek@gmail.com ). Verdere tentoonstellingsinfo: www.helvetia2022.ch . 

 

 

 Een stukje filatelistische vorming (79) 
 
Velafstempeling. 

 

Veel postadministraties leveren niet alleen postfrisse zegels, blokjes en vellen die dan zowel voor 

frankering of voor verzameldoeleinden kunnen worden gebruikt, maar ook ʺgestempeldeʺ. Er is een 

categorie verzamelaars die daar de voorkeur aan geeft en de post doet dit graag, want dan is er geen 

gevaar dat er voor de betreffende zegels nog een tegenprestatie moet worden geleverd in de vorm van 

verzending en bezorging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommige landen leveren bepaalde zegels zelfs alleen maar af in de gestempelde kwaliteit (en dan is het 

duidelijk dat het alleen maar gaat om winst uit verkoop en er geen relatie is met postaal gebruik). Als 

regel worden de stempels op het vel gedrukt in het midden van elk blokje van 4, zodat elke zegel een 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMWM3MzRjNC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MjM1ZTdkYjItYWY3NC00ODNiLWJkZGMtYjM0N2VjYTdjYzhh?ep=14
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMWM3MzRjNC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MjM1ZTdkYjItYWY3NC00ODNiLWJkZGMtYjM0N2VjYTdjYzhh?ep=14
mailto:wilderbeek@gmail.com
http://www.helvetia2022.ch/
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hoekstempel krijgt (want dat willen de verzamelaars het liefst). Eerst een fragment van een vel van 

Cambodja. Om het zo echt mogelijk 

te laten gelijken worden stempels 

soms bewust met gebreken gedrukt, 

maar of dat hier ook de bedoeling 

was is niet te zeggen, want het 

zichtbare gebrek (linksboven) valt 

buiten de zegel. 

  

Kenya, Tanzania en Uganda hadden 

al in het koloniale tijdperk 

gezamenlijke emissies en bleven die 

houden tot 1977 als leden van de 

EAC (East African Community). De 

velafstempeling zag er daardoor wat 

anders uit. Als je op een vel van 50 

rijen van 5 drukt en na 25 zegels een 

rijtje wit dan kunnen de stempels 

sowieso nooit allemaal centraal in 

een blokje van 4 geplaatst worden. 

De creatieve oplossing voor dit 

probleempje: de drie toenmalige 

hoofdsteden kregen elk een portie en 

het kleinste land de minste zegels 

met keuze uit stempelposities.  

. 

 

Bij velafstempelingen zien we meestal zo ‘normaal’ mogelijk lijkende rondstempels, maar Tsjecho-

Slowakije deed het anders, een (namaak)rolstempel (hier op een vel van 100 zegels). Zeker bij de twee  

laatste voorbeelden is ook gedacht aan de velrandspecialisten onder de verzamelaars. Niet allemaal 

afgebeeld, maar we zien codenummers, paskruisen, kleuraanduidingen etc.  

Het is een misverstand te denken dat velafstempelingen het domein zijn van voormalige Oostbloklanden 

en Afrikaanse, Aziatische en Midden-Amerikaanse staten die hun zegelproductie hebben uitbesteed aan 

‘agencies’. Ook in ‘bonafide’ landen leveren de filatelistische diensten gestempelde zegels uit vellen 

met massa-afstempelingen. Niet zelden zien we daarbij speciaal voor de betreffende emissie ontworpen 

gelegenheidsstempels – en altijd van perfecte kwaliteit. Als u echter ‘gebruikt’ verzamelt moet u andere 

wegen bewandelen. 

(Sjoerd Bangma – 210316 
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125 jaar Nationale Federatie van Brandweer in Luxemburg in 2008: 
 
Op 14 januari 1883 richtten in Diekirch vijf en veertig groepen brandweerlieden uit Luxemburg een 

federatie van brandweerkorpsen op in. Deze federatie, verdeeld in dertien kantonnale organisaties 

heeft nu 183 groepen als lid, 

zowel professionele als 

vrijwillige korpsen, waarbij in 

totaal meer dan 9.000 

brandweerlieden zijn 

aangesloten. In 1900 was 

Luxemburg medeoprichter van 

de Internationale Federatie van 

Brandweerlieden de CTIF 

(International Federation of 

Firefighters), waarvan op dit moment 150 landen lid zijn.  Een afdeling voor aspirant brandweerlieden 

werd opgericht in 1965, tijdens het Hesperange Congres. Deze afdeling heeft nu 1600 nieuwe 

brandweerlieden die onder andere worden getraind in eerste hulp 

verlening. Ter gelegenheid van het 100  jarig bestaan in 1983 

werd al een serie postzegels uitgegeven. De festiviteiten voor het 

125 jarig bestaan werden gestart in 2007 met de organisatie van 

een Nationaal Congres en een CTIF Congres in Mondorf-les-

Bains. De officiële sluiting van de feestelijkheden vond plaats op 

13 december 2008 in Niederfeulen door het Hoofd van de 

Begunstigers van de Nationale Federatie, Zijne Koninklijke 

Hoogheid Groothertog Jean.  Ter gelegenheid van het 125 jarig 

bestaan werd op 17 maart 2009 een serie postzegels ter waarde 

van Є 2,80 uitgegeven, ontworpen door Eugène Kalmus, in velletjes van 10 zegels van ieder 30x40 

mm.   
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Censuur op Nederlandse brieven  (2) 

Het postverkeer van en naar Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog liep via verschillende Duitse 

censuurkantoren;  Auslandbriefprüfstellen (ABP’s). Elke ABP had een eigen gebied voor censuur.  

Binnen Duitsland en binnen de bezette landen was er officieel geen censuur op het postverkeer. Met  het 

vijandig gebied was er geen postverkeer. De bezette gebieden vielen postaal onder het Duitse Rijk. Het 

postverkeer tussen Duitsland en de bezette gebieden en neutrale landen werd gecensureerd. Hetzelfde 

gold voor postverkeer tussen de bezette gebieden onderling en met neutrale landen. 

 

Het postverkeer tussen Nederland en Zwitserland liep onder andere via  ABP München (lettercode d). 

Afbeelding 1 geeft een brief verzonden op 1 oktober 1943. De geribbelde sluitstrook links wordt 

machinaal aangebracht, evenals het blauwe censuurstempel [een zich herhalend patroon van   ‘adelaar 

op  lauwerkrans – GEÖFFNET / (d) - adelaar op  lauwerkrans - O K W   - ]. De rechthoekige kaders 

met getallen 3321 en 5598 zijn van de censoren. De rechthoek met 43 en de cirkel met 51 zijn van (brief) 

sorteerders op het censuurkantoor. 

 
 

     
                  Afbeelding 1; brief naar Zwitserland met Duitse censuur. 

 

Het postverkeer tussen Nederland en de Verenigde Staten liep onder andere via  ABP Berlijn (lettercode 

b). Afbeelding 2 geeft een voorbeeld. De brief gaat via Keulen (stempel achterzijde) naar Berlijn voor 

censurering. De censuurstrook  [ een zich herhalend patroon van   ‘cirkel waarin adelaar op  lauwerkrans, 

met tekst ‘Oberkommando der Wehrmacht’ / b – Geöffnet ], en 2 censuurstempels, [de cirkel als in de 

strook] staan op de achterzijde. Het potloodhandschrift 1563/1 op de voorzijde linksboven is van een 

censor. 

       

    
                 Afbeelding 2; brief naar de Verenigde Staten met Duitse censuur. 

 
Nico Bader.  Meer informatie op website; https://postcensuur.nl  

 

https://postcensuur.nl/
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Hertogpost 2021: 
  
De organisatie van Hertogpost heeft de draad weer opgepakt en men is voorzichtig bezig met de 

voorbereidingen voor de aanstaande HERTOGPOST 2021 rekening houdend met de mogelijke 

beperkingen door het coronavirus.  

Alles was er tot nu toe op gericht dat het evenement plaats kon vinden eind september/begin oktober 

2021. Echter zal in het eerste weekend van oktober ook in Antwerpen de Belgische postzegelbeurs 

Antwerpfila definitief doorgaan, ondanks eerdere informatie dat deze geannuleerd was.  

Het lijkt niet verstandig om in hetzelfde weekend op zo’n korte afstand van elkaar (’s-Hertogenbosch - 

Antwerpen) twee postzegelevenementen gelijktijdig te organiseren. Ook bezoekers en handelaren 

moeten dan keuzes maken welk evenement men wil bezoeken. Dit is verre van optimaal en kent alleen 

maar verliezers.  

Gezien ontwikkelingen van Covid-19 inentingen, de te verwachte opheffing van een aantal 

coronamaatregelen en toekomstige nationale en internationale agenda van postzegelevenementen in 

2021/2022, is er gezocht naar een passende oplossing voor alle partijen. In een contact met de 

Brabanthallen en in nauw overleg is besloten onze HERTOGPOST 2021 te verplaatsen naar 16 – 17 – 

18 december 2021, hopende dat het virus dan verder onder controle is.  

Daarnaast wordt binnenkort met een doneer- crowdfunding actie gestart, om dit postzegelevenement 

verder onder de aandacht te brengen bij verenigingen, 

organisaties en particulieren. Dit alles om daarmee Hertogpost 

met een financiële donatie te ondersteunen, in ieder geval om 

de vooropgestelde doelen en wensen te kunnen realiseren 

tijdens HERTOGPOST 2021.  

Noteer in uw agenda. 16 – 17 – 18 december 2021 - 

HERTOGPOST 2021 – Brabant-hallen ’s-Hertogenbosch.  

 

Peter Teurlings, Stichting Hertogpost / Hertogpost 2021  

info@hertogpost-event.nl   

  

HERTOGPOST 2021 Openingstijden publiek  

Donderdag 16 december 2021 10:00u – 17:00u  

Vrijdag 17 december 2021 10:00u – 17:00u  

Zaterdag 18 december 2021 10:00u – 16:00u 

 

 

Juweel van Rijnromantiek 
 
Het Middenrijndal is een toeristisch zeer gewaardeerd gebied en een waar Mekka voor kastelenvrienden: 

de regio biedt ongeveer veertig kastelen en burchten in een sprookjesachtig mooie omgeving. Ook 

koning der Pruisen Friedrich Wilhelm IV was bezeten van deze unieke culturele omgeving. Hij liet de 

middeleeuwse ruïne Stolzenfels veranderen in één van de mooiste burchten van de Rijnromantiek.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Het is een omgeving zoals in de droom van een dichter en de overmoedigste fantasie kan niets mooiers 

bedenken dan dit dal’, zo meende Heinrich von Kleist in 1801 in een brief aan zijn verloofde over de 

Rijnregio.  

mailto:info@hertogpost-event.nl
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Het tot de Unesco wereldcultuurgoed behorende Bovenste Middenrijndal (Oberes Mittelrheinta). is een 

fascinerende cultuurgebied dat in Europa nauwelijks vergelijkbare omgevingen kent, tussen bossen en 

wijn slingert de Rijn langs trotse burchten en 

sprookjesachtige kastelen. Eén van de mooiste 

van deze eerbiedwaardige adels-huizen is het 

hoog boven de rivier gelegen slot Stolzenfelz, 

ten zuiden van Koblenz, dat als één van de 

belangrijkste bouwwerken van de 

Rijnromantiek bekend staat.  Waar Stolzenfelz 

nu staat, was vroeger een tol-kasteel van de 

Aartsbisschop van Trier, Arnold II von 

Isenburg, die het tussen 1242 en 1259 had gebouwd. In 1689 werd het kasteel in 

de erfopvolgingsoorlog door Franse troepen vernield waarna een ruïne overbleef, die de stad Koblenz 

in 1823 aanbood aan de Pruisische kroonprins den latere koning Friedrich Wilhelm IV. Een geluk 

zouden we vandaag de dag menen. De Prins uit het huis Hohenzollern was bezeten van het 

Middenrijndal   en hij liet vanaf 1835 de ruïne restaureren tot een zomerresidentie. 

Onder leiding van de beroemde Pruisische architect Karl Friedrich Schinkel ontstond het nieuwe 

Stolzenfelz met herkenbare invloeden 

van de Engelse nieuw-gotiek, waarbij 

de bestaande middeleeuwse fundering 

in stand werd gehouden. Na de dood 

van Schinkel bouwden zijn leerlingen 

een verbinding met hoge arcaden aan 

de bergzijde van het slot. De bekende 

tuinarchitect Joseph Lenné kreeg 

opdracht de omgeving van het slot in te 

richten, waarin hij nagebouwde grotten 

watervallen en vijvers en oud uitziende 

“ruïnes” met het groen van het bos 

verbond. Op 14 september 1842 wijdde Friedrich Wilhelm IV zijn nieuwe zomerresidentie, met een 

groots feest in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf het begin was de prachtig aangelegde omgeving van het slot openbaar toegankelijk en dat niet 

alleen om de bezoekers daarmee te verblijden, maar ook met een zekere berekening. Het Rijnland was 

pas sinds 1822 deel van de Pruisische troon. Door de architectuur en de inrichting van het pronkkasteel 

presenteerde de Pruisische koning zich aan zijn Rijnlandse onderdanen als de opvolger van de 

middeleeuwse heersers waarmee hij gold als legitieme opvolger.  

Ook nu is Stolzenfelz een geliefd uitstapje. Jaarlijks komen ongeveer 250.000 bezoekers om te genieten 

van het schilderachtige kasteel en het adem berovende uitzicht over het romantische Rijndal. Het 

interieur is uitstekend behouden en een rondleiding door het kasteel is een belevenis mede om de 

indrukwekkende wandschilderingen die tot de belangrijkste van de Rijnlandse hoogromantiek behoren. 

(Frans Haverschmidt – 141215 ) 
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Pont-en-Royans (Isère) 
 
Hopelijk kunnen we binnenkort weer (onbeperkt) vakantie vieren. In dit artikel gaan we op weg als 

toerist. Naar Frankrijk (natuurlijk). Naar Pont-en-Royans, een klein plaatsje ten westen van Genoble en 

ten oosten van Romans-sur-Isere. Pont-en-Royans is een stadje met minder dan duizend inwoners 

gelegen in het Regionaal natuurpark van de Vercors, (département de l’Isère, région Auvergne-Rhône-

Alpes). Het Vercorsmassief rijst op in het landschap van de Franse Vooralpen als een natuurlijke vesting. 

Aan de voet van de rotswanden aan de westelijke 

kant, genesteld in een smalle opening tussen de 

kliffen, daar ligt het leuke dorp Pont-en-Royans. 

Dankzij de strategische ligging al jaren een 

belangrijke doorgangsplaats voor reizigers die 

verder richting de Alpen gingen. Grootste 

bezienswaardigheid van het dorp zijn de 

zogenaamde ‘maisons suspendues’, huizen met 

balkons die boven het water van de Bourne 

uitsteken. Het ontstaan van Pont-en-Royans heeft 

alles te maken met die rivier. De naam zegt het al 

een beetje, in de begindagen werd er hier een brug over de rivier gebouwd, in de landstreek Royans. Op 

die brug hief men tol, en omdat het zo’n belangrijke doorgang vormde, zorgde dat voor veel inkomsten. 

Dat trok meer mensen aan, en al snel verrezen er aan beide zijden van de rivier allerlei huizen. Het water 

van de rivier de Bourne, dat iets hoger bergopwaarts flink onrustig kan zijn en voor diepe gorges (kloven 

/ dalen vaak met steile wanden) heeft gezorgd, vormde in meerdere opzichten de levensader voor de 

inwoners van het dorp. 

Op 2 april 2021 gaf La Poste een speciale (toeristische) zegel uit, met een nominale waarde van € 1,28, 

met een afbeelding van het dorpje. Hoe vaak zijn de hangende huizen van Pont-en-Royans 

gefotografeerd of geschetst door kunstenaars, amateurs of professionals? Voortaan zijn hun gekleurde 

gevels die over de Bourne hangen ook terug te vinden op  brieven en enveloppen. De afbeelding werd 

gekozen door de ‘Philatelic Programmes Commission van Philaposte’, ontworpen door Alain 

Bouldouyre. 

Vanuit hun huizen aan het water bouwden de inwoners van Pont-en-Royans handige constructies, 

balkons vanwaar ze in de rivier konden vissen. Onderaan de huizen had men kleine kelders met bassins 

in de rivier, waar gevangen vissen vers gehouden konden worden. En met behulp van emmers konden 

ze zo ook hun drinkwater uit de rivier naar boven takelen. Met hygiëne namen ze het in die tijd nog niet 

zo nauw, want op de balkons die 

boven het water hingen werden ook 

wc’s gebouwd, die zo uitkwamen in 

het ‘frisse’ water van de Bourne. En 

dan wasten ze ook nog hun kleren in 

het water van de rivier, iets verderop! 

Vandaag de dag zijn er nog enkele 

van die wc’s in originele staat 

bewaard gebleven.  Bij het 

binnenrijden van Pont-en-Royans 

bent u  direct onder de indruk, 

ontzettend mooi. Pastelkleurige huizen boven een helder riviertje. Kronkelige straatjes, een kerktoren 

en om  u heen de bergen. Om de plaats te bezichtigen beginnen we bij het uitzicht op de 

kleurrijke huizen die vanaf beneden bijna op kleine flats lijken, met soms wel zeven verdiepingen. Het 

beste kunt u vanaf de brug naar beneden afdalen langs de rivier, aan de zuidoever. Zo heeft u het mooiste 

zicht op de hoge huizen aan de rivier. De oever van de rivier is  een leuke plek om te zijn.  U vindt er 

tal van picknicktafeltjes waarop de inwoners en toeristen gezellig komen eten en drinken, terwijl 

ondertussen de kinderen vaak in het water van het riviertje spelen en naar mooi gevormde steentjes 

zoeken. Verdere verkoeling heeft Pont-en-Royans genoeg, water is zo belangrijk voor het stadje dat er 

zelfs een watermuseum is. Het watermuseum is een aangename verassing. Zo’n modern en interactief 

museum verwacht je niet in het Franse binnenland. Dit museum is een extra reden om Pont-en-Royans 

met kinderen te bezoeken. Het museum bestaat uit een tweetal ruimtes plus een filmzaal en de waterbar. 
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In de ruimtes zijn meerdere interactieve en kindvriendelijke opstellingen. Sommige alleen in het Frans 

een aantal ook in het Engels, en weer andere spreken zo voor zich dat 

er geen taal nodig is. Zo is er de tunnel die aan de ene kant warme 

lucht blaast en aan de andere kant ijs. Ook leuk zijn de quizzen over 

water die je tegen elkaar kunt spelen. Kinderen kunnen zelf ook wat 

testjes doen om te zien hoe water werkt. In de filmzaal worden 

verschillende films vertoont, waaronder een aantal 3D films die je 

meenemen onder water. Mis ook vooral niet het glazen 

uitkijkplatform dat uitsteekt vanuit het museum en uitzicht geeft over 

de rivier en de waterval. Er zijn in het stadje meerdere uitkijkpunten 

om mooie foto’s te maken van deze woningen uit de 16e  eeuw het 

wordt beschouwd als het mooiste stadje in dit deel van Frankrijk.  Een 

van de oevers heeft een parkje en hier is zelfs een waterval van een 

paar meter hoog. Een klein speeltuintje maakt dit mooie plekje compleet af. En nu maar hopen dat we 

binnenkort weer ‘vrij’ kunnen reizen…..                              

(Anna C. van der Maade – 210407) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Van de heer Ben Schilder ontvingen wij deze mogelijkheden om te  postzegelen met Covid 19: 

 

In deze corona tijd kunnen we geen ruilochtenden of andere filatelistische bijeenkomsten bijwonen. 

Wat wel kan en ook gratis is zijn de online exposities over allerlei filatelistische onderwerpen. 

Zo kun je online kijken naar voorfilatelie, allerlei mogelijke poststempels, motoren in de filatelie, 

thematische filatelie van pinguïns, van Rembrand tot  Renaissance, impressionisme, muziek, 

luchtpost,  componisten, Rijkswaterstaat, Suez kanaal, bijzondere brieven, rouwpost, zwemmen, 

inflatie, astrofilatelie, enzovoorts enzovoorts. 

Verzamelaars zijn niet verplicht om tentoonstellingskaders te maken volgens vastgestelde regels en 

hoeven vervolgens ook geen geld te betalen om het te mogen tentoonstellen.  

Nee heb plezier in jouw eigen verzameling en maak daar bladen van die je als online expositie aan 

medeverzamelaars kunt laten zien. 

Hierdoor ontstaan soms zeer interessante dingen en al zijn deze niet altijd super ingedeeld of 

afgewerkt, het heeft mensen plezier gebracht in hun hobby.  

Kijk eens naar de vele voorbeelden van deze ONLINE EXPOSITIES op https://www.pzv-volkel-

uden.com/expositie Het zijn allen exposities van leden van onze vereniging of het zijn links naar 

diverse ONLINE EXPOSITIES van personen of vereniging in NL, Europa of nog verder van hier. 

uw reacties 
 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
https://www.pzv-volkel-uden.com/expositie
https://www.pzv-volkel-uden.com/expositie
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Veel kijkplezier en hopelijk geeft het u een idee om zelf zoiets te maken in deze Corona tijd en hopelijk 

is dit een start van een nieuw fenomeen ONLINE EXPOSITIES. 

Groet, Ben Schilder 

 

VRAAG: 

 
Een opvallend stempel trekt de aandacht. Het betreft 

briefkaarten uit de 1e wereldoorlog met het stempel  

‘BESTELLEN A’  in afgerond kader (zie afbeelding). 

‘BESTELLEN D’  op briefkaart 30 november 1916 van 

s’Hertogenbosch naar Amsterdam en ‘D540’ in ovaal. 

‘BESTELLEN E’  op briefkaart 2 november 1916 van 

Amersfoort naar Amsterdam. 

Wie weet iets over deze stempels?  

 

 Nico Bader 

 

 

 
 
 
 

                        
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:Redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl

