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Visueel bedrog op postzegels in Michel-Rundschau 8/2020 

  

Het in augustus 2020 verschenen nummer 8/2020 Plus van het elke 

maand verschijnende periodiek Michel-Rundschau bevat een zeer 

interessant en uiterst waardevol artikel voor postzegelverzamelaars 

met belangstelling voor het thema “Optische illusies op postzegels”. 

Het 11 pagina’s tellende artikel bevat zelfs voor de meest 

enthousiaste en oplettende verzamelaars een magische schat aan 

wetenswaardigheden over een unieke speurtocht naar gewone en 

exotische ontwerpen op postzegels, die bij iedere aanschouwing 

zorgen voor verrassing, verbazing en vermaak bij de verzamelaars. 

De titel van het rijk aan voorbeelden van thematische postzegels 

voorziene artikel is een nauwelijks te vertalen tekst: “Van geesten 

voor het oog en neuzen van geiten”. Een voor Nederlandse begrippen 

verwarrende samenvattende titel voor een bijzonder spel met onze 

visuele waarneming en het ontdekken van de fascinerende 

psychologische visuele werking van optische illusies, optisch bedrog 

(geesten voor het oog) en visuele fantasieën (neuzen van geiten). 

Zelfs de grote wetenschapper Johann Wolfgang von Goethe benoemde en speelde met onverwachte 

visuele verschijnselen, zoals zijn experimenten met zogenoemde nabeelden. Soms wel geestesbeelden 

genoemd. De ondertitel van dit boeiende en inspirerende artikel luidt: “Een filatelistische blik op 

waarneming, optisch bedrog en werkelijkheid”. Woord- en beeldkunstenaars worden al eeuwenlang 
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getrokken door beschikbare creatieve mogelijkheden en technieken om toeschouwers visueel te boeien 

en in het ootje te nemen. Deze visuele fenomenen noemen we met een knipoog naar de wetenschap 

veelal visuele illusies, optisch  

bedrog of een optische onmogelijkheid. Bij sommige kijkers is er sprake van het optreden van lastige 

irritaties bij het kijken naar deze fenomenen. Er verschijnen namelijk beelden, die er in werkelijkheid 

niet zijn, maar die in onze hersenen worden opgewekt en soms zorgen voor een onprettige situatie of 

gevoel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de onderzoeks- en vakgebieden van de psychologie, neurologie en fysiologie vinden onophoudelijk 

onderzoeken en experimenten plaats om maar verklaringen te willen ge- ven hoe en waarom deze 

fenomenen ontstaan. De geheimen van de werking van ons brein zijn zelfs na meer dan 300 jaar 

wetenschappelijk onderzoek niet ontrafeld of verklaard. Tot op heden hebben onderzoekers in de 

waarnemingspsychologie geen éénduidige verklaringen voor de diverse uitvoeringsvormen van visuele 

illusies. Optische verrassingen treden in het dagelijks leven veelvuldig op. Met onze visuele waarneming 

leven we voortdurend tussen schijn en werkelijkheid. Het hangt van het brein af hoe een persoon reageert 

op de beeldinformatie opgevangen door het netvlies en doorgezonden via de oogzenuwen voor een 

verwerking in de specifieke gedeelten van het brein. Het is daarom zeker vast te stellen dat niet iedereen 

op dezelfde wijze reageert op een “vreemd”-uitziende afbeelding. Gewone en merkwaardige optische 
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verschijnselen komen voor in de natuur en in de bebouwde omgeving waar zij spontaan kunnen ontstaan 

door een beweging, zoals het moire-effect of 

interferentiepatronen met verticale en horizontale 

lijnenpatronen. Waarneming is nu eenmaal relatief 

en te beïnvloeden. Ook vinden er naast bewuste 

waarnemingen onbewuste waar- nemingen en 

observaties plaats. De plaatsing van dit artikel valt 

samen met een iets eerdere uitgifte van een tweede 

serie postzegels (MiNr. 3536-3537) met optische 

illusies, als uitbreiding op een eerste serie van twee 

“illusie”-zegels (MiNr. 3496-3497). De auteur laat 

lezers kennismaken met meerdere vormen en typen 

van optische verschijnselen op frankeergeldige 

postzegels en verrast lezers op twee wereldberoemde illusionistische  

afbeeldingen: De eerste laat een dame  zien voor een opmaakspiegel met een geordende hoeveelheid 

naast elkaar staande flacons met de 

benodigde make-up materialen. Bij 

dichtgeknepen ogen wordt een 

schedel zichtbaar. Daarmee toont 

hij aan dat sommige plaatjes een 

dubbelzinnige betekenis kunnen 

hebben. Het twee- de plaatje toont 

de bekende haas-eend illusie. Kijk 

ik naar een eend of naar een haas. 

Hij verwijst bovendien naar teksten 

van Franz Kafka, die hij schreef in 

zijn dagboek 1911. Voor fanatieke 

verzamelaars van optische illusies 

op postzegels heeft de auteur een wel heel bijzondere verrassing gebracht. Het blijkt namelijk dat 

orchideeën afgebeeld op postzegels heel vaak fantasiegezichten tonen van apen! Met enige actieve 

fantasie is soms een geitenkop op een postzegel te zien. 

(Jan.M. Broeders – Optische Fenomenen -  www.optischefenomenen.nl)  

 
 

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. 

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.  
 
 
 
 
 

http://www.optischefenomenen.nl/
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Boekbespreking: 
 
Titel: Michel Südosteuropa 2020 

 

Het achtste deel van de vernieuwde Europa reeks behelst slechts twee landen en wel Moldavië en 

Roemenië.  Ik hoor u denken "dat zal dan wel een dun boekje zijn geworden". Nou dat valt best wel 

mee. Moldavië heeft sinds de eerste uitgave in juni 1991 tot eind vorig jaar 1129 postzegels uitgegeven 

en ook nog eens 84 blokken en souvenir velletjes. Roemenië, dat al in 1858 zijn eerste zegels uitgaf, 

komt op een respectabele 7644 zegels en niet minder 818 blokken uit. Hierbij zijn sommige blokken 

met en zonder perforatie of in verschillende formaten uitgegeven. En ja, deze moeten allemaal genoemd 

en geprijsd worden. Of deze Roemeense overvloed aan uitgiften respectabel mag worden genoemd laat 

ik eigenlijk liever aan de lezer/verzamelaar zelf over.  

 Bij de vernieuwing en de opsplitsing van deze reeks Europa catalogi is 

ook dit deel niet aan een gehele redactionele revisie ontsnapt. Zoals in 

de andere delen zijn veel illustraties opnieuw ingescand en daardoor 

opgefrist. Veel kleine correcties zijn doorgevoerd en alle prijzen zijn 

tegen het licht gehouden en meestal naar boven bijgesteld. En ook in 

dit deel hebben de zegels die met een opdruk zijn opgezadeld het basis 

catalogusnummer toegevoegd gekregen. Ook de overzichten van 

langlopende series en de jaargangen- en blokken opsommingen 

ontbreken niet. Bij Roemenië zijn enkele nieuw ontdekte perforatie 

variëteiten en enkele nieuw opgedoken plaatfouten opgenomen. Verder 

zien we dat er bij de samenhangend "gutterpairs" of wel de tête-bêche 

zegels alsmede bij, onder andere de portzegels en al dan niet vrijwillig 

bij te plakken toeslagzegels, aardige prijsstijgingen zijn waar te nemen. 

Zo ook bij de diverse watermerk varianten uit de negentiger jaren. Maar 

ook bij de klassieke "Ossekop zegels" hebben substantiële 

prijsstijgingen plaatsgevonden. Bij Moldavië zijn enkele moderne 

varianten, veroorzaakt door ontbrekende kleuren, vermeld. Alles is weer helemaal bijgewerkt en alle 

nieuwe uitgiften tot en met februari van dit jaar zijn opgenomen. De catalogus bevat 576 bladzijden 

waar we een ruime 7100 kleurige afbeeldingen kunnen bewonderen en met ruim 28.400 prijsnotaties 

kunnen we ons weer helemaal rijk rekenen. Veel plezier ermee. 

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH- Taal: Duits - Bladzijden: 576 - Illustraties: Kleur - 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-338-7 - 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  

 

 

Evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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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 –  

 

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

boeken ter uitleen aanvragen.  

 

Nieuw in de bibliotheek: 

* Philatelic journal 2019 tweetalige, Japans en Engels, Japanse uitgave met uiteenlopende  

gespecialiseerde artikelen. Uitgever Takashi Yoshida – oplage 800. 

* Philatelic journal 2020 tweetalige, Japans en Engels, Japanse uitgave met uiteenlopende  

gespecialiseerde artikelen. Uitgever Takashi Yoshida – oplage 600 

* Aanvragen voor de doublettenlijst welke teruggestuurd moeten worden naar live, outlook of  

hotmail adressen lopen nog steeds  vertraging op. Ook de nieuwe server heeft problemen met  

bepaalde adressen we hebben het lek nog niet boven water, onze excuses hiervoor. 

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.  

 

 
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’.  

 

 

 

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 

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
http://www.rijksoverheid.nl/
mailto:info@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief


 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 6 
 

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.  

 

 

 

Filavlog: 

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

volgende 

link https://www.youtube.com/watch?v=8Gkz_t2YilY&t=1s 

  

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 

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 

 

Hertogpost 2021: 
  
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 

 

 
 
 
 

mailto:bibliotheek@knbf.nl
https://www.youtube.com/watch?v=8Gkz_t2YilY&t=1s
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMWM3MzRjNC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MjM1ZTdkYjItYWY3NC00ODNiLWJkZGMtYjM0N2VjYTdjYzhh?ep=14
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8yMWM3MzRjNC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MjM1ZTdkYjItYWY3NC00ODNiLWJkZGMtYjM0N2VjYTdjYzhh?ep=14
mailto:info@hertogpost-event.nl
https://www.youtube.com/watch?v=8Gkz_t2YilY&t=1s
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Boekbespreking: 
 

‘De wereld veiliger maken’ Filatelistische documentatie van de IAEA 

 

Zestig (60) jaar IAEA (International Aromic Energy Agency) Atomen voor de vrede.  

De IAEA – filatelistische studie 2020.  

 

Het IAEA statuut werd op initiatief van USA president Dwight D. Eisenhower aangenomen  op 23 

oktober 1956 en trad in werking op 28 juli 1957. In dit jaar wordt 

de IAEA, een autonome organisatie van de Verenigde Naties, 

een intergouvernementeel forum voor wetenschappelijke en 

technische samenwerking op het gebied van nucleaire 

technologie en het vreedzaam gebruik daarvan, 65 jaar oud.  

Zeventien jaar geleden – in 2005 -  verleende het 

Nobelprijscomité de Nobelprijs voor de Vrede. De IAEA haalde 

niet vaak koppen in de krant – meestal 

haalt ze de pers in samenhang met 

schandalen, zoals de Iraanse 

atoombewapening, of catastrofes zoals 

Fukushima. De IAEA is één van de 

belangrijke autonome organisaties van 

de Verenigde Naties, die onze wereld 

een stuk veiliger maken. IAEA heeft het 

recht om inspecties te doen bij nucleaire 

installaties van de lidstaten. Sommige 

landen, zoals Israël en Noord-Korea, verzetten zich daartegen. 

Al deze aspecten worden door Hartmut Hauptmann in zijn 

documentatie uitgewerkt, uit verschillende filatelistische 

perspectieven, beginnend natuurlijk met de ontdekking van de kernsplitsing. De verschillende 

laboratoria, instituten en vestigingen van de IAEA worden 

ook besproken evenals de atoomconferenties in 

verschillende steden en landen, zoals onder andere in 

Genève, Wenen, Tokio, Rio de Janeiro, Belgrado en 

Kopenhagen. Ook brieven van de IAEA en aan de IAEA 

gerichte post, alsook de inspanningen van de IAEA voor het 

handhaven van het  Non-proliferatieverdrag (NPV), officieel 

het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens. 

Postzegels, enveloppen en stempels getuigen van het werk 

van de IAEA. Hartmut Hauptmann toont de veelvuldige 

UNO-filatelie van haar beste zijde. De ‘Arbeitsgemeinschaft UNO_Philatelie’, onderdeel van het 

‘Verband Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften (VPhA) kunnen we feliciteren met deze geslaagde 

uitgifte.  
 

Filatelistische studie naar het thema van de Internationale Atoom-Energie Organisatie, door Hartmut 

Hauptmann. 108 pagina’s ongeveer 600 kleurenafbeeldingen, formaat A-4. Prijs: €  12,00 - plus porto. 

Te bestellen bij: UNOP, Michael Kiefer, Rohrbachweg 12, 73765 Neuhausen – tel. 0049 7158 7433 – 

mami.kiefer@t-online.de  

 

 

Postzegelmoord……..pas op uw zegeltjes, maar pas ook op voor de boeven: 
 

Het moordverhaal is vaker verteld en meerdere filatelistische bladen hebben er over de volgende zaak 

geschreven. Moord om een postzegel. Natuurlijk weten we dat er zegels zijn die een vermogen waard 

zijn, maar zegels die een moord waard zijn vormen tot nu toe gelukkig wel de uitzondering.  Iemand die  

heel dure zegels bezit kan ze eigenlijk niet meer vertonen. Op een tentoonstelling laten zien is bijna 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Autonomie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intergouvernementele_organisatie
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nucleaire_technologie&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nucleaire_technologie&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Korea
mailto:mami.kiefer@t-online.de
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vragen om problemen. Gelukkig dat veel criminelen geen kennis hebben van filatelie. Alhoewel, 

waarom zou er onder de kenners en verzamelaars niet ook een boef(je) zijn? 

  In ‘The West Australian’(Perth) van 25 december 1896 verscheen een artikel over de rechtszaak in 

Parijs  betreffende de moord op een postzegel-verzamelaar.  De 

rechtszaak van Joseph Aubert en 

Marguerte Dabois op de jonge 

verzamelaar Emile Delahaeff, werd 

afgesloten op 28 oktober 1896 bij het 

Assizenhof in Parijs.  De misdaad was 

begaan in mei en met voldoende 

dramatiek omgeven om er een ‘cause 

célèbre’ – (een zaak of incident waarmee 

veel controverses worden opgeroepen) - 

van te maken. Het slachtoffer had een 

waardevolle collectie postzegels  te koop aangeboden toen hij 

een brief ontving met de fictieve ondertekening ‘Darnis’, 

waarbij werd gevraagd een gesprek te hebben in Hotel du Rhône 

in de rue Jean Jacques Rousseau. Delahaeff bood de collectie 

aan voor vierduizend franc, maar weigerde een cheque als betaling. Er werd een afspraak gemaakt voor 

een dag later in de woning van de verdachten aan de Avenue de Versailles, waar Delahaeff volgens de 

aanklager naartoe was gelokt en werd vermoord, waarbij zijn geliefde, Marguerite Dubois, hetzij 

aanwezig, hetzij afwezig, een getuige en helper met kennis van de zaak was. Aldus het krantenartikel. 

Na de moord werd een brief gezonden 

aan de vader van het slachtoffer, 

ondertekend met ‘Thénon’ waarin werd 

aangegeven dat zijn zoon plotseling was 

vertrokken naar Chicago. De moord werd 

ontdekt op het kleine station van Couville 

(bij Cherbourg), waar het lijk werd 

gevonden in een doos, achtergelaten door 

een man en een vrouw die waren 

ingestapt op Gare Saint Lazare. Toen 

Aubert en Marguerite Dubois de 

volgende dag hun bagage wilden afhalen 

werden ze gearresteerd. Verondersteld 

werd dat ze het lijk in zee hadden willen 

gooien en daarna terug te keren naar 

Parijs. Beroving was natuurlijk de reden 

van de moord waarvan de moordenaar 

beschuldigd werd, alhoewel Aubert 

verklaarde dat hij Delahaeff had gedood 

uit zelfverdediging. Volgens de London 

Chronicle was de dader een jong 

uitziend, goed opgeleide  Fransman met 

zuidelijke trekken en de vrouw een 

voorbeeld van een blonde Française, die 

de laatste jaren bij meer moordzaken 

betrokken was. Bij het betreden van de 

beklaagdenbank leek ze te huiveren bij 

de aanblik van Aubert, maar ze won snel 

haar zelfverzekerdheid terug. De eerste antwoorden van Aubert aan M. Poupardin, de voorzitter van de 

rechtbank, gaven aan dat hij een persoon met een prikkelbaar en twijfelachtig karakter was. Hij was een 

moeilijke tegenpartij voor de rechter en hij wist vragen over zijn privéleven en financiële perikelen 

uitzonderlijk goed te pareren. Marguerite Dubois bezwoer haar onschuld en verklaarde Aubert altijd had 

geprobeerd netjes te leven en dat hij het slachtoffer was van de bijzonder bewijsomstandigheden.  
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Dit was echter niet de eerste en enige moord om postzegels. In de ‘Canadian Philatelist’ werd in 1963 

een artikel opgenomen dat verwees naar  de ‘Stamp Collectors Fortnightly’  uit Londen van 25 juli 1896 

waarin onder de titel ‘Discovery of another Philatelic Crime’ een andere moordzaak met postzegels als 

oorzaak werd beschreven. Het genoemde artikel verwees naar een artikel in de ‘Daily Mail’  van 8 juli 

1896 onder de titel ‘Murdered for a stamp’. De tekst in dit artikel begon met: “De filatelie heeft een 

bijzondere misdaad tegen zichzelf begaan. De politie archieven zijn gevuld met misdaden met als motief 

het bezit van of het verkrijgen van een collectie postzegels” .   

In juni 1892 werd een bekende Parijse postzegelhandelaar, Gaston Leroux  dood aangetroffen in zijn 

woning. Het bijzonder aan de misdaad was dat er bij de ontdekking van de moord, veel contant geld en 

verschillende gouden sieraden en munten in huis aanwezig waren, waardoor de politie de conclusie trok 

dat roof niet  het motief zou kunnen zijn. Voor zover bekend had Leroux geen persoonlijke vijanden. 

Recherche liet de zaak niet los en na enige tijd ontdekte een politieman, dat van de in een zorgvuldig 

bijgehouden index van de verzameling van Leroux  alle zegels zoals beschreven aanwezig waren, op 

één na, de zegel van 2 cent van de eerste uitgave van 1851 van Hawaii, een zegel die in die tijd ongeveer 

twee duizend euro waard was. De politieman ging als verzamelaar langs de verschillende handelaren in 

Parijs en legde contact met verzamelaars, waaronder Hector Giroux. Maandenlang werden zijn gangen 

nagegaan tot bij een bezoek aan Giroux deze bij navraag vol enthousiasme zijn verzameling liet zien 

waarbij ook de 2 Cent Hawaii bleek te zitten.  Bij zijn aanhouding de volgende dag, kon hij tijdens het 

verhoor geen goede verklaring geven hoe hij in het bezit van deze dure zegel was gekomen. Aan het 

eind van het verhoor moest Giroux bekennen dat hij zijn vriend Leroux om het leven had gebracht omdat 

die hem de 2-Cent zegel, waarmee hij zijn verzameling compleet kon maken, niet wilde verkopen. 

Giroux werd tot levenslang veroordeeld, zijn vrouwelijke hulp tot drie jaar gevangenisstraf. 

Hoewel de 2-Cent Hawaii schaars is, wordt af en toe een exemplaar 

aangeboden. Zo werd in 1963 een missie-enveloppe uit 1851 

verkocht, opeen veiling van H.R. Harmer voor $ 41.000,00, in die tijd 

een recordbedrag. De enveloppe werd gekocht door Raymond Weill 

Co., uit New Orleans. De 2 Cent  Hawaii wordt ook wel de 

missionarissen zegel genoemd, omdat hij veel door de missie werd 

gebruikt.  In 1995 werd de afgebeelde enveloppe geveild door 

veilinghuis Robert A. Siegel voor een nieuw record van $ 

2.090.000,00.  
De gestolen zegel werd in de negentiger jaren van de 19e eeuw gekocht door de bekende verzamelaar 

Philipp Arnold von Ferrary . De Hawaii 2 Cent werd op de eerste Ferrary verkoping op 23 juni 1921 
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gekocht voor fr. 156.000,00 (toen ongeveer $ 15.000,00). In de catalogus van de veiling was de zegel 

echter omschreven als gebruikt, het betrof echter een ongestempeld exemplaar.  

De beroemde Britse filatelisten Maurice en Leon Normann Williams schrijven in hun in 1993 en 1997 

verschenen ‘Encyclopedia of Rare and Famous Stamps’ dat er twijfel bestaat aan de geschiedenis van 

de moord vanwege de 2 cent Hawaii. Ze hebben vergeefs gezocht in de archieven van de Sureté 

Nationale, de politie van Parijs maar nergens iets gevonden over de hiervoor omschreven misdaad.Het 

artikel was verschenen in “Stamp Collectors Fortnightly” een in die tijd zeer serieus en bekend 

filatelistisch blad dat tot na de Tweede Wereldoorlog is verschenen. Ook de redacteuren van het blad 

stonden goed bekend. Williams vermoedde echter dat men in een april-grap verwikkeld was geraakt. 

Eén van de feiten die voor een grap spreken is wel het feit dat in de 

Daily Mail de straat waarin de moord zou zijn begaan “rue de Poisson” 

werd genoemd, een straatnaam die in het toenmalige Parijs niet 

voorkwam. Bovendien overleed in april 1927 in Nice iemand genaamd 

Gaston Leroux, als gevolg van een operatie. Of dit de ‘vermoorde’ 

Leroux was? Waar of niet waar, het blijft een interessante vraag. Is een 

postzegel een moord waard?  

Echt en ingebeeld, misdaad was onlosmakelijk verbonden met de 'Post 

Office Mauritius' postzegels. Fictieschrijvers vanaf de jaren 1890 

hadden verhalen om zich heen gesponnen in romans, korte verhalen en 

in poëzie, waarbij steevast criminele activiteiten betrokken waren. Het 

gebrek aan nieuwe ontdekkingen in de twintigste eeuw leidde tot het 

incidentele gerucht van dergelijke, en zag de publicatie van verschillende romans (zoals ‘Blue 

Mauritius’van Helen Morgan) met betrekking tot misdaad en de 'Blauwe Mauritius'. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 130426 -  artikel Michael Ulrich - The Philatelic Journal maart 2013 

- AIJP) 

 
Censuur op Nederlandse brieven  (3) 
 

In vervolg op deel (2) nu 3 brieven gecensureerd in resp. Frankfurt ( e ), Hamburg ( f ), en Parijs ( x ). 

 

Afbeelding 1: een brief verzonden op 16 september 1941, via Keulen naar ABP Frankfurt, naar de 

Verenigde Staten. De censuurstrook  [cirkel waarin adelaar op  lauwerkrans, met tekst 

‘Oberkommando der Wehrmacht’ / e’  waarnaast  ‘Geöffnet ‘], en het censuurstempel [cirkel met 

adelaar en de tekst ‘ Geprüft / Oberkommando der Wehrmacht’ / e’] staan op de achterzijde. Hier ook 

censorstempels 283, en 356 (2x). Het potloodhandschrift op de voorzijde linksonder is van een censor. 

De brief is ook in Engeland gecensureerd met sluitstrook met ‘OPENED BY / EXAMINER  4440’). 

De bruine strook links dient ter versteviging. 

 

Philipp Arnold von Ferrary (1850-1917) was een legendarisch filatelist. Zijn collectie was voor die tijd enorm met heel 

bijzondere stukken zoals de Zweedse Tre skilling banco geel, de British Guiana 1 c magenta en natuurlijk (het enige 

ongebruikte exemplaar) van de 2 Cent Hawaii Missionariszegel. Hij had zijn verzameling vermaakt aan het Berlijnse 

Postmuseum, maar doordat hij de Oostenrijkse nationaliteit had aangenomen werd zijn erfenis na de Eerste 

Wereldoorlog door de  Franse staat als oorlogsbuit in beslag genomen en geveild.  
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Afbeelding 2 geeft een brief verzonden op 11 october 1941 naar Denemarken. De censuurstrook  

[herhalend patroon van cirkel waarin adelaar op  lauwerkrans, met tekst ‘Oberkommando der 

Wehrmacht’ / f’  en ‘Geöffnet’ ], en een censuurstempel [cirkel met adelaar met de tekst ‘ Geprüft / 

Oberkommando der Wehrmacht’ / f’] op de achterzijde rechts. Op de voorzijde onder midden het 

censorstempel ‘AII’ en censor potlood handschrift.  

  

Afbeelding 3: een brief verzonden op 15 juli 1943 naar Frankrijk. De censuurstrook  [herhalend 

patroon van cirkel waarin adelaar op  lauwerkrans, met tekst ‘Oberkommando der Wehrmacht’ / x’  en 

‘Geöffnet’ ], en een censuurstempel [cirkel met adelaar met de tekst ‘Oberkommando der Wehrmacht’ 

/ x / Geprüft / x’] staan op de achterzijde. De bruine sluitstrook dient ter versteviging. Op de voorzijde 

links onder censor potlood handschriften.   

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

 

 
Hongarije organiseert Hunfilex in maart-april 2022 
 
Ter gelegenheid van haar 100e  verjaardag houdt de Hongaarse 

Federatie (MABEOSZ) van 31 maart tot en met 3 april 2022 

een gespecialiseerde wereld-postzegeltentoonstelling in 'The 

Whale' in Boedapest. De tentoonstelling is aangewezen als 

HUNFILEX 2022. 

De tentoonstelling krijgt vier competitieve klassen – 

traditioneel, postgeschiedenis, thematiek en literatuur – met in 

totaal zo'n 1.600 kaders.  
De tentoonstelling is voorlopig beschermheerschap verleend 

door de FIP, onder voorbehoud van bevestiging op het 

volgende FIP-congres, dat momenteel op 10 november 2020 

in Jakarta zal worden gehouden. 

https://postcensuur.nl/
https://fepanews.com/hungary-will-hold-an-international-exhibition-in-march-april-2022/
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Dit is de eerste wereldzegeltentoonstelling die in Boedapest wordt gehouden sinds de tentoonstelling in 

1971 ter herdenking van de 100e  

verjaardag van de eerste Hongaarse 

postzegel.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 P.J. van Krieken kregen wij de onderstaande vraag 

toegezonden: 

 

LS 

  

misschien kunt u mij verder helpen? 

ik kan deze postzegel( 16 maal dezelfde afbeelding) nergens 

“”thuisbrengen” behalve dat het de zegel betreft uit het jaar 1988( 

200 jaar Australië) 

zou het kunnen zijn dat het een persoonlijke zegel is maar dan mis ik 

wel de frankeerwaarde   een 1 of guldens dan wel euro 

  

met vr grt peter v krieken 

  

 

 

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 

uw reacties 
 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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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
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