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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  
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Bondsbureau  
 

Het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek zijn gesloten vanwege de kerstperiode van 23 december t/m 

11 januari. Woensdag 12 januari zijn wij u weer graag van dienst. Het bestuur en 

haar/zijn medewerkers wensen u allen fijne feestdagen en een gezond en 

filatelistisch 2022. 

 

Vanwege aangepaste openingstijden adviseren wij u eerst vooraf te bellen om een afspraak te maken. 

Openingstijden Bondsbureau KNBF te Houten: 

 

Vanaf januari is het Bondsbureau geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 

9.30 uur tot 16.00 uur.  

 

De bibliotheek is geopend op woensdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Graag van te 

voren bellen om een afspraak te maken. Bij binnenkomst mondkapje en QR-code 

tonen.  

Nieuw in de KNBF-bibliotheek: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaargang 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    december  2021 

http://www.knbf.nl/
http://www.knbf.nl/
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• Jurgen Hettinger: Handbuch Deutsches Reich Zusammendrucke – 753 pag 

• Heinz Wewer: Abgereist, ohne Angabe der Adresse – 332 pag 

• Heinz Wewer: Postalische Zeugnisse zur deutschen Besatzungsherrschaft im Protektorat 

Bohmen und Mahren – 205 pag 

• Heinz Wewer: Spuren des Terrors Postalische Zeugnisse zum Shystem der deutschen 

Konzentrationslager – 314 pag 

• Heinz Wewer: Spuren der  Vernichtung  Staqtionen der “Endlosung” im zeugnis postalischer 

Dokumente  - 229 pag 

• Lars Engelbrecht: Postal Stationery of Denmark 1871 – 1905 part 1: 417 pag 

• Lars Engelbrecht: Postal Stationery of Denmark 1871 – 1905 part 2: 430 pag 

• P. Clark Souers: Greek wars 1897 – 1922 Forgeries: 85 pag 

• Peter Feuser: Zwanzig Jahre Bleisulfidskandal 2000 – 2020: 79 pag 

• Seija Rutta Laakso: Collecting and Exhibiting picture cards:  256 pag 

• Hodobay postai: Hongaarse briefkaart catalogus met alle afbeeldingen: 326 pag 

 

Verkregen  uit schenking: 

• Skipton & Michalove: Postal Censorship in Imperial Russia – 2 delen i casette: 466 pag 

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 

030 3075469 of via de mail bibliotheek@knbf.nl of info@knbf.nl 

 
 
Nieuwsbrief een keer 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’.  

 
 
Boekbespreking:  
 
Titel: Michel - Mittelmeerländer 2021/2022 

 

Dit is het 9e deel van de 16-delige reeks Europa catalogi waarin, in alfabetische volgorde, de volgende 

landen worden behandeld; Gibraltar, Malta, Turkije, Turks-Cyprus en Cyprus (Zypern). Behalve dat, 

uiteraard zou ik bijna zeggen, alle nieuwe uitgaven variërend van november 2020 ( Turks-Cyprus) tot 

maart 2021 (Turkei) zijn opgenomen zijn er weer een aantal nieuwe kleuren illustraties toegevoegd. 

Vooral bij de Turkse zegels voorzien van een overdruk is, wat dat betreft, een inhaal slag gemaakt. 

Verder is de gehele catalogus redactioneel doorgespit op "errors" en onduidelijkheden. Alle prijzen zijn 

weer eens tegen het licht gehouden en aangepast aan de huidige markt. Dit resulteerde onder andere in 

aardige prijsstijgingen bij divers veldpostzegels, in gebruikte conditie, van Malta. 

Ook bij Gibraltar zijn prijzen omhoog bijgesteld en bij Turkije blijken er een tweetal 

"Zwangzuslachsmarken" in een tweede, nogal afwijkende, druk verschenen te zijn. Deze twee 

"nieuwelingen", Michel 183 en 184, zijn ook opgenomen.  

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:bibliotheek@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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Natuurlijk ontbreken de diverse overzichten en tabellen (jaargangwaarderingen, blokuitgaven, 

langlopende series en overzichten van de postzegelboekjes (inclusief 

schematische weergaven van de "Heftchenblätter")), etc. hier niet. 

Behalve de gewone postzegels worden ook de verschillende "back of 

the book" uitgaven, zoals de dienst-, port- en luchtpostzegels, automaat 

stroken/labels enz. vermeld, beschreven en geprijsd. 

Afijn, wederom uitgevoerd met een harde kaft en met 672 pagina's 

waarin een kleine 8000 meest mooie en frisse kleurenafbeeldingen zijn 

te bewonderen plus een dikke 32.000 prijswaarderingen , waarmee we 

ons weer lekker rijk kunnen rekenen, hebben we er weer een aardige en 

betrouwbare catalogus erbij. 

(Henk P. Burgman (AIJP) 

 

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

672 

Illustraties: Kleur - "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-

3-95402-359-2 - Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH - Prijs: € 

52,00 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  

 

 

Kastelen van Tunesië: 
 
Op 10 september 2021 gaf de Tunesische Post een viertal zegels uit, gewijd aan de vier beroemdste 

kastelen van het land. Het postzegeluitgifteprogramma voor het jaar 2021 bevat 34 postzegels gewijd 

aan verschillende politieke, sportieve en culturele evenementen en thema's om het bewustzijn van het 

erfgoed, de beschaving, de natuurlijke en toeristische rijkdom van Tunesië te vergroten.In de serie Forts 

de Tunisie verschenen zegels met de afbeeldingen van: Fort de Tabarka – Fort de Kélibia - Fort de 

Hammamet - Fort de MahdiaPostzegels en andere filatelistische producten worden geproduceerd als 

onderdeel van de verbetering van het nationale erfgoed en de ontwikkeling van het cultureel toerisme. 

Ze zijn vanaf vrijdag 10 september 2021 te koop in alle postkantoren en via internet via de website van 

www.e-stamps.poste.tn . 

 

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
http://www.e-stamps.poste.tn/
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Hammamet: Gelegen ten westen van de medina van Hammamet, de Kasbah van Hammamet, of het 

fort (Fort van Hammamet), is een van de vele militaire vestingwerken verspreid langs de Tunesische 

kust om de kust te verdedigen. Het fort van Hammamet werd in de 

negende eeuw gebouwd door de Aghlabids, de bewoners van die 

tijd. Specialisten herstelden dit fort meerdere keren in de 

middeleeuwen om onophoudelijke piratenaanvallen het hoofd te 

bieden. Rond 1463 tijdens het bewind van prins Hafsid Othman 

werd de Kasbah uitgebreid gerestaureerd en uitgebreid om te dienen 

als de residentie van de gouverneur van de stad. 

Aan het einde van de zestiende eeuw namen de Ottomanen het 

stadje in en verbouwden de Kasbah aanzienlijk aan om het aan te 

passen aan vuurwapens. Na de verovering werd het fort van 

Hammamet gekoloniseerd door de Ottomanen en werd de 

Hammametiaanse bevolking gedegradeerd naar de achtergrond 

voor het verschijnen van de Kuroughlis uit gemengde huwelijken 

tussen Turken en Hammametoise vrouwen. In de 19e eeuw werden 

ongeveer twintig groot-kaliber kanonnen geïnstalleerd. 

Uiteindelijk veranderden de bezetters het monument in barakken 

na de oprichting van het Franse protectoraat in Tunesië in 1881.  

Tabarka: Het Genuese Fort van Tabarka, waar kortgeleden een 

begin werd gemaakt met de opnames van een Tunesisch-Italiaanse 

documentairefilm, gericht op het promoten van dit kostbare 

toeristische monument en de hele regio Tabarka, in Jendouba. een 

documentaire, die de tijd tussen 1544 en 1741 volgt, zal 

terugkeren naar de geschiedenis van dit monument om het beter 

te promoten en het deel zijn op de UNESCO-werelderfgoedlijst te 

ondersteunen, waarvan de uitwerking in 2018 begon door de 

gemeente Tabarka, in samenwerking met vijf Italiaanse en 

Spaanse gemeenten. Het Genuese Fort van Tabarka, daterend uit 

de 16e  eeuw, domineert de oude haven van de stad. Dit fort is 

gebouwd door zeelieden uit de Italiaanse stad Genua op een oud 

eilandje dat nu aan het land is bevestigd. Het fort heropende kort 

in 2016 na 30 jaar sluiting en sloot daarna weer.                                                     

Kélibia: Het fort van Kélibia is een citadel uit de 16e eeuw gelegen 

op een rotsachtig voorgebergte van 150 meter hoog dat de 

Middellandse Zee domineert en de stad Kélibia1 in het gouvernement 

Nabeul,aan de noordoostkust van het Tunesische  schiereiland Cap 

Bon.  Aangezien het fort onderdelen uit de Romeinse tijd herbergt, 

werd het grootste deel van het werk waarschijnlijk rond de 1e  eeuw 

gebouwd.  Het gebouw omgeven door een muur versterkt door 

vierkante torens is toegankelijk via een deur verdedigd door een 

schans. Wat waarschijnlijk een oude Byzantijnse kapel met drie 

beuken is, herbergt een tentoonstelling van verschillende documenten 

en verslagen met betrekking tot het Fort. Overblijfselen van militaire 

installaties, een oratorium en Ottomaanse bekkens voltooien het geheel. . 

Mahdia: Borj El Kebir  ook wel  Kasbah genoemd,was een Ottomaanse militaire vesting uit de zestiende  

eeuw gelegen op het schiereiland  Mahdia, in   Tunesië.   Het fort werd gebouwd in de 16e eeuw in 

opdracht van Abu Abdallah Mohamed Pasha, na het vertrek van de Spanjaarden,  op de plaats van een 

oud Fatimidpaleis. Het fort rust op een vierhoekig plan dat later is voorzien van hoekbastions.  Het is 

omgeven door een krachtige muur, oorspronkelijk met een enkele ingang (na de herplaatsing voor 

gevangenis-gebruik werd een andere toegang gebouwd in de negentiende eeuw.     De hoofdingang geeft 

via een gewelfde en schuine doorgang toegang tot een binnenplaats waarop kamers uitkijken. Op de 

zuidoostelijke hoek van deze binnenplaats is een eerder gebouwd oratorium gebouwd dat is opgeslagen 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9libia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_K%C3%A9libia#cite_note-A-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Nabeul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Nabeul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Bon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Bon
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_K%C3%A9libia#cite_note-A-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kasbah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortification
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahdia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatimides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muraille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oratoire_(%C3%A9difice_religieux)
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en geïntegreerd in het gebouw. De loopbrug, omgebouwd tot een terras, geeft een panoramisch uitzicht 

op de medina, de zee-begraafplaats, het bekken van de oude havenen  Kaap-Afrika.            

(Frans Haverschmidt – 210911). 

 

 

Postzegelvel Digi Art 
 

Met de uitgifte Digi Art geeft PostNL als eerste postbedrijf ter wereld een postzegelvel uit waarvan 

het ontwerp is gemaakt door een computeralgoritme. Het postzegelvel Digi Art telt 5 verschillende 

persoonlijke postzegels die zijn ontworpen door een algoritme op basis van een collectie met zo’n 1.500 

postzegels uit de periode 1852-1920. 

Het postzegelvel Digi Art telt 5 verschillende postzegels in 5 verschillende ontwerpen. Op de 5 

postzegels zijn 5 unieke door de computer gegenereerde postzegels afgebeeld, tegen een donkere 

achtergrond. De 5 afgebeelde postzegels zien er op het eerste gezicht uit alsof ze ooit zijn uitgegeven, 

maar schijn bedriegt. Ze hebben weliswaar het voorkomen van klassieke postzegels, maar ze zijn dat 

niet.  Alle elementen komen vertrouwd voor, zoals een dragende afbeelding in het midden met een 

omlijsting, een strook onderaan voor tekst, ornamenten in de hoeken en een kader met perforaties – en 

toch is alles anders dan de postzegels die we kennen uit de periode 1852-1920. 

Op de velrand, die ontworpen is door grafisch ontwerper Sandra Smulders, zijn 10 oude Nederlandse 

postzegels afgebeeld. Het betreft van links naar rechts de postzegels Koning Willem III 5 cent (1864), 

Cijferzegel ½ cent (1876), Koningin Wilhelmina 20 cent (1899), Koning Willem III 7½ cent (1872), 

Postbewijszegel 4 gulden (1884), Cijferzegel 2 cent (1876), Cijferzegel 1½ cent (1899), Jubileumzegel 

100 jaar onafhankelijkheid 12½ cent (1913), Inhuldigingszegel Koningin Wilhelmina 1 gulden (1898) 

en Michiel de Ruyter 1 cent (1907). 

De persoonlijke postzegels Digi Art zijn het geesteskind van Tim Ottens, data-scientist bij het team 

Analytics & Decision Support van PostNL. Ottens bracht het idee in tijdens een hacktimeproject: tijd 

die hij en zijn collega’s mogen besteden aan innovaties zonder een directe relatie met hun eigen werk. 

Het resultaat beviel zo goed en de postzegelcollega’s bij PostNL waren zo enthousiast, dat tot de uitgifte 

van het postzegelvel Digi Art werd besloten. Bij de totstandkoming werkte Ottens samen met Ying Yu, 

data-engineer bij PostNL, om het computeralgoritme te leren nieuwe postzegels te ontwerpen. 

Het ontwerp van het postzegelvel  is gemaakt door grafisch ontwerper Sandra Smulders uit Gouda. 

(PostNL – 211029) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_ronde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_marin_de_Mahdia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap_Afrique_(Tunisie)
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Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (4)     
 

Bij sommige bijzondere afbeeldingen kan het gebeuren dat de waargenomen beelden spontaan wisselen 

of bewegen. Het oog is dan niet meer stil te krijgen en er is snel sprake van een flip-flop- of kiepeffect. 

Dit zogenoemde kiepeffect kan door bepaalde perspectivische lijnen in de voorstelling sterk 

geaccentueerd worden. Slechts een enkele afleiding in het kijken naar een ruimtelijke voorstelling in de 

afbeelding geeft al snel een ander plaatje te zien. In afgebeelde voorstellingen op postzegels zijn enkele 

veel voorkomende “boven of onder” verschijnselen weergegeven. Met enige regelmaat worden 

dergelijke bijzondere ontwerpen ook gebruikt als illustratie in boeken, publicaties en tijdschriften en bij 

reclamematerialen. Omdat het boven-onder verschijnsel verrassende effecten oproept maken ook 

ontwerpers van postzegels gebruik van deze fascinerende optische grapjes. Meerdere ontwerpen geven 

een selectie van optische verschijnselen op postzegels uit de postzegelcollecties van Optische 

Fenomenen. Binnen het verzamelthema optische fenomenen op postzegels zijn er meerdere geldige 

postzegels ontworpen en in de handel gebracht. Op bijvoorbeeld de postzegel uit Uruquay is de 

voorstelling volledig omkeerbaar. Toch is er voor de oplettende verzamelaars een heel klein verschil te 

ontdekken. Slechts een jaartal en de naam van de ontwerper verraden het verschil. Ook de postzegels 

met een klein stapeltjes kubussen zorgen voor verrassingen. Door het geringe aantal kubussen en de 

donkere vlakken treedt het kiepeffect niet direct op en moet de kijker wat oefenen. Op de postzegel van 

Finland is er zelfs sprake van verschillende kiepeffecten. Ook Josef Albers heeft in zijn kunstzinnige 

ontwerpen veelvuldig gebruik gemaakt van dit optische beeldeffect. In de serie Bauhaus ontwierp hij 

een postzegel met een sterk wisselend effect in een boven-onder voorstelling. Een perspectivische 

verwisseling is goed zichtbaar in de ruimtelijke voorstelling op de postzegel van Syrië. Het op deze 

manier verzamelen van postzegels geeft een extra visuele dimensie aan een zegelcollectie. 

 

Jan M. Broeders, 211114 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optischefenomenen.nl/
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Hertogpost 2021: 
 
Nog even en het is zover. HERTOGPOST 2021 opent haar deuren voor alle postzegelverzamelaars in 

’s-Hertogenbosch op 16 t/m 18 december 2021 in de Brabanthallen.  

Speciale verzamelingen van postzegelverzamelaars worden tentoongesteld, die onder andere betrekking 

hebben op het thema “Herwonnen Vrijheid 1940 – 1945”.  Ook het aanbod van exposanten en 

standhouders is breed te noemen. Elke bezoeker heeft als postzegelverzamelaar een zeer ruime keuze in 

het aanbod.    Er zal een gratis touringcar rijden voor bezoekers van HERTOGPOST, drie dagen lang 

van het centraal station ’s-Hertogenbosch naar de Brabanthallen en terug. 

N.B.:  16 – 17 – 18 december 2021 - HERTOGPOST 2021 – Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.  

• Nationale postzegeltentoonstelling 

• Internationale handelarenshow 

• KNBF – Jo Toussaint Toernooi 

• Expositie & lezingen Holocaust WOII 

• Herwonnen Vrijheid 1940-1945 

• Bijzondere schatkamer Hertogpost 

• Diverse jeugdactiviteiten 

 

Exposeren op Hertogpost 2021?  Interesse in een stand?  

Neem contact op:  
info@hertogpost-event.nl   - www.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 

 

Hierbij ingesloten treft u de verwijzing aan naar de FilaVlog 

van Jeffrey Groeneveld, welke deze keer een heel bijzondere 

bijdrage heeft over HERTOGPOST 2021. Klik op de link en u 

wordt meteen doorgeleid naar de desbetreffende website. 

https://www.youtube.com/watch?v=fF20Elihxdk 

mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.hertogpost-event.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=fF20Elihxdk
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N.B.: Naar aanleiding van de persconferentie van premier Marc Rutte vrijdagavond 26 november 

2021, kunnen we u het volgende mededelen. 

HERTOGPOST 2021 gaat door, ondanks de aangescherpte coronamaatregels. 

  

In overleg met Libéma/Brabanthallen hebben we alles getoetst aan de nieuwe aangescherpte 

coronamaatregels. 

* Ons evenement vindt overdag plaats en eindigt elke dag uiterlijk om 16:00u.  

* We hebben de eindtijd van de donderdag en vrijdag aangepast vanwege de nieuwe coronamaatregels.  

* We hebben voldoende ruimte beschikbaar in de evenementenhal, waar we de 1,5 meter kunnen 

waarborgen.  

* De zaal is groot 9.200 m2, dus ook qua bezoekers aantallen zit dat wel goed. 

* We zien toe op controle van de QR code, het dragen van mondkapjes en de 1,5 meter maatregel enz. 

enz. 

  

Daarnaast dienen we helaas het Palmares en het diner, welke gepland waren op de vrijdagavond te 

annuleren. Deze activiteit is niet meer toegestaan in de avond, vanwege de nieuwe aangescherpte 

coronamaatregels. Mocht binnen tweeënhalve week er iets veranderen qua coronamaatregels, dan 

komen wij daar zeker op terug.  

Het NVPH Borreluurtje op de donderdagmiddag gaat wel door. Deze wordt georganiseerd in de 

Carrousel Bar van de Brabanthallen van 16:00u t/m 17:00u. 

  

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar HERTOGPOST 2021. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Teurlings 

 

 

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (80) 
Over kwaliteit en verzamelwaardigheid. 
 
Het is u wellicht niet ontgaan dat schrijver dezes altijd met grote argwaan kijkt naar de massaproducties 

van de ‘agencies’ die de postzegeluitgifte van vele landen met een beperkt eigen postverkeer hebben 

overgenomen. Berucht waren indertijd de sjeikdommen (de “roofstaten”) aan de Perzische Golf tot ze 

in 1971 werden samengevoegd onder de naam ‘Verenigde Arabische Emiraten’ (UAE). De 

postzegelproductie van de afzonderlijke sjeikdommen stopte kort daarna. Materiaal uit de roofstaten 

werd door de FIP verboden in tentoonstellingscollecties. Er zijn echter talloze andere landen bij 

gekomen waar het produceren van postzegels slechts zijdelings iets of zelfs helemaal niets te maken 

heeft met postverkeer, maar des te meer gericht is op de verkoop aan verzamelaars. Veelal wordt de 

productie van de zegels uitbesteed aan ‘agencies’, agentschappen dus die het moeten hebben van de 

verkoop onder het motto ‘hoe meer hoe beter’.  Aangezien de verzamelaars vooral in de westerse wereld 

wonen vinden we vaak afbeeldingen op de zegels die 

in de belangstellingssfeer van deze verzamelaars 

liggen. Gevolg is wel vaak dat de afbeeldingen en 

teksten op de zegels totaal niks meer te maken 

hebben met het land van uitgifte. De meer 

gevorderde thematische verzamelaars zoeken 

evenwel naar materiaal dat  een relatie heeft met het 

land van uitgifte en dat scoort ook veel beter. De 

herkomst is in feite een eerste kwaliteitskenmerk.  

Even terug naar de roofstaten. Onlangs stuitte ik op 

enkele zegels van het staatje Umm-al-Qiwain (Fig. 

80-1 en 80-2). Na wat speurwerk op internet bleken 

de zegels voor te komen in diverse stelletjes van drie 

en daardoor is de ontbrekende naam van het land op 

de eerste zegel niet zo moeilijk te raden. De zegel draag het onderschrift ‘Christmas’ maar het betreft 

het portret van Dante Alighieri, kopie – inclusief een scheur in het stucwerk - van een fresco in het 

Fig. 80-1  en Fig. 80-2 
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Vaticaan geschilderd door Raphaël. De series van drie hebben als thema de ‘La Divina Comedia’, het 

bekendste werk van Dante. De relatie van Umm-al-Qiwain met Dante en de Divina Comedia is nul 

komma nul. En de eerste zegel is nog in meerdere opzichten bijzonder: 1. Het is eigenlijk ondenkbaar 

dat een islamitisch land een kerstzegel uitgeeft en de producent (agency) heeft misschien daarom de 

landsnaam wel weggelaten – om problemen met de machthebbers te voorkomen. 2. De naam van het 

land en een frankeerwaarde ontbreken, dus het is helemaal geen postzegel, maar wordt wel als zodanig 

verkocht.  

Equatoriaal Guinee geeft astronomische aantallen zegels en velletjes uit. Daar zitten ook wel Afrikaanse 

onderwerpen tussen, maar de meeste zegels hebben totaal geen 

relatie met het land. In een over enkele jaren gespreide serie over 

de ‘veroveraars van de zeeën – van zeil tot stoom)’ zien we een 

Frans zeilschip vast of bijna vast zitten in een barre ijswereld aan 

de rand van Antarctica.  (Fig. 80-3) De reis werd overigens niet 

afgebroken door het ijs, maar door scheurbuik onder de 

bemanning. Al deze feiten hebben 

totaal niets te maken met Equatoriaal 

Guinee  (een voormalige Spaanse 

kolonie) en het is ook niet erg logisch dat deze enorme zegel (90 x 57 mm) bestemd is voor ‘correo 

aereo’ (piepklein aangebracht langs de linker rand), oftewel luchtpost. Om te voorkomen dat iemand dat 

toch eens zou proberen is het velletje al afgestempeld met golflijnen, maar die golfjes hebben uiteraard 

niets te maken met de ‘Golf van Guinee’ waar de staat aan grenst. Een misplaatst velletje dus. 

(Sjoerd Bangma) 

 

 

Cerkniško jezero 
 
De Cerkniško jezero ( Duits: Zirknitzer See ) ligt in het zuidwesten van Slovenië , in het zuidelijke deel 

van het Cerkniško -bekken. Het meer is een periodiek waterlichaam (of kwelmeer), dat een oppervlakte 

heeft van 26 km² tot 38 

km² wanneer het karstbekken on-

der water staat . Met een lengte van 

10,5 km en een breedte van 4,7 km 

is dit het grootste meer van 

Slovenië. Het is ook de grootste in 

zijn soort ter wereld. De maximale 

diepte is ongeveer 10 m.  De naam 

is afgeleid van het nabijgelegen 

dorp Cerknica. Het Cerknica 

kwelmeer (Cerkniško jezero) 

maakt deel uit van het Notranjsko Regional Park en is een unieke ervaring.  Er zijn veel verschillende 

vogelsoorten te bewonderen, het is een prachtige natuur.  Het dorp Dolenje Jezero spiegels zich in het 

meer. Het gebied Cerniško jezero met het kwelmeer verandert elk seizoen van vorm. De ene keer is het 

bevroren, de andere keer kan men er vissen, 

het omliggende land wordt dan een grote 

weide. Het meer werd  beroemd door de 

beschrijvingen en interpretaties van 

Valvasor van de complexe processen die 

betrokken zijn bij uitdroging.  Naast de 

interessante vormen op het gebied van karst-hydrologie, is het meer het leefgebied van vele planten- en 

diersoorten. Een compleet model van het meer en het infiltratiesysteem wordt gereproduceerd in het 

Muzejskihram-museum.  

    

Fig. 80-3 

Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. In 
het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een 

hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied. De grootte van 
het debiet wordt gemodelleerd met de wet van Darcy, waarin 

de doorlatendheid van de materialen een rol speelt. Kwel kan zich afspelen 
over afstanden van enkele meters tot vele kilometers. Kwelwater 

vormt bronnen. In een modern ontwaterd gebied wordt kwelwater meestal 
weggevangen in sloten voordat het in het maaiveld aan de oppervlakte treedt. 

Dit is een van de oorzaken van verdroging van de natuur. Kwel heeft vaak 
een bijzondere waterkwaliteit. Vooral diepe kwelstromen die eeuwenlang 
door de bodem hebben gestroomd, zijn zuurstof- en voedselarm en vaak 

kalk- en ijzerhoudend. Dit leidt tot bijzondere flora. Een plant 
als waterviolier geldt als kwelindicator. 

 

Karst is  terrein met kenmerkende hydrologie en landvormen 
die ontstaan door een combinatie van hoge oplosbaarheid in 

gesteente en goed ontwikkelde secundaire (breuk) 
porositeit. Dergelijke gebieden worden gekenmerkt door 

zinkende beekjes, grotten, ingesloten depressies, gegroefde 
rotspartijen en grote bronnen. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache&usg=ALkJrhhfmIK5Qw-rnbvz5QAJ6PiazSRETg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Slowenien&usg=ALkJrhh7goKyz4xQwrC1QV-qpuSBKbnskw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Intermittierendes_Gew%25C3%25A4sser&usg=ALkJrhiQR1Ebwhsr0fEa1scDuqvYHXav6g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Karst&usg=ALkJrhgKPgGLZHVCLLJUppsv6p7xKq0FWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Karst&usg=ALkJrhgKPgGLZHVCLLJUppsv6p7xKq0FWA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.nl&sl=de&sp=nmt4&u=https://de.m.wikipedia.org/wiki/Cerknica&usg=ALkJrhg5WGbR8JSwYltooh75BCq165yVBg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Debiet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Darcy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doorlatendheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bron_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloot_(watergang)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdroging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkwaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenleven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterviolier


 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 10 
 

Vanaf de berg Slivnica (1114 m) is er een prachtig uitzicht over de wijde omgeving rond Cerknica en 

het Cerknica kwelmeer. Men kan wandelen naar de Križna gora (857 m), waar een kruiswegstatie te 

zien is, of naar de berg Snežnik (1796 m). In het 

landschapspark Rakov Škocjan is sprake van 

ongerepte natuur en het is mogelijk  een tocht rond 

het meer te maken. De meest bekende karstvormen  

zijn druipsteen-grotten. De grot van Adelsberg en 

de hoogten van Škocjanske-jame, zijn de meest 

bekende grotten in Slovenië.  

Op 28 september 2018, gaf de Sloveense Post een 

blokje uit met een afbeelding van Cerkniško jezero, 

met een nominale waarde van € 1,30.  Het blokje 

maakte deel uit van een serie van blokjes, in 2017 

en 2018,  gewijd aan het Sloveense landschap.  

Op het tweede blokje (nominale waarde € 1,20) is 

het meer afgebeeld in het zomerseizoen. Het water 

dat in het voorjaarsseizoen door het smelten van de 

sneeuw, door de grotten en holle ruimten in het 

meer is gestroomd, zakt door de gaten in de bodem weg, zoals te zien 

op dit blokje.  

De bodem van het 

meer valt vrijwel 

geheel droog, er 

komt vrijwel geen nieuw water meer bij en de 

modderige boden van het meer groeit grotendeels 

dicht met gras, dat door koeien en ander vee 

smakelijk wordt gemaaid. In de herfst begint de 

jaarlijkse cyclus van voor af aan, met nieuwe 

regen. Vreemd is wel de visrijkdom in het meer. 

Bij het opdrogen van het meer verdwijnen ze, en 

komen terug met het water. Een enkele keer komt 

het voor dat het meer het hele jaar gevuld blijft met 

water, voor de laatste keer in 1834. In 2002 werden 

222 vierkante kilometer van het gebied tot 

regionaal park verklaard, mede vanwege de grote 

verscheidenheid aan planten en dieren.                     

(Frans Haverschmidt – 191215) 

 

Stempels:  
 
Stempels kunnen een verrijking zijn voor uw verzameling. In dit artikeltje ziet u een aantal (Duitse) 

voorbeelden van zeer illustratieve en leuke stempels. 
In het voorjaar vieren we  het Pasen, en het voorbeeldstempel  van het ‘Osterhasenbüro der Deutschen 

Post’ uit ‘Ostereistedt’ is een voorbeeld van de manieren waarop Deutsche Post met stempels en zegels 

een stimulans geeft aan 

thematische en andere 

verzamelaars en, in dit specifieke 

voorbeeld wellicht ook aan 

jeugdfilatie. De Post heeft ook nog 

een speciaal postkantoor ingericht 

(in Ostereistedt). Kinderen 

kunnentekeningen, kaarten, 

brieven en foto’s inzenden aan de 

Paashaas (Osterhase). De 

Paashaas beantwoordt de jeugdige inzenders met een brief en een verrassing.  
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Met de Kerstman heeft Deutsche Post eenzelfde afspraak gemaakt. Brieven en kaarten en natuurlijk 

wensen kunnen naar 

Himmelspfort  worden gestuurd. 

De Kerstman zorgt voor een 

antwoord. 

En ook Sinterklaas, in dit geval 

Sankt Nikolaus is bereikbaar 

via de Post, in Nikolausdorf en 

in meerdere plaatsen, die de 

naam van onze eigen Sint in 

hun naam hebben.  Alhoewel Sankt Nikolaus in Duitsland vaak meer in verband wordt gebracht met 

de viering van Kerst.  

Voor Kerst zijn er ook meerdere adressen waar kinderen hun kerst (cadeautjes) wensen naartoe 

kunnen zenden, zoals naar 

Engelskirchen en 

Himmelpforten 

 
De Deutsche Post, maar ook 

andere postdirecties maken 

veelvuldig gebruik van speciale 

stempels. Het kan echt een 

verrijking zijn van uw 

verzameling.  

(Anna C. van der Maade – 201221) 

 

 

Censuur op Nederlandse brieven  (9)  
 
Nederlands Indië 1940 mei – 1942  maart. 

 

Op 3 september 1939 begint de tweede wereldoorlog. Op 10 mei 1940, met de Duitse inval, is het 

Koninkrijk der Nederlanden, waarvan Nederlands Indië deel uitmaakte, betrokken bij de oorlog. In de 

kolonie Nederlands Indië wordt de Staat van Beleg afgekondigd; dit omvatte onder meer censuur op het 

postverkeer. De postcensuur is richt zich op; 

1. politieke controle; op informatie, nuttig voor de vijand. Of informatie van nut over de vijand. 

2. economische schade; informatie over schadelijke transacties voor het land  (censuurstempel waarin 

Ec.). 

3. deviezen;  de aanwezigheid van papieren van waarde, zoals aandelen, bankbiljetten, postzegels of 

dergelijke. (censuurstempel waarin DEV. Of Dev.) 

 

De censuurstroken bevatten onder meer teksten zoals;  

‘DOOR CENSUUR GEOPEND  /  DOOR CENSUUR GEOPEND’ , in keerdruk. 

‘CENSUUR  BATAVIA  /  CENSUUR  BATAVIA’ , in keerdruk.  

‘GEOPEND DOOR CENSUUR  /  DIBOEKA OLEH CENSUUR’ , in keerdruk.  

 

In de briefwisseling met Nederland over familie en bekenden en in de correspondentie van 

geïnterneerden, speelde het Rode Kruis in Geneve een belangrijke rol. In maart 1942 bezet Japan hel 

land en volgt Japanse censuur. 

Hieronder een aantal voorbeelden van brieven met censuur  van Nederlands Indië. 
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Afb 1; brief van Nederlands Indië naar USA, verzonden 13 augustus 1941   met censuur van Nederlands Indië. 

 

  
Afb 2; brief van Nederlands Indië naar USA, verzonden 16 augustus 1940 met censuur van Nederlands Indië. 

 

   
Afb 3; brief van Nederlands Indië naar Zwitserland (Rode Kruis), verzonden 12 november 1940 met censuur van 
Nederlands Indië. 

 

Nico Bader.    zie;   https://postcensuur.nl  
 

 

Stempelen bij de KNBF: 
 

U kunt velletjes en losse zegels laten afstempelen bij de KNBF. En maakt u eens gebruik van een power 

point presentatie bij uw verenigingsbijeenkomst. Het Audio Visueel Centrum van de KNBF  biedt 

voldoende lezingen aan om een verenigingsavond wat extra inhoud te geven. Zie link: 

https://www.knbf.nl/audio-visueel-centrum.   

https://postcensuur.nl/
https://www.knbf.nl/audio-visueel-centrum
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Voor vragen kunt u contact opnemen met het Bondsbureau via de mail: knbf@knbf.nl of telefonisch 

030 3075469   

 

 

Nieuwsbrief KNBF:  
 
Maandelijks zenden wij u de Nieuwsbrief van de KNBF (Koninklijke Nederlandse Bond van 

Filatelistenverenigingen).  

Om te voldoen aan de  privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG wet) hebben 

wij de verplichting alle abonnees toestemming te vragen voor het toesturen  van onze Nieuwsbrief. 

Wilt u de Nieuwsbrief blijven ontvangen, dan vragen wij u om onze mail te beantwoorden met uw 

akkoord. 

 

N.B: Ontvangen wij geen reactie van u, dan mogen wij u helaas (vanaf 1 maart 2022) geen 

Nieuwsbrief meer sturen.                                        

Als u de Nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, beantwoordt u dan dit bericht, eventueel simpelweg door 

in de mail te kiezen voor ‘Beantwoorden’  en in het bericht te vermelden: 

 

“Ik wil de Nieuwsbrief van de K.N.B.F (Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-

verenigingen) ontvangen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Louis  Nobelen  ontvingen wij de volgende reactie n.a.v. het artikel van de heer Doggen 

over de NVPH catalogus:  

Op de eerste vraag van Jan Doggen kan ik aangeven, dat zegel 13 B ook al eerder is opgenomen. 

Vanaf tenminste 2011 is deze variant opgenomen in de NVPH catalogus. 

Het is dus geen plotselinge ‘ontdekking’. 

 

Mvgr,   Louis Nobelen 

 

Van de heer Jan Doggen ontvingen we deze link:  

 

Ik zat deze leuke (Engelstalige) video te bekijken over vervalsingen:  

https://www.youtube.com/watch?v=yatl83h0Ljo&t=560s en vroeg me af: 

 

Wat als ik een vervalsing heb die interessant/waardevol lijkt, maar ik deze zelf niet wil verzamelen - 

hoe verkoop ik deze (of geef hem weg) zonder het risico te lopen dat die als originele postzegel weer in 

uw reacties 
 

mailto:knbf@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
https://www.youtube.com/watch?v=yatl83h0Ljo&t=560s
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de handel komt? Het is prima dat een verzamelaar het als een vervalsing wil, maar niet als iemand het 

als echt wil verkopen. 

 

Van de heer Jan Bisschops het volgende: 

 
T.a.v. Jan Doggen, postzegels vinden op internet. Om een postzegel met colnect te zoeken: ga 

naar: https://colnect.com/nl/stamps/identify , upload de afbeelding van de zegel die je zoekt en je krijgt 

een aantal afbeeldingen te zien die er op lijken of het helemaal zijn. Klik op de juiste afbeelding en je 

krijgt een pagina met gegevens van de zegel, waaronder catalogusnummers en datum van uitgifte. Je 

kunt de afbeelding ook kopiëren en plakken, als uploaden te lastig is. 

  

Hartelijke groeten, 

Jan 
 

 

 

 

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

probleem voorleggen aan uw mede-verzamelaars?  Of wilt u zich aanmelden voor een (gratis) 

abonnement op de KNBF Nieuwsbrief ? 
 

Redactienieuwsbrief@knbf.nl 
 

 

 

 

En dan nog  - tot slot - de allerbeste wensen voor prettige feestdagen: 
 

 

 

 

https://colnect.com/nl/stamps/identify
mailto:Redactienieuwsbrief@knbf.nl

