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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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Boekbespreking:  
 
Titel: Michel - Berlin West 
Schwaneberger Verlag Gmbh, de uitgever van de Michel catalogi, is begonnen met het veroveren van 

de Engelstalige wereld. Althans dat is de gedachte achter deze uitgave. De bedoeling is dat ze de 

informatie uit de Duitsland catalogus willen omzetten in de Engelse taal om buiten Duitsland meer voet 

aan de grond te krijgen. Eerder brachten ze al een deel(tje) uit met de titel German Reich. Dit is dus nu 

het tweede deeltje in deze Engelstalige serie. In deze uitgave komen de zegels van West Berlijn aan bod. 

In een kleine 100 bladzijden vinden we alle postzegels en automaatboekjes, inclusief de daarin 

voorkomende samenhangende zegels, alsmede het enige via de automaat verkrijgbare frankeerlabel die 

in de periode september 1948 tot en met september 1990 zijn uitgegeven. De opbouw van de catalogus, 

evenals de lay-out en de nummering zijn gelijk als in de grote Duits talige broer, de "Michel 

Deutschland" catalogus. Bij het uitbrengen van deze catalogus is er wel gekeken naar het huidige 

prijspeil. Hierdoor kunnen de prijzen, meestal iets hoger, afwijken van de prijsstelling als in de 

voornoemde grote broer. In basis is er niets veranderd. De informatie is exact het zelfde, alleen dus in 

de Engelse taal, weergeven. Nieuwe uitgaven zijn er sinds de samenvoeging van Oost- en West-

Duitsland (1990) niet meer geweest. Dus ook op dat gebied zult u niet verrast worden. 
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Met een zuinige 96 pagina's aan informatie waarin meer dan 1200 afbeeldingen, en om en nabij de 5500 

prijsnoteringen terug te vinden zijn, is het toch wel een aardige uitgave geworden die voor een 

Engelstalige verzamelaar misschien wel nieuwe wegen opent.  
Ik heb toch nog wel een opmerking: Als je nu toch een "nieuwe" 

catalogus uitbrengt en je krijgt er een flinterdun boekje uit geperst, 

waarom dan niet de informatie, of een geselecteerde hoeveelheid 

informatie, uit de Deutschland-Spezial opgenomen waardoor de 

catalogus wat meer "body" krijgt en die de gevraagde winkelprijs wat 

meer rechtvaardigt. Maar dat verzuchtte ik eigenlijk ook al bij de 

bespreking van het eerste deeltje. Dan dus die prijs: € 29,80 voor een 

minuscule hoeveelheid informatie vind ik aan de hoge kans. Door iets 

meer dan het dubbele te investeren heb je heel Duitsland in een dikke 

catalogus in de boekenkast staan. Maar dat is dan wel weer in het Duits 

natuurlijk. 

Rest mij nog te vermelden dat dit deeltje is uitgevoerd met een harde 

kaft echter zonder leeslint(en). 

(Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 96 - Illustraties: Kleur - 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-318-9 - Uitgever: Schwaneberger Verlag 

GMBH - Prijs: € 29,80 Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag 

GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. - E-mail: 

cr@michel.de  - Web-site: www.michel.de  

 

 

Bondsbureau  
 

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

Het Bondsbureau is geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 16.00 uur.  

 

KNBF - Audio Visueel Centrum 

Het is nu een mooi moment om alvast na te denken over de volgende clubavond. Deze kunt u een 

gezellig en leerzaam filatelistisch tintje geven met een presentatie of lezing van het 

Audio Visueel Centrum (AVC). 

Een aantal lezingen is beschikbaar als Power Point presentatie, welke per e-mail (via 

We Transfer) wordt verstuurd. U kunt de presentatie op uw eigen pc opslaan tot het 

moment van gebruik. Daarnaast is een aantal lezingen op CD beschikbaar.  

Om de presentaties af te spelen heeft u nodig: een pc (evt. met CD speler), een beamer en een 

projectiescherm (of een witte muur). 

U kunt een lezing aanvragen via info@knbf.nl. De complete lijst met beschikbare lezingen kunt u vinden 

op www.knbf.nl (onder Diensten … Audio Visueel Centrum). 

 

KNBF Stempel Service 

Na sluiting van de postkantoren werd het voor filatelisten steeds lastiger om postzegels netjes te laten 

stempelen. De samenwerking tussen PostNL en KNBF heeft er toe geleid, dat PostNL een aantal 

werkzaamheden aan KNBF heeft overgedragen, zoals het op verzoek filatelistisch afstempelen van 

poststukken en het laten vervaardigen en beschikbaar stellen van (gelegenheids-)stempels. 

De afgelopen maanden hebben weer aan aantal speciale stempels het levenslicht gezien.  

Wilt u postzegels of een poststuk filatelistisch laten afstempelen, dan is dit mogelijk. Hier zijn geen 

kosten aan verbonden.   

Stuurt u dan de zegels of het poststuk naar KNBF, Nieuwe Schaft 23, 3991 AS  Houten. Wilt u ook een 

aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop insluiten voor de terugzending. 

 

 

 

 

mailto:cr@michel.de
http://www.michel.de/
mailto:info@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
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KNBF Bibliotheek|: 

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

een afspraak te maken.  

Nieuw in de KNBF-bibliotheek: 

 

• Kringloopwinkel hebbus de gouden postzegel – Joke Eikenaar – 125 pag 

• UNIVERSAL POSTAL UNION  75 anniversary – David H Silverstein – 250 

pag 

• De legeszegels van de Nederlandse gemeenten – Leo Knarren – 220 pag 

• The History & postal history of Japans wars – Keneth G. Clarj –  

 

Uit schenking verkregen: 

• Postgebied ober-Ost 

• Stadtpost der Hauptstadt Warschau 1915 – 1918  - Stefan Petriuk 

• Die dienststempel der interalliierten Komission im Oberschlesien 1920 – 1922 – Gunnar Gruber 

• Bekanntmachungen der internatonalen Kommission Schleswig – 1920 

• Journal Officiel Haute Silesie – 1920 - 1922 

 

Komt u ook eens langs in onze mooie bibliotheek waar u ook kunt snuffelen in een stapel doubletten, 

ongeveer 300 stuks. Er is ook een doubletten lijst die u kunt opvragen. 

 

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’.  

 
2019 Montpellier - 92e congres van de Franse federatie van filatelistische 
verenigingen 
 
Afgebeeld op de postzegel is de opera Comédie, gelegen op Place de la Comédie, en zijn terrassen die 

symbool staan voor de plaats. Het vignet 

(aanhangsel)  stelt de Fontein van de Drie 

Gratiën voor, symbolische godinnen van 

Montpellier. Het marmeren standbeeld 

bevindt zich nu in het operagebouw van 

Comédie. Het is geclassificeerd als een 

historisch monument. 

De gravure van de postzegel, nominaal € 1,05,  

is gemaakt door Sophie Beaujard, naar een 

foto van Andia Monasse.  

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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Het jaarlijkse Franse Philatelie Kampioenschap 2019, vond van 7 tot 10 juni 2019 plaats in Montpellier, 

in het Parc des Expositions.  De Filatelistische Vereniging van Montpellier en de Languedoc-Roussillon 

Philatelic Group hebben het 92ste Nationaal Congres te georganiseerd.   

Montpellier (de achtste stad van Frankrijk)  is een Zuid-

Franse stad, prefectuur van het departement Hérault en van de 

vroegere regio Languedoc-Roussillon. De stad ligt in een stedelijk gebied met 

ongeveer 550.000 inwoners, daarvan is Montpellier de belangrijkste stad. 

Montpellier zelf heeft circa 255.000 inwoners, waarvan 55.000 studenten zijn. 

In 1289 werd de universiteit van Montpellier opgericht, een van de oudste 

van Europa. 

Montpellier 

heeft een 

historisch stadscentrum met vele smalle 

straatjes met winkeltjes en veel 

bezienswaardigheden. Het belangrijkste 

plein in het centrum van Montpellier is 

Place de 

la 

Comédie. Hier zijn een aantal maal per week straatartiesten en 

muzikanten te vinden. In het midden ligt de Place de l'Oeuf, een ovaal 

pleintje op het eigenlijke plein. In het midden van dit ovale plein staat 

de fontein Trois Grâces, oftewel drie gratiën. Aan de Place de la 

Comédie ligt ook de Opéra Comédie. Het enorme aquaduct van Saint-

Clément welke ook wel Les Arceaux wordt genoemd is een geweldig 

bouwwerk. Het aquaduct is gebouwd in 1772 en heeft een lengte van 

maar liefst negen kilometer. Montpellier kent, een mediterraan klimaat. 

In de maanden juli en augustus is het er met temperaturen van ongeveer 30 °C warm. Het is dan 

kurkdroog in Montpellier en in de omgeving. De winters zijn nat en mild.              

(Frans Haverschmidt – 190707) 

 

 

Filatelistische aandacht voor: Anaglyf & Stereoscopie (3) 
 
Ook nu is het boekje uit Oostenrijk weer voorzien van een velletje met acht anaglyfenpostzegels en een 

3D-bril in het boekje. In hetzelfde jaar verscheen in Argentinië een bijzondere postzegel met een 

driedimensionale afbeelding van een meteoriet, die ooit is neergekomen op Argentijnse bodem. De zegel 

zelf maakt deel uit van het mooi ontworpen blokje met een kleurrijk beeld van de vallende meteoriet. 

Het geheel is uitgevoerd in een kartonnen omslag met het 3D-blokje en een 3D-anaglyfenbril. Voor 

liefhebbers van dinosauriërs en voor verzamelaars van 3D postzegels verscheen in 2008 wederom bij 

de Oostenrijkse Post het kleurrijke boekje “Saurier in 3D”. In dit compacte boekje heeft de ontwerper 

de fascinerende wereld van dinosauriërs ge-koppeld aan de magie van de driedimensionale filatelie. Het 

velletje in het boekje bevat acht verschillende anaglyfenpostzegels met elk de frankeerwaarde van € 

0,55. Ze zullen vermoedelijk zelden of nooit op een brief, een kaart of een pakketje zijn of worden 

geplakt. Voor de serie postzegels over het leven van de dinosauriërs heeft ook het postbedrijf van Zuid-

Afrika tien anaglyfenpostzegels laten ontwerpen en voor frankering verkocht. Sinds de vondst in 1858 

van het eerste nagenoeg complete skelet van een dinosauriër is er in Zuid-Afrika een fascinerende 

stroom aan ontdekkingen, informaties en afbeeldingen op gang gekomen. Elk deel of een compleet 

skelet van een dinosauriër heeft een hoge aantrekkingskracht op jong en oud. Het mysterie over de 

dinosauriërs geeft telkens inspiratie aan onderzoekers en wetenschappers en aan ontwerpers en 

tekenaars. Zij tekenen de meest bijzondere en bizarre complete uitvoeringen rondom gevonden skeletten 

en voegen een schat aan details en fantasiebeelden toe. De set van tien anaglyfenpostzegels bestaat uit 

een blokje van vier en een blokje van zes postzegels. Het geheel is gedrukt met de bekende 

zegelperforaties op twee grote vellen en wordt compleet geleverd met een bijbehorende anaglyfen-3D-

bril. 

 

(Jan M. Broeders -  220213 - Nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rault_(departement)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stedelijk_gebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Student
https://nl.wikipedia.org/wiki/1289
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fontein_der_Drie_Grati%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mediterraan_klimaat
http://www.optischefenomenen.nl/
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Winterstamps wordt Springstamps 
 
Springstamps is de nieuwe postzegelbeurs die wordt gehouden in Veenendaal in een luxe omgeving, 

in het Van der Valk Hotel aldaar. Er zijn een 35 tal stands met Nederlandse en buitenlandse 

postzegelhandelaren. De eerste editie was een succes met positieve reacties van zowel bezoekers als 

handelaren. Vanwege corona kon de beurs in 2021 niet doorgaan en dit jaar moest de beurs uitgesteld 

worden. De Corona-ontwikkelingen maken een beurs op vrijdag en zaterdag na Hemelvaart mogelijk. 

De luxe uitstraling bestaat uit voldoende zitjes met gemakkelijke stoelen, voortreffelijk binnenklimaat, 

uitstekende bar- en restaurantvoorzieningen, overdekt parkeren, gratis snelle wifi, goede verlichting en 

ventilatie. Toegang beurs: € 6,50 per dag waarbij inbegrepen: inpandig parkeren en onbeperkt koffie, 

thee, fris. Openingstijden: vrijdag 27 mei 10.00-18.00 uur en zaterdag 28 mei 10.00-17.00 uur. Adres: 

Van der Valk Hotel Veenendaal: Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal  

SYMPOSIUM Vrijdagavond 28 mei 19.30-22.00 uur, symposium ‘De mores in de filatelie, wat zijn de 

grenzen’. (na de beurs, toegang gratis). Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Tevoren aanmelden: 

pr@winterstamps.nl  (Jan Heijs). Uitstekend bereikbaar:  

Het moderne hotel is zeer centraal gelegen aan rijksweg A12 en op ongeveer een uur rijden van 

Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Lelystad, Zwolle, Hengelo, Eindhoven, Venlo, Breda, Emmerich, 

Cleve en Wesel. De bezoekers kunnen eenvoudig met trein of bus komen. Station Veenendaal-De 

Klomp (intercity) op acht minuten lopen of de bus van Amersfoort naar Rhenen via station Veenendaal-

Centrum en Veenendaal-De Klomp en dan is het twee minuten lopen. zal ieder jaar op een vast moment 

plaatsvinden: de vrijdag en zaterdag na Hemelvaart in Mei. Handelen is voorbehouden aan deelnemende 

handelaren. Voor meer informatie: www.winterstamps.nl Contact: secretaris@winterstamps.nl  

(Willem-Jan Leeflang) T: 06-24558742 

 

 

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (83) 

 
Veranderingen bij de frankeermachine en de codering op de brief. 

 

Dankzij mijn Zeeuwse netwerk  ontving ik tussen vele andere bruikbare stukken (waarvoor grote dank) 

een viertal brieven van eenzelfde afzender uit Middelburg naar een andere Zeeuwse bestemming uit de 

periode 2011-2017. Hiermee kunnen we enkele 

interessante wijzigingen in het Nederlandse 

postverkeer uit die periode illustreren.  
Alle brieven zijn gefrankeerd met een 

frankeermachine van fabrikant PB (Pitney-Bowes). 

Op de eerste brief, uit 2011, (Fig. 83-1a) is die 

frankering nog rood en de sorteercode (de PRIC) nog 

van het type met 16 mogelijke karakters (Fig. 83-1b). 

Om even uw herinnering op te frissen het volgende. 

SMK (SorteerMachine Klein) 04 van het sorteercentrum Rotterdam herkende met het 

Primaire softwareprogramma (P) zowel de 

postcode (4336 JA) als het huisnummer, in dit 

geval de laatste  drie cijfers (100) van een 

postbus. Ten behoeve van de verdere expeditie naar de geadresseerde onderging de brief 

(in Rotterdam) een tweede sortering, aangegeven door de letter I.  

In 2013 had de afzender nog dezelfde 

frankeermachine, maar de inkt was volgens 

voorschrift blauw geworden (Fig. 83-2a) en onderaan 

de brief stond een iets andere PRIC. In dezelfde 

sorteergang (te Rotterdam) was vóór de oude PRIC 

een code met ‘Sorteerinformatie’ geplaatst (Fig. 83-

2b) om de verdere sortering naar bestemming voor te 

bereiden. (In 2015 verdwijnt deze sorteerinformatie 

wegens overbodigheid weer voor postbusadressen, omdat post voor postbussen niet in 

bestellopen wordt verwerkt.) 

Fig. 83-1a 

Fig. 83-1b 

Fig. 83-2a 

mailto:pr@winterstamps.nl
mailto:secretaris@winterstamps.nl
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In 2017 is het postbedrijf (weer eens) van naam veranderd, de oude frankeermachine vervangen door 

een moderner (‘NetSet’) type en is 

informatie van de afzender 

versleuteld in een soort QR- code, 

die je als particulier niet kunt lezen. (Fig. 83-3a) Zonder verdere informatie op de 

enveloppe is de afzender desondanks wel te achterhalen door het aangegeven adres 

(4331GG 37). Om in aanmerking te komen voor korting waren de klanten van PostNL overigens al in 

2002 genoodzaakt om hun frankeermachine om te laten 

bouwen tot het ‘NetSet’ systeem of een nieuwe aan te 

schaffen.  
In februari 2017 is de PRIC verdwenen en komt de 

‘Sorteerregel’ er voor in de plaats. In de eerste maanden 

nog in een groot lettertype. (Fig. 83-3b). De meeste 

softwareprogramma’s voor de sortering worden 

inmiddels samengevat onder de letter C en andere 

aanduidingen van het sorteergebeuren worden schaars, maar hierop gaan we 

binnenkort nog wel verder in. 

De vierde brief (Fig. 83-4) is er een van A4-formaat en is gesorteerd in de opvolger van de SMG 

(SorteerMachine Groot), die bekend staat onder de aanduiding SMX, afgeleid van ‘eXtended’. Ook deze 

grotere stukken krijgen vanaf 

2017 een sorteerregel. Op deze 

brief is aangegeven dat hij machine X2 te Rotterdam is gepasseerd en dat die nogal wat 

moeite had het adres te 

lezen. De postcode werd pas herkend door 

het derde programma (T van tertiair) en 

het huisnummer moest door een 

‘operator’ op een videoscherm worden 

ontcijferd (letter v). Dit letterformaat (hier 

cursief) is inmiddels standaard. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(Sjoerd Bangma – 220219) 

 

 

Gräf & Stift: 
 

Het merk Gräf & Stift zal voor veel van onze lezers een 

grote onbekende zijn. De SP 8 is een luxe auto uit de jaren 

1930 van deze Oostenrijkse autofabrikant Gräf & Stift.  

 

De postzegel, uitgegeven op 20 januari 2021,  uit de serie 

"Autos" toont een Pullman sedan uit 1930. Dit model werd 

gebouwd van 1930 tot 1936 (in totaal 30 stuks) voor een 

prijs van 52000 shilling. De afgebeeldde auto werd 

gebruikt door algemeen directeur Josef Gräf.   

In 1896 richtten drie broers Gräf een autowerkplaats op in 

Wenen, het jaar daarop werd de eerste auto geproduceerd. In 1901 trad Wilhelm Stift toe tot het bedrijf 

Fig. 83-2b 

Fig. 83-3a 

Fig. 83-3b 

Fig. 83-4 
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als investeerder, dat daarna dus Gräf & Stift werd genoemd. De radiateur was versierd met een 

rechtopstaande leeuw, die deed denken aan de figuren op de Schemerl-

brug in Wenen. Gräf & Stift produceerde vooral grote limousines – 

zoals het voertuig waarin de troonopvolger Franz Ferdinand en zijn 

vrouw in 1914 werden doodgeschoten – en bussen, later ook 

bedrijfswagens. In 1971 nam Österreichische Automobil Fabriks-AG 

het bedrijf over, dat nu opereerde als ÖAF-Gräf & Stift AG, maar 

uiteindelijk werd overgenomen door de MAN Group.  

 

Slechts 30 eenheden van het full-size model SP 8 werden gebouwd van 

1930 tot 1936, gebaseerd op de serie SP 5 tot SP 7 met 6-cilinder motor. 

De 8-cilinder lijnmotor van de SP 8 met een cilinderinhoud van zes 

liter produceerde 120 pk en behaalde een snelheid tot 120 km/u.De 

afgebeelde auto overleefde de oorlog in ontmantelde staat op het fabrieksterrein, alleen het interieur 

moest in 1948 worden herbouwd. In 2005 nam de „Verein zur Förderung der historischen Fahrzeuge der 

Österreichischen Automobilfabriken“ de auto over. 

 

 

Vlinder uit Sumatra 
 
Op 13 mei 1948 schrijft Dpl. Sld. Hollanders vanuit Veldpostkantoor Medan naar zijn dochter Willie  

een felicitatie brief i.v.m. haar heilige communie. (afb 1) 

Hij stuurt een heuse gedroogde vlinder (afb 2) mee uit Sumatra met een gedicht dat eindigt op: 

Gedraag je altijd braaf en net.  

Want het leven is net als een vlinder. 

die een weg zoekt,  

door alles wat hem hindert. 

 

Het vertrekstempel is van KSB Pematangsiantar 18.5.48. Ned. Gezag. (SvL 100). (afb 3) 

 

   
Afb 1      Afb 2 
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Afb 3    

 

(Ton van der Meij (v/h A.A. van der Meij veilingen BV) – 220227).   

 

 

Gibraltar – 2022 jaar van de tijger: 

 

2022 is in China het Jaar van de Tijger, dat loopt van 1 februari 2022 tot 21 januari 2023. Meer 

specifiek is dit het jaar van de Watertijger. De Tijger is de derde van de 12-jarige cyclus van dieren die 

voorkomen in de Chinese dierenriem gerelateerd aan de Chinese kalender.  

De Tijger is de derde van alle dieren van de dierenriem. Volgens een mythe zei de Jade-keizer dat de 

orde zou worden bepaald door de volgorde waarin ze naar zijn partij kwamen. De Os vertrok de avond 

ervoor en was de eerste. Tiger kwam de volgende ochtend vroeg aan en werd tweede. Rat klom stiekem 

op Ox en sprong naar beneden toen hij de Jade Emperor zag. Ox en Tiger werden teruggeduwd naar de 

tweede en derde plaats. Ondanks zijn protesten kon Tiger alleen genoegen nemen met het feit dat hij de 

derde dierenriem was. De Tijger 

wordt ook geassocieerd met de 

Aardse Tak en de uren 3-5 in de 

ochtend. In termen van yin en 

yang is de Tijger yang. Tijgers 

zijn moedige en actieve mensen 

die houden van een goede 

uitdaging en avontuur in het 

leven. In de Chinese cultuur 

worden tijgers gezien als de 

bewaker van kinderen. Baby's en 

baby's dragen schoenen en 

hoeden met tijgerontwerpen om te beschermen tegen boze geesten. In combinatie met de hemelse 

stengels is er een 60-jarige calendrische cyclus. Hoewel yín wordt geassocieerd met hout, fietsen de 

jaren ook door de vijf elementen van de natuur. 

De posterijen van Gibraltar gaven ter gelegenheid van het jaar van de tijger (25 02 2022) een tweetal 

zegels uit met nominale waarden van resp.  £ 3,16 en £ 4,00. Ontwerp: Stefanus Perera; druk: Bpost 

Beveiligingsprinters. Ook in veel andere landen worden postzegels uitgegeven met als onderwerp ‘het 

jaar van de tijger’. Vanaf 1 februari 2022 vindt het Chinese nieuwjaar plaats, een feest dat vijftien dagen 

lang wordt gevierd. Tijdens het feest wordt er een eerbetoon gebracht aan de familie – de levenden en 

de doden – en aan de rijke tradities van het verleden. 
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Honderden miljoenen Chinezen reizen tijdens deze dagen dan ook naar hun familie. Het nieuwjaar wordt 

gevierd op basis van de tweede of derde nieuwe maan na de winterzonnewende. Die zonnewende is 

meestal rond 21 december, dan is er dus twee weken later - begin januari - een eerste nieuwe maan en 

die nieuwe maan dáárna: die vieren Chinezen als nieuwjaar, net als 

trouwens Taiwanezen, Koreanen, Vietnamezen, Tibetanen en Mongolen. In plaats van maanden, is 

de Chinese dierenriem gebaseerd op het geboortejaar. Elk jaar is gerelateerd aan een dierenteken 

volgens een 12-jarig cyclus. De twaalf dieren zijn in volgorde: Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, 

Paard, Geit, Aap, Haan, Hond en Varken.  

In China staat de Tijger bekend als 'de koning van alle beesten'. Het sterrenbeeld staat symbool 

voor kracht, het uitdrijven van kwaad en dapperheid. Mensen die zijn 

geboren in het Jaar van de Tijger zitten vol moed en kracht en hebben 

de persoonlijkheidskenmerken van het dier. Ook zijn 

Tijgers ambitieus, avontuurlijk en kunnen ze onafhankelijk handelen, 

terwijl ze tegelijkertijd heel voorzichtig kunnen zijn. Herkenbaar, 

Tijgers? In de Chinese cultuur zijn geluktokens erg belangrijk. Voor 

Tijgers zijn er geluk- en ongeluk-getallen, kleuren, bloemen en 

richtingen. Getallen als 1, 3 en 

4 zijn geluksgetallen voor Tijgers, 

dit geldt ook voor getallen die deze 

nummers bevatten, zoals 

bijvoorbeeld 14 en 34. Getallen die 

Tijgers moeten vermijden zijn 6, 7 en 8.  
Hebt u als Tijger altijd al mot gehad met de kleur bruin? Daar is een 

logische verklaring voor: bruin is namelijk de enige ongelukskleur 

van Tijgers. Blauw, grijs en oranje zijn de geluks-kleuren. We leven 

natuurlijk in een onzekere tijd en dat zal Tijgers ook beïnvloeden in 

de vorm van stress. Stemmingswisselingen en gebrek aan slaap zijn 

te verwachten, maar het versterken van de familiebanden zal de 

meeste van deze gezondheidsproblemen helpen verlichten. 

Er is ook goed nieuws: in 2022 krijgt de carrière van de Tijger een 

boost. Pas wel op: volgens astrologen moeten alle risicovolle 

investeringen worden vermeden. En dan is er nog de liefde. De 

voorspelling voor het jaar van de Tijger op relatiegebied lijkt redelijk neutraal. Je geniet van de liefde, 

maar het vinden van de juiste partner (mocht je die nog niet hebben) kan in 2022 een flinke klus zijn. 

Toch zijn zowel Tijgermannen als -vrouwen goede romantische partners. Met de nadruk op de vrouwen, 

die een speciale inspanning doen bij het zoeken naar romantische relaties.                                  

(Willem-Alexander Arnhemer – 220222) 
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Postex 2022:  
 

Postex 2022 vindt dit jaar plaats op 28 en 29 oktober 2022 – 10.00 – 17.00 u -voor de tentoonstelling 

(alle categorieën behalve  categorie 1).  kunt u  inschrijven tot 1 juli 2022. Prijs: €  7,50 per kader.  

Locatie: Veluwehal Barneveld. Informatie: Ben Mol  - b.mol76@upcmail.nl  

 

Sanssouci – Zonder zorgen: 
 
Deutsche Post gaf op 1 maart 2016 een postzegel van  ontwerpster Nicole Elsenbach uit met als 

afbeelding het paleis ‘Sans Souci’. Zonder zorgen wilde hij zijn, als hij op zijn gelijknamige slot 

aanwezig was. De Pruisische koning Frederik II, de Grote liet in de jaren 1745 – 1747 een klein 

zomerpaleis in rococo-stijl bouwen. Slot Sanssouci (van het Franse sans soucis; "zonder zorgen") ligt in 

het oostelijke deel van het gelijknamige park en is een van de bekendste paleizen in Potsdam in de Duitse 

deelstaat Brandenburg. Op het ontwerp had de koning veel 

invloed, het slot zou geheel volgens zijn plannen moeten 

worden gebouwd. De samenwerking met hofarchitect 

Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff liep spaak, omdat 

Frederik geen trappen wilde om op het terras te komen. 

Knobelsdorff vond 

dat het paleis op een 

sokkel moest staan, 

zodat het vanuit het 

park beter tot zijn 

recht zou komen. Jan Bouman, een architect van Nederlandse 

afkomst, nam de leiding van het project over. Voor de bouw liet de 

koning op de ‘Bornstedter Höhenzug’ een terrasvormige wijnberg 

aanleggen, aan de voet waarvan een siertuin in barokstijl moest 

komen.  Onderaan de trappen ligt de grote fontein. Om de grote 

fontein staan beelden van de 12 Titanen, goden uit de Griekse mythologie.  

Frederik de Grote liet op het terras van het kasteeltje een grafkeldertje voor zichzelf en zijn geliefde 

hazewindhonden bouwen. De koning hield niet van kerken, en wees tijdens wandelingen op het terras 

vaak spottend naar de lege groeve met de opmerking "quand je suis là, je suis sans soucis". (Frans:"Als 

ik daar ben, ben ik zonder zorgen"). Na veel omzwervingen werd de kist van de koning pas in 1991 

onder het terras begraven.  

De naam van het kasteeltje wordt vaak als Sans Souci of 

Sanssouci geschreven, maar op de gevel staat "SANS,SOUCI.". 

Deze schrijfwijze is erg onorthodox en de plaatsing van komma 

en punt is onlogisch. Een verklaring is deze: Frederik de Grote 

was erg bedreven in anagrammen en wie het Frans en Latijn 

beheerst komt op "sans virgule/virgula souci point" of nog beter 

"sans petit baguette souci point". Een scabreus anagram dat als "zonder klein stokje heb je geen zorgen" 

kan worden begrepen. Baguette of "klein stokje" werd in het Frans van de 18e eeuw als versluierend 

woord voor "penis" gebruikt. De virgule (komma) kan ook anders worden gelezen; dan staat de komma 

voor calvinisme en de punt voor deïsme. Dan zou de oplossing van het anagram "zonder de religie (van 

mijn vader) geen zorgen" of zelfs "Ohne Vater-Religion-

Penis keine Sorge".  

Onder Frederik Willem IV 

van Pruisen werd Slot 

Sanssouci tussen 1840 en 

1842 door de ombouw en 

de verlenging van de twee 

zijvleugels verder 

uitgebreid. Lodewijk 

Persius maakte hiervoor 

het ontwerp. Als bouwopzichter werd Ferdinand van Arnim aangesteld. 

Sinds 1990 staat Sanssouci met zijn paleizen en parken als Werelderfgoed onder de bescherming van 

Deïsme is een religieus-filosofische 
opvatting die God als transcendente 
oorzaak van de natuurwetten beschouwt. 
Dit houdt in dat God weliswaar de 
schepper van het universum is, maar sinds 
de schepping op geen enkele wijze ingrijpt 
in het proces van de natuurwetten 

mailto:b.mol76@upcmail.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_van_Pruisen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rococo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Potsdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandenburg_(deelstaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Georg_Wenzeslaus_von_Knobelsdorff
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bouman_(architect)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Titanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anagram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Willem_IV_van_Pruisen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Willem_IV_van_Pruisen
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lodewijk_Persius&action=edit&redlink=1
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https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.suche-briefmarken.de%2Fmarken%2Fddr%2Fddr90059.html&psig=AOvVaw1ph7eDfA2yeLUuZyKxtSJe&ust=1594392289380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjHtq-0wOoCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AATM_2_Schloss_Sanssouci.jpg&psig=AOvVaw1ph7eDfA2yeLUuZyKxtSJe&ust=1594392289380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjHtq-0wOoCFQAAAAAdAAAAABAk
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UNESCO. De organisatie zegt hierover het volgende: Paleizen en parken van Sanssouci, vaak als „ het 

Versailles van Pruisen“ bestempeld, zijn een synthese van de diverse kunstrichtingen van de 18e eeuw 

in de steden en hofhoudingen van Europa. Het geheel is 

een treffend voorbeeld van architectonische creaties en 

landschapsvormgeving met als achtergrond het 

monarchale staatsidee. Het Sanssouci-paleis en -park, ook 

in DDR tijden als een toeristenmagneet,  staan sinds 1990 

op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De Pruisische 

residentie heeft al tweemaal een postzegelmotief gehad: 

1983 voor een 10 Pfennig DDR-postzegel en 1990 voor 

een 80 Pfennig-postzegel van Deutsche Post. Het Chinese 

huis, paleis Charlottenhof en de stallen waarin het 

Filmmuseum is gevestigd, zijn al afgebeeld.  

(Anna C. van der Maade – 191212) 

 

 

Letland: Postzegelblok en enveloppe ter ondersteuning van Oekraïne: 
 
De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen voelen zich door de Russische inval in Oekraïne  sterk 

bedreigd. Logisch dat Letland één van de eerste landen is die ook filatelistisch op deze situatie heeft 

gereageerd. Op 10 maart 2022 gaf de Letse Post  een postzegelblok en een speciale envelop uit als reactie 

op de Russische invasie van Oekraïne. 50% van de opbrengst van de verkoop van het blok gaat naar het 

Ziedot.lv - programma van de liefdadigheidsstichting ter ondersteuning van Oekraïne. Het 

postzegelblok bestaat uit drie postzegels en een speciale verklarende coupon. Het blok toont Oekraïense 

en Letse staatsvlaggen, het Oekraïense Onafhankelijkheidsmonument in Kiev en het Letse 

Vrijheidsmonument in Riga, evenals inscripties in Oekraïens en Lets:  ‘Wij met u!’ en ‘Leve Oekraïne!’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkoopprijs van het postzegelblok is € 9,00 en 50% van de verkoop- opbrengst zal worden 

gedoneerd aan Ziedot.lv (het Letse ondersteuningsprogramma en de liefdadigheidsinstellingen.)  

Deze edities gewijd aan de steun aan Oekraïne - postzegels en envelop - vormen  patriottische compositie 

met symbolen van onafhankelijkheid van beide landen - het Onafhankelijkheidsmonument in Kiev en 

het Vrijheidsmonument in Riga, Oekraïense en Letse staatsvlaggen, evenals inscripties in het Oekraïens 

https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F566468459381890227%2F&psig=AOvVaw1ph7eDfA2yeLUuZyKxtSJe&ust=1594392289380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjHtq-0wOoCFQAAAAAdAAAAABAd
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en Lets: “wij met u” en “Leve Oekraïne! “De oplage van het postzegelblok is 20.000 exemplaren, de 

oplage van de enveloppen is 800 exemplaren. 

De nominale waarde van elke postzegel in het blok is € 1,44 en kan worden gebruikt voor het verzenden 

van een eenvoudige brief met een gewicht tot 20 gram naar de landen van de groepen 2 en 4. De nieuwe 

filatelistische edities werden ontworpen door kunstenaar Ģirts Grīva. 

Vanaf 14 maart 2022 is het postzegelblok, dat is uitgegeven ter ondersteuning van Oekraïne, beschikbaar 

bij postkantoren in heel Letland. Wellicht de handigste manier om postzegels te kopen is via de Latvijas 

Pasts e-shop, (Lietuvos paštas (post.lt).   

 

 

Nieuwsbrief KNBF: 
 

Maandelijks zenden wij u de Nieuwsbrief van de KNBF 

(Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen)., en 

de bijbehorende Evenementenlijst. 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. 

Via de Nieuwsbrieven van december, januari en februari hebben wij 

onze abonnees gevraagd te bevestigen dat zij de Nieuwsbrief willen 

(blijven) ontvangen. Heel veel van onze trouwe lezers hebben aan 

dit verzoek voldaan. Vanaf 1 maart 2022 zullen wij geen 

Nieuwsbrieven toezenden als wij geen bevestigingsmail hebben 

ontvangen.  

Mocht u collega’s ontmoeten die aangeven dat ze de Nieuwsbrief 

niet meer hebben ontvangen, wijs hen dan op de mogelijkheid het 

abonnement (snel) te herstellen door een mail te sturen naar: 

redactienieuwsbrief@knbf.nl met de inhoud:  

 

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

verenigingen) ontvangen”.  

 

https://pasts.lv/files/pakalpojumi_jp/2022-01-13_14_09_11_Jaunie%20tarifi%20VK%20sutijumiem%202022.pdf
https://old.post.lt/en/private/philately/order-stamps
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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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. 

 

 

Deze maand ontvingen wij geen reacties.  
 

 

 

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 
 

 

uw reacties 
 

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

