
 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 1 
 

 

 
 
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  
 

Na een jaar van hard werken gaan de medewerkers van het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek 

er een paar weekjes tussenuit om te genieten van een welverdiende vakantie. 

Het Bondsbureau is gesloten van vrijdag 22 juli t/m dinsdag 23 augustus. Vanaf woensdag 24 

augustus 

zijn wij u weer graag van dienst. 

De Bondsbibliotheek is vanwege de vakantieperiode gesloten van week 30 t/m week 

32. Woensdag 17 augustus is de bibliotheek weer geopend voor bezoek. 

Het kantoor van de KNBF is dan nog gesloten. U kunt via de mail aanmelden dat u 

komt: 

bibliotheek@knbf.nl  

De mail wordt tijdens de vakantieperiode gelezen en beantwoord. 

 

Het Bondsbureau is op maandag en dinsdag gesloten. Woensdag en vrijdag geopend van 9.30 uur tot 

16.00 uur en donderdag van 9.30 uur tot 12.00. 

 

KNBF - Audio Visueel Centrum 
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Het is nu een mooi moment om 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. 

 

KNBF Bibliotheek|: 

Met enige regelmaat ontvangt de bibliotheek schenkingen en nalatenschappen. die in dank worden 

aangenomen. Naast waardevolle aanvullingen voor de bibliotheek zitten hier ook exemplaren tussen, 

die reeds in de bibliotheek aanwezig zijn. Deze doubletten bevatten een schat aan filatelistische 

informatie en worden voor een fancy prijs ter verkoop aangeboden.   

Bij de bibliotheek kunt u (via  bibliotheek@knbf.nl) een actuele lijst opvragen met doubletten waarvoor 

geldt: OP = OP. Deze lijst wordt ieder kwartaal bijgewerkt. 

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: 

Jubileumboek 75 jaar verzamelaars van Poststukken  & Poststempels: 152 pagina’s 

Vorphila Ungarn 1751 – 1850  Handbuch und Katalog - drs. Jan A. Rompes: 327 pagina’s 

Les Congolatres numero 30 – Octobre 2017 – 130 pagina’s 

Deutsche Bundes und Philatelistentage 1889 – 1945 – Volkert Köppel: 352 pagina’s 

 

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 

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

 
 
POSTEX IN BARNEVELD. 

 
De meesten van u zijn gewend om de Postex in oktober te bezoeken in Apeldoorn. 

Echter deze wordt nu in de toekomst gehouden in Barneveld in de Veluwehal. 

Deze hal is geen onbekende locatie voor velen, in het verleden werden hier een aantal andere beurzen 

gehouden. 

Postex zal dit jaar wel gehouden worden in het vierde weekend van oktober t.w. 28 en 29 oktober 2022. 

De openingstijden zijn op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

De Veluwehal ligt op de Nieuwe Markt 6, 3771 CB  

BARNEVELD.  
Er hebben zich inmiddels weer vele handelaren aangemeld 

voor dit evenement, ook een aantal Belgische handelaren 

zullen aanwezig zijn. De gespecialiseerde verenigingen 

hebben ook dit jaar weer een plekje gevonden, er zullen een 

16-tal verenigingen hun promotiestand hebben. 

De Filatelistische Contactgroep Oost Europa houdt haar jubileum en De Vliegende Hollander zal ook 

met diverse kaders deelnemen. 

Raadpleegt u ook de website www.Postex 2022 voor de actuele informatie, hier kunt u zich ook opgeven 

voor de nieuwsbrief, die binnenkort uit komt met de nodige informatie. 

Voor overige vragen kunt u mailen naar coro65al@kpnmail.nl  en zullen uw vragen zo spoedig mogelijk 

worden beantwoord. 

Leen Louwerse, coördinator Postex  

 

  
Internationale beurs Expo Houten 
 
Op zaterdag 10 september wordt in de Expo Houten de 7e editie van een Verzamelevenement voor 

postzegel-, kaarten-, en poststukken verzamelaars georganiseerd. Voor deze grote beurs hebben zich 

(stand juni) al bijna 60 standhouders aangemeld waaronder een fors aantal NVPH-leden. Tegen de 

marktontwikkelingen in, worden de verzamelevenementen in de centraal in Nederland gelegen Expo 

Houten juist steeds drukker bezocht zoals ook weer bleek tijdens de in april gehouden Filanumis.  

Voor de komende beurs is de zaalindeling met stands in deze beurszaal van meer dan 2000m² ruim 

opgezet en is er volop zitgelegenheid bij de stands.  

mailto:coro65al@kpnmail.nl
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Met het entreekaartje dat 5 euro kost, heeft men ook toegang tot de muntenbeurs in de naastgelegen 

zaal.  De beurs is geopend 09.30 -16.00 uur en kaartverkoop is alleen aan de zaal en daarvoor gaan 

meerdere kassa’s om 9 uur open.  Overzicht van deelnemers is te vinden 

op https://www.wbevenementen.eu/evenement/ansichtkaarten-en-poststukken-manifestatie-houten/ 

  

 
150 jaar Società Oftalmologica Italiana  (Italiaanse Oogheelkundige Vereniging) 
 
Alleen al de naam en de uitdrukking oftalmologica verdienen het om te worden nagelezen. Het woord 

oftalmologie wordt niet veel gebruikt. Als wij een oogspecialist bezoeken, gaan we over het algemeen 

naar de oogarts. Maar het woord oftalmoloog zou natuurlijk wel veel mooier zijn.  

 

 

 

 

 

 
Op 23 mei 2019 heeft het Italiaanse ministerie van Economische Ontwikkeling ter gelegenheid  van  het 

150e  verjaardag  van de Italiaanse Oogheelkundige Vereniging, een herdenkingspostzegel uitgegeven 

met de waarde van tarief B, wat overeenkomt met € 1,10. 

Opgericht in 1869, de Italiaanse Oogheelkundige Vereniging (SOI) is een van de oudste en meest 

representatieve wetenschappelijke verenigingen in Europa, een referentiepunt voor de 7.000 Italiaanse 

oogartsen. SOI is non-profit, is apolitiek en onpartijdig en inspireert haar activiteiten tot de beginselen 

van associatieve vrijheid en de methode van democratie en verantwoording, en om de kwaliteit van de 

dienstverlening aan de burger te garanderen 

SOI voert activiteiten en behadelingen uit op het gebied van wetenschappelijk, professioneel en 

gezondheidsbeleid, ter ondersteuning van het primaire recht op toegang tot zorg, de verbetering van de 

kwaliteit van de (oog) diensten die aan patiënten worden verleend en de 

bescherming van de professionaliteit van de oogarts in overeenstemming 

met de beginselen van ethische ethiek. SOI mobiliseert interdisciplinaire 

vaardigheden om grote projecten ten dienste van de burger te leiden. 

SOI is stichtend lid van de Stichting 

'Samen voor het zicht'. Haar 

belangrijkste activiteiten: Het 

ondersteunt oogheelkundig onderzoek 

door de bevordering van beurzen, de 

publicatie van studies en resultaten, 

monothematische rapporten, analyseprojecten en screening van 

resultaten. 

Het beschermt het oogheelkundig beroep. Het bevordert en 

sponsort wetenschappelijke opleidingen en diepgaande 

evenementen op oogheelkundig gebied. Het werkt voor de 

kwaliteit van de oog medische diensten. Het bevordert 

bewustmakings- en voorlichtingscampagnes over visuele 

gezondheidspreventie en oogziekten. Het stimuleert 

culturele interactie en wetenschappelijke samenwerking 

met de belangrijkste internationale organisaties in de 

sector. Zij vertegenwoordigt de industrieorganen bij de 

betrokken instellingen en opiniemakers. 

De postzegel, met een nominale waarde B voor 

binnenlandse zendingen. De maximale oplage van de 

uitgave bedraagt 2,5 miljoen exemplaren, in vellen van elk 45 stuks. 

Op 3 mei 1986  werd ter gelegenheid van het 25e internationale oftalmologische congres ook een 

speciale postzegel uitgegeven.  

(Anna C. van der Maade – 190626) 

Oftalmologie of oogheelkunde is de tak van de geneeskunde waarin men zich bezighoudt met de ziekten van 
het oog en hun behandeling. Het woord oftalmologie komt van het Griekse ὀφθαλμός ophthalmos, dat 'oog' 

betekent. λόγος logos, betekenent 'woord/verhandeling/uitleg'. Oftalmologie betekent vrij vertaald "de wetenschap 
van de ogen". Als discipline is het ook op dierlijke ogen van toepassing. 

Aangezien oogartsen (oftalmologen) heelkundige handelingen met betrekking tot ogen uitvoeren, zijn zij over het 
algemeen chirurgen. 

 

https://www.wbevenementen.eu/evenement/ansichtkaarten-en-poststukken-manifestatie-houten/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geneeskunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijk_oog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogarts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chirurgie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chirurgie
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Dutch National Portrait Gallery 
 

In de Dutch National Portrait Gallery in Amsterdam (Kattenburgerstraat 5, gebouw 003D, 1018 JA 

Amsterdam | www.dutchnationalportrait.gallery)  is een kleine tentoonstelling (Portretten met een 

rafelrand) te zien van personen die op postzegels zijn afgebeeld (15 juli t/m 23 september). Wie toevallig 

in de buurt is kan misschien gaan kijken, let op de beperkte openingstijden. 

Leuk is in ieder geval even het linkje te bekijken waarin Maarten van Rossem vertelt over postzegels. 

 

In de bijlage een impressie van de tentoonstelling en de folder met QR codes. Scan ze en je hoort de 

verschillende verhalen van Van Rossem over de personen op de postzegels. 

 

Dit is de Portrait Story geworden. Drie portretten uitgelicht. 

https://dutchnationalportrait.gallery/nl/portrait-story-portretten-met-een-rafelrand/ 

 

Er is ook nog een oproep voor het publiek: Welke persoon zou volgens het publiek  op een postzegel 

moeten komen. Meer daarover: 

https://dutchnationalportrait.gallery/nl/portretten-met-een-rafelrand/ 

 

(Monique Erkelens, Secretaris Philatelistenclub Rotterdam) 

 

Filatelistische aandacht voor: Wilhelm Conrad Röntgen (2) 
 
In 1865 mocht hij bij uitzondering als toehoorder op de universiteit in Utrecht een aantal colleges 

volgen. Hij wilde echter studeren en een universitair examen afleggen en vertrok daardoor naar Zürich. 

Zijn technische studie deed hij in Zürich aan de Eidgenössischen Technischen Hochschule en sloot zijn 

studie af met een diploma als werktuigbouwkundig ingenieur in 1868. Hij promoveerde in juni 1869 

aan de Universiteit Zürich om zich daarna te richten op een academische carrière. In 1875 ontving hij 

een aanstelling als professor voor de leerstoelen wis- en natuurkunde aan de Landbouwacademie in 

Hohenheim (D). Röntgen bekleedde daarna meerdere leerstoelen aan universiteiten. In 1900 werd hij 

benoemd als professor aan de Universiteit München en ging in het jaar 1920 met emeritaat. Op 10 

februari 1923 overleed W.C. Röntgen in München. Op zijn ontdekking van x-straling (1895) vroeg hij 

geen patent aan. Mede daardoor werd zijn ontdekking snel door het bedrijfsleven opgepakt en kwamen 

er vele toepassingen beschikbaar. Hij heeft 60 wetenschappelijke werken op zijn naam staan. Het Duitse 

Röntgen-Museum bevindt zich in de stad Remscheid-Lennep. Een bezoek aan de unieke collecties is 

zeer de moeite waard. Een speciale aandacht voor het leven en werk van W.C. Röntgen is voor 

postzegelverzamelaars ook een inspirerende aanleiding om zich te verdiepen in aanverwante 

onderwerpen. Straling en radiologie zijn namelijk ook boeiende thema’s voor het starten en opbouwen 

van een thematische postzegelcollectie. 

 

Filatelistische aandacht voor: Radio-TV-PC-IT (1) 

De Franse natuurkundige Édouard Branly (1844-1940) staat bekend als een pionier van de zendtechniek, 

in het bijzonder in de radiotechniek en draadloze telegrafie. Met onder andere Guglielmo Marconi en 

Alexander Popov wordt hij ook gezien als één van de uitvinders van de radio. In het jaar 2020 was er 

meer aandacht voor het leven en werk van Édouard Branly door het feit dat hij 80 jaar geleden overleden 

is. De basis voor het realiseren van een radio-ontvanger legde hij in 1890 tijdens een uitgebreid 

experiment met het detecteren van elektromagnetische golven. Hij verbeterde daarmee het eerder 

ontdekte principe door Heinrich Hertz. Na de middelbare school werd hij toegelaten op de École normale 

supérieure in Parijs en werd een leerling van Louis Pasteur. Hij werkte afwisselend als leraar, bij 

instituten en in het onderzoek. In 1905 demonstreerde hij de mogelijkheden van draadloze telegrafie en 

telefonie. Hij overleed op 95-jarige leeftijd en ligt begraven op de bekende begraafplaats Cimetière du 

Père-Lachaise in Parijs. 

 

Nederlandse treinen op een serie van vier zilveren zegels 

Met de uitgave Collect 110, een vier maal per jaar verschijnend periodiek voor postzegelverzamelaars, 

belangstellenden voor postzegels en abonnees op dit periodiek, biedt Koninklijke PostNL een 

http://www.dutchnationalportrait.gallery/
https://dutchnationalportrait.gallery/nl/portrait-story-portretten-met-een-rafelrand/
https://dutchnationalportrait.gallery/nl/portretten-met-een-rafelrand/
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mogelijkheid om gratis een zilveren postzegel te verwerven. Onder bepaalde voorwaarden ontvangen 

de bestellers uit Collect 110 de zilveren postzegel met een afbeelding van de Nederlandse stoomtrein 

No.3737, verpakt in een luxe passe-partoutomslag, cadeau. Deze eerste treinenpostzegel maakt deel uit 

van een serie van vier zilveren zegels, die dit zegeljaar zullen verschijnen. De eerste zilveren treinzegel 

in de 4-delige serie is een eerbetoon aan de “Jumbo” (No. 3737), een van de succesvolste Nederlandse 

stoomlocomotieven. Zijn naam dankt de locomotief aan zijn enorme verschijning en zijn trekkracht. Als 

de laatste stoomtrein werd de “Jumbo” in 1958 uit de dienstregeling genomen. Loc NS 3737 is in het 

echt te bewonderen in het Spoorwegmuseum aan de Maliebaan in Utrecht en is gebouwd door de fabriek 

Werkspoor Amsterdam. De set van de zilveren postzegel is ook los verkrijgbaar voor € 25. Volgens een 

aanduiding op de verpakking is de oplage van deze “Jumbo” - zilveren postzegel slechts 4000 stuks. De 

besteltermijn voor de gratis zilveren postzegel uit Collect 110 is inmiddels verstreken. De verzamelaars 

kijken met spanning uit naar Collect 111. 

Jan M. Broeders, 220515 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optischefenomenen.nl/
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Pseudoniemen en Bijnamen 
 

Heeft U wel een pseudoniem gebruikt? Een pseudoniem (schuilnaam) is een 

zelfgekozen aangenomen naam. Soms maken schrijver er om verschillende redenen 

gebruik van. Er dan zijn er ook nog bijnamen (Engels:  nicknames, zoals op stempel-

afbeelding links), artiestennamen en rolnamen. Wat is het verschil? 

 

Bijnaam ‘Willem de Zwijger’: Als een ander een naam voor 

iemand verzint, spreken we niet van een schuilnaam maar van 

een  bijnaam, zoals Willem de Zwijger voor Willem van Oranje. 

Bijzonder is dat hij die bijnaam (waarschijnlijk) pas kreeg na zijn 

dood. Willem van Oranje was bepaald geen stille jongen. 

Volgens de Leidse hoogleraar Robert Fruin was de bijnaam 

Willem de Zwijger meer een aanduiding voor ‘sluwe Willem,’ 

omdat hij zijn diepere bedoelingen niet prijsgaf. De hertog van 

Alva zou eens gezegd hebben: 'Men moet zich hoeden voor de 

zwijgende Willem.’ In 1981 maakte het duo Henk Spaan & Harry 

Vermeegen het liedje ‘Stille Willem.’ Zouden zij geïnspireerd zijn door Willem de Zwijger? 

 

Scheldnaam: André van Duin had in 1976 de carnavalskraker ‘Willempie.’  Hij 

zong: Willempie is een raar geval.’ Twee onderwijskrachten spanden, met 

financiële steun van ouders van gehandicapte kinderen, een kort geding aan tegen 

Van Duin. Zij zagen in ‘Willempie’ en in het filmpje van AVRO's Toppop een 

duidelijke typering van een minder begaafd iemand. Tot een kort geding kwam 

het niet. De eisers namen genoegen met een openlijke verklaring van Van Duin, 

waarin hij stelde nooit de bedoeling gehad te hebben om iemand te beledigen of 

te kwetsen. Ondanks alle ophef werd Willempie een hit. 

Ik heet ook Willem en was toen 21. Ik vond dat liedje niet echt leuk, herinner ik 

me. André van Duin is trouwens de artiestennaam van Adrianus Marinus 

Kyvon. Ik denk dat André de naam ‘Kyvon’ ook een ‘raar geval’ vond, en hij 

daarom onder de artiestennaam ‘van Duin’ verder door het leven ging. 
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Artiestennaam: André van Duin gebruikte dus een pseudoniem als 

artiestennaam. Onder deze naam werd hij als artiest bekend. Een ander voorbeeld 

hiervan is Marilyn Monroe. Zij heette bij haar geboorte Norma Jeane 

Mortenson. Zou zij met deze naam ook zo wereldberoemd zijn geworden? 

 

  

 

 

 

 

  

 

Bijnaam door rol: Als een acteur vaak een bepaalde rol speelt, gaat die 

‘rol-naam’ een soort pseudoniem worden. Tom Manders trad vaak op als 

‘Dorus,’ wat tot gevolg had dat veel mensen dachten dat hij Dorus heette. 

 

 

Schrijvers en pseudoniemen: Een 

pseudoniem kan ook verwijzen naar 

de hoedanigheid van de persoon, zoals 

Multatuli (Latijn voor ‘ik heb veel 

geleden’).  Dit pseudoniem was van 

Eduard Douwes Dekker. Hem kennen 

we van zijn boek ‘Max Havelaar’. De 

schrijver Nicolaas Beets schreef het 

boek Camera Obscura onder het 

pseudoniem ‘Hildebrand’. Hij 

gebruikte dit uit onzekerheid over de waarde van zijn werk. 

 

   

 

Latiniseren: Een heel ander fenomeen was het latiniseren van namen. Dan wordt een naam in het 

Latijns omgezet. Dit deed men voor meer prestige. De eerste (echte) rector magnificus van de Leidse 

universiteit heette Joost Lips uit België. Hij vond dat niet echt lekker klinken en latiniseerde zijn naam 

in Justus Lipsius. Zeg nou zelf, dat klinkt toch veel beter?  

 

  Joost Lips alias Justus Lipsius 

 

En dan hebben we ook de Nederlandse rechtsgeleerde Hugo de Groot. Ook hij 

vond zijn naam ‘de Groot’ in het Latijns beter klinken en ging verder door het 

leven als Hugo Grotius. U kent hem ongetwijfeld van zijn ‘vlucht in een 

boekenkist’ uit slot Loevestein. Op onderstaande briefkaart zien we hem met 

zijn gelatiniseerde naam Hugo Grotius.   
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Piet Paaltjens: Een wel heel bijzonder pseudoniem vind ik die van Piet Paaltjens.  Dit is het pseudoniem 

van de dichter en predikant François Haverschmidt. Hij werd in 1835 in Leeuwarden geboren en ging 

in Leiden theologie studeren.  Zijn bekendste gedichten staan in het boek ‘Snikken en grimlachjes’ uit 

1867, dat een goed beeld geeft van zijn leven als student. Piet was depressief en zijn ‘wrange’ gedichten 

hielpen hem om hier mee om te gaan, door dit van zich af te schrijven. Ook in Leiden komen we 

gedichten van hem tegen. 

Op de hoek Hooigracht – Nieuwe Rijn lezen we op de gevel deel 1 van zijn gedicht ‘Immortellen’.  

 

Op ’t hoekje van de Hooigracht 

En van den Nieuwen Rijn, 

daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang 

mijn boezemvriend zou zijn. 

Op de buitengevel van het Leidse Restaurant ‘Het Haagsche Schouw’ kunnen we het vervolg lezen: 

En halverwegen tusschen 

De Vink en de Haagsche Schouw, 

Daar brak hij, zes weken later zoowat, 

Den eed van vriendentrouw.  

 

Triest einde: Na zijn studietijd verliet hij Leiden en werd 

Haverschmidt predikant. Het ging echter niet goed met hem, hij ging 

steeds meer lijden aan depressies. In 1894 pleegde hij zelfmoord. 

Leiden is hem echter niet vergeten. Met 3 gedichten en een portret op 

gevels, komen we hem nog regelmatig tegen in Leiden. En wat 

bijzonder is, hij is de enige Leidse student die een standbeeld (of 

zitbeeld) heeft gekregen in Leiden. Niet met zijn eigen naam, maar 

met zijn pseudoniem Piet Paaltjes erop.  

 

(Willem Hogendoorn – 220718) 
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EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (82) 
 

Tarievenpuzzels, 2. 

 

Een luchtpostbrief van Berlijn naar Indonesië uit 1956 kostte 60 Pf plus het luchtrecht, zijnde 40 Pf per 

5 gram voor de verst verwijderde landen. Aannemende dat het een brief van 10 gram betreft is dat een 

totale frankering van 140 Pfennig. (Fig. 86-1) We zien op de adreszijde maar 102, maar op de achterkant 

zit de rest. (Fig. 86-2) In totaal 142 Pfennig. Waarom 2 Pf te veel? Waarschijnlijk was het wat de 

afzender thuis uit zijn postzegeldoosje bij elkaar kon scharrelen dat het dichtst bij het juiste tarief kwam. 

Een heel ander probleem duikt op als je in aanraking komt met de deurwaarder (“Gerichtsvollzieher”) 

en een formulier terug moet sturen. Het gaat hier om een “portopflichtige Dienstsache”, oftewel een 

stuk dat je moet frankeren.(Fig. 86-3) Dat deed de afzender niet en daarom moest de deurwaarder 

strafport betalen (twee maal het tarief van 10 Pfennig). In Beieren had je destijds portzegels die in feite 

gewone frankeerzegels waren met de veelzeggende opdruk “Vom Empfänger zahlbar” (door de 

ontvanger te betalen). De deurwaarder heeft de port betaald (maar zal het de afzender ongetwijfeld op 

een of andere manier in rekening hebben gebracht). 

Niet alle autoriteiten trappen er in. In 2015 stond daarvan in artikel 34 van deze rubriek een voorbeeld, 

dat we graag nog eens laten zien (Fig. 86-4) met de passende tekst:  “Bij niet betalen van de port ging 

het stuk weer terug naar de afzender. U en ik zouden in dit geval ook geweigerd hebben te betalen: waar 

moet het heen als ze bij de Reclassering (waar o.a. dieven en oplichters worden begeleid voor terugkeer 

in de maatschappij) accepteren dat wanbetaling normaal is…” 

(Sjoerd Bangma – 220721) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.86-1 
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Fig.  86-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86-3. 
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Fig. 86-4. 

 

 

 

Het nieuwe verzamelen is begonnen 
 

Postzegels verzamelen iets van vroeger? Mooi niet! Stap in de wereld van cryptopostzegels en pionier 

met de allereerste NL crypto stamp. De NL crypto stamp is een postzegel die bestaat uit 2 delen: een 

fysieke postzegel en een digitale tweeling die je kunt verzamelen, uitwisselen en verhandelen in de 

blockchain. Een cryptopostzegel, dus! 

 

 

 

Fysieke postzegel 

De fysieke postzegel kunt u verzamelen of 

gebruiken voor het frankeren van uw post. 

 
Digitale tweeling 

Elke fysieke NL crypto stamp heeft een QR-

code waarmee u de digitale tweeling kunt 

ontdekken. Dat is uw eigen NFT ('non fungible 

token'). 
 

De NL crypto stamp is éxtra bijzonder vanwege de samenwerking met de Oostenrijkse Post, het officiële 

postbedrijf van Oostenrijk. Dit is namelijk de allereerste cryptopostzegel die als joint issue wordt 

uitgebracht door 2 postbedrijven. Zodra de officiële verkoop van de NL crypto stamp begint, lanceert 

de Oostenrijkse Post haar eigen variant. Dus wilt u ze allebei verzamelen? Houdt dan beide websites 

goed in de gaten!                Ga naar de website van Oostenrijkse Post 
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(PostNL – 220726) 

 

 

Wit-Rusland herdenkt ‘Slag bij Grunwald’  = ‘Schlacht bei Tannenberg’: 
 
Op 15 juli 2010 heeft het ministerie van Communicatie en Informatie van de Republiek Belarus een 

postzegel uitgegeven ter gelegenheid vanhet feit dat 600 jaar 

geleden de slag bij Grunwald plaatsvond.  Deze veldslag was 

beslissend in de grote oorlog (1409-1411) tussen het Groot-

Hertogdom Letland en het Koninkrijk Polen tegen de Ridders 

van de Duitse Orde.  De slag vond plaats op 15 juli 1410 bij  

Tannenberg (door de Polen Grunwald genoemd), op het gebied 

van de Orde (is nu een provincie van Polen).  De strijdkrachten 

onder leiding van Groot-Hertog 

Vytaut en Koning Jogaila versloeg het 

enorme leger van de Duitse Orde, het 

was één van de grootste slagen in het Europa van de Middeleeuwen.  Wit- 
Rusland was in die tijd een deel van Letland. In 1960 werd door Polen een 

monument opgericht op het vroegere slagveld. Ook gaf Polen 

herdenkinszegels uit in 1960 ter gelegenheid van het feit dat de slag in dat 

jaar 550 jaar geleden plaatsvond. 

Al in de 12e eeuw wijdde een geestelijke orde van ridders uit het Duitse Rijk, 

waartoe in de Middeleeuwen ook de Nederlanden en Bourgondië 

behoordenzich aan de ziekenzorg onder de kruisvaarders in het Heilige Land. 

De Duitse Orde (Ordo fratrum hospitalis sanctae Mariae Theutonicorum 

Ierosolimitanorum (de orde van de broeders van het hospitaal van de heilige Maria der Duitsers in 

Jeruzalem) werd in 1221 de Tempeliers en de Johannieters, wat inhield dat de Orde onder direct gezag 

van de Paus stond.  
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Hierdoor was de Orde ‘exempt’ d.w.z. vrij van het gezag van soevereine vorsten en bisschoppen,  Aan 

het hoofd van de Duitse Orde stond 

een Grootmeester. In Nederland 

bestaat sinds de reformatie tot op 

heden de Ridderlijke Duitsche Orde in 

de protestantse Balije Utrecht, als een 

charitatieve instelling.  
 

In 1914 vond opnieuw een grote slag 

plaats bij Tannenberg, tussen het 

Duitse Rijk en Rusland. Deze Slag bij 

Tannenberg, in het huidige Polen, 

werd in de Eerste Wereldoorlog 

uitgevochten tussen 26 en 31 augustus 1914. De slag werd gewonnen door het Duitse Rijk. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 200227) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Helaas geen reacties deze maand. 

 

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 
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