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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  

 
 

 

In deze Nieuwsbrief o.m.:  
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Pag. 9,10: NVA – Frans Haverschmidt 

Pag. 10,11,12: Citroën Mehari – Anna C. van der Maade 

Pag. 12: Catalogus NVPH  

Pag. 13,14: Georges Brassens – Willem-Alexander Arnhemer  

Pag. 14: Multilatrerale - Postex  

Pag. 15,16 Lape 2022 – Henk P. Burgman 

Pag. 17,18: Uw reacties 

 
 

Bondsbureau  
 

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 

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). 
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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 

 

 

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 

 
 
Filatelistische aandacht voor: Wilhelm Conrad Röntgen (3) 
 
In de serie “Filatelistische aandacht voor:” staat W.C. Röntgen centraal. Maar ook zijn baanbrekende 

ontdekking in 1895, de vele afgeleide ontwikkelingen en posities van x-stralen in de natuur- en 

geneeskunde zijn zichtbaar gemaakt op vele speciaal daarvoor ontworpen postzegels. Bij een keuze van 

de postzegelverzamelaar voor het opbouwen van een postzegelcollectie rond het leven en werk van W.C. 

Röntgen komen al direct aanverwante onderwerpen tevoorschijn. Neem alleen maar als voorbeeld het 

kleurrijke effect van een regenboog. Het verschijnsel van een natuurlijke regenboog is namelijk 

gebaseerd op een lichtspectrum binnen het elektromagnetische spectrum, waarin ook een plaats is 

aangegeven voor de röntgenstraling. Dat maakt het verzamelen extra aantrekkelijk en boeiend. Tevens 

is het lastig om grenzen in de benoemde verzameling vooraf aan te geven of tijdens het selecteren en 

ordenen aan te houden. In de OF-Postzegelcollecties zullen de deelverzamelingen Wilhelm C. Röntgen, 

straling, radiologie, elektromagnetische spectrum, optische instrumenten, diagnostische apparatuur, 

wetenschap en techniek, soms zijsprongen maken naar de fotografie, beeld-technieken, radioactiviteit, 

onderzoekers en wetenschappers, licht en kleur en Nobelprijswinnaars. Onderwerpen genoeg om een 

mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
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reuze collectie op te bouwen en om veel te leren van anderen. Voor volledigheid van de verzameling 

zijn in het algemeen alle zegels uit een serie of een post-zegelblok in de overzichten afgebeeld. 

 

Spoorwegnostalgie in beeld gebracht op zilveren zegel   

Verzamelaars van postzegels en liefheb-bers van treinen, stations, seinen, wagons en spoortoebehoren 

werden weer verrast op een zilveren postzegel uit de serie van vier. Met het verschijnen van Collect 111 

ontvingen de lezers informatie over moge-lijkheden om een prachtige zilveren post-zegel met een 

afbeelding van de NS 2530 Bisschop aan te kopen. Onder bepaalde bestelcondities kregen bestellers de 

waardevolle postzegel gratis thuisgestuurd. De zilveren postzegel is verpakt in een luxe passe-

partoutomslag en informatie over de dieseltrein. Vanaf de jaren 50 verving de NS oude 

stoomlocomotieven door diesel-elektrisch aangedreven treinen, waaronder de 2530-serie. De bijnaam 

“Bisschop” is ontstaan door de lila kleur, die later werd gewijzigd in roodbruin. Ook de gele bies is 

kenmerkend voor dit type dieseltrein. Rond 1990 werden de locomotieven bui-ten dienst genomen, mede 

omdat het goe-derenvervoer per spoor sterk was terugge-lopen. In Nederland rijdt nog een exem-plaar 

bij de Veluwsche Stoomtrein Maat-schappij. De oplage is beperkt tot slechts 4000 exemplaren. Blijf 

ook op de hoogte van het laatste postzegelnieuws en kijk op www.postnl.nl/collect-nieuwsbrief . Deze 

unieke zilveren zegel kost normaal € 25.  

 

Jan M. Broeders - 220817 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

http://www.postnl.nl/collect-nieuwsbrief
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EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (87) 
 
Tarievenpuzzels, 3. 

 

In aflevering 85 toonden we een brief met een geldzending uit Duitsland (BRD) van het jaar 1984. 

Hierbij toonde ik mijn verbazing over het feit dat een dergelijk geldbedrag niet via een 

bankoverschrijving van eigenaar veranderde. Het verhaaltje was de deur nog niet uit of ik vond een nog 

iets recenter poststuk met hetzelfde doel. Op 19 oktober 1998 werd een bedrag van DM 1000, -- 
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verstuurd met een frankering van liefst DM 13,00. Duur en ook tijdrovend, want je moest er voor naar 

een postkantoor en je beurt afwachten. Je moet wel een goede reden hebben om deze transactie buiten 

de bank  - en de fiscus – te willen houden! 

Het tarief is als volgt samengesteld: DM 10,00 voor een geldbedrag t/m DM 1000,-- plus het 

verschuldigde briefport. Dat was in 1998 voor een brief tussen 20 en 50 gram DM 2,20 tenzij die brief 

buiten de standaardmaten zou vallen. Qua lengte en breedte valt deze brief volledig binnen de 

standaardnormen, maar waarschijnlijk is de dikte meer dan 5 mm geweest en dan is het een 

“Kompaktbrief”, waar DM 3,00 op geplakt moet worden. Gezien de kwaliteit van de zegels en de 

(hand)stempels is het pakketje bankbiljetten met een kartonnetje afgedekt geweest en dan zal het 

inderdaad een dikke brief zijn geweest. Het tarief is derhalve correct (en zo kom je nog eens aan een in 

het normale postverkeer zeldzaam horizontaal paartje van de “Sehenswürdigkeiten”). Nog een 

opmerking betreffende geldzendingen in het algemeen. Het is ook in filatelistische kringen lange tijd 

gebruikelijk geweest dat veilingopbrengsten contant (o.a. door een geldzending per post) werden 

afgerekend, maar gezien de ronde bedragen van de twee Duitse voorbeelden heb ik daar in deze gevallen 

geen aanwijzingen voor. 

“Verdacht” uitziende frankeringen hebben soms een heel logische verklaring, zoals het opmaken van 

zegels die op korte termijn ongeldig worden of het beperkte assortiment van kleine postkantoren. Bij 

zware aangetekende stukken naar het buitenland zien we vaak een hoop lage waarden, waar theoretisch 

één of enkele zegels ook hadden gekund. Zodra er aantoonbaar sprake is van ‘zakelijk’ verkeer is de 

kans op een correcte frankering echter groot, ook al ziet het er overdadig uit.  

In het bijgaande voorbeeld van een Chinese verpakkingsindustrie aan een Nederlandse klant heb ik 

daaraan geen enkele twijfel, ook al zijn de Chinese tarieven geen dagelijkse kost op mijn filatelistisch 

menu.  

Bij veel exotische poststukken die een loketbeambte zijn gepasseerd heeft die overigens vaak (en ook 

hier) het tarief op de enveloppe aangegeven. (In mijn bezit zijn nog enkele soortgelijke brieven, alle met 

frankering op de achterkant en vanwege het gewicht wat variaties in de opgeplakte waarde.) 
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(Sjoerd Bangma) 

 

 

Postgeschiedenis Zuid-Kennemerland: nieuw materiaal online 
 
De Haarlemse Filatelistische Vereniging ‘Op Hoop van Zegels’ besteedt al enige jaren veel aandacht 

aan het documenteren en digitaal ter beschikking stellen van de postgeschiedenis van Haarlem en 

omgeving. Op www.ohvz.nl staan inmiddels 11 rubrieken en bij meerdere van die rubrieken zijn er in 

de afgelopen maanden nieuwe stukken toegevoegd: 

Bij eofilatelie (rubriek 1): een vierde aanvulling met nieuw gevonden materiaal uit de tijd van vóór 1852. 

Bij poststempels (rubriek 2): twee nieuwe stukken (waarvan één 

zeer uitgebreid) over de poststempels van de Gemeente Velsen: dat 

gaat om het dorp Velsen en om IJmuiden, Santpoort en Driehuis.  

Bij postorganisatie (rubriek) 3): de aantekenstrookjes die in de 

Gemeente Velsen zijn gebruikt (en dat waren erg veel 

verschillende).  
Bij postzegels verzamelen (rubriek 7): zowel het boek dat door de 

toenmalige postzegelvereniging IJmuiden is uitgegeven bij haar 75-

jarig bestaan in 2010, als een vervolg op de aandacht voor de 

postzegelverzameling van de legendarische OHvZ verzamelaar 

Arthur Steegh; deze keer zijn verzameling over de Spaanse Burgeroorlog. Ook verschenen er stukken 

over ‘poezen, het liefste huisdier’ en ‘post per ballonvaart’.  

Naast deze rubrieken met nieuw materiaal zijn er ook rubrieken voor ‘particuliere postbedrijven’ 

(rubriek 4), ‘bedrijvenpost’ (5), ‘perfins’ (6), ‘iconografie’ (8), ‘ansichtkaarten’ (9), ‘sociale filatelie’ 

(10) en ‘belastingzegels’ (11).  

(Ton Dietz, secretaris OHvZ) 

 

 

 
 

http://www.ohvz.nl/
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De eerste NL crypto-zegel:  
 

Het jachtseizoen is voorbij. PostNL onthult de eerste NL crypto zegel. Op 2 september om 10.00 startte 

de voorverkoop. De stier is los. Op 22 september 2022 start de officiële verkoop. (prijs € 9,05 per stuk) 
Het postbedrijf heeft voor deze allereerste uitgave zijn krachten gebundeld met de Oostenrijkse Post, 

die ervaring heeft met het uitgeven van cryptopostzegels. Op de postzegel prijkt een stier tussen 

Hollandse tulpen en de Nederlandse driekleur. 

 
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! 

U kunt de NL crypto stamp ook onchain kopen via de website van 

de Oostenrijkse Post. Dat betekent dat je direct de digitale tweeling 

koopt via de blockchain. Je ontvangt de fysieke postzegel 

vervolgens via de post. 

Koop je NL crypto stamp onchain  (Ctr/klik)  

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! De fysieke postzegel kunt u verzamelen of gebruiken voor het 

frankeren van uw post. Elke fysieke NL crypto stamp heeft een QR-code waarmee u de digitale tweeling 

kunt ontdekken. Dat is uw eigen NFT ('non fungible token'). 

Volgens Bob van Ierland, directeur Mail Nederland bij PostNL, was er in aanloop naar de lancering al 

veel interesse in de cryptopostzegel. In de eerste drie weken na de aankondiging van de cryptopostzegel 

hebben al meer dan 2000 cryptoliefhebbers zich aangemeld. 

(PostNL) 

 

 
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’.  

 
 
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 rococostijl bouwen. 

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 

 

https://cryptostamp.com/presale
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_II_van_Pruisen
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
https://click.edm.postnl.nl/?qs=eadd1ff68daeab393461ea17216dfbca6d47beb66895b73bb2d201567ce04e460e578f748c276108c83cfff5e3f093e1ebf5af6badafbab5
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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". ("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 paleis 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 

(aanstootgevend) 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 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. 

Deïsme is een religieus-filosofische opvat-
ting 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 

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
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_van_Arnim&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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%2Fwww.pinterest.de%2Fpin%2F566468459381890227%2F&psig=AOvVaw1ph7eDfA2yeLUuZyKxtSJe&ust=1594392289380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjHtq-0wOoCFQAAAAAdAAAAABAd
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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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 theehuis, paleis Charlottenhof / 

Neues Palais en de stallen waarin het Filmmuseum is gevestigd, zijn ook afgebeeld.  

Slot Charlottenhof is een neoclassicistisch zomerverblijf in het Park Sanssouci in Potsdam. Het is 

gebouwd door Karl Friedrich Schinkel voor kroonprins Frederik Willem, de latere koning Frederik 

Willem IV van Pruisen, in 1826.         

Het Chinesisches Teehaus is een theepaviljoen gelegen in het park (bij het paleis Sanssouci)  Het 

paviljoen is gebouwd in opdracht van de Pruisische koning Frederik de Grote tussen 1755 en 1764. De 

bouw van dit paviljoen viel daarmee in de periode van de Chinoiserie, waarin er in Europa een 

vergrote aandacht was voor China en de Chinese kunst. Tegenwoordig is er een 

verzameling porselein te vinden.                                            

(Anna C. van der Maade – 191212) 

 

20 jaar NVA:  
 
De Nationale Volksarmee (NVA) werd in de D.D.R. (Deutsche Demokratische Republik) opgericht op 

1 maart 1956, na de oprichting van de Bundeswehr in West-Duitsland. De eerste basis van de NVA was 

gelegd in 1952 met de oprichting van de voorganger van de NVA, de Kasernierte Volkspolizei (KVP). 

Een deel van de officieren bestond uit Wehrmacht-manschappen die in krijgsgevangenschap in de 

Sovjet-Unie een politieke training hadden ondergaan. In tegenstelling tot de Bondsrepubliek werden 

voormalig Wehrmacht-manschappen gedegradeerd, en was het verboden de in nazi-Duitsland behaalde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderscheidingen te dragen. Maar net als de Bundeswehr bestond de top van de NVA in het begin 

grotendeels uit ex-Wehrmachtmilitairen: van de 82 hoogste NVA-officieren in het eerste jaar hadden er 

61 als officier in de Wehrmacht gediend. Tot 24 januari 1962 was de NVA een vrijwilligersleger.  

Hierna werd de dienstplicht ingevoerd voor alle mannen tussen de 18 en 26 jaar. De dienstplicht in de 

DDR duurde minimaal 18 maanden. Er was geen alternatieve dienstplicht voor gewetensbezwaarden, 

hoewel in 1964 de functie van Bausoldat (bouw-soldaat) werd ingevoerd. Bouwsoldaten werden soms 

bij de bouw van militaire complexen ingezet, terwijl anderen in ziekenhuizen of andere instellingen 

werkten. Wie als bouwsoldaat had gediend kon later veelal geen universitaire studie meer volgen en liep 

in zijn verdere loopbaan tegen problemen aan.  

Algehele dienstweigering werd bestraft met een gevangenisstraf. Voor veel DDR-jongeren was de keuze 

voor de NVA niet moeilijk, aangezien zij bekendstond als een goede militaire opleiding met een strakke 

discipline en in het algemeen werd gezien als basis voor een goede toekomst. De NVA was een van de 
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sterkste legers binnen het Warschaupact, vooral door de hoge gevechtsbereidheid, discipline en 

inzetbaarheid. Ook was zij, na de Sovjet-Unie zelf, uitgerust met de beste en nieuwste Sovjet-techniek. 

In 1987 had de NVA 175.300 manschappen. Ongeveer de helft hiervan was beroepsmilitair. De NVA 

werd naar Sovjet-model ingericht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste deel van de officieren en Fahnrichen was lid van de communistische partij, de Sozialistische 

Einheitspartei Deutschlands (SED). 

 

De Sozialistische Einheitspartei Deutschlands  (Socialistische Eenheidspartij van Duitsland, SED) was 

de regerende communistische partij in de voormalige Duitse Democratische Republiek. De partij nam 

de absolute macht, door de invloed van de Sovjetunie, gedurende de 40 jaar dat de DDR bestond, en 

duldde in de praktijk geen tegenstand of oppositie. Na Die Wende in 1989/1990 verloor de SED haar 

positie als overheersende staatspartij. De SED kreeg een jongere partijleiding, nam een 

nieuw partijprogramma aan en ging verder onder de naam SED-PDS. Vanaf 1990, naar analogie met de 

voortzetting van de Italiaanse Communistische Partij (PCI), voerde de partij de naam PDS (Partei des 

Demokratischen Sozialismus). Nadat de partij zich in 2005 presenteerde met de naam Die Linkspartei en 

toen in 2007 de sociaaldemocratische WASG zich aansloot, ontstond Die Linke, de meest linkse 

partij in de Bondsdag. 

 

Bij het bereiken van de 20e verjaardag van de NVA was in eerste instantie niet voorzien in de uitgifte 

van postzegels. Naar de mening van de aan het overleg deelnemende ‘Fachabteilung der SED’, moest 

dit worden opgenomen in de planning voor de 9e Partijdag in 1976.  

De Minister voor Verdediging, generaal Heinz Hoffmann, meldde zich op 25 juni 1975 bij Postminister 

Rudolph Schulze en vroeg om postzegels en een eerstedag-enveloppe met bijzonder stempel voor 1 

maart 1976. De zegels werden ontworpen door Horts Naumann en Klaus Müller. De enveloppe en het 

‘Errinerungsblatt’ werden ontworpen door andere grafici.                

(Frans Haverschmidt – 151204) 

 

 

Citroën Méhari: 
 

Het was in 1935 dat de FIP (Internationale Federatie van Filatelie) op haar congres in Brussel de 

oprichting van een ‘Dag van de postzegel’ in elk van haar lidstaten voorstelde, dit project werd 

gevalideerd door het FFAP-congres in Parijs in 1937. De eerste dag van de postzegel vond plaats in 
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1938, daarna, na de jaren 1940 en 1941 kwam de eerste postzegel met speciale afbeelding  in 1942 op 

een kaart van de FSPF (Federatie van Franse Filatelistische Verenigingen) met als thema "Laten we 

gegroepeerd blijven". (Restons Groupés)  

 

  
 

Op 27 september 2021 gaf La Poste, ter gelegenheid van het ‘Fête du tembre’ een speciale zegel uit met 

de afbeelding van een Citroen Méhari.  

De Citroën Méhari is een (tweezitter) personenauto (ontworpen door graaf Roland de La Poype) van het 

merk Citroën, die tussen 1968 en 1988 werd geproduceerd. De auto is gebaseerd op het chassis en de 

motor van een Citroën 2CV, met een carrosserie vervaardigd 

van ABS-kunststof. Er werd een versie 

met voorwielaandrijving geleverd en een versie 

met vierwielaandrijving. De naam verwijst naar het 

woord ‘méhariste’, een Franse koloniale 

soldaat uit Algerije, die 

een kameel berijdt. ("mahari " in 

het Arabisch ), is de dromedaris van 

de Toearegs.  

Deze lichtgewicht terreinauto werd 

gebruikt voor recreatieve doeleinden, maar ook ingezet door het Franse leger 

en Gendarmerie. Hetzelfde concept, met de carrosserie en motor van een 2CV, 

werd ook ingezet voor productie in de derde wereld. De Citroën FAF (Facile à 

Fabriquer) was een aluminiumversie van de 2CV die wel wat leek op een 

Méhari en bedoeld was voor Afrika. In Vietnam werd de Dalat geproduceerd. 

Daarnaast bestond er nog de uitvoering Pony die in Griekenland geproduceerd werd. De 4×4-versie 

werd in 1979 aan het programma toegevoegd. Het bleef echter een zeldzame verschijning, er zijn er nog 

geen 1500 van verkocht. 
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(Anna C. van der Maade – 211005) 

 
 
Catalogus NVPH - Nederland editie 1923 
 
Op 15 september 2022 is de nieuwe NVPH-catalogus Nederland verschenen.  Er is een ongekend 

aantal  veranderingen en verbeteringen te melden die de aanschaf van deze catalogus meer dan de 

moeite waard maken. 

• Meer dan 500 nieuwe afbeeldingen 

• Meer dan 800 tekstwijzigingen en aanvullingen 

• Meer dan 2.500 prijsaanpassingen 

• Gratis blauwdruk nummer 20 

• Thema Emissie 1923 100 jaar 

• Verbeterde jaargangtabel 

• Meer dan 500 nieuwe afbeeldingen 

Het meest in het oog springend is het feit dat we dit jaar voor het 

eerst in de geschiedenis van de NVPH catalogus alle frankeerzegels 

in volle glorie afbeelden. Het is niet alleen een prachtig gezicht, het 

is ook zo dat een kleurenafbeelding meer zegt dan een 

kleuromschrijving. 

 
Emissie 1923 100 jaar 

De emissie 1923 is in 2023 100 jaar oud. Dat thema wordt in de 

catalogus uitgewerkt door een verhaal over deze iconische emissie. Ook de blauwdruk toont een zegel 

uit deze serie en op de prachtige omslag een licht gewijzigde uitvoering van de oranje 10 cent om het 

jubileum luister bij te zetten. 

De nieuwe Nederland catalogus omvat zo’n 500 bladzijden. 

De nieuwe 2023 Nederland catalogus is vanaf 15 september verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. 
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Georges Brassens: 
 
Het Franse chanson mag zich de laatste tijd, mede door het TV programma ‘Chansons !’ (2021) van 

presentator Matthijs van Nieuwkerk en zanger en presentator Rob Kemps verheugen in een grote 

belangstelling. Van Nieuwkerk en Kemps doken in hun programma in Parijs, in de wereld van de muziek 

van onder anderen Édith Piaf, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour en Georges Brassens.  

Het programma trok zoveel belangstelling trok dat er zelfs een tweede serie uitzendingen werd gemaakt 

in 2022.  ‘CHANSONS!’ is een muzikaal vierluik over de liefde, het leven en de melancholie. Samen 

gaan Matthijs en Rob struinend door de straten van Parijs op zoek naar de verhalen achter het 'chanson'. 

Tijdens hun ontdekkingstocht zien we Parijs door de ogen van Rob en Matthijs. Je kunt je geen betere 

gidsen wensen, beiden zijn verknocht aan de Franse hoofdstad.  

In de eerste aflevering staat het thema 'Parijs' centraal. Rob laat Matthijs de plek zien waar hij ooit vier 

maanden lang een kamertje huurde om zich de Franse taal en cultuur eigen te maken. Ook wordt de 

kijker meegenomen naar de plekken die het leven van Édith Piaf hebben getekend. 

Hoewel Brassens ( 1921 – 1981) (geboren in Sète – aan de Middellandse Zee) groeide uit tot een van de 

populairste auteurs en vertolkers van het Franse chanson was zijn debuut moeizaam. Toen hij bekend 

werd, had hij al meer dan tien jaar chansons geschreven en had hij vrijwel zonder inkomsten geleefd. 

Als hij niet was geholpen door vrienden was hij onbekend gebleven en zou hij 

waarschijnlijk clochard zijn geworden. 

Dankzij zijn vrienden kwam hij begin 1952 in contact met Patachou die in hem onmiddellijk een talent 

herkende. Zij voorspelde dat hij binnen een jaar beroemder zou worden dan zijzelf. Dat gebeurde 

inderdaad nadat hij in haar cabaret optrad. Moest optreden, want hij beschouwde zichzelf als auteur en 

componist, hij dacht er geen moment aan om zelf op te treden. 'Ik ben toch geen circusartiest!' had hij 

gezegd toen Patachou aandrong. 

Georges Brassens werd door La Poste enkele keren geëerd 

met de uitgifte van een speciale postzegel, o.a. op 16 juni 

1990 en op 22 oktober 2021, ter gelegenheid van zijn  100e 

geboortedag .  

"Deze man is gevaarlijk. Hij is een dichter, een grappige 

klant voor de roucouleurs", (roucouleurs – zij die kwelen als 

een vogeltje in een nest) schreef René Fallet in ‘Le Canard 

enchaîné’, in 1953. Maar voor de journalist en voor iedereen 

die Brassens  kende, was hij in de eerste plaats... een vriend.  

Georges Brassens, geboren in 1921 in Sète, groeide op op 

de melodieën van ‘Le Temps des cerises en La Madelon’. 

Op vijftienjarige leeftijd vormde hij een amateurorkest dat alle guinguettes (danslokalen) van Mont 

Saint-Clair doorzocht.  

Met weinig interesse in studies, verhuisden de jonge Brassens in 

februari 1940 naar Parijs en werkten in de Renault-fabrieken in 

Billancourt tot de komst van de Duitsers. Onvermoeibaar schreef 

Brassens gedichten en liedjes. In september 1.942 publiceerde hij een 

dichtbundel met de titel ‘A la venvole’.  

Zijn liedjes waren niet alleen schokkend omdat ze recht-voor-zijn-

raap-woorden bevatten, maar ook omdat ze zo indruisten tegen de 

burgerlijke normen van toen (rond 1953). In de honderden liedjes die 

hij schreef komen typische en uiteenlopende personages tot leven: 

boerenmeisjes, vlinderjagers, hoeren, verliefde stelletjes, gendarmes, 

bedrogen echtgenoten, kruimeldieven, overspelige vrouwen, trouwe 

echtgenoten, pastoors, doodgravers, moordenaressen, dronkenlappen... Hij neemt het op voor mensen 

die traditioneel door het publiek geminacht wordt, de croquants, de brave burgers met hun vooroordelen. 

Hij schreef over ontrouw, dreef er de spot mee zoals in Le cocu of verhief het tot iets bijna nobels zoals 

in Pénélope. Hij schreef over de dood, over God de Vader en de hemel, maar hij was een 

overtuigd atheïst. Hij was fel antiklerikaal, maar kwam op voor de dorpspastoor die een Heilige Mis 

voor een gehangene opdroeg. 
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Bij de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog kocht hij zijn eerste gitaar en in 1946 hanteerde hij de 

pen in een anarchistische krant, Le Libertaire, die hij uiteindelijk verliet.  

Vanaf dat zal hij zich wijden aan zijn poëzie en aan het schrijven van een roman getiteld ‘De maan 

luistert aan de deuren’. (‘La lune ecoute aux portes). In 1948 componeerde hij ‘Margot’ en ‘De Gorilla’. 

Het was waarschijnlijk zijn tijd bij Patachou, eigenaar van een beroemd cabaret op de heuvel van 

Montmartre, dat hem uit de schaduw haalde in 1952.Il in 1953 zijn eerste plaat met Polydor opnam en 

in 1954 de ‘Grand Prix du disque’ ontving van de Académie Charles-Cros. Vanaf dat moment zal het 

succes hem nooit meer verlaten. Contracten had hij onder meer bij: Olympia, Alhambra, Alcazar de 

Marseille, Bobino.   

In 1967 werd hij bekroond met de Grand Prix de poésie de l'Académie 

française.  Maar de tochten putten hem des te meer uit omdat hij al lang last had 

van nierkoliek. In 1980 moest Brassens voor de derde keer geopereerd worden. 

Hij overleed datzelfde jaar. Met meer dan honderd nummers geschreven en 

vertaald in alle talen en twintig miljoen verkochte platen.   

Hoewel hij relatief weinig bekend is buiten Frankrijk, België, Zwitserland 

en Quebec, spreken zijn teksten en melodieën toch een aantal mensen aan in de 

meest uiteenlopende landen. Vertalingen van zijn chansons bestaan onder meer 

in het Engels (Graeme Allwright), Duits (Ralf Tauchmann), Spaans (Paco 

Ibáñez e.a.),  Italiaans, Russisch, Hebreeuws,  Japans en veel andere talen.       

Een aantal van de chansons werd in het Nederlands vertaald door Ernst van 

Altena en door onder meer Ronnie Potsdammer gezongen en op de plaat gezet. 

Het zingen in vertaling van: Funérailles d'antan (De lijkzang van weleer) voor VARA-televisie leverde 

Potsdammer destijds een boycot van een jaar op. Gerard Wijnen heeft inmiddels het gehele oeuvre, 131 

gedichten en chansons, vertaald in het Nederlands. In België zijn Hans Mortelmans en Koen De 

Cauter vertolkers van het oeuvre van Brassens. Mortelmans brengt het werk in zijn eigen, Antwerpse 

vertaling. Enkele van zijn chansons worden nog vandaag gebruikt als leerstof aan Franse scholen. Meer 

dan 140 scholen in Frankrijk zijn naar Brassens vernoemd. Meer dan 50 straten en parken dragen zijn 

naam. 

 

(Willem-Alexander Arnhemer – 220908) 

 
Multilaterale Tentoonstelling 2023: 
 
Van 7 tot en met 10 september 2023 wordt voor de eerste keer in Slovenië   en wel in de kustplaats 

Koper de Multilaterale tentoonstelling gehouden.  Inschrijfformulieren en het tentoonstellingsreglement 

voor deze  happening  kunt U aanvragen bij de Landscommissaris Albert Haan. Inschrijf-termijn loopt 
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tot december 2022. Na de succesvolle tentoonstellingen 

van de Nederlandse  inzenders in Haldesleben, Den 

Bosch, Luxemburg en St. Pölten, willen we weer 

Nederlandse inzendingen brengen naar Slovenië. Heeft U 

in categorie  2 minimaal 75 punten gehaald mag U aan 

deze tentoonstelling deelnemen.  De kaders worden met 

16 bladen gevuld en met een minimum van 5 kaders en  

een maximum van 8 kaders. Ook kan de jeugd hieraan 

meedoen. Uiteraard  is er ook een literatuurklasse. 

Verdere inlichtingen kunt U krijgen bij de  

Landscommissaris Albert Haan e-mail: 

albert.haan@home.nl.  

 
 
Postex 2022  

 
De komende Postex zal plaatsvinden in de Veluwehal te Barneveld, Nieuwe Markt 6. Dit evenement 

wordt gehouden op 28 en 29 oktober 2022, de openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur op 28 oktober 

en op 29 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.  

Er komen vele handelaren en een volledige lijst is te vinden 

op de site van de Postex, www.postex.nl  

Ook de gespecialiseerde verenigingen kunt u hier vinden die 

zich hebben opgegeven. Enkele andere zaken op 

filatelistisch gebied zijn aanwezig met een promotiestand.  

Ook geeft de stichting een nieuwsbrief uit, hierop kunt u zich abonneren via de website, zodat u up-to-

date blijft.  

Voor alle andere zaken kunt u contact opnemen via coro65al@kpnmail.nl of via tel. 0182-395103  

(Leen Louwerse ) 

 
Boekbespreking: 
 
Titel: LAPE 2022 

Veel grote veranderingen of nieuws zijn er niet te bespeuren in deze nieuwe editie. Uiteraard vinden we 

naast de gewone postzegels ook de veldpostzegels, de Buspakketzegels, en automaatstroken en dito 

zegels. Verder zijn er aparte hoofdstukken voor de Finse kerstzegels, de postzegelboekjes evenals de 

jaarsets en maximumkaarten. De uitgaven van de Finse gebieden 

(Aunus - Noord Ingermanland - Karelië en Oost Karelië) en Åland 

worden niet vergeten. In elke uitgave wordt er een extra land of 

gebied opgenomen. Dit jaar is het weer eens Estland (1918-1940 en 

1991 tot heden (september 2021) + de Duitse bezettingszegels en de 

lokale zegels). Als extraatje krijgen we dit keer een verhandeling en 

overzicht van de pakketzegels die in Helsinki in gebruik waren om 

pakketten per tram te (laten) vervoeren. Echt een interessant 

onderwerp en gelukkig voorzien van een Engelse vertaling. 

Gelukkig zeg ik want behalve de details bij de opgenomen zegels (3 

talig Fin - ZW - GB) vinden we (veel te) weinig Engelse teksten 

terug in deze catalogus. Zo staat er helemaal in het begin een artikel 

over de 5 en 10 Kopeken zegels van 1860. Lijkt mij zéér interessant, 

maar ja, mijn Fins is enigszins roestig, dus.... Het lijkt wel willekeur. 

Bij de uitleg van de diverse typen is het ene onderwerp drie talig en 

het volgende alleen in het Fins en dan weer tweetalig n.l. in het Fins 

en in het Zweeds. Ik heb daar al jaren contact over met de uitgever maar er komt maar weinig van 

terecht. 

 De gebruikte illustraties zijn in kleur, scherp en goed gedetailleerd. De prijzen zijn bij de klassieke 

uitgaven in 4 kolommen weergegeven en vanaf 1875 in 2 kolommen. Eerst, 1875/1882 voor ongebruikt 
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en gebruikt. Dit zijn de beruchte zegels die door 2 verschillend drukkerijen zijn uitgegeven. De 

zogenoemde S en L drukken. Helaas ontbreekt er een uitleg waarmee men deze twee drukken van elkaar 

kan onderscheiden. Wel vinden we een vermelding dat deze zegels een toeslag van 80% krijgen indien 

ze postfris zijn. Hier wordt ineens een waardering voor gebruikte zegels in luxe staat vermeld. De dan 

vermelde prijzen zijn veelvouden van de zegels in "gewone of doorsnee" conditie. Of dit staat voor een 

luxe geplaatst stempel of voor een goed gecentreerd zegel met optima forma perforatie? Dat weet ik 

niet. Vanaf 1930 worden de FDC prijzen vermeld. Vanaf 1963 word alleen nog voor postfris en gebruikt 

geprijsd en valt het luxe gedeelte weg. Onnodig is te vermelden dat alle prijzen zij aangepast aan de 

huidige markt. Opvallend is dat er een heel hoofdstuk gewijd is aan de persoonlijke postzegels, leuk! 

Het onderscheid tussen de diverse typen, behalve dus voor S en L drukken, en/of bijzonderheden wordt 

redelijk duidelijk weergegeven door bijvoorbeeld verhelderende uitvergrotingen, maar zoals gezegd 

ontbreekt de Engelse uitleg. 

  Gelukkig is ook deze catalogus voorzien van een harde omslag waardoor het boek rechtop blijft staan 

in de boekenkast en ook mooi open blijft liggen tijdens het gebruik. Het leeslint is helaas gesneuveld. 

Deze catalogus is, ondanks het gebrek aan Engelse vertalingen, in mijn ogen toch wel een goede 

catalogus die zijn prijs dubbel en dwars waard is. Echter de verzendkosten vanuit Finland zijn 

schrikbarend hoog.  

(Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Taal: Fins/Zweeds/Engels - Bladzijden: 496 - Illustraties: Kleur - Gebonden, harde omslag, 21,5 x 15,5 
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- Tevens gezien bij Collectwereld. - E-mail: myynti@filateliapalvelu.com  - Web-site: www.stamps.fi  
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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. 

 

 

Van de heer  J. Vellekoop  ontvingen wij de volgende reactie n.a.v. het artikel van  Willem Hogendoorn: 

 

In de KNBF Nieuwsbrief nummer 148 meldt Willem Hogendoorn dat François Haverschmidt (Piet 

Paaltjens) de enige Leidse student is die een standbeeld in Leiden heeft gekregen. 

 

Het moet wel de tropische warmte zijn geweest die deze vergissing bij hem heeft veroorzaakt. 

 

Leiden kent namelijk ook nog standbeelden van Herman Boerhaave, bekend medicus, die niet alleen in 

Leiden studeerde maar daar ook in 1690 promoveerde. Verder vereren we hier ook nog Caspar 

Reuvens (archeoloog) met een standbeeld. 

 

uw reacties 
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En wat te denken van internationaal wellicht de meest bekende Leidse student: Rembrandt van Rijn? 

Die heeft meerdere jaren ingeschreven gestaan als student zo wijst recent onderzoek uit. Aan hem zijn 

in zijn geboortestad inmiddels diverse beelden gewijd. 

 

Overigens niets dan lof voor dit gevarieerde nummer. 

 

Met vriendelijke groeten uit Leiden, 

 

J. Vellekoop 

 

 

De heer A. Hulkenberg reageerde als volgt op het artikel van Sjoerd Bangma: 

 

Geachte mijnheer Bangma, 

 

Graag wil ik u erop wijzen dat uw beschrijving in Filatelistische vorming nr. 82 van afbeelding 86-3 

niet correct is.  

Er wordt helemaal geen strafport betaald.  Een Portopflichtige Dienstsache werd nooit met strafport 

belegd. Dit soort postzendingen konden franco of porto verzonden worden. Was de zending in het 

belang van de geadresseerde dan ging de brief porto en betaalde hij aan de postbode het normale 

brieftarief zonder strafport. Was de zending in het belang van de afzender dan frankeerde hij de 

zending. Dat is het systeem van de Portopflichtige Dienstsache. 

In het geval 86-3 gaat het om een Zustellungsurkunde als Portopflichtige Dienstsache. De 

deurwaarder heeft een belangrijke brief naar iemand gestuurd met een daarbij horende 

Zustellungsurkunde. De postbode bezorgde de brief en vulde de Zustellungsurkunde in. Deze Urkunde 

ging dan terug aan de afzender, de deurwaarder. De kosten voor deze manier van bezorgen was: 

tarief voor de te bezorgen brief + tarief voor de terug te zenden Urkunde (10 pfennig) + tarief voor 

een brief met Zustellungsurkunde, het Zustellgebühr ook 10 pfennig. Deze 20 pfennig staan in bauw op 

de Zustellungsurkunde en zijn met dienstzegels verplakt. 

De te verzenden brief ging vaak over hypotheek-, voogdij- of rechtbankzaken. De afzender wilde een 

bewijs van ontvangst hebben. Hiervoor diende de Zustellungsurkunde. De te bestellen brief had 

meestal een voordruk of een stempel  met de tekst:  Hierbei  ein Formular zur Zustellungsurkunde 

vereinfachte Zustellung. Deze vereenvoudigde bestelling hield in dat de postbode op de brief de datum 

van de dag der bestelling noteerde. 

 

Ik hoop dat ik het voldoende heb uitgelegd. U kunt mij altijd nog vragen stellen. 

Met vriendelijke groet, 

Ton Hulkenberg, a.hulkenberg@casema.nl 

 

 

Van de heer A.C. Boertjes ontvingen wij volgende reactie op het artikel betreffen de  digitale postzegel 

in de vorige Nieuwsbrief: 

 
Reactie op een artikel in Nieuwsbrief 148 van augustus 2022 

 

In Nieuwsbrief 148 van augustus 2022 van de K.N.B.F. is een artikel opgenomen met als titel: “het 

nieuwe verzamelen is begonnen”. In het artikel lees ik: 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! 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, 

aldus de samenvatting 

 

De eerste gedachte die bij mij opkwam, toen ik dit artikel las, was: “Het moet toch niet gekker 

worden”. Al ruim 50 jaar verzamel ik op mijn eigen manier postzegels. Mijn bescheiden collectie stelt 
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in filatelistische zin nauwelijks iets c.q. totaal niks voor, maar ik geniet van de zegels en de 

afbeeldingen en vooral om er fysiek mee bezig te zijn.  

 

In 2000/2001en misschien wel eerdere,  begon de rage ten aanzien van de invoering van de 

EUROZEGELS, die ik overigens niet verzamel en vooral ook niet wil verzamelen, van geen enkel 

land.  Bovendien vind ik de EURO-zegels in de meeste gevallen niet echt aantrekkelijk. Naar mijn 

mening te futuristisch. 

Nu breekt volgens het artikel in de Nieuwsbrief 148 het tijdperk aan van “het nieuwe verzamelen”. 

U zult het mij wellicht niet euvel duiden, dat ik het fenomeen van “het nieuwe verzamelen” om 

meerdere redenen aan mij voorbij laat gaan. Ik kan namelijk op geen enkele wijze ontdekken wat dit 

onderwerp met filatelie te maken heeft, maar dat zal ongetwijfeld alles met mij te maken hebben. 

 

Ik groet u allen zeer, om maar eens een bekend persoon uit de Nederlandse literatuur te citeren en 

wens iedereen heel veel verzamelplezier met de cryptopostzegel. 

 

A.C. Boertjes 

 

 

 

 

 

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 
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