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KNBF Nieuwsbrief 
De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site. 

www.knbf.nl. Of scan de QR code met uw mobiele telefoon.  Alle 

postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, 

kunnen zich aanmelden voor een GRATIS abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via 

www.knbf.nl  
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Bondsbureau  
 

Vanaf januari is het Bondsbureau 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). 
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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|: 

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

om een afspraak te maken.  

 

Nieuw in de KNBF-bibliotheek:   

1. Postal Stationery Newspaper Wrapper Catalogue in drie delen. Door Jan Kosniowski. Deel  1 

landen A-F; deel 2 landen G-Z; deel 3 Groot Brittannië. 1200 pagina’s in kleur.   

Uit nalatenschap verkregen:  

2. Kopie verzameling Jan Verleg in 4 banden. Uitvoerige studie verzameling Tsjechoslowakije. 

Alleen ter inzage in de bibliotheek niet voor uitleen.  

 

Door een aantal grote schenkingen vele nieuwe titels. Zie hiervoor de catalogus op de site.  

KNBF.nl à DIENSTEN à BIBLIOTHEEK à CATALOGUS. Europa bijgewerkt tot en met Polen. 

  

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

ongeveer 500 stuks. Kom eens langs op woensdag, koffie/thee staat voor u klaar. 

  

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  

(Wim Tukker) 

 
 
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’.  

 

Postzegel over de Burcht van Leiden 
 

In september bracht PostNL in de serie ‘Kijk op Nederland’ een postzegelvel uit over Zuidholland. Dit 

vel bestond uit 5 ‘commercieel-persoonlijke’ postzegels met daarop luchtfoto’s van Zuid Holland. Op 

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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één van deze postzegels was een luchtfoto van de Burcht van Leiden te zien. Altijd leuk voor een Leidse 

filatelist en stadsgids zou je denken. Ik vind het echter geen geweldige luchtfoto van de Burcht. 

 
Leiden’s ontstaan begon daadwerkelijk vorm te krijgen rond het 

jaar 1000, toen een gehucht ontstond uit de permanente 

nederzetting aan de oever van de Rijn. In het begin van de 11e 

eeuw braken er roerige tijden aan, waarna een soort burcht werd 

gebouwd. Deze bestond uit een  12 meter hoge heuvel, omgeven 

door palissaden. De heuvel werd door mensenhanden 

opgeworpen. Zo’n heuvel werd een “motte” genoemd. Later 

verdween deze omheining om plaats te maken voor een zware 

ringmuur met kantelen, schietgaten en poorten. 

 

 
 

Filatelistisch is de Burcht vastgelegd in het bijzondere stempel van 10 oktober 1960, ter gelegenheid 

van de viering van de Dag van de Postzegel in Leiden.  
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Verder is de toegangspoort van de Burcht te zien op een sluitzegel van de Leidse VVV uit 1908. Hoewel 

deze zegel niet filatelistisch is, is het wel leuk om deze op een oude briefkaart tegen te komen.  

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze briefkaart ziet U een aantal stempels: 

Rechtsboven: Leiden 25 augustus 1908. Dit is het “vertrekstempel” uit Leiden 

Linksboven:  Breda 26 augustus 1908. Dit is het “aankomststempel” in Breda. 

De PTT bezorgde in 1908 dus een kaart uit Leiden al in één dag in Breda. Dat lukt nu niet altijd meer.  

Linksonder: VVV-stempel  Oud Leiden 1908 

Tenslotte nog het bestellersstempel A 5, wat betekent dat postbode ‘5’ deze briefkaart op zijn eerste 

ronde heeft meegenomen en besteld. Postbesteller deden toen soms wel 5 rondes per dag. Ik ben nu al 

blij als ik 1 x per week een postbode zie. 

(Willem Hogendoorn) 

 

 
Filatelistische aandacht voor: Nikola Tesla (2) 
 

Na het voortijdig beëindigen van zijn schoolopleiding ving hij aan met werkzaamheden in bedrijven in 

Duitsland en Frankrijk en kwam door zijn opvallende kennis over elektriciteit en moderne toepassingen 

in contact met personen van de Edison-organisatie in Parijs. Tesla had direct interesse in het aanbod en 

emigreerde in 1884 naar de USA en trad in dienst bij Edison, maar die relatie was van korte duur en 

eindigde al in 1885. In dat jaar richtte hij met twee investeerders, waaronder de eigenaar van een 

elektrotechnisch bedrijf, de Amerikaan George Westinghouse, een nieuw elektrotechnisch bedrijf op 

met de firmanaam Tesla Electric Light & Manufacturing Company. Nikola Tesla bezat in 26 landen 

meer dan 280 patenten, waarvan alleen al 112 patenten in de USA. Een deel ervan verkocht hij aan zijn 

nieuwe partner. De inkomsten daaruit kon hij goed gebruiken voor zijn excentrieke levensstijl en forse 

uitgaven. Westinghouse kon zijn wisselstroomsystemen verder ontwikkelen om daarmee de hevige 

concurrentiestrijd met Edison te winnen en de monopolie van Edison te breken. Daarna volgden de ene 

na de andere uitvinding en kwamen nieuwe ondernemingen en samenwerkingen tot stand en werd Tesla 

wereldberoemd. In 1891 werd Nikola Tesla naar eigen wens tot Amerikaans staatsburger 

genaturaliseerd. 

(Wordt vervolgd). 

Jan M. Broeders, 221113 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl  

 
 
 

 

http://www.optischefenomenen.nl/
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Van Baggerbeugel tot Monsterzuiger  
 

Bram Hubregtse, één van de rondleiders van het Nationaal 

Baggermuseum, thematisch postzegelverzamelaar en 31 jaar 

werkzaam geweest in de baggerindustrie, geeft op zaterdag 21 

januari een lezing. Het thema is een onderwerp waar je in eerste 

instantie niet snel bij stil staat: de baggerindustrie op 

postzegels. Hij geeft een kijkje in zijn verzameling postzegels 

en andere filatelistische elementen en laat aan de hand van zijn 
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verzameling zien welke baggerwerktuigen er zoal bestaan en 

hoe ze werken. Aansluitend laat hij projecten zien waar veel 

baggerwerk bij kwam kijken.  

De lezing begint zaterdag 21 januari om 12.00 uur (inloop 

vanaf 11.30 uur) in het Nationaal Baggermuseum. De kosten 

voor de lezing, inclusief 1 consumptie, bedragen € 6,-, 

Aanmelding via een berichtje naar 

reserveringen@baggermuseum.nl. Na de lezing is het 

museum geopend voor publiek, entree € 6,-, gratis toegang 

met Museumkaart.  
(Elke Scheffers, conservator/beheerder - 06-11360660) 

 
 

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (90) 
 

Wetenswaardigheden van A tot Z (2). 

De  tweede aflevering van meer of minder bekende zaken die de verzamelaar kan tegenkomen op zijn 

ontdekkingsreizen in de wereld van de filatelie. We gaan alfabetisch te werk en vervolgen met een 

tweede verhaaltje onder de letter A en het eerste met een B. 

 

Australië (en Antarctica). 

De staat Australië werd in 1901 gevormd door het samenvoegen van zes Britse kroonkoloniën. Officieel 

heet het land ‘Commonwealth of Australia’ oftewel het Gemenebest van Australië. Dit is een  

 

 

 
    Fig. 90-1           Fig. 90-2   Fig. 90-3    Fig. 90-4 

 

samenwerkingsvorm van in principe onafhankelijke staten die, net als bijvoorbeeld de deelstaten van de 

USA, een grote mate van zelfbestuur hebben. Zoals de USA heeft Australië een hoofdstad (Canberra) 

in een apart district dat niet tot een van de zes staten behoort. 

Als kolonie hadden de Australische deelstaten hun eigen postzegels en pas in 1913 werden die 

vervangen door zegels voor heel Australië. Van drie koloniën/deelstaten zijn hier zegels afgebeeld. (Fig. 

90-1, Fig. 90-2 en Fig. 90-3) De staat omvat behalve het continent, dat ook Australië heet, een aantal 

eilanden en heeft het toezicht op een “taartpunt” van het nog zuidelijker gelegen continent Antarctica. 

Hiervoor zijn speciale postzegels aangemaakt: niet vanwege een aanzienlijk postverkeer van/naar dat                                      

Fig. 90-5      Fig. 90-6    Fig. 90-7 
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gebied, maar wel met het oog op de verzamelaarsmarkt. (Fig. 90-4)  

Ook Frankrijk heeft een deel van Antarctica en wat eilanden in dit gebied onder beheer. Op de postzegels 

voor dat gebied komen we het woord ‘australes’ tegen. (Fig. 90-5) Dat brengt ons bij de oorspronkelijke 

naam van het hele gebied ten zuiden van Afrika en Azië: ‘terra australis incognita’ in het Latijn, oftewel 

‘onbekend zuidelijk land’.  
        

   
      Fig. 90-8   Fig. 90-9     Fig. 90-10 

Baden. 

Baden is een van die gebieden die we in de postale geschiedenis meerdere keren tegenkomen met telkens 

een andere status. Van 1806 tot 1918 was het een groothertogdom binnen Duitsland met eigen postzegels 

van 1851 tot 1871. Afgebeeld zijn de zegels 6 (Fig. 90-6) en 20 van het groothertogdom. (Fig. 90-7) 

Tot  1945 was het onderdeel van het Duitse Rijk. 

 

Na de nederlaag van Nazi-Duitsland werd Zuid-Baden ingedeeld bij de Franse 

bezettingszone. Tot eind 1945 was particulier postverkeer verboden, maar vanaf 

december 1945 verschenen er postzegels voor alle door Frankrijk bezette 

gebieden gezamenlijk.  

Afgebeeld zijn de zegels nr. 3 en 4 van de algemene uitgifte voor de Franse 

zones, gedrukt door de Franse staatsdrukkerij, met de wapens van Württemberg 

(Fig. 90-8) en Baden. (Fig. 90-9) 

 

 

 
Fig. 90-11 
 

Vanaf 1 mei 1947 verschenen er voor de vier Franse bezettingszones (behalve Baden waren dat 

Württemberg, Rheinland-Pfalz en Saarland)  afzonderlijk nieuwe zegels.  

Deze zegels werden gedrukt bij Burda in Offenburg. Deze nog steeds bestaande onderneming heeft zich 

na 1949 niet meer met postzegels beziggehouden, maar zich geconcentreerd op de kernactiviteit: 

(mode)tijdschriften. Op de zegels van de bezette gebieden zijn diverse beroemde personen, 

stadsgezichten en landschappen afgebeeld zoals het bekende Höllental (Fig. 90-10, )maar geen personen 

uit de vroegere heersersfamilies. Op één uitzondering na, groothertogin Stéphanie (1789-1860), maar 

dat was dan ook een Française. (Fig. 90-11) 

(Sjoerd Bangma) 

 

 

MULTILATERALE 2023 vindt volgend jaar september plaats in Koper, Slovenië 
 
De Sloveense Federatie bevestigde dat de multilaterale tentoonstelling met 

zeven landen van 7 tot 10 september 2023 zal plaatsvinden in de stad Koper 

(voormalige Italiaanse naam Capodistria), in Slovenië. De tentoonstelling 

heeft fepa-erkenning gekregen. De zeven deelnemende landen zijn 

Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Zwitserland 

en Slovenië. De tentoonstellingsgrootte zal naar verwachting ongeveer 600-

800 frames zijn. De multilaterale tentoonstellingen vinden om de twee jaar 

plaats. Laatste Multilaterale vond plaats in St. Polten, Oostenrijk, 24-26 

september 2021.  



 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 9 
 

Potentiële exposanten worden gevraagd om contact op te nemen met hun nationale federaties.  

Deadline voor deelnameformulieren: 31 december 2022.  
Albert.Haan  -  albert.haan@home.nl 

 

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 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 cm. - ISSN: 0787-3336 - Uitgever:  Suomen Filateliapalvelu Oy 

Winkelprijs: ± €  25,90 excl porto - Informatie // Verkrijgbaar bij: Suomen Filateliapalvelu Oy, 

Noutokatu 3, Fin-21100 Naantali, Finland. - Tevens gezien bij Collectwereld. 

E-mail: myynti@filateliapalvelu.com  - Web-site: www.stamps.fi  of www.filateliapalvelu.com  

 

 

mailto:albert.haan@home.nl
mailto:myynti@filateliapalvelu.com
http://www.stamps.fi/
http://www.filateliapalvelu.com/
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National Postal Museum USA 
 
Het Nationale Post Museum van de Verenigde Staten,  in Washington D.C. werd opgericht door een 

gezamenlijke overeenkomst tussen het United States Postal Service en het Smithsonian Institution. Het 

museum werd geopend in 1993. Het museum staat tegenover het Union Metro-Station. Het gebouw 

diende vanaf het jaar dat het gebouwd werd 1914,  tot 1986 als het belangrijkste hoofd-postkantoor van 

Washington D.C. Het werd ontworpen door de firma Graham and Burnham. 

Het museum huisvest vele 

interactieve vertoningen over 

de geschiedenis van de United 

States Postal Service en van 

post uit de hele wereld. Ook is 

er een grote verzameling 

postzegels. (Ongeveer 5,9 

miljoen poststukken en 

postzegels) Het museum huisvest 

ook een cadeauwinkel en een 

aparte postzegelwinkel, samen met 

tentoongestelde voorwerpen over 

de Pony Express, het gebruik van 

spoorwegen voor de post en een 

tentoonstelling over direct 

marketing genaamd "What's in the 

Mail for You" die een 

souvenirenvelop produceert met 

de naam van de bezoeker erop en 

een bon voor de cadeauwinkel. Omdat het een Smithsonian-museum is, is de toegang vrij. 

Het Smithsonian's National Postal Museum (NPM) opende op 30 juli 1993 voor het publiek. Het werd 

op die dag onder meer gevierd met de uitgifte van een blok van vier herdenkingszegels. De 

postzegelontwerpen bevatten historische momenten in de Amerikaanse postgeschiedenis en 

verbeelden objecten en thema's die te zien zijn in de tentoonstellingszalen van het museum.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://nl.wikipedia.org/wiki/United_States_Postal_Service
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Institution
https://nl.wikipedia.org/wiki/Union_Station_(Washington,_D.C.)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Graham_and_Burnham&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postzegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pony_Express
https://nl.wikipedia.org/wiki/Direct_marketing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Direct_marketing
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Volgens de oprichter van het museum, James H. Bruns, hielp het Nationaal Postmuseum bij het bepalen 

welke objecten en afbeeldingen in het ontwerp zouden worden gebruikt. Veel van de elementen die in 

de postzegels werden afgebeeld, waren vertegenwoordigd in de openings-displays van het museum, 

waaronder een Concord-podiumcoach, een 

postwagen uit de jaren 1930 en de 

Omgekeerde Jenny-stempel. Bruns zei dat 

de "postzegels de basis zijn  voor een 

miniatuurbezoek aan het museum." 

Het Adviescomité burgerzegels (CSAC) en 

NPM hadden input om te beslissen wat er op 

de postzegels zou staan. Commissieleden 

waren in die tijd geïnteresseerd in klassieke 

thema's en historische gebeurtenissen. In tegenstelling tot andere herdenkingszegels gebruikte de NPM-

uitgave vier postzegels om het gevoel van reizen door de tijd over te brengen. Interessant is dat twee 

kunstenaars aan het ontwerp werkten, Lou Nolan en Richard Schlecht. Art Director Derry Noyes vond 

dat de kunstenaar Richard Schlecht "heel goed werk heeft 

geleverd door de boodschap over te brengen" door middel van 

postzegels en het vertellen van het verhaal van transport. 

Schlechts lange carrière als kunstenaar bij National 

Geographic hielp hem bij het werken aan de interpretatie van 

historische thema's. Noyes legde uit dat de postzegels "semi-

jumbo" (iets groter) zijn dan normaal. Het complexe ontwerp 

bestaat uit portretten en lijntekeningen. De belangrijkste 

figuren worden omlijst door een cirkelvormige witte 

achtergrond. 

De postzegels die de 18e eeuw afbeelden, tonen Benjamin Franklin, die zijn carrière als drukker, 

postmeester en staatslieden weerspiegelt. Hij wordt vertegenwoordigd door een drukpers, postrijder en 

Independence Hall. Het Franklin-portret is gebaseerd op het 

bekende schilderij van Joseph-Siffred Duplessis dat te vinden is 

in de Smithsonian's National Portrait Gallery. Verder een soldaat 

uit de Burgeroorlog, Concord-stagecoach (postkoets) en pony-

express ruiter belichamen de 19e  eeuw. De 20e  eeuw wordt 

vertegenwoordigd door luchtpostpiloot Charles Lindbergh, een 

treinpostauto, een 1931 Model A Ford-postwagen en JN-4H 

"Jenny" bi-plane. De vierde zegel bevat de kunst van het schrijven 

van brieven, met behulp van gedenkwaardige woorden uit een 

Californische gold rush-brief; vier gewaardeerde Amerikaanse 

postzegels (Scott 39 90c 

George Washington, Scott 295 2c Empire State Express, Scott C3a 

24c Omgekeerde Jenny en Scott C13 65c Graf Zeppelin), een 

ongedateerd poststempel uit Milledgeville, Georgia en een barcode 

die hedendaagse postverwerkingstechnologie vertegenwoordigt.  

Het kunstwerk werd voltooid met inkt en een aquarelcollage. De 

postzegels werden gedrukt met behulp van het offset-intaglio proces 

door de American Bank Note Company. De lijntekeningen van de 

kunstenaar werden gegraveerde zwarte beelden van een drukpers, 

postkoets; vliegtuig, postwagen, brief en annulering. In sommige 

gevallen overlappen deze elementen opzettelijk het centrale beeld. 

Het National Postal Museum is een samenwerkingsverband tussen 

het Smithsonian Institution en de U.S. Postal Service. Het was terecht dat de postzegels werden 

opgedragen op 30 juli 1993, tijdens een openingsceremonie in het museum met vertegenwoordigers van 

de Amerikaanse postdienst, James H. Bruns en Robert McC. Adams, toenmalig secretaris van het 

Smithsonian Institution. 

De Smithsonian Institution is een Amerikaans onderwijs- 
en onderzoeksinstituut (opgericht in 1846 – n.a.v. een legaat uit 

1929 van de geleerde James Smithson)met 
bijbehorend museumcomplex. Het grootste deel van de faciliteiten 
is gevestigd in Washington D.C., met name aan de National Mall. 
Gezamenlijk bestaat de instelling uit negentien musea en zeven 

onderzoekscentra en beheert ze collecties met 142 miljoen 
voorwerpen. Het instituut en de musea worden gefinancierd en 

indirect beheerd door de Amerikaanse overheid. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzoeksinstituut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
https://nl.wikipedia.org/wiki/National_Mall
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Het gebouw dient ook als hoofdkantoor van het Bureau of Labor Statistics van het United States 

Department of Labor. Of het nu gaat om vroege auto's op onverharde wegen, postkoetsen die door het 

hele land trekken, propellervliegtuigen in de lucht,  bezoekers maken 

een tocht door de geschiedenis en zien hoe post is vervoerd in een 

verscheidenheid aan opvallende displays. 

Bezoekers van het Postmuseum zullen ook de kunst van het maken en 

ontwerpen van postzegels ontdekken, evenals hoe ze hun eigen 

collectie kunnen beginnen, waarmee ze de diversiteit aan zegels van 

over de hele wereld kunnen zien. Bezoekers zijn in het museum in de 

gelegenheid bijzonder gefrankeerde brieven en kaarten te verzenden. 

Verzamelaars zullen zich vergapen aan de William H. Gross Stamp 

Gallery, de grootste in zijn soort. Het Postmuseum heeft een atrium met 

een plafond van 25 meter hoog met vele vitale objecten uit het postverleden. Drie luchtpostvliegtuigen 

hangen in de lucht van het atrium, terwijl een postkoets uit 1851 en een Ford Model A postwagen uit 

1932 te zien zijn op de begane grond. Maak een reis over een koloniale postweg, blader door een 

postkantoor in jaren 20-stijl en ervaar de National Philatelic Collection, die meer dan 5,9 miljoen items 

bevat.                     

Verdere informatie: www.postalmuseum.si.edu   -            

Het museum schrijft in het welkomstwoord op de website: “Het Smithsonian's National Postal Museum 

is gewijd aan het behoud, de studie en de presentatie van de postgeschiedenis en filatelie. Het museum 

maakt gebruik van  tentoonstellingen, educatieve publieke  programma's  en  onderzoek om deze rijke 

geschiedenis beschikbaar te maken voor wetenschappers,  filatelisten, verzamelaars en  bezoekers van 

over de hele wereld.” Dus, mocht u Washington DC bezoeken, u bent van harte welkom.!                  

(Frans Haverschmidt – 200616) 

 

 

KNBF-Jo Toussaint toernooi 2023 
 
De Nijmeegse vereniging Noviopost organiseert in het kader 

van haar 40-jarig bestaan de beurs “Postzegeltotaal” en het 

KNBF-Jo Toussaint toernooi.  
Op zondag 8 oktober worden zowel de algemene als de 

thematische lezingen gehouden. 

De organisatie roept geïnteresseerden op zich aan te melden 

voor een lezing. Met name ook worden jonge filatelisten 

uitgenodigd mee te doen. Aanmelden op het volgende adres: 

secretaris@noviopost.nl  

 

 

 

Algemene Vergadering KNBF 2023 
 

Tijdens haar Algemene Vergadering van de KNBF op 1 oktober j.l. is tevens de datum van de volgende 

Algemene Vergadering al meegedeeld. Die zal plaatsvinden op zaterdag 3 juni 2023. 

De locatie wordt bekend gemaakt na sluiting van de inschrijving voor die vergadering. Omdat we 

gepland hebben dan de uitgewerkt plannen voor de fusie voor te kunnen 

leggen aan de leden wordt u er nu alvast op gewezen dat we de locatie 

pas vastleggen nadat bekend is hoeveel verenigingen zich voor die 

vergadering hebben opgegeven.  

Dat op zo’n laat tijdstip alsnog wijzigen is dan niet meer mogelijk. Dus 

niet op tijd opgeven betekent dat wij u helaas niet meer kunnen toelaten. 

Allereerst wil het bestuur en medewerkers van de KNBF u een vooral 

gezond en filatelistisch mooi 2023 

toewensen. Hopelijk blijven ons Covid 19 golven bespaard en kunt u allen weer volop uw filatelistische 

activiteiten uitvoeren, zowel binnen uw verenigingen als bij filatelistische evenementen. 

 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bureau_of_Labor_Statistics&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Labor
https://nl.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Labor
http://www.postalmuseum.si.edu/
https://postalmuseum.si.edu/preservation
https://postalmuseum.si.edu/exhibitions
https://postalmuseum.si.edu/public-programs
https://postalmuseum.si.edu/research
https://postalmuseum.si.edu/stamp-collecting
https://postalmuseum.si.edu/visit
mailto:secretaris@noviopost.nl
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Winterstamps 
 
Vrijdag en zaterdag 24 en 25 februari 2023 is de derde editie van de postzegelbeurs in Veenendaal in 

het Van der Valk hotel aldaar. Er zijn een 25 tal stands met Nederlandse en buitenlandse postzegel- en 

brievenhandelaren.  

De eerste twee edities waren een succes, met positieve reacties van zowel bezoekers als handelaren. 

Er zijn voldoende zitjes met gemakkelijke stoelen, voortreffelijk binnenklimaat met voldoende 

ventilatie, uitstekende bar- en restaurantvoorzieningen, overdekt parkeren, gratis 

snelle wifi en goede verlichting. Rolstoel toegankelijk. 

Toegang beurs, inclusief symposium: € 7,50 per dag waarbij inbegrepen: inpandig 

parkeren en onbeperkt koffie, thee, frisdrank. 

Openingstijden beurs: vrijdag 24 februari 10.00-18.00 uur en zaterdag 25 februari 

10.00-17.00 uur. 

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

SYMPOSIUM 

Vrijdagavond 24 februari 19.30-22.00 uur, symposium ‘De postzegel in historisch perspectief’ 

Programma, met aansluitend discussie: 

- Oekraïne – Rusland: grenzen toen-nu-toekomst, Jan Heijs. 

- Historische achtergrond van Nederlandse postzegelontwerpen uit WO II, Ruud Verberne. 

- Kaartenhuis Afrika: Koude oorlog en Chinese dominantie op een continent, Marc Parren. 

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toegang gratis voor beursbezoekers, anderen 7,50 inclusief 

onbeperkt koffie, thee, frisdrank. Van tevoren aanmelden: pr@winterstamps.nl  (Jan Heijs). 

 

WINTERSTAMPS 

zal ieder jaar in februari plaatsvinden. Handelen is voorbehouden aan deelnemende handelaren. Voor 

meer informatie: www.winterstamps.nl  Contact: secretaris@winterstamps.nl  (Willem-Jan Leeflang) 

tel: 06-24558742. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Joost Meijer  ontvingen wij de volgende reactie n.a.v. de vraag van de heer Monchen,  op 

zoek naar de filatelistische publicaties van de Fransman Natalis Rondot.:  

 

Beste redactie, 

 

In de Nieuwsbrief van januari stond een leuke vraag van de heer J.TH.C.  

Monchon. Hij was op zoek naar de filatelistische publicaties van de Fransman Natalis Rondot. Naar 

aanleiding daarvan het volgende. 

 

uw reacties 
 

mailto:pr@winterstamps.nl
http://www.winterstamps.nl/
mailto:secretaris@winterstamps.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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Natalis Rondot werd geboren in St.Quentin op 23 maart 1821. Na zijn school/studietijd nam hij al in 

1843 deel aan een Franse handelsdelegatie naar China (waar hij ook Chinees leerde). Hij zou 

uitgroeien tot econoom, groot industrieel - vooral gespecialiseerd in de zijde-handel en zou een aantal 

Franse handelsmissies leiden. Hij kreeg grote waardering voor zijn werk en werd uiteindelijk zelfs 

benoemd tot Commandeur van het Légion d'Honneur in 1889, een zeer hoge Franse onderscheiding. 

 

In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met kunstgeschiedenis, onder andere geïnteresseerd in munten en 

penningen. Maar ook het nog relatief nieuwe verschijnsel van "de postzegel" kreeg zijn belangstelling. 

Hij begon zelf zegels te verzamelen (zijn bescheiden collectie werd uiteindelijk geveild bij Maison 

Victor Robert in Parijs)  en hij besloot er een serie artikelen over te schrijven. 

 

Deze artikelen zouden verschijnen in het "Magasin Pitoresque", een blad dat vanaf 1833 eerst 

wekelijks, daarna maandelijks en uiteindelijk tweewekelijks verscheen. Het Magasin gaf de lezer 

informatie over wetenschap, kunsten en uitvindingen maar bevatte ook reisverhalen en historische 

beschrijvingen. Het was rijk geïllustreerd. In juni 1862 verscheen het eerste deel van zijn serie onder 

de titel "Les Timbres Postes - de tous les états du monde". In geografische volgorde, te beginnen met 

Noord-Europa werden in de volgende edities alle landen behandeld. Kenmerk voor de artikelen is dat 

Natalis grondig onderzoek naar de postzegels had gedaan. Bovendien zijn de teksten voorzien van 

kwalitatief goede afbeeldingen, zeer uitzonderlijk voor die tijd. Het laatste deel van de serie verscheen 

in 1866. 

 

Rondot overleed uiteindelijk op 26 augustus 1900. Zijn artikelen in het Magasin bleven na de 

publicatie een tijd in de schaduw, maar werden in de jaren '20 door de filatelisten herontdekt als 

belangrijke bron voor de vroege geschiedenis van de postzegels van een groot aantal landen. 

 

De teksten van het Magasin Pitoresque zijn onder meer digitaal te raadplegen via de openbaar 

toegankelijke site van de Crawford Philatelic Library (onderdeel van de British Library) via de link: 

 

https://www.rpsl.org.uk/Catalogue/Detail/ctl/ClusterObject/mid/462/id/884384 

(om te bekijken en/of de teksten te downloaden, klik op de pagina op "view"). 

 

Hopelijk wilt u deze mail doorzenden naar de vragensteller en wellicht is het aardig om de mail als 

reactie op te nemen in een volgende nieuwsbrief? 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Meijer 

(Postzegelvereniging Griekenland) 

 
Zie voor meer informatie over Natalis Rondot ook het blog van Rob Smit op postzegelblog.nl: 

https://www.postzegelblog.nl/2015/07/09/de-geschiedenis-van-het-postzegelverzamelen-7-natalis-

rondot/ 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 
 

 

https://www.rpsl.org.uk/Catalogue/Detail/ctl/ClusterObject/mid/462/id/884384
https://www.postzegelblog.nl/2015/07/09/de-geschiedenis-van-het-postzegelverzamelen-7-natalis-rondot/
https://www.postzegelblog.nl/2015/07/09/de-geschiedenis-van-het-postzegelverzamelen-7-natalis-rondot/
mailto:Redactienieuwsbrief@knbf.nl

