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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 
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Bondsbureau  
 

Het Bondsbureau is op maandag en dinsdag gesloten. Woensdag en vrijdag aanwezig 

van 09.30 uur tot 16.00 uur. Donderdag aanwezig van 09.30 uur tot 12.00 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|: 

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 

 
 
Boekbespreking:  
 
Titel: Michel Alpenländer 2022 

De eerste delen van de Michel Europa catalogi zijn alweer verschenen. Het eerste deel is het deel waarin 

we, zoals de titel al aangeeft, de drie Alpenlanden; Liechtenstein, 

Oostenrijk en Zwitserland plus de uitgaven van de VN kantoren in 

Geneve en Wenen, en alles wat daarbij hoort, terug kunnen vinden. Ook 

de zegels uitgegeven door de verschillende bezettingszones van 

Oostenrijk, na WO II, de lokale uitgiften en die voor de buitenlandse 

kantoren van Oostenrijk, zoals Venetië, Lombardije, Kreta en de 

Oostenrijkse post in de Levant en China worden niet vergeten. Ook die 

mooie zegels van Bosnië en Herzegovina hebben hun eigen plekje 

gekregen. Verder vinden we waar uitgegeven de dienst, port, lucht-, 

veldpost en krantenzegels. Ook de automaatstroken en persoonlijke 

postzegels, indien beschikbaar, kunnen we terug vinden. Verder vinden 

we per land en gebied de nodige tabellen en overzichten betreffende 

jaargangen, blokken en bokjes uitgaven etc. 

  Dit deel, en ongetwijfeld alle volgende delen blijven in de bekende 

Michel stijl opgezet met twee prijskolommen voor * = Ongebruikt tot 

1945, daarna ** = Postfris en  = Gebruikt. Zoals we gewend zijn geeft 

ook dit deel ons alle informatie die de doorsnee verzamelaar van de 

hierin opgenomen landen en gebieden nodig heeft om zijn verzameling te bewerken en bij te houden. 

mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
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Daar waar nodig worden type-, watermerk- en tandingverschillen vermeld. Ook voor de thematische 

verzamelaar is er genoeg interessants te vinden. 

  Zoals gewoonlijk is de hele tekst nagekeken op typo's en fouten. De prijzen zijn aangepast aan het 

huidige markt niveau. Vooral bij een aantal emissies uitgegeven door "Duits-Oostenrijk" zijn 

behoorlijke prijsstijgingen te detecteren. Ook de zegels van de Private Donau Stoomschip Maatschappij 

zijn, qua waarderingen, omhoog geschoten. Bij Oostenrijk vinden we nu ook afbeeldingen van 

samenhangende zegels uit velletjes met een eigen prijs. Verder is er aandacht geschonken aan 

vervalsingen en diverse varianten van diverse gebieden. Uiteraard zijn er ook in deze uitgave weer ruim 

200 oudere zwart/wit afbeeldingen vervangen door hoge resolutie kleuren illustraties. Inclusief de 

afbeeldingen van de in het afgelopen jaar uitgebrachte nieuwe zegels, tot medio november 2021, is het 

aantal afbeeldingen gestegen van 8600 naar ruim 9000. 

  Al met al is het weer een degelijke en doorwrochte uitgave geworden die zijn weg naar de 

geïnteresseerde verzamelaar/liefhebber zeker weet te vinden. 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH  - Taal: Duits - Bladzijden: 800 - Illustraties: Kleur 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-381-3 - Uitgever: Schwaneberger Verlag 

GMBH - Prijs: € 54,= Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag 

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

redaction@michel.de  - Web-site: www.briefmarken.de/michelshop/en  

(Henk P. Burgman (AIJP) 

 

IJsland: 
 
U wist waarschijnlijk dat IJsland in 2019 besloten heeft geen postzegels meer uit te geven.  In ieder 

geval wordt het voor verzamelaars moeilijker, omdat ook de filatelistische dienst van IJsland, (Postphil) 

na ongeveer een bestaan van 90 jaar is  opgeheven. De 

‘Europazegel” van 2019 zou de laatst uitgegeven zegel van 

IJsland moeten zijn. Of het helemaal over en uit is met IJslandse 

postzegels is nog niet zeker. Als het aan de CEO van de 

IJslandse post (Birgir Jonsson) ligt wel. Hij wil helemaal 

stoppen met de uitgifte van postzegels. Dit blijkt echter niet te 

kunnen volgens de huidige IJslandse wet. Het wachten is op 

antwoorden van de aandeelhouder van de IJslandse post, de 

IJslandse staat.   

Mocht het zo zijn dat er verplicht postzegels uitgegeven moeten 

worden, dan zullen dat er slechts een paar per jaar zijn en zonder 

verder enige service aan verzamelaars. De productie en uitgifte zal 

dan worden uitbesteed aan externe partijen. We moeten dus het 

ergste vrezen. Maar er zijn, in ieder geval in 2020  toch nog IJslandse 

postzegels verschenen. De laatste postzegels zullen in 2021 worden 

uitgegeven, waarna de bestaande voorraden – genoeg om "vele 

jaren" mee te gaan – zullen worden gebruikt om aan de vraag te 

voldoen, aldus Vilhajalmur Sigurdsson, het voormalige hoofd van de 

filatelie van Iceland Post.  
Daarentegen maakt ‘Pósturinn’ reclame voor postzegels via sms:  ‘In 

plaats van een conventionele stempel te gebruiken, kunt u een sms-

bericht verzenden en in ruil daarvoor een nummer ontvangen dat u 

op een brief van maximaal 50 g schrijft om binnen IJsland te 

verzenden. Gebruik uw mobiele telefoon om sms-zegels te kopen [SMS Frímerki]’.  

mailto:redaction@michel.de
http://www.briefmarken.de/michelshop/en
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Overigens heeft de IJslandse Post een interessante geschiedenis. In 1919 vierden de IJslanders de 75e 

verjaardag van de onafhankelijkheid van Denemarken. IJsland kan 

terugblikken over een geschiedenis van meer dan 1000 jaar, met 

een parlement dat tot de oudste van de 

wereld behoort Zie hiernaast de postzegel 

uitgegeven ter herdenking van de 1000e 

verjaardag. Door de afgelegen ligging in 

de noordelijke Atlantische Oceaan, is het 

land niet vaak in de publiciteit.  

De Zweedse Viking Gardar Svavarsson 

geldt als de ontdekker van IJsland in het 

jaar 875, maar voordien had een andere Viking Naddoddur, op zijn reis van 

Noorwegen naar de Faeröer Eilanden en afgedreven van zijn koers, rond het 

jaar 860 het land al ontdekt. Bekend is dit alles doordat de vroege IJslanders 

ijverige hun geschiedenis en alle bekende sagen en verhalen opschreven. 

Volgens deze verhalen leefde Svavarsson in het huidige Denemarken op het eiland Seeland en zijn  

vrouw stamde van de Hebriden. Op een reis naar de Hebriden, dreef Svavarsson af van zijn  route en 

kwam hij op IJsland terecht. Hij overwinterde op IJsland 

en bouwde voor zich en zijn bemanning onderkomens op 

het Noord-Oosten van het land in de buurt van de huidige 

plaats (met 

ongeveer 2.000 

inwoners) Húsavik. 

Zijn zoon, Uni de 

Deen,  vestigde zich 

op IJsland, en 

probeerde het land 

in bezit te nemen voor de Koning van Noorwegen. Haar naam 

kreeg IJsland vermoedelijk van Flóki Vilgeroarson, die bij het 

inrichten van een eigen vestigingsplaats uitzicht had op enorme velden drijfijs.  In de volgende jaren 

kwamen zo’n 400 Noorse families naar het eiland die al  economisch bruikbare 

gronden in gebruik namen, die een parlement ontwikkelden onder de naam 

Althing, momenteel nog steeds het 

parlementaire systeem,  en het op één na 

oudste systeem in de wereld. Het 

parlement hield zich vooral bezig met 

wetgeving en rechtspraak, met het 

oplossen van geschillen en huwelijken te 

arrangeren. Tot 1180 heerste in feite 

vrede op IJsland. Daarna ontstonden 

meerdere onderlinge veten, die zich bijna ontwikkelden tot een 

burgeroorlog.   In 1262 nam de Noorse koning, met ondersteuning 

van de kerk de heerschappij over het eiland over. Een groot deel van het grondbezit ging over naar de 

kerk of aan begunstigden van de Noorse kroon. In de 15e eeuw werd de invloed van Denemarken steeds 

groter door de handel en door de visvangst. In 1783 en 1784 beleefde IJsland een hongersnood, als 

gevolg van vulkaanuitbarstingen waarbij veel vee verloren ging. 

Veel IJslanders emigreerden, vooral naar Canada.  Op 13 mei 1776 

had de Deense Koning Christian VII een postdienst op en naar 

IJsland ingesteld, maar de organisatie kwam moeizaam op gang. Pas 

in 1778 begon scheepspostverkeer tussen Kopenhagen en 

Reykjavik, al was het in het begin slecht één keer per jaar. Later 

werd de postdienst verder uitgebreid doordat meerdere schepen, 

zeker in de zomertijd, Noord-Atlantische routes aflegden. Opbouw 

van de postdienst in het binnenland was erg moeilijk door de 

afgelegen woonplaatsen en pas vanaf 1849 was dat als geheel 

gelukt.  De invoering van postzegels dateert van maart 1870, waarbij de eerste jaren Deense postzegels 
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werden gebruikt, met een waarde aanduiding in Sk (Skildingar). Het watermerk van deze zegels is wel 

de Deense kroon. En ook zeer belangrijke datum voor de posterijen van IJsland was 1 juli 1875, toen 

het land, samen met Denemarken, lid werden van UPU (Universal Postal Union). Denemarken en 

IJsland behoren daardoor tot de 20 oprichtingslanden van de toenmalige Algemene Postvereniging.  In 

1848 voerde Denemarken de Constitutionele Monarchie in, waarbij de macht 

van de koning in een Grondwet werd geregeld. 

Desondanks slaagden onafhankelijkheidsaanhangers, 

onder de leiding van Jón Sigurdsson er niet in IJsland 

onafhankelijk te maken. Ondanks dat leek de politieke 

ontwikkeling zich toch steeds meer in de richting van 

onafhankelijkheid te ontwikkelen. Vanaf 1 februari 

1904 werd Hannes Hafstein de eerste IJslandse 

minister in de Deense regering, met een eigen 

ministerie in Reykjavik. Hafstein was bovendien 

meervoudig lid van het IJslandse Parlement, de 

Althing. Hafstein zette zich in voor de modernisering van het land.  In 1930 

werd een serie postzegels uitgegeven ter herdenking van 1000 jaar Althing, het IJslandse Parlement.  

Na de inval in Polen, had Nazi-Duitsland ook Noorwegen en Denemarken bezet. Om een bezetting van 

IJsland te voorkomen nam het Britse leger het beheer over op 10 mei 1940. Tijdens de Duitse bezetting 

van Denemarken riep IJsland, na een Volksraadpleging de Republiek IJsland uit op 17 juni 1944.  

Postzegels met een afbeelding van Jón Sigursson begeleidden de onafhankelijkheid, met als eerste 

president Sveinn Björnsson, die na zijn dood in 1952 op een postzegelserie werd vereeuwigd.  

 

IJsland is een eilandstaat ten noordwesten van het Europese vasteland. IJsland wordt omringd door 

de Atlantische Oceaan in het zuiden, de Straat van Denemarken (tussen IJsland en Groenland) in het 

westen en de Groenlandzee, een deel van de Noordelijke IJszee, in het 

noorden. Het noordoosten van het land 

ligt net binnen de poolcirkel. IJsland 

heeft een bevolkingsaantal van ongeveer 

365.000 en meet een oppervlakte van 

103.000 km². Daarmee is IJsland het 

dunstbevolkte land van Europa. De 

hoofdstad Reykjavík ligt aan de 

zuidwestkust en is de noordelijkst 

gelegen hoofdstad op aarde. De stad Reykjavik heeft ongeveer 

120.000 inwoners, met de omliggende gemeentes heeft de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eilandstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Continentaal_Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_van_Denemarken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenlandzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijke_IJszee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poolcirkel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reykjavik
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hoofdstadregio ongeveer 200.000 inwoners. Ongeveer twee derde van alle IJslanders woont dus hier. 

IJsland zelf is het meest westelijk gelegen land van Europa. Omdat de continentale breuklijn over het 

eiland loopt, ligt het westen van IJsland op de Noord-Amerikaanse Plaat. Anders dan vele andere landen, 

die de staatsvorm in hun officiële landsnaam hebben opgenomen, stelde de regering in 2004 bij monde 

van de minister-president,[3] dat de term "republiek" (lýðveldi) vóór de naam 

IJsland (Ísland), beschouwd moet worden als een beschrijving van de 

regeringsvorm van het land en niet als een deel van de naam van het land. 

Visserij en de visverwerkende industrie, zo'n 

73 procent van de uitvoer, vormen de 

belangrijkste poot van de IJslandse industrie. 

Deze uitvoer is echter gevoelig voor de 

verandering van de visprijzen. Vanuit de 

overheid worden dan ook pogingen gedaan de 

economie een bredere basis te verlenen; zo 

wordt er veel verwacht van geothermische energie. 

Naast Noorwegen en Japan is IJsland het enige land waar aan 

commerciële walvisvaart wordt gedaan. De tweede bron van inkomsten is het toerisme. Bezoekers 

komen vooral uit Scandinavische landen en 

Duitsland, maar ook uit België, Nederland en 

Canada. De meeste toeristen komen 's 

zomers. Tijdens de wintermaanden komen 

sommigen naar IJsland om het noorderlicht te 

zien.  

Voor de toeristen zijn over het algemeen de 

natuurverschijnselen, zoals de spectaculaire 

geysirs, de vulkanen, de enorm grote 

watervallen, de ijsvlakten en de ‘Blue lagoon’ 

zwemgelegenheid nabij Reykjavik, waar in helder en door 

vulkaanwarmte heerlijk verwarmd water het hele jaar kan worden 

gezwommen.  
In Reykjavik staat ook de ‘Hallgrimskirkja’ een kerk met een 

bijzondere moderne architectuur, die zeker een bezoek waard is.   

 

Op postzegels werden verder onder meer vereeuwigd Bríet Bjarnhéðinsdóttir  een vroege IJslandse 

pleitbezorger voor  vrouwenbevrijding  en  vrouwenkiesrecht. Ze richtte het eerste vrouwenblad op in 

IJsland,  Kvennablaðið. Gedurende een periode diende ze in de gemeenteraad van Reykjavík.   Vanaf 

1885 schreef ze verschillende artikelen voor vrouwenrechten onder de signatuur AESA, en nadat ze naar 

de hoofdstad verhuisde hield ze toespraken voor vrouwenrechten. In 1888 trouwde ze met de liberale 

redacteur  Valdimar Ásmundsson. Ze richtte een vrouwenvereniging op (1894), beheerde een 

vrouwenblad (1895-1926), was medeoprichter van een journalistenvereniging (1897) en beheerde een 

kindertijdschrift (1898-1903).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerikaanse_Plaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsland#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorwegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walvisvaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toerisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poollicht
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_liberation
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_suffrage
https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Valdimar_%C3%81smundsson&action=edit&redlink=1
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De wereldberoemde Leif Erikson,  (ca. 970 – ca. 1020) was een Noorse 

ontdekkingsreiziger uit IJsland.  Hij wordt verondersteld om de eerste 

Europeaan geweest te zijn die voet op continentaal Noord-

Amerika (exclusief Groenland) heeft gezet, ongeveer een 

half millennium vóór Christopher Columbus.  Volgens de sagen van 

IJslanders, vestigde hij een Noorse 

regering in Vinland, dat gewoonlijk als 

kust Noord-Amerika wordt geïnter-

preteerd.  

In dit artikel natuurlijk slechts een (heel 

klein) gedeelte van de in IJsland 

uitgegeven postzegels en van de historie 

van het land. Er is nog (veel) meer. En het is de moeite waard om 

het allemaal nog eens goed in u op te nemen en  wellicht te 

overwegen om het land als een (nieuw ??) verzamelgebied in uw 

collecties op te nemen. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 210605) 

 

 

 
Postex 2023: 
 

Ook in 2023 zal er een Postex worden georganiseerd ook deze keer in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 

te Barneveld. De datum is zoals (bijna) altijd het derde weekend van oktober. Te weten vrijdag 20 

(10.00-17.00 u.)  en zaterdag 21 oktober 2023 (10.00-16.00 u).  

De tentoonstelling is open voor alle klassen/categorieën maar we maken wel onderscheid in de 

kaderprijs zoals vorig jaar is ingevoerd: € 15,00  euro voor een categorie 1 en alle overige inzendingen 

voor de prijs van € 7,50. 

Informatie: Ben Mol:  b.mol76@upcmail.nl  

 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto 

Met het openbaar vervoer is De Veluwehal uitstekend bereikbaar. U kunt met de trein naar Barneveld 

komen. De Veluwehal ligt op 500 meter van Station Barneveld-Centrum. 

 

De Veluwehal is ook goed met de auto bereikbaar. Neem de A30 afslag 5 Barneveld, vervolgens rijdt u 

richting centrum. Na 380 meter neemt u de tweede afslag op de rotonde richting Thorbeckelaan. Na 770 

meter neemt u de tweede afslag op de rotonde richting Thorbeckelaan. Na ongeveer 700 meter aan 

uw rechterhand vindt u De Veluwehal. Er is voldoende parkeergelegenheid. 

 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Norsemen
https://en.wikipedia.org/wiki/Norsemen
https://en.wikipedia.org/wiki/Icelandic_Commonwealth
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenland
https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sagas_of_Icelanders
https://en.wikipedia.org/wiki/Sagas_of_Icelanders
https://en.wikipedia.org/wiki/Norse_colonization_of_the_Americas
https://en.wikipedia.org/wiki/Norse_colonization_of_the_Americas
https://en.wikipedia.org/wiki/Vinland
mailto:b.mol76@upcmail.nl


 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 8 
 

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (92) 
 
Wetenswaardigheden van A tot Z (4). 

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

ontdekkingsreizen in de wereld van de filatelie, in alfabetische volgorde. Dit is het derde en laatste 

verhaaltje onder de letter B. 

 

Bulk rate en andere vreemde tarieven. 

Sommige zegels van de Verenigde Staten (passend in de permanente series) vertonen “vreemde” 

waarden, met tienden van een dollarcent. Het gat hier niet om zegels voor particuliere post, maar om 

zegels die in grote rollen en (rood) vóórafgestempeld verstrekt worden aan ondernemingen met veel 

postaanbod (bulk) die daardoor korting (bulk rate = 

tarief voor grote partijen) kregen, waardoor de 

ongebruikelijke waarde wordt verklaard. De zegels 

waren postfris te koop voor verzamelaars, maar alleen 

in strips van tien stuks. In de tijd dat er contant aan een 

loket werd betaald een logische maatregel, want er zijn 

geen munten van 0,1 dollarcent. 

US Post geeft nog een tweede type opdrukzegels uit 

met een aanzienlijke korting, bestemd voor 

zogenaamde nonprofit organisaties. Daar vallen allerlei 

niet op winst gerichte organisaties onder, variërend van veteranenclubs tot filantropische instellingen en 

van kerken tot landbouwvoorlichting. Ook deze zegels zijn voorafgestempeld.  

De opdruk Cart-Rt Sort staat voor “Carrier Route Sort”, wat beteke nt dat de afzender de partij moet 

aanleveren in per bestemmingsroute voorgesorteerde porties (voorwaarde voor de  korting). Omdat ook 

in de VS tarieven geregeld veranderen zijn er speciale bijplakzegels voor de 

nonprofit post (de afgebeelde zegel van 0,5 cent). Het komt overigens wel eens 

toevallig zo uit dat het bulk of nonprofit tarief eindigt op een heel aantal centen 

(zoals bij de hier afgebeelde zegel van 11 cent).  

(Sjoerd Bangma) 

 

 

 

 

Zijn mijn oude kerstzegels nog geldig? 

Heeft u na de feestdagen nog een velletje met kerstzegels over? Dan zijn die nog steeds geldig. Na de 

decemberperiode kunt u ze voor uw gewone post gebruiken, als u genoeg bijplakt. Hieronder ziet u 

wat de waarde is van uw oude decemberzegels en hoeveel u moet bijplakken. Vanaf 2010 hebben de 

zegels de opdruk 'december', hieraan kunt u de decemberzegels gemakkelijk herkennen. 
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jaar Waarde 

decemberzegel 

Bijplakken t/m 

6 januari 2023 

Bijplakken na 

6 januari 2023 

2010 

t/m 

2022 

0,91 - 0,10 

2008 

t/m 

2009 

0,34 0,57 0,67 

2005 

t/m 

2007 

0,29 0,62 0,72 

Bijplakken? Hoe werkt dat?  

De decemberzegel heeft een lagere waarde (€ 0,91) dan een gewone postzegel. Wilt u hem na 6 
januari 2023 nog gebruiken? Dan zult u dus moeten bijplakken tot het actuele postzegeltarief van 
2023 (€ 1,01). Gelukkig betekent dat niet dat u meerdere decemberzegels op uw post moet 
plakken. Er zijn namelijk speciale ‘bijplakzegels’ van 2, 3 en 5 cent. Koop ze via 
onze webshop of bij een PostNL-punt in de buurt. 

Postzegels met waarde in euro’s 

Deze postzegels zijn nog steeds geldig. Let er wel op dat u genoeg postzegels plakt, 

passend bij het actuele verzendtarief. U kunt hiervoor ook speciale ‘bijplakzegels’ 

gebruiken. 

Postzegels met waarde in guldens 

Deze postzegels zijn niet meer geldig. Ongebruikte zegels kunt u helaas niet inruilen voor geld of nieuwe 

postzegels. 

Postzegelcode 

De postzegelcode is een code van negen cijfers en letters. Koop de postzegelcode gemakkelijk online en 

schrijf hem op uw envelop. Na aankoop is de code 5 dagen geldig. 

(PostNL) 

 

Filatelistische aandacht voor: Nikola Tesla (4) 
 
Het ging echter snel bergafwaarts met Nikola Tesla (1856-1943) door verkeerde afspraken en het 

ontbreken van zakelijk inzicht. Ondanks de vele uitnodigingen die binnen kwamen voor deelname aan 

wetenschappelijke congressen en evenementen sloeg hij bijna alle uitnodigingen af. Met financiële 

ondersteuning vanuit zijn geboorteland verbleef hij de laatste jaren van zijn leven in een hotel in 

Manhattan, NY. Hij is in alle eenzaamheid in 1943 gestorven. Direct na zijn overlijden nam de regering 

van de VS alle documenten en eigendommen van hem in beslag vanwege de situatie van de 2e 

wereldoorlog. Na zijn dood werd Nikola Tesla echter weer beroemd door de vele complottheorieën. 

Door zijn schat aan uitvindingen wordt hij gezien als een van de grootste uitvinders. Naar Nikola Tesla 

is in 1960 internationaal de eenheid van magnetische fluxdichtheid vernoemd, de tesla met het symbool 

T. Er bestaan ook meerdere bankbiljetten met een afbeelding van beroemdheid Tesla. In het Tesla 

Museum in Belgrado bevinden zich zijn persoonlijke bezittingen en zien bezoekers een groot deel van 

de betekenis van Tesla voor ons leven en samenleving. Meerdere uitvinders kregen vaak voor hun 

belangrijke uitvindingen te weinig waardering en werden zelfs uitreikingen van de Nobelprijs 

onthouden. Enkele namen zijn onder andere Christian Hülsmeyer (radar), Theodore Maiman (laser), 

Nikola Tesla (wisselstroom), Rosalind Franklin (DNA), en Konrad Zuse (programmeerbare 

https://shop.postnl.nl/webshop/postzegels/vel-postzegels
https://shop.postnl.nl/webshop/postzegels/vel-postzegels
https://www.postnl.nl/locatiewijzer/
https://jouw.postnl.nl/online-versturen/nl-NL/pakket/kiezen
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rekenmachine) en nog vele andere personen. Genoeg inspirerende informatie voor alle actieve 

postzegelverzamelaars om ook het leven en werk van deze eveneens beroemde personen te onderzoeken 

en te speuren naar filatelistische aandacht.    

(Jan M. Broeders -  230115 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optischefenomenen.nl/
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Hebt U al een vierkante centimeter 
 

Onlangs bezocht ik de verenigingsavond van de Leidsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars (LVPV). De leden daar weten dat ik ‘Leiden’ 

verzamel en van de secretaris kreeg ik een ‘Leidse envelop’. De ‘vlag’ in het 

poststempel vond ik  bijzonder. Daarin staat: ‘hebt U al een vierkante cm’.  

Is dit stempel U wel eens opgevallen?   

 

De envelop 

Het is een prachtige envelop van het Rijksherbarium Leiden. Deze werd in 1948 gestuurd naar ‘The 

Chief Cashier van de Bank of England. Het Rijksherbarium is in 1829 gesticht in Brussel  en kort daarna 

verplaatst naar Leiden. De aandacht van het Rijksherbarium richtte zich op de studie van de flora van 

Nederland, Europa en Zuidoost-Azië. In 1999 is het Rijksherbarium opgegaan in het Nationaal 

Herbarium Nederland dat in 2013 weer opging in Naturalis Biodiversity Center in Leiden. 

Het poststempel 

De envelop is afgestempeld in Leiden en in de vlag van het stempel staat: Hebt U al een vierkante cm. 

Ik vroeg me af waar dit op sloeg. De eerste bron die ik raadpleegde gaf aan dat deze stempelvlag in 1947 

en 1948 door de toenmalige postdienst gebruikt werd ten behoeve van reclame voor zichzelf. Deze 

stempelvlag werd niet alleen in Leiden gebruikt maar in die jaren door veel meer grotere plaatsen. Van 

Alkmaar, Amersfoort tot Zeist, Zutphen en Zwolle. Het is dus een algemene reclamevlag voor de 

postdienst zelf kreeg ik door. Ik stel me zo voor dat het een oproep was om op bedrijfsenveloppe 

rechtsboven een vierkantje af te drukken om daarmee aan te geven dat daar de postzegel geplakt moest 
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worden. Een vergelijkbare 'slogan' van de postdienst uit 1940 t/m 42 luidde: 'laat voor de post langs den 

geheelen bovenkant 4 cm vrij'. 

Verantwoording 

Toen ik dit artikel op postzegelblog had gezet, meldde zich een nieuwe bron met een heel andere 

betekenis van dit stempel namelijk:  Dit machinestempel is in 1947 en 1948 gebruikt. De tekst ‘HEBT 

U AL EEN CM2’  was een oproep om mee te doen aan een actie om geld bijeen te brengen voor het 

Monument op de Dam in 

Amsterdam. (bron Noviopost 

2006) 

En op de site ‘Oneindig Noord 

Holland’  las ik in relatie tot het 

Nationaal Monument op de 

Dam: 

 “De overheid heeft na de 

oorlog niet veel te besteden en 

probeert daarom geld in te 

zamelen. De gemeente 

Amsterdam verzint een actie: 

de grond op de Dam wordt 

symbolisch voor vijftig cent per 

vierkante centimeter verkocht. 

De opbrengst zou maar liefst 

12,5 miljoen guldenmoeten  

bedragen. Dat viel uiteindelijk 

vies tegen: er werd maar 2,5 

miljoen opgehaald.”   

Zie: https://onh.nl/verhaal/het-nationaal-monument-op-de-dam 

In het artikel van Noviopost wordt ook een certificaat afgebeeld van deze ‘aankoop’ van cm2.  

Zie: http://noviopost.nl/Novioposta/nr91/nr91e.pdf   

De geldinzamelingsactie  startte in 1947, wat overeenkomt met het stempel dat in 1947 – 1948 werd 

gebruikt.   Heel bijzonder! 

Veel informatie over stempels is ook te vinden op 

de website van de Nederlandse academie voor 

filatelie. Zie: http://nedacademievoorfilatelie.nl/ 

Hobby 

En dit vind ik nu weer zo leuk aan de 

postzegelhobby: je gaat naar een gezellige 

verenigingsavond; je krijgt een poststuk van een 

medelid; je gaat onderzoeken hoe je een stempel moet duiden; je krijgt reacties van mede-filatelisten en 

uiteindelijk schrijf je een stukje hierover voor de KNBF nieuwsbrief.  

Fantastisch toch? 

(Willem Hogendoorn – 230201) 

 

Herdenking 100e jaardag overlijden Ruggero Leoncavallo: 
 
Poste Italiana gaf op 9 augustus 2019, een postzegel uit in de themaserie "Italiaans artistiek en cultureel 

erfgoed", gewijd aan Ruggiero Leoncavallo, op de honderdste verjaardag van zijn overlijden,  

uitgegeven door het ministerie van Economische Ontwikkeling. Met een waarde van het B-tarief (gelijk 

aan € 1,10). Oplage: vierhonderdduizend exemplaren. Ontwerp door Gennaro Pascale.  De zegel toont 

op de voorgrond een portret van Ruggiero Leoncavallo; op de achtergrond is er een clown, 

vertegenwoordiger van de opera Pagliacci, een meesterwerk van muzikale verismo 

(waarheidsgetrouwheid) dat de Italiaanse muzikant beroemd gemaakt. 

De zegel wordt gecompleteerd door de tekstopdruk "RUGGIERO LEONCAVALLO", de data "1857-

1919" de inscriptie "ITALIA" en het tarief "B". 

https://onh.nl/verhaal/het-nationaal-monument-op-de-dam
http://noviopost.nl/Novioposta/nr91/nr91e.pdf
http://nedacademievoorfilatelie.nl/
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Na de Post, heeft ook de ‘Sovrano Ordine de Malta’ (de Soevereine Militair Orde van Malta) de 

componist herdacht met de uitgifte van twee postzegels in paren; 

uitgegeven op 23 september 2019. De componist afgebeeld op de eerste 

zegel,  zijn werk op de andere. Het is op deze manier dat de SMOM 

Ruggiero Leoncavallo wil herdenken d,w,z, met zijn naam geschreven 

zonder de i, zoals 

op de zegel van 

Posta Italiana.   De 

zegel gebruikt voor 

de beeltenis het 

portret bewaard in 

een prive-collectie, 

terwijl het tweede 

exemplaar Pagliacci" afbeeldt, nu gebaseerd op het 

Historische Muziek Museum van Napels. Een sterk 

dramatisch 

afbeelding van 

zijn werk overeenkomstig en waarheidsgetrouw wordt het beschouwd 

als de typische melodische Verismo", en verwijst naar het werk. "Een 

twee-acten opera, voor het eerst gepresenteerd in Milaan in 1892, 

werd onmiddellijk een groot succes." 

Italië kent talloze beroemde componisten, zoals  Monteverdi, 

Verdi,Puccini, Rossini, Lulli, Corelli, en 

Vivaldi en nog vele anderen.  

Cavallo is minder bekend.  

Ruggero Leoncavallo (1857 - 1919) was 

een Italiaanse componist, pianist en dichter. 

Zijn eerste pogingen als operacomponist hadden geen succes. Hij zwierf 

gedurende enkele jaren  door Frankrijk, Egypte, Engeland en Duitsland. Het 

eerste succes kwam er pas in 1892 met de korte opera ‘I Pagliacci’ (De Clowns), 

waarvan de première onder Arturo Toscanini in Milaan werd uitgevoerd. Daarop 

volgden nog ‘I Medici’ (1893) ‘La  

Bohème’ (1897), ‘Zaza’ (1900), ‘Roland’ (1904) en ‘Maia’ (1910). Van zijn 

opera’s bleef alleen ‘I Pagliacci’ bekend. Voorts componeerde hij operettes, 

orkest- en koorwerken en liederen. 

Ook in 1958 werd een postzegel uitgegeven ter herdenking van Leoncavallo.                                               

(Anna C. van der Maade – 191016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

uw reacties 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1857
https://nl.wikipedia.org/wiki/1919
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pianist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_modern_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/1892
https://nl.wikipedia.org/wiki/I_Pagliacci
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arturo_Toscanini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milaan_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Teatro_Dal_Verme
https://nl.wikipedia.org/wiki/1893
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_boh%C3%A8me_(opera)
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_boh%C3%A8me_(opera)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1897
https://nl.wikipedia.org/wiki/1900
https://nl.wikipedia.org/wiki/1904
https://nl.wikipedia.org/wiki/1910
https://nl.wikipedia.org/wiki/I_Pagliacci
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
https://www.ilmetropolitano.it/wp-content/uploads/2019/08/201947-Francobollo-Ruggiero-Leoncavallo.jpg
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Van mevr. Ida Van Rillaer (Boortmeerbeek – B) ontvingen wij de volgende vraag:  

 

Ik zoek de volgende postzegel - al dan niet tab - maar wel netjes afgestempeld. 

Zou iemand via de nieuwsbrief  KNBF misschien kunnen helpen voor mijn in aanbouw zijnde 

verzameling rond de aardappels? 

 

 
 

Ida Van Rillaer 

Clubsecretaresse De Postiljon, Boortmeerbeek 

 

 

 

 

 

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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