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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  
 

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|: 

Nieuw in de KNBF-bibliotheek: 

 

• The Treskillin yellow – Lars Fimmerstad – 185 pag –  

• Les Armées de Buonaparte a Napoléon 1793 – 1815 – Maurice Boule – 872 pag. Tweetalig 

Frans / Engels (3,5 kg) 

• The Indian Subcontinent  1494 – 1819,  Eric Scherer – 265 pag 

• The newspaper & almanac stamos of Great Britain & Ireland – John H. Chandler and H. Dagnall 

– 1981 – 302 pag. 

• A history of railway letterstamps  -  Herbert L’Esrange Ewen - 191 pag. 

• De Canon van Nederland in de tweede Wereldoorlog tot aan de Bevrijding. – Uitgaven 

Hertogpost 2021 -16 pag. 

• 9de Uitgave Mast Catalogus 2022 – Matthieu Schoenmakers – 952 pag. 

 

 

Uit schenking verkregen: 

 

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

KNBF.nl à DIENSTEN à BIBLIOTHEEK à CATALOGUS. Europa compleet bijgewerkt. 

We ondervinden problemen met de Host – wanneer inloggen niet in een keer lukt, probeer het dan later 

nog eens. 

De rubriek vervalsingen is klaar. Binnenkort nieuwe rubrieken zoals: revenues – veldpost – luchtvaart 

– scheepspost en later ook motief 

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

ongeveer 500 stuks. Op woensdag staat de koffie/thee staat 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 

                                               
 
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  

 

 

mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
mailto:b.mol76@upcmail.nl


 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 3 
 

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. 

 

 

Boekbespreking: 
 

Titel: Michel Australien, Ozeanien, Antarktis 2022 (A-M). 

 

Deze catalogus is de eerste Overzee catalogus die Michel publiceert in hun "Übersee" reeks. Elk deel 

krijgt een nummer mee. Dit is Band 7, deel 1.  
In dit eerste deel vinden we dus de volgende landen; Australië (met Australische territoria op Antarctica, 

Cocos eilanden, Norfolk eilanden en Christmas Island), Britse gebieden op Antarctica, Cook eilanden 

(inclusief Aitutaki, Penrhyn, Rarotonga), Falkland eilanden (met South Georgia Island en South 

Sandwich Islands), Fiji, Frans Zuid-Antarctica en Antarctica, Frans 

Polynesië, Kiribati, de Marshall Eilanden en Micronesië. U vindt 

postzegels met tropische eilanden tot ijskoude Zuidpool afbeeldingen. 

Kleurrijker en gevarieerder kan je het bijna niet krijgen. Het 

voorgaande deel Australië dateert al weer van 2020, als ik het goed heb. 

Vanzelfsprekend zijn er in die ruim  twee jaar veel nieuwe postzegels 

bij gekomen. Deze zijn uiteraard allemaal toegevoegd resulterend in 

ruim 1100 nieuwe catalogus nummers. Zoals gewoonlijk is de hele 

inhoud doorgenomen om grote en kleine "errors" te corrigeren en zijn 

de prijzen aangepast aan het huidige niveau. Dit laatste veroorzaakte, 

zo hier en daar, behoorlijke prijs verhogingen bij vooral de Australische 

staten, bovenal bij New South Wales en Queensland. Tevens zijn er 

weer veel oude zwart/wit illustraties vervangen door kleuren 

afbeeldingen gescand met een hoge resolutie wat de scherpte en de 

duidelijkheid van vooral oudere, klassieke, zegels ten goede is 

gekomen. 

Verder is er geen nieuws te vermelden. Deze catalogus is, zo als we gewend zijn, uitgevoerd met een 

harde kaft en twee leeslinten. Het bevat ruim 1.200 bladzijden, niet minder dan 12.000 afbeeldingen en 

68.000 prijs noteringen.  

Ik weet niet of het u opgevallen is maar de Michel catalogi worden tegenwoordig, om milieu 

beschermende redenen, nieuw afgeleverd zonder een plastic/folie jasje. Netjes! 

(Henk P. Burgman (AIJP) 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 1216 -Illustraties: Kleur - 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-405-6 - Uitgever: Schwaneberger Verlag 
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GMBH - Prijs: € 98,= 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  

 

 

Koningin Heo Hwang-ok 
 

Heo Hwang-ok, ook bekend als Suriratna is een legendarische Koreaanse koningin genoemd in de 

Samguk Yusa, een 13e - eeuwse Koreaanse kroniek. Volgens Samguk Yusa werd ze de vrouw van 

koning Suro van Geumgwan Gaya op de leeftijd van 16, nadat ze per boot was aangekomen uit een ver 

koninkrijk, waardoor ze de eerste koningin van koning Geumgwan Gaya werd. Volgens sommige 

Koreaanse historici zijn er meer dan zes miljoen huidige Koreanen, waarvan de meerderheid afkomstig 

uit de stad Gimhae en nakomelingen van de Kim clan met achternamen Heo en (Lee/Yi) die hun 

afstamming terug-herleiden naar de legendarische koningin.  Haar geboorteland en koninkrijk wordt 

verondersteld om in India te zijn, er is echter geen melding van haar in een pre-moderne Indiase 

bronnen.  Er is een graf in Gimhae, Korea, dat door sommigen wordt verondersteld om van haar te 

zijn, en er is een gedenkteken in Ayodhya in India.   

De legende van Heo is te vinden in de  Garakgukgi (het verslag van het Garak Koninkrijk), die 

momenteel verloren is, maar verwezen binnen 

de Samguk Yusa.  Volgens de legende, was Heo 

een prinses van het "Ayuta Koninkrijk". De 

bestaande verslagen identificeren Ayuta niet, het 

wordt beschreven als een ver land. Geschreven 

bronnen en populaire cultuur associëren Ayuta 

vaak met India, maar er zijn geen verslagen van de 

legende in India zelf.  Kim Byung-Mo, een 

antropoloog van de Hanyang University, identificeerde Ayuta met Ayodhya in India op basis van 

fonetische gelijkenis.  De Indische stad die nu Ayodhya wordt genoemd heette vroeger Saketa . Grafton 

K. Mintz en Ha Tae-Hung impliceerden dat de Koreaanse verwijzing eigenlijk naar het Koninkrijk 

Ayutthaya van Thailand was.  Echter, volgens George Cœdès, werd de Thaise stad niet gesticht voor het 

jaar 1350, dus na de stichting van het koninkrijk Samguk Yusa.  

Na hun huwelijk, Heo vertelde koning Suro dat zijn vrouw 16 jaar oud was.  Haar voornaam was 

"Hwang-ok" ("Gele Jade") en haar familienaam was "Heo" (of "Hurh"). Hij beschreef hoe ze naar Gaya 

kwam als volgt: De Hemelse Heer (Sange Je) verscheen in de dromen van haar ouders. Hij vertelde hen 

om Heo naar Suro te sturen, die tot koning van Gaya was gekozen. De droom toonde ook aan dat de 

koning nog geen koningin had gevonden. Heo's vader zei toen dat ze naar Suro moest gaan. Na twee 

maanden van een zeereis, vond ze Beondo, een perzik die slechts om de 3000 jaar vruchten zou dragen.  

Prinses Heo verklaarde dat ze niet met vreemdelingen mee zou gaan.  Daarom beval de koning een tent 

op te zetten  op de hellingen van 

een heuvel in de buurt van het 

paleis. De prinses ging  naar de 

tent met haar hovelingen en 

slaven. (Tsja, die hadden ze 

daar kennelijk ook in de tijd !)  

De twintig slaven droegen 

goud, zilver, juwelen, 

zijdebrocade en servies-

goed.  Alvorens de koning te 

huwen, nam de prinses haar zijdebroeken (die als rok in een verschillende verslagen van Samguk Yusa 

worden vermeld) uit en bood hen aan de berggeest aan. Koning Suro vertelde haar dat hij ook wist van 

de komst van Heo,  die daarom niet wilde trouwen met de maagden  aan hem aanbevolen door zijn 

hovelingen.   

Toen sommige van de escorts van de koningin besloten om naar huis terug te keren, gaf koning Suro 

elk van hen dertig rollen hennep doek (een rol was van 40 meter). Hij gaf ook ieder van hen tien zakken 

rijst voor de terugreis. Een deel van het oorspronkelijke konvooi van de koningin, inclusief de twee 

hovelingen en hun vrouwen, bleef bij haar. De koningin kreeg een residentie in het binnenste paleis, 

Geumgwan Gaya (43 - 532), ook bekend als Bon-Gaya 
of Garakguk , was de regerende stadstaat van de Gaya 

confederatie tijdens de Drie Koninkrijken 

Periode in Korea. Het wordt verondersteld te zijn gelegen 

rond de hedendaagse stad Gimhae, Zuidelijke provincie 

Gyeongsang, in de buurt van de monding van de Rivier 

Nakdong. 

mailto:redaction@michel.de
http://www.briefmarken.de/michelshop/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Samguk_Yusa
https://en.wikipedia.org/wiki/Suro_of_Geumgwan_Gaya
https://en.wikipedia.org/wiki/Geumgwan_Gaya
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B9%80%ED%95%B4_%EA%B9%80%EC%94%A8
https://en.wikipedia.org/wiki/Surname
https://en.wikipedia.org/wiki/Heo
https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_(Korean_surname)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gimhae
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanyang_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya
https://en.wikipedia.org/wiki/Saket
https://en.wikipedia.org/wiki/Grafton_K._Mintz
https://en.wikipedia.org/wiki/Grafton_K._Mintz
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/George_C%C5%93d%C3%A8s
https://en.wikipedia.org/wiki/Given_name
https://en.wikipedia.org/wiki/Surname
https://en.wikipedia.org/wiki/Gaya_confederacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Gaya_confederacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Kingdoms_of_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Kingdoms_of_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Gimhae
https://en.wikipedia.org/wiki/Gyeongsangnam-do
https://en.wikipedia.org/wiki/Gyeongsangnam-do
https://en.wikipedia.org/wiki/Nakdong_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Nakdong_River
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terwijl de twee hovelingen en hun vrouwen aparte woningen kregen. De rest van haar konvooi kreeg 

een gastenverblijf van twintig kamers.   

Heo en Suro hadden 12 kinderen, de oudste zoon was Geodeung. Ze vroeg Suro om twee van de 

kinderen haar meisjesnaam te laten dragen. Legendarische genealogische gegevens traceren de 

oorsprong van de Gimhae Heo aan deze twee kinderen. De Gimhae Kims vinden hun oorsprong bij de 

andere acht zonen. Volgens de Jilburam zouden de overige zeven zonen de voetsporen van hun oom Po-

Ok hebben gevolgd en zich hebben gewijd aan boeddhistische meditatie. Ze werden genoemd Hyejin, 

Gakcho, Jigam, Deonggyeon, Dumu, Jeongheong en Gyejang. In totaal voeren meer dan zes miljoen 

Koreanen hun afstamming terug naar koningin Heo.  De andere twee waren vrouwelijk en waren 

respectievelijk getrouwd met een zoon van Talhae en met een edelman van Silla. De legende stelt dat 

de koningin stierf op de leeftijd van 157.                 

Gebaseerd op de fonetische gelijkenis van Ayuta met Ayodhya in India, geloven verschillende 

Koreanen dat Heo Hwang-ok een Indiase prinses was. In 2001 werd een gedenkteken van Heo Hwang-

ok ingehuldigd door een Koreaanse delegatie. In 2016 stelde een Koreaanse delegatie voor om het 

gedenkteken te plaatsen. Het voorstel werd aanvaard door de Uttar Pradesh eerste-minister Akhilesh 

Yadav. Op 6 november 2018, aan de vooravond van de Deepavali-viering, legde de Zuid-

Koreaanse first lady Kim Jung-sook de eerste steen voor de uitbreiding en verfraaiing van het bestaande 

gedenkteken.  Ze bood hulde 

aan het Koningin Heo 

Memorial,  en zorgde voor 

verfraaiing van het gedenk-

teken, woonde een uitgebreide 

viering bij in Ayodhya samen 

met de huidige eerste-minister 

van Uttar Pradesh Yogi 

Adityanath, met  culturele 

shows en feestverlichting van 

300.000 lichtjes aan de oevers van de rivier de Saryuopgenomen .  

Op 30 juli 2019 werden twee gemeenschappelijke postzegels uitgegeven door Korea en India, met 

dezelfde afbeeldingen.   

(Willem-Alexander Arnhemer – 200806) 

 

 

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (93) 
 
Wetenswaardigheden van A tot Z (5). 

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

ontdekkingsreizen in de wereld van de filatelie, in alfabetische volgorde. We zijn aangekomen bij de 

letter C. 

 

Censuur. 

Censuur is in het postverkeer de controle door meestal militaire autoriteiten op postaal verstuurde teksten 

en goederen, maar soms ook op mogelijke gevaarlijke inhoud van poststukken zoals briefbommen, 

gifstoffen of besmettingsbronnen. Ook tegenwoordig, nu alle informatie digitaal beschikbaar is, worden 

soms poststukken door de autoriteiten onderzocht uit voorzorg tegen mogelijke terroristische aanslagen. 

Het begrip ‘censuur’ wordt in de filatelie gewoonlijk echter beperkt tot de “klassieke” betekenis van 

controle op correspondentie. 

Censuur komt niet alleen in oorlogstijd voor, maar ook in vredestijd in dictatoriale staten en in perioden 

vlak voor en na een oorlog. Men onderzoekt zowel post die het land uit gaat als die het land in gaat op 

gevoelige informatie en soms zelfs de post binnen een land. De meest voorkomende en gemakkelijk 

verkrijgbare voorbeelden van censuurpost zijn brieven of kaarten uit nazi-Duitsland en de geallieerde 

bezetting van Duitsland. Aan censuur onderworpen stukken zijn vaak voorzien van stempels en speciale 

sluitstroken (met een tekst ‘Opened by…’ of ‘Examined by…’ gevolgd door de naam van de betreffende 

instantie). De meest simpele aanduiding (‘geprüft’= gecontroleerd) is te zien op onderstaande briefkaart 

die in 1944 werd verstuurd vanuit het door Duitsland bezette Slowakije naar een plaats in Noord-

Duitsland. (Fig. 93-1) Ook een postpakket van de in Britse krijgsgevangenschap verkerende Duitse 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geodeung_of_Geumgwan_Gaya
https://en.wikipedia.org/wiki/Heo
https://en.wikipedia.org/wiki/Heo_Hwang-ok#cite_note-WonMoo2011-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_(Korean_name)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya
https://en.wikipedia.org/wiki/Memorial_of_Heo_Hwang-ok,_Ayodhya
https://en.wikipedia.org/wiki/Memorial_of_Heo_Hwang-ok,_Ayodhya
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhilesh_Yadav
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhilesh_Yadav
https://en.wikipedia.org/wiki/Deepavali
https://en.wikipedia.org/wiki/Heo_Hwang-ok#cite_note-kor5-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Heo_Hwang-ok#cite_note-kor5-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Jung-sook
https://en.wikipedia.org/wiki/Yogi_Adityanath
https://en.wikipedia.org/wiki/Yogi_Adityanath
https://en.wikipedia.org/wiki/Saryu_River
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militair naar zijn vriendin in de “Heimat” werd in november 1946  gecontroleerd.  (Fig. 93-2) Het pakket 

kwam blijkbaar niet of niet volledig in aanmerking voor de portvrijdom voor krijgsgevangenen (‘On his 

Brittannic Majesty’s Service’), maar hoe dat zat is na te zoeken. 

In Oostenrijk werd de censuur in 1946 overgelaten aan de burgerlijke autoriteiten en zelfs toegepast op 

een onschuldige (maar beporte en aanvankelijk onbestelbare) kaart van de ene filatelist aan de andere. 

(Fig. 93-3) 

Het binnenlandse postverkeer in de Duitse bezettingszones werd ook gecensureerd. Om de verwerking 

door de censuurafdelingen te vergemakkelijken diende de afzender op het poststuk aan te geven in welke 

taal de inhoud was geschreven en of de inhoud zakelijk dan wel privé was. In onderstaand geval dus: 

‘Duits + zakelijk’. (Fig. 93-4) 

(Sjoerd Bangma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 93-1 
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Fig. 93-2 

Fig. 93-3 
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Filatelistische aandacht voor: Alexander Fleming (1) 
 
De Britse arts en microbioloog Alexander Fleming (1881-1955) werd geboren op de familieboerderij 

Lochfield in Darvel in het graafschap Ayrshire in Schotland. Na zijn basisopleidingen ging hij vier jaar 

werken bij een rederij. Zijn universitaire studie startte in 1901 aan de St Mary’s Hospital School in 

Paddington en koos voor een studie geneeskunde en studeerde af in het jaar 1906. Van grote invloed op 

Flemings carrière was de Britse bacterioloog en immunoloog Almroth Wright, hoogleraar pathologie 

aan St Mary's. Hij bleef na het beëindigen van zijn studie op het instituut werken als assistent bij Almroth 

Wright, werd in 1921 aangesteld als adjunct-hoofd en vanaf 1946 werd hij zelfs benoemd als directeur 

van dit instituut. Door een extra bijzondere gebeurtenis kreeg dit instituut in 1948 een nieuwe benaming 

en wel in de nieuwe naam Wright Fleming Instituut. Die bijzondere internationale gebeurtenis was de 

toekenning in 1945 van de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde aan Alexander Fleming als één 

van drie ontdekkers van het antibioticum penicilline. De andere twee ontdekkers zijn Howard Walter 

Florey en Ernst Boris Chain. Op jonge leeftijd was Fleming betrokken bij het onderzoek naar 

autovaccins. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte hij als medisch officier in militaire ziekenhuizen, 

waar hij kennismaakte met door bacteriën geïnfecteerde wonden bij opgenomen militairen, die met 

bestaande ontsmettingsmiddelen slecht behandelbaar waren. Het liet hem niet los en ging hij op zoek 

naar een succesvolle aanpak. In 1921 isoleerde hij het enzym lysozym, dat voorkomt in het eiwit van 

kippenei en in tal van secreties van het menselijk lichaam en dat ook bacteriën kan vernietigen.  

 

Jan M. Broeders, 230214 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93-2 
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Simone de Beauvoir: 
 

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand (Simone) de Beauvoir (Parijs, 1908 † 1986) was een Franse 

filosofe, schrijfster en vrouwenrechtenactiviste. 

Simone de Beauvoir was een briljant denker en schrijfster, bekend om haar baanbrekende werk in de 

filosofie en het feminisme. Ze leidde een fascinerend leven vol 

avontuur, passie en intellectuele nieuwsgierigheid. 

Simone werd in 1908 in Parijs geboren, groeide op in een 

middenklassegezin en kreeg een strenge opleiding. Ze blonk uit in 

haar studie en ging naar de Sorbonne, waar ze de liefde van haar 

leven ontmoette, Jean-Paul Sartre. De twee werden al snel 

onafscheidelijk en deelden een diepe intellectuele band en een liefde 

voor het verkennen van nieuwe ideeën.  
Simone's eerste grote werk, "La deuxième sexe", werd gepubliceerd 

in 1949 en werd meteen een sensatie. In dit baanbrekende boek 

betoogde ze dat vrouwen eeuwenlang systematisch worden 

onderdrukt door de patriarchale samenleving en dat echte gendergelijkheid alleen kan worden bereikt 

door bestaande machtsstructuren te ontmantelen. 

Naarmate Simone's reputatie als feministische filosofe groeide, werd ze een prominente stem in de 

Franse intellectuele scene. Ze reisde de wereld rond, gaf lezingen en ontmoette andere denkers en 

activisten. Haar brief bleef de status quo uitdagen en pleitte voor vrouwenrechten, seksuele bevrijding 

en het belang van individuele vrijheid. Naarmate Simone's reputatie als feministische filosofe groeide, 

werd ze een prominente stem in de Franse intellectuele scene. Ze reisde de wereld rond, gaf lezingen en 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1908
https://nl.wikipedia.org/wiki/1986
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feminisme
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ontmoette andere denkers en activisten. Haar brief bleef de status quo uitdagen en pleitte voor 

vrouwenrechten, seksuele bevrijding en het belang van individuele vrijheid. 

Ondanks de uitdagingen waarmee ze als vrouw werd geconfronteerd in een door mannen gedomineerd 

veld, gaf Simone haar zoektocht naar kennis en begrip nooit op. Ze bleef trouw aan haar idealen tot haar 

dood in 1986 en liet een erfenis achter die generaties feministen en denkers over de hele wereld 

inspireerde. 

 

Ze was de oudste dochter uit een niet al te bemiddeld gezin. Toen zij twee jaar oud was, kreeg zij al 

godsdienstonderwijs van haar moeder. Later volgde ze onderwijs op een school die verbonden was aan 

een klooster. Desondanks maakte 

ze in haar latere leven haar eigen 

keuzes en geloofde niet in God, 

zonden en de vergeving van de 

zonden door God. In haar ogen 

waren mensen verantwoordelijk 

voor hun eigen daden en behoorden 

zij zich te verantwoorden jegens 

zichzelf en niet ten overstaan van 

een God.  

Ze studeerde aan de Sorbonne literatuurwetenschap, wiskunde en filosofie, 

en volgde hierna een docentenopleiding aan de École Normale Supérieure. 

Daar leerde ze Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)  kennen, haar metgezel voor het leven. Sartre gaf haar de 

koosnaam Castor. Zij maakten de afspraak hun zelfstandigheid te behouden. Ook de seksuele omgang 

met anderen moest mogelijk zijn. Zij waren beiden tegen het huwelijk, dat ze bourgeois ('iemand die 

welgesteld is en een beschaafde, vaak behoudende levensstijl propageert') vonden. De Beauvoir werkte 

in het middelbaar onderwijs te Marseille en Sartre bleef in Parijs wonen. Hun afgesproken leefwijze 

heeft niet tot het laatst stand gehouden. Zowel in het werk van Sartre als in dat van De Beauvoir is de 

invloed van de ander merkbaar. 

In de Tweede Wereldoorlog werd Sartre naar het front gestuurd. Hoewel ze al jaren bezig was haar 

schrijverstalent te ontwikkelen, schreef ze haar eerste roman (Primauté du spirituel) pas in 1937., 

publicatie in 1979. Haar tweede roman, L'Invitée  ('Uitgenodigd'), verscheen in 1943. De Beauvoir 

meende dat het schrijven een gevolg was van het misgaan van iets in het leven van de schrijver. Vanaf 

de Tweede Wereldoorlog interesseerde De Beauvoir zich voor politieke zaken. Deze speelden een 

belangrijke rol in haar oeuvre. Op latere leeftijd sloot zij zich aan bij de vrouwenbeweging. In 1943 

kreeg De Beauvoir als lerares ontslag, waarna ze alle tijd had om 

zich volledig op het schrijven te richten. In 1944 werd haar 

roman Le sang des autres ('De anderen') gepubliceerd. Daarin 

schrijft zij: "Maar de mens is gedoemd te leven; zijn eigen leven te 

leven." Dat betekent dat de mens met zijn/haar eigen leven 

noodzakelijk indringt in het leven van de ander.  

De literatuur van Simone de Beauvoir wordt gerekend tot 

het existentialisme, een stroming waarin ook Sartre en Albert 

Camus een prominente rol spelen. Het existentialisme gaat uit van 

ieders eigen verantwoordelijkheid voor zichzelf en de wereld om 

zich heen. Die verantwoordelijkheid kan niet worden afgeschoven 

op anderen of externe omstandigheden, of religieuze of sociale conventies. In 1946 verscheen De 

Beauvoirs roman Tous les hommes sont mortels ('Niemand is onsterfelijk'). Vanaf dat moment nam 

haar bekendheid grotere vormen aan, mede als gevolg van haar actieve politieke inzet. In 1949 

verscheen van haar hand Le deuxième sexe ('De tweede sekse', waarin zij pleit voor de economische 

onafhankelijkheid van de vrouw. 

In 1954 kwam haar roman Les Mandarins ('De Mandarijnen') uit, waarvoor De Beauvoir in datzelfde 

jaar de Prix Goncourt ontving. Het boek werd in 1958 gevolgd door haar memoires Mémoires d'une 

jeune fille rangée waarin zij de in haar bourgeois-omgeving heersende vooroordelen en vernederende 

tradities beschrijft en hoe zij zich daaraan als vrouw heeft weten te ontworstelen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_van_Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuurwetenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_(Parijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitgenodigd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenemancipatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Existentialisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_tweede_sekse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Les_Mandarins
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
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Op 5 maart 2021 gaf La Poste een speciale postzegel uit met bijbehorend eerstedag-stempel, ter ere van 

Simone de Beauvoir  

(Anna C. van der Maade, 230305) 

 

 

Filafair Spring 2023 in Drunen. 
 
Een nieuwe 2-daagse postzegelbeurs met interessante veiling. 

Deze Filafair Spring 2023 vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum de Voorste Venne, Anton 

Pieckplein 71, te Drunen. Voor het publiek is deze beurs toegankelijk op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart 

2023 vanaf 10:00u tot 16:00u. 

Aansluitend op vrijdagmiddag 17 maart worden er vanaf 16:00u kavels geveild welke overdag te 

bezichtigen zijn.  

Niet verkochte veilingkavels worden op zaterdag 18 maart ook aangeboden aan hen die daar interesse 

in hebben. 

De entree bedraagt € 5,00 per persoon per dag, jeugd onder de 21 heeft gratis entree. Parkeren is gratis 

bij het centrum. 

Verdere informatie en een veilinglijst van kavels kunt u downloaden op onze website: www.filafair.nl   -  
info@filafair.nl 

 

PR & Publiciteitscommissie 

Stichting Hertogpost / Filafair… 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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? 

 

uw reacties 
 

http://www.filafair.nl/
mailto:info@filafair.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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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 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:Redactienieuwsbrief@knbf.nl

