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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  

 
 

 

Boekbespreking:  

 

Michel Deutschland Junior 2019 
 

Alweer voor de 47e maal is de "simpele", ik kan beter zeggen de compacte, Duitsland catalogus 

verschenen. In dit kleine en in een handig formaat gegoten boekje vinden we alle door Duitsland (en 

haar gebieden en bezettingen) uitgegeven zegels. Het is bijna onbegrijpelijk hoe je al deze informatie in 

zo'n klein pocketboekje geperst krijgt. Maar die Michel meiden en jongens flikken het elke keer weer. 

Uiteraard is deze uitgave niet zo uitgebreid als zijn grotere broers maar voor de pas beginnende 

verzamelaar of hij/zij die alleen de hoofdnummers 

verzamelen is dit een uitstekend hulpmiddel. Alle afgebeelde 

zegels zijn in een kleiner formaat afgedrukt maar door de hoge 

resolutie waarmee ze zijn gescand én het lichtgrijze papier 

waarop ze zijn afgedrukt komen ze uitstekend tot hun recht. 

Bijna alle afbeeldingen zijn nu in kleur uitgevoerd! Met ruim 

8900 afbeeldingen mogen we daar wel een klein applausje 

voor weggeven. De prijsnoteringen (32.000) worden bij de 

klassieke uitgaven (t/m 1919) in twee kolommen weergeven, 

on- en gebruikt. Vanaf 1919 komt daar een kolom voor 

postfris bij. De latere uitgiften (pakweg vanaf 1935) krijgen 

over het algemeen twee kolommen mee, postfris en gebruikt. 

Daar waar bekend worden ook prijzen voor FDC’s gegeven. 

Uiteraard waren er vele prijsveranderingen noodzakelijk om 

de huidige marktomstandigheden te reflecteren en is alles 

weer bijgewerkt t/m de november uitgaven van 2018. 

Per gebied vinden we op het einde de dienst, port en andere 

bijzondere zegels alsmede een overzichtstabel waarin de 

prijzen voor hele jaargangen vermeld worden. Een slimme 

toevoeging is dat er per zegel vermeld wordt welke maat 

Hawid (of andere) strook gebruikt moet worden om het zegel 

netjes in een zelf gemaakt album, of voordruk album zonder 

stroken, te plaatsen. Het boekje word afgesloten met een 

kwaliteitsoverzicht en een "Kleines Lexikon der Philatelie", zeer beknopt maar wel  lezenswaardig.  

Deze catalogus is ook online te verkrijgen en te raadplegen. Een zéér handige (gemakkelijk in de 
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binnenzak mee te nemen) en betaalbare uitgave die waarschijnlijk door vele verzamelaars in gebruik zal 

worden genomen. 

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 640 - Illustraties: Kleur 

"Verlijmd", softcover 19 x 11,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-258-8 - Uitgever: Schwaneberger Verlag 

GMBH - Prijs: € 9,95 Excl. verzendkosten. 

In de "Online library": € 9,00. - Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, 

Industriestr. 1 - 82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 

E-mail: europa1@michel.de  - Web-site: www.michel.de  

 

 

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (63)  
 
Postverwerking 4 (update codeerinformatie). 

In februari 2017 verschijnt op de poststukken van de SMK een geheel nieuwe informatie, aangeduid als 

CODEERREGEL. Aan deze codeerregel is nog steeds te zien door welke machine en met welk 

codeermiddel het poststuk is  behandeld. In de twee afbeeldingen zien we nog iets anders. Het eerste 

voorbeeld is van 7 juni 2017. Het betreft een brief met een KIX (Klantindex) en machine 10 in 

Nieuwegein heeft er dan ook netjes KK bij gezet. Het tweede stuk dateert van 11 december 2017 en ziet 

er net zo uit, maar codeermiddel C heeft de K “overruled” of “opgegeten” (en dat was in het vorige  

 

artikel al voorspeld). Ook zien we dat mijn postcode en het huisnummer niet meer herkenbaar zijn en 

dat er (dus) een verdere versleuteling van de informatie en mogelijk ook een herindeling van de 

bestelroutes is opgetreden.  

Hoe moeten wij de codeerregel nu lezen? We ontleden het bovenstaande voorbeeld. 

A09CC: Sorteercentrum (Amsterdam) + machinenummer (SMK 09) + codeermiddel (CC). 

#2241B4A#: Sorteerinformatie die er voor zorgt dat de sorteerder (voorbereider) de correcte portie krijgt 

toebedeeld. 2241 is het voorsorteergebied, B4 geeft de sorteereenheid daarbinnen aan. De A geeft aan 

dat het gaat om de eerste loop binnen de betreffende eenheid. Theoretisch kan er ook een B of een C 

staan. 
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#09#: vaknummer, waar de poststukken in worden gedeponeerd;  

#0920#: bundel (09) en afgiftepunt (20). 

Om met het laatste te beginnen, mijn buren hebben afgiftepunten 19 en 21. Het eerste stuk dateert van 

28 december 2018 en het stuk voor de buren van 30 mei 2019. Ondanks een fout in de postcode is het 

correct gecodeerd. Inmiddels is onze straat  van bundel 09 naar 08 gegaan.  

19 en 20  zijn dus geen huisnummers en de postbezorgster begint in mijn (doodlopende) straat met 

afgiftepunt 01 op huisnummer 2, keert aan het eind terug bij de huisnummers 15 en 15a (bedrijf met 

woning), passeert een open ruimte (zonder afgiftepunten) en vervolgt haar route via 9, 7, 5, 3, 1, 1c, 1b 

en 1a. Een bizarre nummering en aan de even zijde is het niet veel beter: van 2 t/m 26a en 12 ontbreekt.  

Voor de bezorgster zijn huisnummers en namen op de 

poststukken logischer, maar dat komt ook omdat  ze dit 

werk al jaren doet en vrijwel iedereen op het dorp kent. 

(“Het zal voor het sorteren wel een voordeel zijn, maar 

voor mij had het niet gehoeven”.) De oorspronkelijke 

bebouwing van mijn straat begon bij 1, maar een 

afgebroken school die ooit als pand aan de kruisende 

straat doorliep tot nummer 1 werd afgebroken en de op 

dat bouwterrein gebouwde woningen met voordeur aan 

mijn straat kregen (dus) de 

nummers 1a, 1b en 1c. Die 

bizarre nummering is 

inderdaad een goede 

rechtvaardiging voor het 

laatste stukje van de 

codeerregel en het werk van 

de sorteerder. Die kan nu het 

werk doen zonder enige 

kennis van huisnummering en 

looproutes en dat was precies 

de bedoeling van de invoering 

van de codeerregel! Met de 

gegevens uit de laatste helft 

van de codeerregel vult de sorteerder de tassen van de bezorg(st)ers met bundels poststukken. 

Aanvankelijk moesten de sorteerders daar handmatig nog andere post en reclame tussenvoegen, maar 

tegenwoordig krijgen de bezorgers twee bundels mee, eentje voor de normale “kleine” (24-uurs) post  

en eentje met “grote” (72-uurs) post  (vooral tijdschriften, folders e.d.). 

  

Zoals in bovenstaande voorbeelden is te zien krijgen we in 2018 de codeerregel te zien in een veel 

kleiner lettertype.  
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De vermindering van de hoeveelheid post en de komst van andere machines heeft er toe geleid dat veel 

van de oorspronkelijke SMK’s zijn verdwenen. In 2017 waren in Amsterdam nog de SMK’s A07 t/m 

A16 in bedrijf, in de andere centra waren dat H05 t/m H13, N05 t/m N14, R01 t/m R11 en Z06 t/m Z16. 

Sindsdien zijn nog enkele machines van het toneel verdwenen. Stukken met het kleine lettertype van de 

SMK’s A14, A15, A16, H13 en N14 heb ik nog niet gezien, maar dat kan ook aan mijn leveranciers 

liggen. Het sorteercentrum ’s-Gravenhage is medio januari 2018 helemaal gestopt. Dat betekent ook dat 

het verzorgingsgebied van dit centrum is opgedeeld tussen de omliggende sorteercentra en als een soort 

kettingreactie is een deel van Noord-Brabant verhuisd van Rotterdam naar ’s-Hertogenbosch. 

(Sjoerd Bangma).  

 

 

 

Postex 2019: 
 
Op de komende Postex, die wordt gehouden in de Omnisport te Apeldoorn, zullen de volgende semi-

handelaren aanwezig zijn: W. van Veen, Arve Covers, Bert Brinkman Filatelie, Veursterstamps, 

Schippers Filatelie, E.H. Brugman, P. van Esch, Terwo stamps, Hollandse Postzegel Veiling, S. 

Herrema, Max Albers, Pasterkamp Posthistorie, Postzegelhandel 1840 en Wilco’s WWF Stamps. 

Ook de Duitse Post is weer present met een stand en ook Post.NL zal dit jaar weer vertegenwoordigd 

zijn.  

De Vliegende Hollander heeft weer de ruimte, waar in 

een 60-tal kaders zij haar activiteiten ten toon stelt. 

De jubilerende vereniging Fiscale Filatelie laat in een 

25-tal kaders zien, wat mogelijk is. 

Zij hebben dit jaar ingespeeld op de Brexit, waarbij elke 

letter voor een thema staat binnen de fiscale filatelie. 

Ook kunt u weer een zestal kaders bekijken met falsificaties, die indertijd zijn ontdekt. 

De gespecialiseerde verenigingen zijn er ook weer dit jaar, hun opgave vindt u in een latere publicatie. 

De Postex wordt dit jaar gehouden op 1, 2 en 3 november 2019, voor openingstijden en een up-to-date 

informatie verwijzen wij u naar de website van de Postex. 

 

(Leen Louwerse) 

 

 

HERTOGPOST 2020 
 
Voortbordurend op het succes van de MULTILATERALE HERTOGPOST 2017 wordt ter gelegenheid 

van het 90-jarig jubileum van de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging in 2020 een grote 

postzegeltentoonstelling georganiseerd in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. 

 

HERTOGPOST 2020 is een Nationale Postzegeltentoonstelling in de wedstrijdcategorieën I en II met 

exposanten uit binnen- en buitenland, en met een afdeling propaganda. Inmiddels is ook accreditatie bij 

de FEPA aangevraagd. Een deskundig jurycorps van de KNBF zal de inzendingen in de wedstrijdklasse 

beoordelen aan de hand van het nieuw aangepaste KNBF tentoonstellingsreglement, dat is geschoeid op 

de internationale en Europese FEPA/FIP reglementen. Alle tentoonstellingsklassen zijn welkom tijdens 

deze HERTOGPOST 2020.  
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Naast de postzegeltentoonstelling zal ook een grote postzegelshow 

plaatsvinden met Nederlandse en internationale standhouders, 

postadministraties en veilinghuizen. Het evenement vindt plaats 

gedurende drie dagen, donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 

2020, en wel in verschillende ruimten van de Brabanthallen in ’s-

Hertogenbosch. 

 

Er zal een bijzondere “Schatkamer van HERTOGPOST” aanwezig 

zijn met sublieme verzamelingen. Onder andere betreft dit 

inzendingen die niet meer kunnen deelnemen in wedstrijdverband 

omdat zij al eerder verschillende keren nationaal en/of internationaal 

met de hoogste onderscheidingen zijn bekroond. 

 

Tijdens de drie dagen zullen verschillende thema’s worden uitgelicht. Welke deze zijn blijft nog even 

een verrassing…. 

 

Heeft u interesse om mee te doen als exposant, als standhouder, vereniging of organisatie: kijk op de 

website: www.hertogpost-event.nl  en/of stuur een mail naar info@hertogpost-event.nl  

 

Multilaterale 2019 
 
Tentoonstelling van 08 – 10 november 2019 in 

Luxemburg. 

Een internet site bestaat er al, tenminste het welkomst 

beeld. De inhoud word nog geactualiseerd. Van 8 tot 

10 november 2019 vindt in Luxemburg (10, Circuit 

de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg-

Kirchberg) een internationale postzegelten-

toonstelling plaatst. 

Hierbij zijn vertegenwoordigd de posterijen van de 

Multilaterale groep, dus van Duitsland, 

Liechtenstein, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, 

Slovenië en Luxemburg. Handelaren uit 

verschillende landen worden verwacht. Voor de 

inzenders staan 700 kaders beschikbaar. 

Het filatelistisch programma omvat o.a. Bijzondere 

zegels en stempels. De entree is gratis. Contact: 

FSPL, Joseph Wolff, 67, rue de Centre, L-3960 

Ehlange, E-Mail: wolffh(at)pt.lu, 

www.multilaterale2019.lu 

Landscommissaris voor deze tentoonstelling alwaar  

inlichtingen te verkrijgen zijn is: Albert Haan,  Dirk 

Zweepstraat 5 6464 GE Kerkrade. info@knbf.nl   

Er zijn 70 kaders voor de Nederlandse inzenders 

beschikbaar. Ook voor Literatuur staat deze 

tentoonstelling open. 

 

 

Nieuwsbrief niet ontvangen ??: 
 

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 

 

 

http://www.hertogpost-event.nl/
mailto:info@hertogpost-event.nl
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,yqnhhjBrv0nw');
http://www.multilaterale2019.lu/
mailto:info@knbf.nl
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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Brievenbeurs niet meer in Gouda: 
 

De Stichting Brievenbeurs heeft bekend gemaakt de Brievenbeurs niet meer in Gouda te organiseren, maar 

na 26 jaar, vooral ook vanwege parkeerproblemen, te verhuizen naar Veenendaal-De Klomp.  

De organisatie zet een geheel nieuwe postzegelbeurs op, de ‘Winterstamps’, in het Van der Valk Hotel, 

met de voordelen van overdekt parkeren, lift naar de zaal, goed meubilair, goede verlichting en een goed 

binnenklimaat. Ook overnachting is natuurlijk probleemloos. 

Bezoekers die willen overnachten kunnen door dat aan te melden bij 

de organisatie, bij voldoende deelname, profiteren van groepskortingen.  

Ook de bereikbaarheid is door de ligging aan de A-12 uitstekend. En de verbindingen per openbaar vervoer 

zijn goed. De beurs ‘Winterstamps’ zal ieder jaar plaatsvinden op de laatste vrijdag en zaterdag van 

februari, in 2020 op 28 en 29 februari 2010. Open op vrijdag van 10.00-18.00 u en op zaterdag van 10.00 

– 17.00 u. Op de zaterdag is er van 13.00-16.00 u een bijeenkomst van de Royal Philatelic Society London. 

Het thema vo0r 202 is ‘the Americas’. De specialistische verenigingen (KSP, LACA, USCA en ZWO) 

zullen beide dagen op de beurs vertegenwoordigd zijn en verzorgen op de zaterdagmorgen lezingen. Er 

komt binnenkort een website www.winterstamps.nl Contact secretaris@winterstamps.nl (Willem-Jan 

Leeflang), tel. 06 24558742.  

 

 

Postzegelvelletje gewijd aan tattoo: 
 

Een tattoo roept uiterst verschillende reacties op. Of u vindt het prachtig, of u vindt het afschuwelijk. 

Tussenin bestaat er nauwelijks een mening. Reacties van ouders die hun kinderen tattoos hebben zien 

aanbrengen zijn over het algemeen niet bijzonder positief. Het kan dus zijn dat waardering van tattoos 

afhankelijk is van generatie, alhoewel vroeger en zeker bij veel andere volken, tattoos al heel lang 

geaccepteerd en gewaardeerd waren.  

Hoe dan ook, op een  Braziliaans postzegelvelletje worden tattoos ‘kunst’ genoemd’. Dit ter 

geruststelling van de hierboven genoemde ouders. U zult er aan moten wennen. Weghalen kan niet meer 

en als het dan toch moet, noem het dan maar kunst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het postzegelvelletje, uitgegeven op 11 november 2016 door de Braziliaanse Posterijen toont – op de 

achtergrond -  het proces van het maken van een tatoeage en  vijf postzegels met kunst geproduceerd 

door verschillende tattoo artiesten.  

http://www.winterstamps.nl/
mailto:secretaris@winterstamps.nl
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De zegel bovenin het velletje toont een primitieve kunst door tatoeëerder Jun Matsui, die zoals hij zei 

een aankleding van de primitieve mens is, en  energie uitstraalt en integratie met de wildernis.  

Van de zegels op de onderste rij is de eerste van links van tattoo kunstenaar 

Paul Tattoo, waarvan de afbeelding bestaat uit vertegenwoordigende 

elementen van deze vorm van expressie, zoals de Indiase tatoeage bestaat.  

De zegel heeft als afbeelding een ‘tebori tattoo’, een van de meer 

traditionele methoden van tatoeage in Japan, in de letterlijke betekenis van 

het woord "handgesneden" of "tatoeage met de hand", wel gemaakt met 

een moderne tattoo machine. 

De  tweede zegel is gemaakt door Ivy Saruzi, met een werk getiteld: de 

dame.  

De derde zegel, van tattookunstenaar Jerson, is een gestileerd beeld van de 

aartsengel Michaël te zien. Op de vierde postzegels, van tatoeëerder Luiza 

Strong is een afbeelding van een Venetiaanse masker te zien, in art nouveau stijl. 

Technische details:  office drukproces: offset met 5 zegels. Papier: gegomd Flatcoated. Datum van 

uitgifte: 11/11/2016 plaats: Brasília/DF.  Druk: Brazilië Mint. 

(Frans Haverschmidt – 161220) 

 

 

Boekbespreking: 

 

Michel Rollenmarke 2019 
 
Deze 10e uitgave is de opvolger van de in 2013 uitgebrachte voorganger. Het was dus wel weer tijd 

voor een vernieuwde uitgave. In 6 jaar is er veel gebeurd op dit gebied. 

Deze uitgave heeft dan ook veel meer te bieden dan de voorgaande. Enkele verbeteringen/vernieuwingen 

wil ik u uiteraard niet onthouden. Natuurlijk zijn alle nieuwe rolzegels opgenomen. We vinden allerlei 

verschijningen, zoals de EAN codes, de verschillende soorten of typen rugnummers (zowel op gewone 

als zelfklevende zegels), gom verschillen, de horizontale en verticale geplaatste zegels en wat al niet 

meer. Zelfs plaatfouten worden vermeld en afgebeeld. Veel prijzen zijn naar boven bijgesteld en veel  

afbeeldingen zijn opnieuw ingescand. Ook deze 

vernieuwde uitgave is nu uitgevoerd met de zo 

langzamerhand bekende harde kaft en twee leeslinten.  
 De catalogus is onderverdeeld in 8 gebieden; 

Altdeutschland; Bayern; Deutsches Reich; Danzig; Dt. 

Besetzungsausgaben 1939-45 - Ostland; DDR; Berlin en 

de Bundesrepublik. Het laatste hoofdstuk behandelt de 

„versuchsrollen“. Het handboek opent met een uitgebreide 

verhandeling. Hier vindt de geïnteresseerde verzamelaar 

veel wetenswaardigheden betreffende het verzamelen van 

rolzegels en uitleg over zaken die men in dit handboek kan 

tegenkomen. Ook tussendoor vinden we zéér veel 

verhelderende informatie blokken. Per gebied worden, 

daar waar nodig, nog eens veel onderwerpen en details 

nader belicht en uitgelegd. Uiteraard worden vele 

afwijkingen, papiersoorten, drukmethoden en 

drukverschillen evenals de diverse methoden van 

nummering etc. uitgebreid behandelt. Veel prijzen voor 

zegels met of zonder “rugnummer” alsmede voor strippen 

van 3, 5, 6, en 11 zegels + roleinden, banderollen, 

afsluitstickers etc. zijn opgenomen. Waar bekend zijn ook 

de “trialstamps” weergegeven. Het geheel is, per gebied, 

chronologisch opgezet en de bekende Michel layout staat 

garant voor een goed leesbaar en overzichtelijk geheel. De zegels worden per type in een soort tabel 

opgenomen waarin dus het normale Michel nummer vermeld word, de nominale waarde, de hoeveelheid 

zegels per rol, zegels in strip bij rol begin en einde met leegvelden etc. etc. Mocht het niet helemaal 
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duidelijk zijn zou ik zeggen schaf dit handboek aan en bestudeer de, de zoals eerder aangegeven 

inleiding en de tussen gevoegde informatie blokken. 

 Dit handboek c.q. catalogus zal met zijn vele honderden kleuren illustraties en meer dan 300.000 prijs 

indicaties zijn weg naar de verzamelaar van Duitse rolzegels wel vinden en is een welkome aanvulling 

op de andere catalogi die het Duitse gebied behandelen. 

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 440 - Illustraties: Kleur - 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-251-9 - Uitgever: Schwaneberger Verlag 

GMBH - Prijs: € 79,90 Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag 

GmbH, Industriestraße 1 - 82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 

E-mail: europa1@michel.de  - Web-site: www.michel.de  

 
 

Otto Wichterle: 
 
Veel brildragers hebben in de loop van de tijd hun bril vervangen door contactlenzen. Niets bijzonders 

zult u zeggen. Maar vroeger was het wel bijzonder. Maar ook al draagt u contactlenzen, de kans is groot 

dat u niet weet wie ze heeft uitgevonden. 

Een contactlens is een optisch hulpmiddel dat op het oog wordt gedragen. Het plastic lensje wordt door 

geautomatiseerde processen op maat en sterkte gemaakt. Het drijft op een laagje traanvocht, zonder het 

hoornvlies te raken. De contactlens is een alternatief voor de bril. Voorheen sprak men in het Nederlands 

van contactglas.  

In het Engels is het contact lens. Deze woorden komen overeen met brillenglas en spectacle lens. 

Tegenwoordig zegt men in het Nederlands meestal contactlens, vermoedelijk naar Engels voorbeeld. 

Dit wordt ook afgekort tot lens, zoals in „zij draagt lenzen”. De Engelse afkorting is niet lenses maar 

contacts.  

Al in 1508 ontwierp Leonardo da Vinci als eerste de contactlens, maar pas in 1636 werd dit idee verder 

uitgewerkt door René Descartes. Hij maakte een ruwe mathematische schets en beschreef hoe een buisje 

gevuld met water tegen het oog zou kunnen worden gehouden. Verder kwam de bekende wiskundige 

en filosoof overigens niet. Later verdiepten meer wetenschappers zich in de contactlens. De Franse 

oogarts Kalt ontwierp in 1888 een systeem met glazen die op het hoornvlies dreven. Vanaf dit moment 

ging het snel met de ontwikkeling van de contactlens. In 1935 werd een 

nieuw materiaal ontwikkeld, het perspex, waardoor lenzen kleiner 

gemaakt konden worden. In de jaren vijftig was het in de VS erg populair 

om lenzen te dragen, alhoewel de meeste mensen er niet goed tegen 

konden en de gewenningsperiode lang was. Vooral na 1970 was de 

belangstelling voor contactlenzen groot. In 1973 kwamen de eerste, 

permanent te dragen, zachte lenzen. In 1975 verschenen de eerste 

zuurstof doorlatende harde lenzen. In 1985 werd de fabricage voor een 

groot deel geautomatiseerd. 

 

Otto Wichterle (1913 - 1998) was een Tsjechische scheikundige en 

uitvinder bekend als de uitvinder van de zachte contactlens. Hij werd 

geboren in wat in die tijd het Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk heette. 

Wichterle was de zoon van Karel Wichterle, een van de eigenaren van 

het bedrijf Wikov. Otto studeerde aan de Chemische en Technische 

faculteit van Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Aan deze 

universiteit promoveerde hij in 1936, waarna hij aan de universiteit bleef werken tot de Nazi's in 1939 

de universiteit sloten. Wichterle ging werken voor Bata (inderdaad – van de schoenen) en kon zo zijn 

onderzoek voortzetten. Bij Bata ontdekte hij met zijn team de kunststofvezel silon (een materiaal 

vergelijkbaar met nylon). Tijdens de bezetting werd Wichterle in 1942 door de Gestapo gevangen 

genomen en een paar maanden later weer vrijgelaten.  

Na het einde van de tweede wereldoorlog keerde hij naar de universiteit terug, promoveerde in de 

organische chemie en schreef een lesboek voor de anorganische chemie. Wichterle werd om politieke 

redenen in 1958 de universiteit uitgewerkt en ging vervolgens aan de slag bij de Tsjecho-Slowaakse 
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Academie van Wetenschappen en werd daar directeur van een nieuw opgezet instituut de Ústav 

Makromolekulární Chemie. Omdat het gebouw van het instituut nog in aanbouw was voerde Wichterle 

verschillende experimenten thuis uit. In 1961 bouwde hij thuis met behulp van een Merkur-bouwpakket 

(een bouwsysteem vergelijkbaar met Meccano) en een fietsdynamo een spincoater voor de productie 

van zachte contactlenzen met hydrogel.  

Wichterle werd in 1971 vanwege zijn rol bij het ontstaan van het Manifest van 2000 woorden uit de 

leiding van het instituut verbannen. Ook werd hij in zijn wetenschappelijke werk zeer beperkt, omdat 

het communistische regime hem de communicatie met buitenlandse wetenschappers onmogelijk 

maakte. Pas na de Fluwelen revolutie werd Wichterle gerehabiliteerd en werd hij van 1990 tot de 

opsplitsing van Tsjecho-Slowakije in Tsjechië en Slowakije, de president van de Academie van 

Wetenschappen.  

Op 16 oktober 2013 gaf de Tsjechische Post een zegel met een waarde van 21 kronen uit ter 

nagedachtenis aan Wichterle. 

(Frans Haverschmidt -  150707) 

 

Edict van Milaan 
 

Het Edict van Milaan – ook wel Tolerantie-edict – is een bepaling van de West-Romeinse keizer 

Constantijn de Grote (ca.280-337) en de Oost-Romeinse imperator Licinius (263-325). Met het Edict 

van Milaan, uitgevaardigd op 3 februari 313, kwam er een eind aan de christenvervolgingen. 

Hoewel Constantijn en Licinius de situatie van christenen zeker hebben besproken, wordt het bestaan 

van dit edict door sommige historici verworpen. Het eventuele edict is niet bewaard gebleven. Wat lang 

voor het edict werd aangezien, is een rescript (diplomatieke brief) van 

Licinius gericht aan de stadhouders van het oosten van het Romeinse 

Rijk.  

Ondanks het feit dat er onduidelijkheid 

bestaat over het wel of niet van het 

‘Edict van Milaan’, zijn er verschillende 

landen, die in 2013 filatelistisch 

aandacht gaven aan het Edict dat in  dat 

jaar 1700 jaar geleden zou zijn gesloten 

met postzegels en stempels   

In dit decreet dat eerder het karakter van een rescript (diplomatieke brief) 

had, bekrachtigde Licinius dat er in het Romeinse Rijk voortaan de vrijheid 

van godsdienst ingang vond. Er staat in vermeld dat de Romeinse burgers 

vrij zijn zelf hun religie te kiezen en hem zonder belemmering vrij kunnen belijden. Licinius beschermde 

daardoor eerder de niet-christelijke religies. Het christendom had die bescherming na het Edict van 

Nicomedia, twee jaar eerder, niet 

meer nodig. Verbale agressie of 

iconoclasme van pagane beelden 

door christenen kwam al langer 

voor.  

Dit decreet bekrachtigde formeel het 

einde van de christenvervolgingen, die in 305 of 306 in West-Europa waren beëindigd en in 311 in de 

oostelijke rijks helft. Het initiatief voor deze bekrachtiging ging uit van Licinius. Het zou later 

toegeschreven worden aan Constantijn de Grote, die als overwinnaar uit hun tweestrijd was gekomen 

en het edict in 312 had ondertekend uit collegialiteit.  

De originele tekst zelf is niet 

bewaard gebleven, maar 

Lactantius haalt in zijn boek 

‘De mortibus persecutorum’ 

(hoofdstuk 38 en 45) grote 

delen van deze originele 

tekst aan.  

Onder meer staat erin dat 

alle bezittingen, gebouwen 

De benamingen pagaan en paganisme zouden afgeleid zijn van de Latijnse 
benaming voor plattelandsbewoner oftewel dorpeling, ‘paganus’. 

Bij de opkomst van het christendom bleven de plattelandsbewoners het 
langst vasthouden aan hun oorspronkelijke godsdienst, tot ongenoegen van 

de kerk die daarop de benaming ‘paganus’ gelijkstelde met ‘heiden’. 
Vandaar dat het paganisme vaak in één zin genoemd wordt met het 

heidendom. 
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en grond die de christelijke gemeenschap ontnomen waren, teruggegeven zullen worden. Verdere 

inhoud van dit decreet dat uitgevaardigd werd onder het pontificaat van paus Miltiades komt deels 

overeen met Galerius' uit 311 stammende Edict van Nicomedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anna C. van der Maade – 190717) 

 

 
 

Speciale postzegels voor moedige honden: 
 

De United States Postal Service gaf op 1 augustus 2019 een serie geldig blijvende zegels uit  om daarmee 

de ‘Nation’s brave and loyal military working dogs’ – de moedige en trouwe militaire werk-honden  van 

het land – te eren. Op de zegels afgebeeld een viertal rassen van honden die veel worden gebruikt voor 

inzet in de strijdkrachten van de USA, de Duitse herder, Labrador retriever, Mechelse herder en de 

Nederlandse herder. De honden zijn afgebeeld op een beeld van een witte ster op een blauwe of rode 

achtergrond, waarmee de nationale kleuren van de Amerikaanse vlag worden weergegeven.  

Militaire honden hebben in de Amerikaanse strijdkrachten gediend sinds de eerste Wereldoorlog, en 

ongeveer 2.300 militaire werkhonden doen nu wereldwijd dienst bij verschillende inzetten. De honden 

voeren vaak gevaarlijke taken uit naast de militairen, vaak met hun speurzin en het uitvoeren  van zoek- 

en reddingsopdrachten vaak  in de frontlinies. Amerikaanse oorlogshonden hebben ook hun eigen 

gedenkteken in de Amerikaanse staat New Jersey, in Holmdel. Dit memorial werd oorspronkelijk 

gebouwd om te herinneren aan de honden die in Vietnam dienden, is het nu bedoeld als ereteken voor 

alle honden die gediend hebben.  Ze zijn hiermee behandeld op dezelfde manier als een militair, in elk 

opzicht, vorm en manier. Aldus de American Humane Association.    

(Willem-Alexander Arnhemer – 190805) 
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Mozart in Koblenz: 
 

De ‘Verein für Briefmarkenkunde Koblenz von 1886’ is niet alleen een oude filatelistische vereniging, 

het is ook een actieve vereniging. Meerdere keren werden speciale stempels uitgegeven ter gelegenheid 

van bijzondere activiteiten van deze verzamelaarsvereniging.  Zo ook een bijzonder stempel ter 

gelegenheid van hun grote 

ruildag, op 17 november 

2013, waarbij in het 

stempel wordt herinnerd 

aan het bezoek in 1763 van 

de toen pas zeven jaar oude 

Mozart aan Koblenz. 

Volgens overleveringen gaf 

de jonge Mozart twee 

concerten en hij zou ook hebben gespeeld op het orgel in 

de Liebfrauenkirche. Ook werd ter gelegenheid van de ruildag een speciale enveloppe uitgegeven met 

daarop een afbeelding van het hotel waar Mozart gedurende zijn oponthoud in Koblenz gewoond heeft. 

Tijdens de beurs was een tentoonstelling georganiseerd gewijd aan ‘Mozart in der Philatelie’.  En 

natuurlijk is Mozart zodanig uitzonderlijk dat er een tentoonstelling aan hem kan worden opgedragen. 

Er zijn zeer veel postzegels uitgegeven met afbeeldingen van Mozart en/of van zijn vele werken. Mozart 

was een wonderkind, dat op uitzonderlijk jonge leeftijd viool, klavecimbel en orgel speelde en 

kwalitatief hoogstaand werk componeerde. Hij was een veelzijdig componist. Hij schreef vocale muziek 

in de genres opera, Singspiel en mis. Daarnaast componeerde hij instrumentale orkestmuziek zoals 

symfonieën, serenades en divertimenti en soloconcerten, vooral voor piano en orkest. Ook componeerde 

hij solomuziek zoals pianosonates, en kamermuziek, waaronder sonates voor diverse instrumentale 

bezettingen en strijkkwartetten en -kwintetten. 
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In juni 1763 begon de familie Mozart aan een grand tour door Europa, die meer dan drie jaar zou duren 

en die begon met een bezoek aan Beieren, Zwaben, Württemberg, de Palts en Rijnland en ook aan 

Koblenz. 

Op 11 september 1765 kwamen ze aan in Den Haag waar Mozart een concert gaf voor voor prinses 

Carolina van Oranje-Nassau en de Prins van 

Oranje-Nassau en  op 30 september een 

concert  in de zaal van de Oude Doelen. 

 

Het onderwerp Mozart, zijn werken, zijn 

reizen en zijn leven is zo uitgebreid dat het 

niet moeilijk moet zijn een grote thematische 

verzameling van dit thema te maken. 

 

En, mocht u Koblenz bezoeken, het hotel ‘Zu 

den Drei Reichskronen’ bestaat niet meer,  

Daar kunt u dus niet meer logeren, wel is op 

de plaats waar het hotel heeft gestaan een 

plaquette aangebracht waarop is vermeld dat 

Mozart daar heeft overnacht. 

(Frans Haverschmidt – 190801) 

 

  
 

Shneur Zalman van Liadi: 
 

In onze Nieuwsbrief tot nu toe nog niet vaak een beschrijving van Israëlische postzegels of poststukken. 

Daarom deze keer een postzegel, uitgegeven op 7 februari 2012, met als onderwerp ‘Rabbi Shneur 

Zalman’ Afbeelding: opengeslagen boek met Hebreeuwse lettertekens. 

Shneur Zalman van Liadi, (1745-1813) was een orthodoxe rabbijn en de oprichter en eerste rebbe van 

Chabad, een tak van chassidisch jodendom, vervolgens gestationeerd in Liadi in het Russische rijk 

Hij was de auteur van vele werken en is het best bekend voor Shulchan 

Aruch HaRav, Tanya en zijn Siddur Torah Of samengesteld volgens de 

Nusach Ari . Zalman is een Jiddische variant van Solomon en Shneur 

(of Shne'or) is een Jiddische compositie van de twee Hebreeuwse 

woorden "shnei ohr" (שני אור "twee lichten").  

Zalman van Liady is ook bekend als "Shneur Zalman Baruchovitch," 

Baruchovitch is het Russische patroniem van zijn vader Baruch, en 

door een verscheidenheid aan andere titels en acroniemen, waaronder 

"Baal HaTanya VeHaShulchan Aruch '" (Meester van de Tanya en de 

Shulchan Aruch ), "Alter Rebbe" ( Jiddisch voor ″ Oude Rabbi″), " 

Admor HaZaken" ( Hebr. Voor ″ Onze Meester, Onze Leraar en Onze 

Oude Rabbi ″), "Rabbenu HaZaken" (Hebreeuws voor ″ Onze Oude 

Rabbi ″), "Rabbenu HaGadol" (Hebreeuws voor ″ Our Great Rabbi ″)  

RaShaZ "( רש"ז voor Rabbi Shneor Zalman), "GRaZ" ( גר"ז voor Ga'on 

Rabbi Zalman), en "HaRav" (The Rabbi, par excellence).  

 

Het boek 'De Tanya' is geschreven door Rabbijn 

Shneur Zalman van Liadi. Hij werd geboren op de 

18de Elloel 5505 (1745) in de stad Liozna in Wit-

Rusland. Zijn vader was Rabbijn Baruch, een 

afstammeling van de Maharal, Rabbijn Loewe uit Praag. Shneur Zalman was een genie wat betreft Tora 

kennis. Op 15-jarige leeftijd trouwde hij. Vanaf zijn 19de ging hij studeren in het Toracentrum van de 

Maggied, Rabbijn Dov van Mezherich. Hij koos Mezherich omdat hij weinig van het Joodse gebed 

afwist. 

 

De joodse jaartelling begint bij de schepping, die 
volgens de joden in 3761 v. Chr. plaatsvond. Het 

huidige Joodse jaar is 5779 (2018/2019). De 
joodse dag begint met zonsondergang. 
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Egypte – bewogen verleden – onzekere toekomst… 

Egypte (Arabische Republiek Egypte), een land met ruim 81 miljoen inwoners,  is de laatste tijd 

nadrukkelijk in het nieuws. De beelden van de gebeurtenissen in de hoofdstad Caïro en andere plaatsen, 

zoals Alexandrië, raken ons allemaal. De geschiedenis, zoals die nu ontstaat, heeft wellicht geen directe 

verbinding met filatelie, een verandering van het staatsbestel kan natuurlijk wel de oorzaak worden van 

de uitgifte van andere postzegels. Een kort overzicht van de geschiedenis van  

een land, dat mede bepalend is geweest voor de “beschaving”  zoals we die nu 

hebben: 

De geschiedenis van Egypte is bijna even lang als die van de mensheid zelf: het 

Oude Egypte was een van de oudste beschavingen ter wereld die rond 3300 voor 

Christus en is ontstaan langs de Nijl. De grootsheid is in het huidige Egypte nog 

terug te zien in de vorm van een groot aantal beroemde 

bouwwerken, tempels en mastaba’s (grafheuvels) zoals 

de Sfinx en de Piramiden (waaronder die van Gizeh) en de archeologische sites 

rond Luxor. Door perioden van grote droogte ontstond ongeveer 7000 jaar voor 

Christus  de Sahara, met als gevolg dat vrijwel alle stammen verhuisden naar 

de  Nijldelta, een gebied met slechts ongeveer 5,5% van de totale 

landoppervlakte van Egypte. Belangrijk voor het oude Egypte was dit goed 

geïrrigeerd landbouwgebied langs de Nijl. De ontwikkeling van de 

begraafplaatsen in Egypte vanuit 

gewone tumuli (grafheuvels) in 

mastaba’s (grote grafheuvels, in de vorm van een 

afgeknotte piramide -  die er in de verte uitzagen als een 

zandbank – mastaba betekent bank in het Arabisch)  en 

later in piramiden zijn voorbeelden van de ontwikkeling in 

de bouwkunst. Belangrijk voor 

het begrijpen van de Oud-

Egyptische cultuur was de 

vondst van de Fransman 

Champollion, die via de vondst van een steen waarop vertalingen van de 

Egyptisch hiëroglyfen in het Grieks waren opgenomen, instaat bleek een soort 

van woordenboek te ontwikkelen, waarna de Oud-Egyptische teksten op 

piramiden, tempels en andere bouwwerken vertaald konden worden. 

De Egyptische beschaving ging ten onder in het jaar 332 voor Christus, het 

jaar dat het land werd veroverd door Alexander de Grote. De geschiedenis van Egypte kende vele roerige 

tijden. In 525 voor Christus werd het land bezet door de  

Perzen, in 323 voor Christus veroverde Alexander de 

Grote Egypte en werd het land 

onder invloed van de 

Hellenistische cultuur gebracht,  

en in 30 voor Christus veroverde 

keizer Augustus het land voor de 

Romeinen. Van 1798 tot 1801 

(na Christus) had Napoleon 

Egypte bezet. In 1869 werd het 

Suezkanaal geopend en van 1882 tot 1922 was Egypte een Brits protectoraat.  

Tot 1952 was het land daarna een koninkrijk, het jaar dat Nasser de monarchie 

omver wierp. Van 1958 tot 1961 vormde Egypte samen met Syrie de Verenigde 

Arabische Republiek. Na Nasser werd Sadat president, hij werd vermoord in 

1981, waarna Mubarak president werd.   Begin 2011, braken in aansluiting op 

de Jasmijnrevolutie in Tunesië en andere ongeregeldheden in verschillende 
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Arabische landen, opstanden uit in Egypte, met als gevolg het aftreden van Mubarak. In het westen 

geloven we graag dat dit het begin is van democratische ontwikkelingen. Of dat zo is? De toekomst is 

onzeker! 

Nu is het een ‘semipresidentiële’ republiek met meer dan 95 miljoen inwoners, en als president Abdul 

Fatah al-Sisi. Het is het op twee na meest bevolkte land van Afrika. De meeste mensen wonen in de 

buurt van de vruchtbare oevers van de Nijl. De rest van het land bestaat grotendeels uit woestijn.               

Na de geslaagde Jasmijnrevolutie in Tunesië tegen het autoritaire regime, braken in januari 2011 ook in 

diverse Egyptische steden onlusten uit; de Egyptische Revolutie was ingeluid. Na achttien dagen van 

protest trad Moebarak af en droeg hij zijn macht over aan de Opperste Raad van de Strijdkrachten. Een 

turbulente periode van straatprotest en politieke omwentelingen volgde. Dit resulteerde in 

presidentsverkiezingen in mei en juni 2012, die werden gewonnen door Mohamed Morsi van de 

islamitische Moslimbroederschap.  Later in het jaar kwam de bevolking van Egypte echter opnieuw in 

opstand, ditmaal omdat Morsi te veel macht naar zich zou hebben toegetrokken. Miljoenen mensen 

gingen de straat op en de demonstraties waren groter dan die tegen Moebarak. Op 3 juli 2013 werd een 

militaire staatsgreep gepleegd waarbij Morsi uit zijn functie werd ontheven en een interim-regering werd 

gevormd. Betogingen voor Morsi werden door de nieuw aangetreden regering bloedig uiteen geslagen. 

Vervolgens won de seculiere Abdul Fatah al-Sisi de presidentsverkiezingen in 2014.                                

(Anna C. van der Maade - 161120) 

Eerste mens op de maan – 50 jaar geleden: 
 

Weet u nog waar u was toen de eerste mens voet zette op de maan? Dat is zo’n vraag die vaak gesteld 

wordt als het gaat om belangrijke gebeurtenissen. En vaak weten we het nog. We zaten voor de TV. 

Zwart wit nog en met vage beelden. Maar we waren erbij…..  

De maan gold als onbereikbaar, de grootste ontdekkingsreis uit de geschiedenis en een droom zo oud 

als de mensheid zelf,  maar het bleek een kwestie van tijd, totdat de ontdekkingsdrang en ontembare 

wil van de mensheid de eerste mens op de maan brachten – en terug naar de aarde.    

Binnen slechts zeven jaar wist het in 1958 opgerichte  Amerikaanse ruimtevaart-agentschap NASA het 

Apollo-programma op de been te brengen. Aan het begin was er geen ervaring met gewichtloosheid, en 

met de gevaren door kosmische straling en er was geen 

geschikte raket beschikbaar. De betrokken wetenschappers 

moest eerst de lange en ingewikkelde berekeningen die nodig 

waren voor de missie nog doen zonder een computer. 

Desondanks  slaagde de eerste vlucht van de Amerikaanse 

vlucht: Kerstmis 1968 omrondde het eerste bemande 

ruimtevaartuig Apollo 8, de maan. De astronauten op de 

missie  bereidden daarmee de geplande landing op de maan 

voor. 

Op 16 juli 1969 

vertrok de Saturnus V draagraket met daarop gemonteerd de   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apollo 11 van het Kennedy Space Center voor de 

reis. Na drie dagen had de raket zijn doel bereikt en omcirkelde de maan meerdere keen. Terwijl Michael 

Collins  in het moederschip bleef, gingen commandant Neil Armstrong en Edwin Aldrin in de 

maanlander, de Eagle. Neil Armstrong nam de besturing over en bracht op de avond van 20 juli 1969 

in de "zee van rust" de maan module veilig aan de grond op de maan. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jasmijnrevolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tunesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_Revolutie_(2011)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opperste_Raad_van_de_Strijdkrachten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_presidentsverkiezingen_in_2012
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Morsi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moslimbroederschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protesten_en_staatsgreep_in_Egypte_in_2013
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdul_Fatah_al-Sisi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptische_presidentsverkiezingen_in_2014
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Op 21 juli daalde Neil Armstrong de ladder af  voor  de eerste stap van de mensheid op de maan waarbij 

hij de woorden uitsprak: “That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind”. (een kleine 

stap voor een mens, maar een gigantische sprong voor de mensheid). Om de Amerikaanse vlag te hijsen 

zette  Armstrong de eerste voetafdrukken in het maan stof. Hij stelde een camera op en filmde daarmee 

Aldrin, die ook de ladder afkwam. Samen verzamelden ze meer dan 20 kilogram stenen en grond 

monsters die later grondig werden onderzocht. Na 22 uur steeg de maanlander op maar het rond de maan 

cirkelende  moederschip. Het Apollo-ruimtevaartuig met de drie helden begon de vlucht naar de aarde 

en drie dagen later landde het in de Stille Oceaan. 

Deutsche Post gaf op 1 juli 2019 een nat-klevende zegel uit met een waarde van € 3,70, in velletjes van 

10 stuks. Ontwerp van Thomas Steinacker, Bonn, met als afbeelding een maanlander die op het 

maanoppervlak landt. De posterijen van de USA gaven een tweetal speciale zegels uit, ter herinnering 

aan de eerste maanlanding. 

Er zullen zeker meer zegels worden uitgegeven om dit historische feit te herdenken.  In ieder geval zijn 

er meerdere stempels verschenen die herinneren aan de eerste mens op de maan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu zijn we vijftig jaar verder na de legendarische landing. Op dat moment dacht iedereen dat het 

universum snel binnen handbereik zou liggen. Niets bleek minder waar, drie jaar en zes maanlandingen 

later trok NASA de stekker eruit. In totaal hebben maar twaalf mensen de maan bewandeld, maar daar 

komt waarschijnlijk snel verandering in. 

„Er is een nieuwe ruimterace begonnen, deze keer tussen China en de VS.” De Chinezen hebben recent 

al een robot op de achterkant van de maan neergezet. Nu heeft president Trump aangegeven al in 2024 

opnieuw een man op de maan te willen hebben. „Dat is al 

heel snel, zeker als we bedenken dat alles nog gemaakt en 

getest moet worden.”  
Inmiddels zijn er wel veel nieuwe technologieën en 

technieken, bovendien is het een stuk goedkoper dan 

voorheen. Dat komt onder meer doordat commerciële 

bedrijven een rol zijn gaan spelen. Blue Origin van Jeff 

Bezos (Amazon) bijvoorbeeld en natuurlijk SpaceX van 

Elon Musk. Een nieuwe maanlander hoeft NASA niet meer 

te ontwikkelen dus, die kopen ze straks gewoon. 

Elon Musk zelf heeft zijn zinnen inmiddels op Mars gezet. 

„De verwachting is dat in de jaren dertig of veertig van deze 

eeuw de eerste mensen op Mars staan”, zegt Van den Berg. „De eerste mens die voet op Mars zet loopt 

dus nu al rond, alleen weet diegene het zelf nog niet.” 

Er is dus voor ons filatelisten en verzamelaars dus waarschijnlijk nog heel veel te verwachten. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 190722) 
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vastberadenheid, de stad van de koningen had verdiend goed van het vaderland. Net als zij, zal twintig 

gewonden steden worden ingericht in de naoorlogse periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij stellen de ruimte van de KNBF Nieuwsbrief  graag beschikbaar 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 P.H.M. van den Berg ontvingen wij volgende vraag: 

 

Al jaren ben ik op zoek naar informatie over een Franse stempel, die gebruikt is tijdens het 

Wereldkampioenschap volleybal in 1956 in Parijs. 

Tijdens het tournooi (30 Aug t/m 12 Sept) is er elke dag een stempel verschenen. Contact met spelers 

uit die tijd hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Herinneringen vervagen nu eenmaal. 

Indien u zou beschikken over de Franse bladen van die tijd : Echo de la Timbrologie en Monde des 

Philatélistes, zou daarin wellicht informatie te vinden zijn?.   

 

Mocht u willen reageren, commentaar leveren, zelf een stukje inzenden, een vraag stellen?  

                               Redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 

Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan s.v.p. een berichtje aan 

redactienieuwsbrief@knbf.nl 

 

Wilt u zich aanmelden voor de (gratis) KNBF Nieuwsbrief:  

1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op de 

KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de 

Nieuwsbrief wilt ontvangen.  

2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u 

ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u door aan te 

klikken uw abonnement kunt activeren.  

Mocht dat allemaal niet lukken: stuurt u dan eenvoudig een 

mailberichtje naar redactienieuwsbrief@knbf.nl  
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