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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 

www.knbf.nl  

 
 

 

KNBF Bondsbureau tot nader order gesloten: 
 

Naar aanleiding van de noodzakelijke maatregelen als gevolg van Covid-19 is 

het KNBF Bondsbureau tot nader bericht gesloten voor publiek. Dat betekent 

dat er ten minste tot 1 juni 2020 niet vergaderd kan worden en dat er geen 

bezoek kan worden ontvangen. 

Ook de KNBF Bondsbibliotheek is tot nader order gesloten.  

Het Samenwerkings Verband Filatelie, dat ook haar kantoor in het KNBF pand 

heeft, is eveneens tot nader order gesloten. 

De KNBF en de SvF zijn wel per post, mail en tijdens de bekende kantooruren 

telefonisch bereikbaar. 

De activiteiten van de medewerkers gaan, op beperkte schaal, gewoon door.  

Houdt u echter rekening met langere wachttijden voor u bericht krijgt op mail 

en ingesproken voicemails. 

Het bestuur van de KNBF wenst alle filatelisten en hun familie veel sterkte.  

 

Op Art als een spel met waarneming 
 

De sinds 1964 veelvuldiger genoemde op art is, vooral in de 70-jaren van de vorige eeuw, populair 

geworden door exposities en publicaties. Een nieuwe kunstvorm is toen ‘geboren’ en werd 

gepresenteerd op de toen 

beschikbare media. Het was een 

tijd dat bezoekers van exposities, 

kijkers naar tv-programma’s, 

kopers van kranten en 

tijdschriften, bezoekers van 

galerieën en kunstliefhebbers 

steeds enthousiaster werden door 

de verrassende patronen en 

magische beeldeffecten. De 

grote belangstelling voor deze 

plots opkomende vorm van 

beeldende kunst en ook nog wel met een magisch spel van lijnen en vlakken, was ook voor psychologen, 
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fysiologen en waarnemingsdeskundigen verrassend. De voor velen nieuwe kunstuitdrukking, die 

onverwacht een grote publieke belangstelling kreeg, prikkelde onderzoekers en wetenschappers om de 

enthousiaste reacties van het publiek nader te onderzoeken. De invloed op onze visuele waarneming en 

de verwerking van de visuele prikkels in ons brein kwamen in  
 

Postzegels met ‘op art’ naar een ontwerp van de Zwitserse kunstenaar Youri 
Messen-Jaschin. 

 

beeld in de eerste resultaten van fenomenologische analyses. 

Ook werd de komst van deze nieuwe stijl, de systematiek erachter en de 

inhoudelijke kenmerken bestudeerd. De periode van 1950-1970 wordt 

internationaal gezien als de startperiode van de presentatie van een 

nieuwe kunststijl met de benaming op art. Herkenbare vormen van op 

art waren ook al eeuwen daarvoor zichtbaar in gebruiks- en 

kunstuitingen. De op art werd echter pas in 1965 internationaal op de 

kaart gezet met de spraakmakende expositie in het Museum of Modern 

Art (MoMA) in New York.  

 
Op deze Nederlandse postzegels is duidelijk het optische effect in de stijl van op art zichtbaar; maar in het algemeen 
horen deze ontwerpen bij het fascinerende thema visuele of optische illusies. 
 

Al vóór de opening van de expositie in New York hingen de etalages op de Seventh Avenue vol met 

jurken in de stijl van op art. Niet eerder werd een kunststroming zo snel opgepikt door vormgevers, 

reclamemakers, designers en het publiek. Op art domineerde de 60-er jaren van asbak tot advertentie, 

van mode-outfit tot televisiedecor. De schrijfster van het compacte boekje “Op Art” bestudeerde de 

komst, inhoudelijke aspecten en visuele en neurologische reacties van het publiek en de reactie uit de 

maatschappij op deze voor de visuele waarneming en ons brein sterke interactieve vorm van kunst: op 

art.  

Zij onderzocht optische kunst als de basis van een experimentele vondst binnen de eerder verkregen 

ervaringswaarnemingen door visuele perceptie. Hoe zijn onze reacties op de tegen de normale 

waarneming gerichte irriterende beelden? Wat is de inhoudelijke theoretische betekenis ervan? Is op art 

een stijl met een veel 

belovende toekomst in de 

kunst of zelfs in het 

openbare gebied en 

publieke domein? Deze en 

vele andere vragen en 

verschijnselen zijn 

uitvoerig behandeld. Het 

ontwerpen en 

vervaardigen van optische 

effecten in bijvoorbeeld 

mozaïeken is reeds sinds  
Voorbeelden van publicaties van de ‘moeder’ en ‘vader’, Bridget Riley en Victor Vasarely, van de bakermat van 
optische effecten in de op art-stijl. 
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de oudheid bekend. De toen ontworpen en gerealiseerde motieven kwamen in ruime mate terug in de 

Middeleeuwen en de periode van de Barok.  

De auteur onderzocht de stand van de ontwikkelingen in de stijl ‘op art’ ten tijde van de start van haar  

studie en de positie van op art in de kunst en de relatie of verwevenheid met de eerder geïntroduceerde 

en aanwezige stijl van kinetische kunst. Zij gaat daarbij uit van de uitstraling van de afbeeldingen, een 

bombardering van de optische zenuwen, van verdraaiingen, beeldverhogingen, straling en van optische 

effecten, die als combinatie van experiment en intuïtie deels ook al bekend zijn in de fysiologische 

optica. Zij omschrijft op art als een figuurlijke weigering in het proces van zien en waarnemen en de 

Gestaltwaarneming tussen extreme voorstellingen en figuur-ruimte opbouw. In haar uitgebreide 

inleiding “De interesse in het optische” geeft zij aan dat vanuit de gevestigde kunstwereld er 

aanvankelijk weinig interesse bestond voor die minimalistische geometrische of abstracte vormen in 

moderne kunst. Voor 1950 bestonden er geen boeken, catalogi en publicaties met artikelen over optische 

kunst, die wij later op art gingen noemen. Er was overigens wel een begin gemaakt met pop-art, een 

andere minimalistische vorm van spelen met eenvoudige voorstellingen, kleuren en kleine toevoegingen 

en het geheel presenteren als kunst. En natuurlijk wisten kunstenaars met een gedegen kunstopleiding 

van het bestaan van geometrische ornamenten, tegelvloeren en motieven met wandtegels en de reacties 

van het publiek op eerder gepresenteerde schilderijen en tekeningen van Hermann von Helmholtz, 

Vasarely, Kandinsky en Behrens. In 1964 ontstond de als ‘optical art’ aangegeven beweging, waarin 

creatieve deelnemers kunst presenteerden, die vooral onze wijze van kijken en verwerken aanvult met 

een dimensie van beeldbewegingen.  

Het hele verhaal over de geschiedenis van ‘op art’ is zeer gedetailleerd en informerend weergegeven in 

het rijk geïllustreerde studie- en referentieboek voor professioneel personen, voor studenten en docenten 

aan kunstopleidingen en voor alle fans van het magische kijkspel met optische illusies. ISBN 3-7861-

1435-8. “Op Art - Stil, Ornament oder Experiment?”, Karina Türr, Gebr. Mann Verlag, 1986, 

187 pagina’s.    

  Jan M. Broeders nieuwsbrief Optische Fenomenen  www.optischefenomenen.nl  
 

 

Boekbespreking: 

 
Titel: Michel - DINOSAURIER - Ganze Welt 
 
Zoals u wel gemerkt zal hebben worden er door Michel steeds meer thematische catalogi uitgegeven. 

Deze catalogi wijken niet af van de gewone landen catalogi. In plaats van een, of meerdere, landen 

behandelen deze thematisch catalogi een thematisch onderwerp. Om een thematische catalogus te vullen 

met de juiste plaatjes is geen sinecure. De database die Michel daarvoor gebruikt is dezelfde database 

als voor de gewone landencatalogi. Voor het filteren van de juiste data moest er een speciale zoekfunctie 

ingebouwd worden wat nog al wat voeten in de aarde had samengaand met nogal wat kinderziekten. 

Maar dat is nu verleden tijd.  

http://www.optischefenomenen.nl/
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 Afijn nu even over deze eersteling. De eerste druk van deze Dinosauriërs catalogus is een aardige 

catalogus geworden. De opmaak is zoals we gewend zijn van de landen catalogi. De zegels worden per 

land, alfabetisch, opgevoerd. We beginnen met Aden en als laatste vinden we de zegels van ZAFR de 

"Zentralafrikanische Republik". De zegels krijgen twee prijskolommen mee één voor postfris ** en één 

voor gebruikt . Ook FDC's, blokken en eventuele 

postzegelboekjes waarin ter zake doende zegels zijn opgenomen 

worden vermeld en geprijsd. 

De oudste opgenomen zegels zijn van de Volksrepubliek China uit 

1958 waarop fossielen worden afgebeeld. Bladerend door de 

catalogus kom ik ook skeletten, schedels en fossielen tegen. Ook 

kom ik apen, vissen, schildpadden en andere uitgestorven dieren 

tegen. Dit zijn niet noodzakelijk prehistorische dieren want zelfs de 

Dodo is terug te vinden op een postzegel van..., Jazeker Mauritius! 

Even verderop vond ik zelfs een Nederlandse uitgave met een 

"heuse" Dino erop. Het gaat hier om het 70 cent Kinderzegel van 

1995. Dit is weliswaar een kindertekening maar het is een Dino! Ja, 

je moet er wat aan doen om een catalogus over dinosauriërs gevuld 

te krijgen. Een klein zijstapje is dan snel gemaakt. Maar pas dan de 

titel aan! In het voorwoord word de aanwezigheid van andere, 

uitgestorven, dieren wel vermeld! 

 Het geheel is een leuk, kleurig geheel (plaatjesboek) geworden. 

Hoewel de plaatjes wel wat klein zijn voor een echt plaatjesboek. Ook bij dit thema ontkomen we niet 

aan ellenlange series, uitgegeven door bepaalde postadministraties, waarin tientallen zegels en blokken 

voorkomen waarvan er misschien maar een paar exemplaren voldoen aan het criterium Dinosauriër of 

uitgestorven fauna. Alle ± 1600 afbeeldingen zijn scherp en in natuurlijke kleuren weergegeven. In dit 

160 bladzijden tellend boekwerkje zijn niet minder dan 12.000 prijsnotities te vinden. Het geheel wordt 

afgesloten met een alfabetische (op land) inhoudsopgave van twee hele bladzijden. Een inhoudsopgave 

met de (Latijnse) dierennamen was in mijn optiek ook wel handig geweest. 

Ondanks deze grote hoeveelheid van zegels vind ik de aanschafprijs van een kleine 70 Euro behoorlijk 

aan de pittige kant!  

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 160 - Illustraties: Kleur 

Verlijmd, softcover 21 x 15 cm. - ISBN: 978-3-95402-299-1 - Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 

- Prijs: € 69,90 Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, 

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

europa@michel.de  - Web-site: www.michel.de  

(Henk P. Burgman – AIJP) henk.burgman@gmail.com 

 

 

Nieuwsbrief niet ontvangen ??: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Van enkele van onze lezers vernemen wij dat de Nieuwsbrief niet altijd goed binnenkomt. In verband 

met de bescherming van uw privacy wordt de Nieuwsbrief verzonden via de ‘BCC’. Deze afkorting 

staat voor ‘blind carbon copy’, hetgeen inhoudt dat de mailadressen van de ontvangers niet zichtbaar 

zijn. Er zijn echter mailprogramma’s die dit soort van mailberichten beoordelen als ‘spam’ en ze daarom 

of in uw ‘spambox’ plaatsen of helemaal verwijderen.  Daarom is het goed uw spamberichten te 

controleren op berichten van de Bond.  

Soms helpt het door in uw mailprogramma bij  ‘ongewenste mail’ aan te geven dat u mails van ‘deze 

afzender’ altijd wilt ontvangen. Ook kunt u ons adres opnemen in uw lijst van ‘contactpersonen’.  

Heeft u de Nieuwsbrief een keer niet ontvangen (de KNBF 
Nieuwsbrief wordt elke maand rond de 15e 

verzonden) of bent u de Nieuwsbrief kwijtgeraakt?   Op de 
website van de KNBF kunt u alle 

Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:  
www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief 

 

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
mailto:henk.burgman@gmail.com
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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Evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FILATELISTISCHE CURIOSA (14) 
 
Voor de komende artikeltjes grijp ik weer in de stapel erfstukken die ik in 2018 ontving en waarvan in 

de Nieuwsbrieven 99 en 103 al eerder enkele werden getoond – en besproken.  

 

De bescheidenheid van onze wensen in vroegere tijden.  

Al ver vóór de kerstdagen hangen in vele huiskamers hele slierten fraaie wenskaarten aan een wand, op 

prikborden, aan kleurige linten of anderszins uitgestald als zichtbare tekens van de naderende 

feestdagen. 

Wilt u dat uw evenement wordt opgenomen in de KNBF-evenementenlijst? 
Voor het inzenden kunt u het beste uw mededelingen in ‘platte’ tekst in Word 
inzenden, of als tekst in uw e-mailbericht, zodat wij de tekst kunnen kopiëren en 

waardoor er geen fouten kunnen worden gemaakt bij het overnemen van uw tekst. 
Inzenden aan redactienieuwsbrief@knbf.nl 

Vergeet u vooral ook niet te vermelden waar, wanneer en hoe laat en neem s.v.p. 
een informatie (e-mail) adres en/of een telefoonnummer op in uw bericht. 

De evenementenlijst is niet bedoeld voor uw ledenbijeenkomsten, maar vooral voor 
beurzen en andere evenementen die ook door buitenstaanders bezocht kunnen 

worden. 

 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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 Zelfs in deze tijd van digitaal contact zijn de vaak uitbundige wenskaarten nog volop aanwezig. Hoe 

anders was dit tot halverwege de vorige eeuw! Uit eigen herinnering en dankzij de hier uitgestalde 

bewijzen weten we dat soberheid en bescheidenheid in het wenskaartengebeuren toen overheersten. Het 

was al helemaal geen gewoonte (althans 

in het noorden van ons land) om 

kerstkaarten te sturen: 

nieuwjaarswensen, dat was belangrijk. 

Het middel daartoe was een simpel 

visitekaartje met de gedrukte naam van 

de afzender(s) en de geschreven 

toevoeging ‘g.n.’, wat natuurlijk  

‘Gelukkig Nieuwjaar’  betekende. (In 

het zuiden des lands was het uiteraard 

‘z.n.’ voor ‘Zalig Nieuwjaar’.) De kaartjes en de enveloppen hadden een werkelijk minimaal formaat. 

De eerste dateert uit 1950 en was 9,5 bij 4 cm en dat was ook wel de kleinste ruimte die men nodig had 

voor een postzegel en het adres. (N.B. Van alle drie enveloppen is de adreszijde volledig afgebeeld.) 

Het was in die tijd ook niet nodig de 

kaarten al half december te versturen, 

kort na Nieuwjaar was vroeg genoeg, 

maar ideaal was bezorging op 1 januari. 

Het eerste kaartje is afgestempeld op 5 

januari (1950), het tweede op 29 

december 1924 en het aangebrachte 

kruis betekent dat het op 1 januari 

besteld moest worden. Vrije dag? Niet 

voor de post! Het tweede kaartje heeft 

een iets groter formaat: 11 x 5 cm.  

Het derde kaartje meet 9,5 x 6 cm, is 

afgestempeld op 18 oktober 1923 en 

heeft dan ook niets met Kerstmis of 

Nieuwjaar te maken. Dezelfde visitekaartjes en envelopjes werden in die tijd ook gebruikt voor andere 

doeleinden en werden dan  

logischerwijze voorzien van 

een andere afkorting: ‘h.g.’ 

(hartelijk gefeliciteerd), ‘p.f.’ 

(pour féliciter) of ‘p.c.’ (pour 

condoléance). Ook mensen 

zonder enige kennis van het 

Frans gebruikten deze 

afkortingen, want iedereen 

wist waar ze voor stonden. 

Het was niet het gebrek aan 

taalvaardigheid waardoor de 

afzenders kozen voor de afkortingen, maar een financiële overweging. Zo vielen de kaarten nog onder 

het drukwerktarief en de achterkant moest daarom 

ook dichtgevouwen worden en niet geplakt, zodat 

de post het desgewenst kon controleren. 

Deze mini-briefjes zijn ondingen bij machinale 

verwerking van de post en  in 1957 werd er een 

minimumeis aan de afmetingen ingesteld (zie 

stempel op het briefstukje). Dit (gehavende) 

stempel laat overigens goed zien dat een wervende 

tekst beter uitkomt als “vlag” en “stok” van het 

stempel worden omgewisseld, zoals tegenwoordig in de meeste landen het geval is. De minimum 

afmetingen zijn later veranderd in 14 x 9 cm (bij PostNL).  

(Sjoerd Bangma).  
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Corona en Pasen: 
 

Helaas arriveerde dit bericht te laat bij de redactie, om nog te plaatsen in het aprilnummer van de 

Nieuwsbrief. Dit is zo leuk voor ons allemaal, binnen-blijvers en thuis-zitters, dat we het u niet willen 

onthouden: Jeffrey Groeneveld heeft er iets op bedacht. Samen met zijn dochter maakte hij dit leuke 

filmpje.  

 

Beste postzegelvrienden,  

Speciaal voor alle postzegelverzamelaars die verplicht thuis zitten, hebben mijn dochter en ik een 

postzegelvlog gemaakt. Jullie kunnen hem bekijken op YouTube  https://youtu.be/inoslUJyF7w  

Zeg het voort!  

Fijne Paasdagen - Hartelijke groeten,    Jeffrey Groeneveld 

 

En inmiddels zijn meerdere  FilaVlog afleveringen opgenomen: 

Aflevering 2:  https://www.youtube.com/watch?v=Xbyx7RGbcb4  

Aflevering 3:  https://www.youtube.com/watch?v=9Lcnr4w3sF4&t=8s  

Aflevering 4:  https://www.youtube.com/watch?v=QdenQhiA0-c 

 

Kerk in Etschmiadsin 1400 jaar: 
 

In de eerste plaats zult u zich afvragen Etschmiadsin, waar is dat? Wel, Etschmiadsin ligt in Armenië, 

ongeveer 20 kilometer ten westen van de hoofdstad Jerevan en heeft ongeveer 60.000 inwoners en de 

grootste stad van de provincie Armavir.  
De stad is vooral bekend omdat er de Kathedraal van Etsjmiadzin staat, die het religieuze centrum van 

Armenië is. De officiële naam van de stad is Vagarsjapat, al is het minder bekend onder die naam. Tot 

in de 2e eeuw was het een klein handelscentrum met de naam Vardgesavan. De Armeense koning 

Vagharsj (117-140) bouwde hier een burcht, een tempel voor Anahit en stadswallen. Hij veranderde de 

naam van de stad in Vagharsjapat en verhief het tot de hoofdstad van het Koninkrijk Armenië. Deze 

status hield de stad tot 428.  

Met de kerstening van 

Armenië in 301 groeide de rol 

van de stad als het 

belangrijkste cultureel-

religieuze middelpunt van het 

land. In die jaar bouwde St. 

Gregorius de Verlichter op de 

plaats van de tempel 

Sandaramet de kathedraal die 

de zetel werd van de 

Armeense kerk.  

In 405 werd Mesrop Masjtots 

die de pas ontworpen 

Armeense alfabet met zich 

meebracht, plechtig 

ontvangen in Vagarsjapat door 

koning Vramsjapuh en 

patriarch Sahak Partev.  

De Kathedraal van 

oorspronkelijk Heilige Moeder Gods Kerk is de oudste kathedraal van de wereld. De kathedraal is het 

middelpunt van de Armeens-Apostolische Kerk. De eerste kerk op deze plek was een basilica gebouwd 

tussen 301 en 303 door Gregorius de Verlichter. In 480 werd door Vahan Mamikonian, de Byzantijnse 

gouverneur van Armenië een nieuwe kerk gebouwd.  

In 618 werd dit houten gebouw vervangen door een stenen gebouw. Dit gebouw vormt de kern van de 

huidige kathedraal.  

https://youtu.be/inoslUJyF7w
https://www.youtube.com/watch?v=Xbyx7RGbcb4
https://www.youtube.com/watch?v=9Lcnr4w3sF4&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=QdenQhiA0-c
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Etsjmiadzin
https://nl.wikipedia.org/wiki/2e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anahita_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Armeni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/428
https://nl.wikipedia.org/wiki/301
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregorius_de_Verlichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armeens-Apostolische_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/405
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesrop_Masjtots
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_alfabet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armeens-Apostolische_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilica_(bouwwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/301
https://nl.wikipedia.org/wiki/303
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregorius_de_Verlichter
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vahan_Mamikonian&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Byzantijnse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/618
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Op 28 december 2018 verscheen in Armenië het hierboven afgebeelde blok, uitgegeven ter gelegenheid 

van de 1400e stichting-dag van de Hripsime kathedraal. De ouderdom van deze kerk is niet zo bijzonder 

voor Armenië, het land geldt als één van de eerste lande in de wereld waar het Christendom als 

staatsreligie werd aangenomen, nog voordat de romeinse keizer  Constantijn de godsdienst had 

toegestaan. De Armeense kerk is autocefaal, dat wil zeggen op bestuurlijk niveau zelfstandig en niet 

ondergeschikt aan de Paus in Rome of de Patriarch in Constantinopel (Istanbul). Hoofd van de kerk is 

de Katholicos, in Etschmiadsin. 

(Anna C. van der Maade – 190129) 

 

 

Rond de hele wereld in een Tatra T87  

 
Uiteindelijk was de Tatra T87 de echte ster toen ingenieurs Jiří Hanzelka en Miroslav Zikmund in 1947 

hun wereldreis maakten. Als ambassadeurs voor de Tsjechische industrie wilden ze de reputatie van hun 

land over de hele wereld bekend maken. 

Hun gedeelde droom om de wereld te zien na het voltooien van hun studie is het begin van een 

levenslange passie en een buitengewone vriendschap: Jirí Hanzelka en Miroslav Zikmund leren elkaar 

kennen in de herfst van 1938 wanneer ze zich inschrijven voor een ingenieursstudie aan de Universiteit 

van Praag. Maar een jaar later sloten de Duitse bezetters alle Tsjechische universiteiten, de twee moesten 

in de landbouw en als accountant werken. Ze verliezen hun gemeenschappelijke doel echter niet uit het 

oog: tijdens de oorlog bouwen ze aan hun uitgebreide verzameling materialen over alle te bezoeken 

landen, met statistieken over bevolking, economie en weer, met kaarten, plannen en reisverslagen.  

Na de oorlog voltooiden ze hun technische studies en wendden ze zich tot de Tatra-fabrieken, in die tijd 

een van de meest innovatieve autoproducenten in Europa. De twee 25-jarigen weten precies wat ze 

willen: de T87, een symbool van moderniteit en stroomlijning, een bijna futuristische sedan met een 

achtcilindermotor, een enorme staartvin en natuurlijk een zonnedak. Hij dankt zijn topsnelheid van 160 

km / u aan zijn CW-waarde (luchtweerstandscoëfficiënt) 

van 0,29, die zelfs moderne auto's zelden halen.  

 

Voor de Tatra directie hebben Hanzelka en Zikmund een 

uitgebreid sponsorconcept op zak: "Project nr. 5" omvat 

een reis over de hele wereld, over alle continenten. Met hun 

reis willen ze Tatra vooral bekend maken in de 

derdewereldlanden, waar Tsjechoslowakije nog geen 

handelsagentschappen heeft, maar wel een groot 

verkooppotentieel, betogen de twee op basis van hun 

statistieken. 

Daarnaast willen ze regelmatig via kranten en radio verslag doen van hun reis en een 'window on the 

world' zijn. De Tatradirectie is onder de indruk van de gedetailleerde voorbereidingen en het 

enthousiasme van de twee. Dit is niet zomaar een droom, maar een concreet plan, een technologie-utopie 

in het midden van de 20e eeuw, zorgvuldig gepland door de typische vertegenwoordigers van hun tijd: 

de ingenieurs.  

 

Hanzelka en Zikmund begonnen hun wereldtournee met een goed uitgeruste T87 op 22 april 1947. Een 

reis in stijl, hun scheermes ingebouwd in het dashboard, witte overhemden en twee zwarte pakken op 

de hanger. De twee zien zichzelf immers als correspondenten en vertegenwoordigers van de Tatra-

fabrieken. Van Praag gaat het door heel Europa naar Marseille, waar de auto naar Casablanca wordt 

verscheept.  

Langs de Afrikaanse Middellandse Zeekust rijden ze naar Caïro en uiteindelijk langs de Nijl naar Aswan. 

Hier begint hun grootste avontuur: het oversteken van de Nubische woestijn, een gebied ter grootte van 

Duitsland met slechts 18 waterbronnen en slechts een paar kilometer zandwegen. De twee jonge 

avonturiers kruisen dit gebied als eersten met een in aantallen geproduceerde personenauto. Niet alleen 

halen ze de krantenkoppen in Afrika, ook radiostations in Tsjechoslowakije brengen wekelijks verslag 

van hun reis.  

De Tatra Group ondersteunt de media-belangstelling en zet een eigen fotoarchief op voor de pers. Op 

hun verdere reis naar Zuid-Afrika hijsen Hanzelka en Zikmund de Tsjechoslowaakse vlag op de 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fsammler.com%2Fbm%2Ftschechien-neuausgaben-2016.htm&psig=AOvVaw3TMLkk0Ec6pNAwfK59tKUd&ust=1587201168197000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjh2KWP7-gCFQAAAAAdAAAAABAK
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Kilimanjaro, gaan ze langs de Victoriawatervallen om te filmen en gaan ze op jacht naar olifanten met 

de Bambuti-pygmeeën.  

In hun thuisland wordt nu geschiedenis geschreven: in februari 1948 nemen de communisten onder 

Klement Gottwald de macht over in Tsjechoslowakije. De Tatra-fabrieken zijn genationaliseerd en de 

twee avonturiers zijn nu burgers van een communistisch land. De Europese koloniale meesters, die nog 

steeds bijna heel Afrika regeren, bekijken ze nu achterdochtig.  

De tweede etappe brengt haar via Brazilië van Argentinië naar de Cordilleras. Ze combineren hun 

avonturen met duidelijke kritiek op cultuur en ideologie: in Afrika hekelen ze de Europese koloniale 

machten, in Latijns-Amerika kritiseren ze de grote grondeigenaren en de Amerikaanse bedrijven 'die 

schaamteloos hun bananenrepublieken uitbuiten'. Het is dan ook geen wonder dat de FBI en de CIA de 

twee "communistische agenten" op hun weg door Zuid-Amerika nauwlettend volgen, hun aanvraag voor 

een Amerikaans toeristenvisum wordt driemaal afgewezen. Ze zijn meerdere keren gearresteerd en 

gefouilleerd in Panama en Costa Rica. 

Eind 1950 keerden ze terug naar de Tsjechoslowaakse Republiek. Na hun reis van drie en een half jaar 

zijn ze nu thuis erg populair dankzij meer dan 700 radioverslagen. In de Tatra-fabrieken wordt hun auto 

gedemonteerd en tot op de laatste schroef geanalyseerd, en slijtage wordt nauwkeurig geregistreerd. 

Maar de tijd van de achtcilindermotoren loopt af en de productie van de T87 wordt stopgezet.  

Hanzelka en Zikmund woonden in Zlin in de communistische CSR van de jaren vijftig, hun huizen 

stonden in de directe omgeving.  

 

De vrienden trouwen, worden vader en schrijven verschillende reisboeken. Hun klassiekers "Africa - 

Dream and Reality" en "At the Headhunters" worden vertaald in elf talen. 

Maar de twee vaders plannen hun volgende reis al, ditmaal met de volledige steun van de CP. Dit 

betekent dat er twee Tatra 805-voertuigen beschikbaar komen, een regisseur, twee geluidstechnici en 

een arts zullen hen vergezellen. De twee off-road minibusjes zijn speciale Tatra-producten. Uitgerust 

als kampeerders hebben ze ook een radio en een fotolaboratorium aan boord.  

Ze vertrokken in april 1959 en hun tweede reis duurt vijf en een half jaar. Hun vrouwen blijven natuurlijk 

thuis bij de kinderen, voor Miroslav Zikmund " is dit  tot op de dag van vandaag een zeer pijnlijke 

herinnering".  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.briefmarken-sieger.de%2Fdas-jahrhundert-von-jiri-hanzelka-und-miroslav-zikmund-briefmarken-block-postfrisch-tschechische%2F&psig=AOvVaw3TMLkk0Ec6pNAwfK59tKUd&ust=1587201168197000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjh2KWP7-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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In eerste instantie verliep alles zoals gepland: ze reisden meer dan een jaar door de Arabische landen en 

brachten een volgende  jaar door in India, Ceylon en Nepal. Ze verschijnen regelmatig in het wekelijkse 

journaal en er worden verschillende avondvullende documentaires gemaakt. Uiteindelijk benaderen ze 

Australië via Thailand en Indonesië. Maar, onder het voorwendsel dat ze communistische spionnen zijn, 

wordt hun de toegang geweigerd. Het meegebrachte radiosysteem is voldoende als officiële reden, en 

de tussenkomst van de Tsjechoslowaakse ambassadeur helpt ook niet. De teleurgestelde avonturiers 

vinden troost in de exotische eilandwereld van Zuidoost-Azië, die ze met talloze scheepspassages naar 

Japan oversteken.  

Ze zijn nu al vier jaar onderweg, maar pas nu zijn Hanzelka en Zikmund lid geworden van de 

Communistische Partij. Ten slotte ligt de geografisch en politiek moeilijkste fase in het verschiet: zij 

zijn de eerste buitenlanders die de Sovjet-Unie mogen oversteken.   

 

Premier Leonid Brezhnev ontvangt de mannen persoonlijk. Hij wil graag een rapport over de 

economische situatie van de USSR van de twee ervaren industriële ingenieurs. Een delicate taak die nog 

een jaar in beslag neemt. Ze doorkruisen het uitgestrekte land en bezoeken collectieve boerderijen, 

mijnen en industriële installaties.   

Moskou levert zelfs vliegtickets voor de afgelegen olieproductie-installaties in Noord-Siberië. Met de 

uitgebreide rapporteringen en economische gegevens keerden Hanzelka en Zikmund in de zomer van 

1964 terug naar de CSSR. Ze worden met enthousiasme ontvangen. Nu zijn ze op hun hoogtepunt van 

populariteit, ze zijn sterren geworden. Hun reisboeken hebben een oplage van 6,5 miljoen. 

Alleen over de Sovjet-Unie wordt niets gepubliceerd, omdat hun  'Speciaal rapport over de economische 

situatie van de USSR' als geheim wordt geclassificeerd en onmiddellijk in de archieven van de 

Communistische Partij verdwijnt. Het kritische rapport is geen lofzang op de planeconomie en het 

communisme, integendeel: schokkende voorbeelden van wanbeheer worden opgesomd en provocerende 

vragen gesteld: "Waar is de controle op de socialistische ontwikkeling van de USSR? Hoe zijn ze tot 

stand gekomen? Waarom kunnen ze nog doorgaan? Hoe kan dat? Hoe kan men ze tot staan brengen”  

De oplossingen van Hanzelka en Zikmund zijn hun tijd ver vooruit - slechts 25 jaar later zal het 

perestrojka-beleid deze implementeren. In de USSR worden de twee bestempeld als "anti-socialistisch", 

maar thuis beschermt  hun populariteit de beide mannen,  tenminste tot 20 augustus 1968. 

 

Terwijl Sovjettanks door Praag rollen, spreekt Miroslav 

Zikmund de bezetters toe in een emotionele radiotoespraak in 

het Russisch: "Beste Sovjetvrienden, Juri en Miroslav, Mirek en 

Jura spreken, wij, reizigers en Tsjechoslowaakse schrijvers, 

journalisten en cameramannen die door Afrika, Amerika reizen 

, Europa, Azië en de USSR reisden. Zo vaak ontmoetten we 

leuke vrienden waarmee we hebben getoost op hun gezondheid, 

we zagen zoveel mooie plekken in de USSR. Maar nu zijn er in 

onze straten Sovjet mensen die zonder uitnodiging met het 

vliegtuig kwamen en met duizenden tanks. Ze gingen het 

gebouw van de communistische partij  binnen, beëindigden met 

geweld de regering, ontvoerden Dubcek en arresteerden hem. 

Bloed stroomt door de straten van Praag.  

 

Het nieuwe regime werkt snel. Hanzelka en Zikmund worden 

verbannen uit het publieke domein, uitgesloten van de 

Communistische Partij en de Schrijversvereniging, en hun 

boeken worden in beslag genomen. Ze zijn al meer dan tien jaar werkloos, verdienen wat geld als kachel 

en tuinman en krijgen geen pensioen. Beetje bij beetje moeten ze hun apparatuur verkopen, waaronder 

hun twee favoriete camera's Linhof en Rolleiflex.  

De tijd van vernedering duurt 21 jaar en langzaamaan worden ze vergeten. Ze zijn echter wel aanwezig 

op de illegale bijeenkomsten van intellectuelen rond Václav Havel, Hanzelka is een van de eersten die 

Charter 77 ondertekent. Na de val van het IJzeren Gordijn worden ze hersteld door president Havel.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2FKadelcamp%2Fceska-republika-%252B-motive-tschechische-republik-bri%2F&psig=AOvVaw3v_rnu7tVQ-jMCk8NQFOJE&ust=1587219129729000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDYkJnS7-gCFQAAAAAdAAAAABAW
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In 1999 verscheen Jirí Hanzelka's laatste boek "Over tolerantie", in februari 2003 stierf hij na een 

ernstige ziekte. Miroslav Zikmund vervult zijn oude droom: de gepensioneerde vliegt naar Australië en 

maakt tal van andere reizen. Hij woont nog steeds in Zlin, werkt als journalist en archiveert zijn 

levenswerk.  

In Tsjechië wordt nog steeds kritisch gekeken naar de publieke rollen van Hanzelka en Zikmund. Waren 

het gewaagde avonturiers, naïeve patriotten, subversieve 

grensoverschrijdende pendelaars of poppen van het 

communistische systeem? Het lijdt geen twijfel dat de 

populariteit ervan in het naoorlogse Tsjechoslowakije 

door de CP werd uitgebuit. Maar in de eerste plaats waren 

het waarschijnlijk twee eenvoudige, eerlijke ingenieurs 

die de wereld wilden zien en verstrikt raakten in de 

versnellingen van de Koude Oorlog. Ze kozen geen van 

beide kanten, maar bewogen zich tussen de fronten. Een 

evenwichtsoefening die niet goed kon gaan - uiteindelijk 

zaten ze tussen alle stoelen. 

 

Op 14 februari 2019, op de 100e verjaardag van Miroslav Zikmund,  gaf de Tsjechische Post een 

gedenkblokje met de waarde van 2x 45 kronen uit, waarop de 

beide helden, H+Z, zoals ze liefkozend werden genoemd,  in 

hun jonge jaren, in korte broek zijn afgebeeld, naast de Tatra.  

Hanzelka overleed in 2003, Zikmund is inmiddels 101 jaar 

oud.   

Tatra, de Tsjechische auto- en vrachtwagenmerk, was onder 

deze naam actief sinds 1919. De geschiedenis van de firma 

gaat verder terug, zo maakte ze haar eerste auto en vrachtauto 

(bijna tegelijkertijd) in 1897. In 1998 staakte het bedrijf de 

productie van personenwagens om zich volledig op 

vrachtwagens te concentreren. In 2013 ging Tatra failliet. Na 

een doorstart bouwt het voornamelijk gespecialiseerde ‘off-road’ vrachtwagens. 

(Frans Haverschmidt – 200222) 

 

 

Olympe de Gouges: 
 

Olympe de Gouges, geboren in Montauban op 7 mei 1748 , toneelschrijster en schrijfster van politiek 

publicaties, is de eerste vrouw in de Europese hedendaagse geschiedenis die werd geëxecuteerd voor de 

publicatie van politieke geschriften. Sinds 1789 heeft ze zich regelmatig gericht tot de Nationale 

Grondwetgevende Vergadering en vervolgens tot de Wetgevende 

Vergadering en tot de Conventie gericht, met meningen en 

verzoekschriften in de vorm van brieven, brochures of posters met 

verschillende reacties afhankelijk van de 

omstandigheden en de politieke 

spanningen. Haar sociale en 

maatschappelijke eisen en haar moedige 

standpunten met betrekking tot het 

geweld en de demagogie waar ze 

onbevreesd tegen vocht, getuigen van 

een veeleisend en modern humanisme. 

Vandaag herinneren we haar 

gepassioneerde strijd voor de afschaffing van de koloniale slavernij 

van gekleurde mannen uit 1785, omdat ze het uitvoerde in een 

toneelstuk dat werd opgevoerd in de Comédie-Française en dat 

vervolgens in 1792 werd gepubliceerd onder de titel’ L’Esclavage des Noirs ou l’Heureux naufrage’. 

(De slavernij van de zwarten of het blijde vergaan van het schip’.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Auto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrachtwagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1919
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.phil-ouest.com/Anniversaires.php%3Fu%3D0705&usg=ALkJrhhkK6ss05xdUsrMABNuOkttDeTp2Q
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fm.retromobile.com%2FVisitors%2FExhibitions-and-events%2FEvents-2020%2FTatra-A-small-manufacturer-and-a-great-history&psig=AOvVaw1zSSzDvd5BaMdLzvAG1m1z&ust=1587220184153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKieyZHW7-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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Hetzelfde geldt voor haar aanklacht tegen geweld tegen vrouwen en haar herhaalde oproepen om 

burgerlijke en politieke rechten voor hen te verkrijgen, een verbintenis die onder meer tot uiting komt 

in haar ‘Verklaring van de Rechten van de Vrouw en de Burger’. Republikeins en reformistisch, pleitte 

ze na de bloedbaden van september 1792 voor de eerbiediging van de rechtsstaat die werd gesteund door 

de Verklaring van 1789 tegen "de beschermende man" en de dictatuur, en voor de strikte naleving van 

het democratische en parlementaire 

spel. En het waren deze toespraken die 

haar, na de antiparlementaire 

staatsgreep van 31 mei 1793, ertoe 

brachten de Jacobijnen en Robespierre 

aan te wijzen als 'gematigd', dus 

'contra-revolutionair', waardoor zij 

werd gearresteerd en vervolgens stierf 

3 november 1793, drie dagen na haar 

politieke vrienden van de Girondin-

beweging.  

La Poste gaf op 24 april 2020 een herdenkingspostzegel uit met een nominale waarde van € 2,32. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 200424) 

 

 

29e INTERNATIONALE CONGRES VAN PAPYROLOGIE  
 

De medaille van de President van de Republiek Sergio Mattarella, voor het Centrum voor 

Papyrologische Studies van de Universiteit van Salento  werd uitgereikt voor de “hoge 

wetenschappelijke waarde van het 29e Internationale Congres van Papyrologie".   

Dit congres , onder leiding van  door professor Mario Capasso, hoogleraar papyrologie en directeur van 

het centrum, die samen met de Uni Salento Egyptoloog Paola Davoli de organisatie coördineerde van 

dit internationale wetenschappelijke evenement in juli 2019 in Lecce plaatsvond in opdracht van de 

internationale vereniging "Vereniging Internationale de Papyrologues".  

Een prestigieuze erkenning van de activiteiten van de groep van 

papyrologen en egyptologen van  de universiteit van Salento, 

nationaal en internationaal.   

Het congres van de papyrologie was zeer succesvol., 420 geleerden 

wisselen elkaar af in de klaslokalen van het Studium 2000-

universiteitscomplex om het laatste nieuws van hun onderzoeken te 

illustreren, waarmee de geschiedenis van de klassieke literatuur en, 

meer in het algemeen, de kennis van de oude geschiedenis wordt 

gestimuleerd. Een van de belangrijkste kenmerken van het congres is 

het grote aantal jongeren onder sprekers en luisteraars.  

Het Centrum voor Papyrologische Studies, opgericht en geleid door 

Mario Capasso, is sinds 1992 actief aan de Universiteit van Salento. 

Het heeft een zeer rijke verzameling Griekse, demotische, hiëratische, hiëroglyfische en Koptische 

papyrus gekocht, evenals andere kostbare oude voorwerpen die verband houden met de wereld van lezen 

en schrijven in de oudheid. Deze collectie heeft geleid tot de oprichting en installatie van het 

Papyrological Museum, geopend in 2007.  

Het Centrum houdt zich bezig met de studie van Grieks-Egyptische literaire en documentaire papyri en 

de verkoolde papyri van Herculaneum. Talrijke wetenschappelijke initiatieven die het Centrum al jaren 

promoot, zowel in Italië als in het buitenland. Van 1993 tot 2004 voerde de Lecce-afvaardiging, samen 

met de Universiteit van Bologna twaalf opgravingscampagnes uit in Bakchias (Kom Umm el-Atl), een 

Grieks-Romeinse stad aan de noordoostelijke rand van de Fayyum-oase. 

De girondijnen of brissotins waren een gematigd linkse politieke 
groepering of factie tijdens de eerste fase van de Franse Revolutie. De 

girondijnen vertegenwoordigden een stroming van personen met diverse 
overtuigingen, onder hen bevonden zich Jacques Pierre Brissot, Madame 

Roland en haar man Jean-Marie Roland, Charles Barbaroux, François 
Buzot, Théroigne de Méricourt, Olympe de Gouges en Charlotte Corday. 

Ze hadden zitting in de Nationale Conventie. De girondijnen waren 
voorstander van een imperialistische politiek. Ze waren voor het 

exporteren van de Revolutie naar de rest van Europa en verklaarden 
Engeland, Oostenrijk, de Republiek en Spanje de oorlog, ook bekend als 

de Eerste Coalitieoorlog. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.phil-ouest.com/Anniversaires.php%3Fu%3D1103&usg=ALkJrhj1J8hg-79uL8Du7YbnKOgRmayvTA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Factie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Pierre_Brissot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madame_Roland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madame_Roland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Roland_de_la_Plati%C3%A8re
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Barbaroux_(1767-1794)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Buzot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Buzot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9roigne_de_M%C3%A9ricourt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Corday
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Conventie_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Imperialisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Coalitieoorlog
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Sinds 2003 heeft het centrum zijn archeologische activiteit geconcentreerd op een van de best bewaarde 

Grieks-Romeinse opgravingen  in Fayyum, de oude Soknopaiou Nesos (Dimê es-Seba), waar het elf 

opgravingscampagnes zijn  uitgevoerd, waardoor de 

kennis kon worden uitgebreid over architectuur, 

stedenbouw, de sociaaleconomische en religieuze 

organisatie van het Hellenistische en Romeinse Rijk, en 

natuurlijk de ontdekking van honderden Griekse en 

demotische (schrijfsysteem) papyrus en ostraka 

(scherven).  

Bovendien werkt het Centrum al jaren onder leiding 

van Capasso aan restauratiecampagnes van 

papyruscollecties in musea, universiteiten en andere 

Italiaanse en buitenlandse instellingen. Het Centrum 

voert ook een intensieve publicatie-activiteit uit en 

promoot tal van wetenschappelijk-didactische en populariseringsinitiatieven. Meer informatie op 

www.museopapirologico.eu . 

Opvallend was voor ons, filatelisten, de uitgifte van een speciaal stempel ter gelegenheid van het congres 

met de afbeelding van een Egyptenaar – in het oude Egypte – met een geschreven stuk. 

(Willem-Alexander Arnhemer – 190815). 

 

 

Corona en de internationale filatelistische evenementenkalender  

 

Wat kan worden waargenomen bij onder meer het Olympisch Comité, de Formule 1, alle internationale 

sportfederaties en clubs, het Corona-virus laat de wereld niet ongemoeid. Tal van evenementen zijn 

afgelast of uitgesteld, meldt FIP-president Bernie Beston vanuit Australië Het is bekend dat LONDEN 

2020 in mei 2020 is afgelast. Als het aan de organisatoren komt, vindt deze nu plaats van 19 tot en met 

22 februari 2022. De FIP ziet echter problemen door de speciale FIP-tentoonstelling HUNFILEX 2022 

in Boedapest, die plaatsvindt van 31 maart tot 3 april 2022.   

De INDONESIË 2020 in augustus in Jakarta is geannuleerd en voorlopig uitgesteld naar 5-10 november 

2020. Het FIP Congres dat gepland staat voor 11 augustus zal niet doorgaan, en is nu gepland voor 10 

november 2020. De FIP zal in juli een definitief besluit nemen.  

De BULGARIA 2020, een FIP Specialized World Stamp Championship 

tentoonstelling, die gepland stond voor van 30 september tot 4 oktober 2020 in Sofia, 

is afgelast. De 38e Taipei 2020 International Asia Exhibition is verplaatst van oktober 

2020 naar 4-8 juni 2021. ALPEN-ADRIA in Tarvisio en BAGLAPEX in Bangladesh 

zijn beide geannuleerd, er moet nog een nieuwe datum voor worden gevonden, terwijl andere 

evenementen zoals SPM EXPO en EXFIGUA 2020 nog steeds overwegen wat ze moeten doen .  Bijna 

alle filatelistische evenementen activiteiten in Europa, maar ook in vele andere landen over de hele 

wereld, zijn geannuleerd. De geplande FIP-seminars zullen niet doorgaan: Gezondheid en veiligheid is 

nu de hoogste prioriteit voor iedereen.  

Houdt u vooral toekomstige en nadere informatie in het oog alvorens u besluit naar enig evenement, 

waar ook in de wereld, af te reizen. 

(AIJP – 200328 - pcp-wm) 

 

Het zal u niet verbazen dat vanwege het Coronavirus vele internationale evenementen zijn afgeblazen. 

Het voert echter te ver deze hier allemaal op te noemen. U mag er van uitgaan dat de agenda de komende 

maanden geheel leeg is gemaakt. 

Voor evenementen waar de KNBF een landscommissaris heeft aangesteld zullen deelnemers indien 

nodig een bericht ontvangen. 

Van evenementen waar nog geen inschrijving was opengesteld maar die nu uitgesteld zijn en waarvoor 

een datum in de (verre) toekomst is geprikt, zijn nog niet altijd nieuwe instructies beschikbaar omtrent 

de verdere gang van zaken. 

Ook daar zullen wij inzenders/deelnemers op de hoogte van houden zodra er meer bekend wordt . 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=it&sp=nmt4&u=http://www.museopapirologico.eu/&usg=ALkJrhjGmJSz31coit-d98IXSXwpqXt8Aw
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Fouten in Hugo Michel speciaal stempel: 
 

De bedoeling van de Germeringer Postzegel Vrienden, ter gelegenheid van hun grote Ruildag in de 

Stadthalle van Germering,  aandacht te geven aan de verhuizing van  de Schwaneberger Verlag (de 

uitgever van de MICHEL catalogi) van Unterschleißheim naar 

Germering, is zeker eervol bedoeld. Vooral omdat de club – het leek 

allemaal zo goed  te passen – haar 40-jarig bestaan vierde.  

De realisatie, echter bleek nogal problematisch. Want Hugo Michel 

is niet geboren op 4.4.1872 (deze fantasiedatum kent alleen 

Wikipedia), ook zijn de MICHEL catalogi geen 110 jaar oud. Feit is 

dat Hugo Michel werd geboren op 4 april 1866 om 9 uur en gedoopt 

op 15 april 1866 om 2 uur, zoals te lezen is in het geboorteregister 

van de kerk van Knau. Dit alles is bekend en gedocumenteerd sinds 

publicaties van Norbert Röhm en Wolfgang Maassen.  

Hugo Michel schreef het voorwoord van de eerste editie van zijn catalogus in december 1909, de 

catalogus kwam echter pas in 1910 op de markt.  Er is geen enkel bewijs dat de catalogus in 1909 op de 

markt zou zijn gekomen. 

 

 

Post bezorgen in moeilijke omstandigheden: 
 

Canada is een groot land, op Rusland na het grootste land ter wereld. De ‘Canada Post Corporation’ met 

hoofdvestiging in Ottawa, heeft ongeveer 70.000 werkgevers en is daarmee één van de grootste 

werkgevers van het land. Elke dag worden rond de 40 miljoen poststukken besteld, ook in de meest 

afgelegen oorden en plaatsen. En weten wij uit eigen ervaring dat postbezorging in afgelegen plaatsen 

– denkt u maar eens aan de post in de Biesbosch – vaak veel moeilijkheden oplevert, onze problemen 

vallen in het niet als we die 

vergelijken met de problemen die 

Canadese postbezorgers op hun 

aflever-routes tegenkomen. 

Gezien Canada's soms overwel-

digende landschappen en de vaak 

extreme weersomstandigheden, is 

voor het bezorgen van de post soms 

vindingrijkheid nodig. De Canadese 

Post gaf in  2011 ter gelegenheid van 

de 2011 Royal Philatelic Show, twee zegels uit met afbeeldingen van  van de meer ongebruikelijke 

manieren van postbezorging. In de winter van 1910, zorgde een gebroken telegraaf/telefoon-kabel voor 

een breuk in de communicatie tussen de mensen van de Magdalen eilanden, ten noorden van Cape 

Breton en het vasteland. Geconfronteerd met dit  isolement, besloten de inwoners van de gemeenschap 

tot het optuigen van  een groot vat, met een roer en zeil, gemarkeerd met de inscriptie "WINTER 

MAGDELEN MAIL." 

Na testen, om zeker te zijn dat hun 

bijzondere schip waterdicht was, stapelden 

ze in het vat stalen dozen, gevuld met 

brieven, waaronder een uitleg van de situatie 

en de vraag aan de vinder om de brieven op 

de post te doen. Te water gelaten op 2 

februari, werd het vat meer dan een week 

later gevonden in Port Hastings, Nova Scotia, door Murdoch McIssac, die de brieven heeft  doorgestuurd 

zoals gevraagd. 

Voorafgaand aan de luchtpost, als deel van de veranderingen door de Eerste Wereldoorlog, was de enige 

betrouwbare methode van postbezorging in het noorden van Canada in de winter door hondensleden, 

een praktijk die bleef in meer afgelegen regio’s doorging tot het begin van de jaren 1960. Hondenrassen 

en slee-apparatuur varieerden, afhankelijk van het terrein, het klimaat en het tijdperk. Heden, ieder jaar 

in januari, vindt de ‘Gold Rush Trail Dog Sled Mail Run’plaats en  kunnen brievenverzenders hun 

De Magdalena-eilanden (Frans: Îles de la Madeleine, Engels: 
Magdalen Islands) zijn een kleine eilandengroep in de Saint 
Lawrencebaai. De eilandengroep bestaat uit negen grotere 

eilanden. De Magdalena-eilanden hebben een totale oppervlakte 
van 205 km² en tellen zo’n 13.000 inwoners. Ze behoren tot de 

Franstalige Canadese provincie Quebec, hoewel ze dichter 
liggen bij Prins Edwardeiland en Nova Scotia..  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpostagestampguide.com%2Fstamps%2F18399%2Fdog-sled-mail-delivery-2011-canada-postage-stamp-methods-of-mail-delivery&psig=AOvVaw3eRxxYQAEeWV1a-b-TLxoT&ust=1588665096357000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICt5YLdmekCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpostagestampguide.com%2Fstamps%2F18272%2Fponchon-mail-delivery-2011-canada-postage-stamp-methods-of-mail-delivery&psig=AOvVaw3eRxxYQAEeWV1a-b-TLxoT&ust=1588665096357000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICt5YLdmekCFQAAAAAdAAAAABAU
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint_Lawrencebaai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint_Lawrencebaai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quebec_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prins_Edwardeiland_(Canada)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nova_Scotia
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enveloppen laten afleveren door een hondenslee team via Canada Post.  Het kunstwerk voor deze 

stempel werd onthuld tijdens de editie van het jaar 2011.  

Volgens Stamp Design Manager Liz Wong, "deze postzegels eren Canada Post's geschiedenis en 

verbeelden de rol van de postbezorging in de ontwikkeling van onze natie." 

(Anna C. van der Maade – 180807) 

 

Evenementen en bijeenkomsten afgelast: 
 

Veel, zo niet alle evenementen en bijeenkomsten, zowel 

nationaal als internationaal, opgesomd in onze 

evenementenlijst, zijn voor de komende tijd, als gevolg van de 

beperkingen door Covid-19 afgeblazen.  

Alvorens u besluit een evenement of bijeenkomst te bezoeken, 

is het raadzaam vast te stellen of die wel doorgaat. 

 

Ook Postex 2020 in Apeldoorn gaat niet door ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mevrouw Ida van Rillaer uit Boortmeerbeek (B)  kregen wij de volgende vraag: 

 

Ik heb eens een vraagje voor mijn open filatelieverzameling. 

Spijts vele pogingen kan ik nergens de POSTFRISSE uitgifte van 

de zegel in bijlage vinden. 

Aangezien het een Nederlandse uitgifte is, kan misschien uit uw 

club mij hieraan helpen. 

Misschien kan het via een zoekertje in uw clubblad.   

U mag hiervoor mijn mailadres gerust bij in dit zoekertje plaatsen. 

  

Ik heb zelf Groningen ter zake aangeschreven en zij konden mij 

niet helpen. 

Wie weet, lukt het via jullie. Het is alleszins een poging waard. 

Met vriendelijke groeten 

Ida Van Rillaer -  secretariaat@depostiljon.net 

uw reacties 
 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:secretariaat@depostiljon.net
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1339540985
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Van de heer Lex van Rootselaar ontvingen wij onderstaande vraag: 

 

Wie kan mij helpen aan een afstempeling van Shunan (周南市) in Japan ?  

Lex van Rootselaar  

C. Houtmanstraat 8  

9934 HG Delfzijl  

0596-568324 (10-23u)  

 

Uw eventuele reacties aan: redactienieuwsbrief@knbf.nl of aan de heer Van Rootselaar. 

 

 

Van de heer F.C. Luybe ontvingen wij onderstaande vraag betreffende een enveloppe: 

L.S. Met veel plezier lees ik de nieuwsbrief. Sinds enige jaren heb ik een enveloppe in mijn bezit, gekocht 

in een grotere partij, die ik nog niet heb kunnen plaatsen. Misschien kan een van uw lezers mij verder 

helpen met land en jaar van uitgifte. Bedankt. Ferdinand Luijbe 

 

 

 

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

probleem voorleggen aan uw mede-verzamelaars?  

                               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  

 

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

redactienieuwsbrief@knbf.nl 

 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:Redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl

