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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  

 
 

 

Bolspiegel in Eschers hand vormt basis voor zelfportret 
 
De wereldbekende litho “Hand met spiegelende bol (zelfportret in bolspiegel)” van Maurits C. Escher 

vervaardigde hij in januari 1935. Hij schreef er een aantrekkelijke tekst bij over de positie van zijn hoofd 

in het centrum van het spiegelende oppervlak. Exacter uitgedrukt ziet hij het punt midden tussen zijn 

ogen precies in het centrum van de cirkel weerspiegeld. In april 1946 presenteerde M.C. Escher ook een 

zelfportret in een spiegelende bol. Hij noemde zijn litho “Drie bollen II”, waarvan de middelste bol in 

een “spiegelend” oppervlak is uitgevoerd. Maak een speurtocht door het oeuvre van Escher en ontdek 

nog meer spiegelende voorstellingen. Escher is opgesloten in een spiegelbeeld. Hoe hij zich ook wendt 

of draait, het gelukt hem niet uit dat middelpunt te komen: het ego blijft onwrikbaar de kern van zijn 

wereld. Zowel ontwerpers van postzegels als van reclamefolders, affiches en publicaties ontdekten de 

creatieve en opvallende kracht van deze fascinerend getekende blikvanger en het magisch aantrekkelijke 

kunstwerk van de meester van grafische kunst. Op de frankeergeldige Nederlandse postzegel is een 

zelfportret afgebeeld van uw redacteur. De foto is gemaakt in 2018 bij een werkbezoek aan de 

tentoonstelling “Escher op reis” in het Fries Museum te Leeuwarden. Bezoekers konden in de 

nagemaakte werkkamer van Escher een selfie maken met de bolspiegel centraal in de opstellingen. Door 

het gericht verzamelen van postzegels ontstaat er een boeiende en informatieve collectie over uw 

gekozen of automatisch ontstane thema of specifieke onderwerp. Het onderwerp wordt namelijk op 

aantrekkelijk wijze in beeld gebracht.   

(Jan M. Broeders – 200614 - Nieuwsbrief Optische Fenomenen - www.optischefenomenen.nl   

twitter: @fenomenen)   

 

   
De postzegel uit Djibouti met een afbeelding van Albert Einstein 

is gebaseerd op werk van Escher. 
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Een aantal voorbeelden van het gebruik van een ontwerp van Maurits C. Escher (1898-1972). 

 

 

Boekbespreking: 
 
Titel: Ukraine Tridents 1918, & Forgeries. 

 

Na zijn boek Forgeries of Common Stamps after World War I (Eastern Front, Balkans, Caucasus) heeft 

Philip Clark Souers het aangedurfd om een soortgelijk boek over de Oekraïense overdrukken op 

Russische zegels samen te stellen. Na de Russische Oktoberrevolutie volgden in Oekraïne, in een kort 

tijdsbestek, verschillende tijdelijke regeringen elkaar op. In 1918 werden er de nog aanwezige Russische 

zegels overdrukt met een gestileerde afbeelding van een gestileerde Tryzub = drietand. (en ik altijd maar 

denken dat het een vogel was) Dit symbool was oorspronkelijk het symbool van Vladimir Sviatoslavich 

ook wel Vladimir de Grote genoemd. Deze Vladimir (geboren in 958 en overleden in 1015) was Prins 

van Kiev en Novogrod. In 1918 adopteerde het parlement van de, kortstondige, Oekraïense Volks 

Republiek dit wapen als nationaal symbool.  
De vele, vermoedelijk honderdduizenden nog aanwezige 

Russische zegels werden voorzien van dit teken door middel van 

een overdruk. Dit werd niet centraal geregeld maar elk postaal 

district kon zijn eigen gang gaan. Hierdoor zijn er vele 

diversiteiten in deze opdrukken te vinden. Er zijn zoveel 

verschillen dat een beginnend verzamelaar door de bomen het bos 

niet meer kan zien. Daarbij komt dan ook nog dat er verschillende 

vervalsingen zijn vervaardigd. In de Michel Oost Europa 

catalogus van 2019 kunt u deze zegels vinden onder de nummers 

5 t/m 65 (Bladzijde 1041/1042). Clark Souers heeft een 

diepgravend overzicht gemaakt van deze verschillend typen en 

vervalsingen. Hij geeft aan hoe je met gebruik van Power Point 

gemakkelijk de verschillen kunt ontdekken. Van vele tientallen, 

zo niet honderden, geeft hij afbeeldingen en omschrijft hij zéér 

veel details. Uiteraard vinden we een korte postale en 

geschiedkundige les over dit tijdperk en de overdrukken. 

Natuurlijk vermeld hij ook  veel details en wetenswaardigheden van de overdrukken en hun origine 

(plaats en/of postaal district). Net als in zijn eerste boek zal dit overzicht geen 100% dekking geven van 

wat er op dit gebied zoal te vinden is daarvoor was de verscheidenheid aan drukkers te groot. Zelfs 

postbeambten vervaardigden kleine stempeltjes met de drietand om achter het loket lekker te gaan zitten 

stempelen. 

Clark haalt, uiteraard, ook de diverse onderzoeken (en de daaruit resulterende catalogi c.q. handboeken) 

van Svenson, Bular, Seichter en Roberts aan. Tevens vergelijkt hij deze onderlinge studies c.q. resultaten 

en geeft hij zijn mening over de diverse bevindingen. 

Ook hier sluit Clark af met een ruime literatuurlijst, waarin ook de bovenstaande heren zijn vermeld, 

pus URL vermeldingen dat uitnodigt tot het meer te weten te komen over dit onderwerp. Het is een 

overweldigende hoeveelheid van afbeeldingen maar door de logisch gevolgde rode lijn in het boek en 
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de vele duidelijke illustraties is het een uitermate interessant en boeiende publicatie geworden over een 

filatelistisch onderwerp waar, hier in Nederland, niet veel mensen zich in hebben gestort, vermoed ik. 

  

Schrijver: P. Clark Souers - Taal: Engels - Bladzijden: 63 - Illustraties: Kleur 

Verlijmd softcover 28 x 21,5 cm. - Uitgever: P. Clark Souers - Prijs: € 23,50 Incl. verzendkosten. - 

Informatie // Verkrijgbaar bij: H. P. Burgman. - E-mail: henk.burgman@gmail.com  

(Henk P. Burgman (AIJP)) 

 

  

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’.  

 

 

 

 

 

 
 

Evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

maanden bij veel verenigingen en organisaties leeg is gemaakt 

of in elk geval aangepast. 

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. 

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 

 

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:henk.burgman@gmail.com
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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Ook daar zullen wij inzenders/deelnemers op de hoogte van houden zodra er meer bekend wordt . 

 

Alvorens u besluit een evenement of bijeenkomst te bezoeken, is het raadzaam vast te stellen of 

die wel doorgaat. 

 

 

Bondsbureau en Bondsbibliotheek 
 
Nu de corona maatregelen wat zijn versoepeld, kunnen er weer plannen gemaakt worden voor een dagje 

weg in ons mooie Nederland of zelfs vakantie. Ook de medewerkers van het Bondsbureau en de 

Bondsbibliotheek gaan er even een paar weekjes tussenuit om zich op te laden voor een nieuw seizoen. 

Het Bondsbureau is gesloten van vrijdag 24 juli t/m zondag 16 augustus. Vanaf maandag 17 augustus 

zijn wij u weer graag van dienst. Bezoeken van het bondsbureau is uitsluitend mogelijk na voorafgaande 

afspraak (tel. 030 3075469, e-mail info@knbf.nl).  

De Bondsbibliotheek is dezelfde periode gesloten. Vanaf woensdag 19 augustus bent 

u, na voorafgaande afspraak, weer van harte welkom.   

In het bondsbureau kunt u ook weer terecht voor vergaderingen en bijeenkomsten. 

Uiteraard dient strikt de hand te worden gehouden aan de regels en richtlijnen van de 

overheid en het RIVM die op dat moment gelden (voor actuele informatie: 

www.rijksoverheid.nl). Gelet op de anderhalve meter afstand regel betekent dit, dat de bestuurskamer 

geschikt is voor maximaal 6 personen en de grote zaal voor maximaal 15 personen.   

Het bestuur wenst u allen een fijne zomer toe en we hopen dat een ieder in goede gezondheid weer 

uitkijkt naar het nieuwe postzegelseizoen.  

 

 

Een stukje filatelistische vorming (72) 

 
Postverkeer in bezet Duitsland. 

Poststukken zijn er in alle soorten en maten en hier is er eentje afgebeeld vanwege de in onze ogen wat 

ongebruikelijke adreszijde (met een geheel blanco achterkant). Voor de verklaring waarom een rekening  

 

 

zó 

verstuurd werd moeten we kijken naar plaats en tijd. Duitsland was bezet door de geallieerden en die 

hadden weliswaar toegestaan dat het postverkeer eind oktober 1945 in heel Duitsland werd hervat, maar 

hielden in het kader van het ‘denazificeren’ scherp in de gaten wat er werd verstuurd en van wie aan 

mailto:info@knbf.nl


 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 5 
 

wie. Privacy? Dat begrip moest nog worden uitgevonden en de autoriteiten deden er alles aan om dat te 

verhinderen. Verzenders moesten ter wille van die controle taal en aard van het poststuk aangeven. Op 

dit stuk is dat een stempeltje met de tekst ‘German-Geschäftlich’. Helaas gaat dat schuil onder een ander 

stempeltje met de tekst ‘Gebühr bezahlt!’ en dat laatste wijst op een ander kenmerk van het postverkeer 

in deze tijd. Weliswaar kwamen in het voorjaar van 1946 postzegels beschikbaar, maar tot – en nog 

maanden na - die tijd was contant betalen aan het loket een toegestane noodmaatregel. Ook dit stuk werd 

op deze wijze gefrankeerd. Helaas kunnen we uit het stempeltje geen bedrag aflezen. 

Dezelfde ontvanger kreeg in augustus 1946 van een andere leverancier een nota die al met postzegels 

was gefrankeerd en bovendien was dichtgevouwen en vastgeniet. (Tussen de B en de z van het linkse 

stempel zijn de sporen van dit nietje zichtbaar.) Een andere versoepeling van de voorschriften is het 

verdwijnen van het Engelse woord ‘German’ en het verschijnen van de volledig Duitse aanduiding 

‘Geschäftspapiere’. 

De beschikbare postzegels verschenen tussen februari en mei 1946 en waren geldig in de Amerikaanse, 

Britse en Russische bezettingszones. Ze staan bekend als de ‘I. Kontrollratsausgabe’.  

Alle drie hier genoemde plaatsen lagen in de Britse zone, dicht bij de grens met Limburg. Eilendorf is  

nu een buitenwijk van Aken en Breyell is een ‘Ortsteil’ van de gemeente Nettetal. U komt die al snel 

tegen op de borden als u per auto via Venlo Duitsland binnenrijdt over de A61.  

De tarieven kan ik helaas niet 100% verduidelijken. Een volgende rekening van dezelfde afzender aan 

hetzelfde adres is gefrankeerd met 16 Pf. Blijkbaar was dat voldoende en is de hier afgebeelde ‘brief’ 

met 2 Pf overgefrankeerd. Als deze redenering juist is hebben we te maken met een brief  die kon worden 

verzonden tegen lokaal tarief. Geen drukwerk (tarief 6 Pf), want de rekening bevat veel geschreven tekst 

(in potlood) en ook geen brief in ‘Fernverkehr’ (interlokaal), want dat zou 24 Pf hebben gekost. Het 

begrip ‘lokaal’ ging dus blijkbaar verder dan de gemeentegrens. Brüggen en Breyell lagen beide in de 

Kreis Kempen-Krefeld, de voorganger van de tegenwoordige Kreis Viersen. Misschien was dat destijds 

de maat van het begrip ‘lokaal’, maar het kan ook zijn dat er een speciaal (interlokaal) tarief was voor 

dit soort stukken, hoewel mijn Michel Spezial daar niks over vermeld 
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(Sjoerd Bangma) 

 

 

Covid-19: 
 
Taiwan's nationale postdienst Chunghwa Post heeft op maandag 25 mei 2020 twee nieuwe postzegels 

uitgegeven ter bevordering van het epidemie-preventie beleid tegen de coronavirus (COVID-19) 

pandemie. 

Chunghwa Post introduceerde twee nieuwe 

postzegels bedoeld om het publiek bewust te 

maken van de epidemie en van de Taiwanese  

preventie maatregelen en om het harde werk 

van Taiwan wetenschappers en gezondheids-

werkers te waarderen. Op elke postzegel de 

Chinese tekst "Verenigd in epidemische 

preventie, versla het virus," en de slogan 

"Taiwan Can Help" in het Engels. 

De achtergrond van de NT $ 13 (€ 0,39) zegel 

is een wereldbol, om het wereldwijde bereik 

van de pandemie aan te geven. De voorgrond  afbeeldingen van medisch personeel, 

milieubeschermingswerknemers, en personen die maatregelen nemen om de verspreiding van de ziekte 

te voorkomen.  

De NT $ 15(€ 0,45) zegel toont een persoon met een 

gelaatsmasker op, in het openbaar vervoer, weten-

schappers die het virus bestuderen en werken aan een 

vaccin, mensen die thuis in quarantaine zijn, de 

distributie van farmaceutische en medische 

benodigdheden, en mensen die handen wassen.  

Taiwan is door vele naties geprezen voor het feit dat 

men het aantal besmettingen relatief laag heeft weten te 

houden.  Er zijn inmiddels meer landen die een , Covid 

19’ postzegel, waaronder Zwitserland, die hun Covid 

zegel uitriepen tot ‘Briefmarke des Monats’, postzegel van de maand mei 2020. 
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Postcrossing: 
 

We hebben in een eerdere Nieuwsbrief het  onderwerp ‘Postcrossing’ in een artikel opgenomen. Nu, in 

deze Covid-19 tijd, is er wellicht een goede aanleiding Postcrossing nog eens onder uw aandacht te 

brengen. Onze hobby uit te oefenen zoals dat voor Covid ging, is op dit moment niet mogelijk. 

Verenigingsavonden, tentoonstellingen, beurzen en andere bijeenkomsten zijn afgezegd of uitgesteld. 

Ons hele leefpatroon is veranderd en een uitbreiding van onze onvolpresen hobby, kan bijdragen aan 

een uitbreiding van uw verzameling(en) en tevredenheid met de mogelijkheden.  

 

 

 

 

 

Vindt u het ook leuk om ansicht- en postkaartjes te schrijven én te ontvangen? Met Postcrossing ontvangt 

u échte kaartjes van personen die wereldwijd actief zijn. Zo reist u vanuit uw eigen woonkamer naar 

landen waar u misschien nog wel nooit van hebt gehoord… of waarvan u zich het bestaan nooit zo reëel 

hebt gerealiseerd.  U leert zo meer over de wereld en verschillende culturen. Spreekt dit u aan? Dan is 

Postcrossing echt iets voor u! U schrijft een kaartje naar iemand die u niet kent, waar ook ter wereld. 

Dan ontvangt u weer een kaartje terug en u weet niet van wie. U stuurt bijvoorbeeld een kaartje naar 

iemand in Italië en ontvangt een kaartje terug uit Japan. Zo blijft het spannend welk kaartje er op uw 

deurmat valt.    

En zo werkt het: 

Meldt u gratis aan op www.postcrossing.com 

• Vraag op de website een adres aan, u ontvangt dan een Postcard ID en een adres van een andere 

postcrosser, aan wie u willekeurig wordt gekoppeld. 

• Stuur een kaartje naar dat adres en noteer het Postcard ID. De ontvanger kan dan de kaart op de 

website registeren. 

• Wacht tot u ook een kaartje ontvangt. Uw adres wordt nu als eerste doorgegeven aan een andere 

postcrosser die een adres aanvraagt. 

• Registreer de kaart die u hebt ontvangen in het systeem en begin weer bij stap 1! 

Zodra u als postcrosser bent aangemeld, kunt u tot vijf kaarten onderweg hebben naar andere 

postcrossers. Steeds als één van deze kaarten wordt geregistreerd door de ontvanger, kunt u een nieuw 

adres aanvragen. Hoe groter het aantal kaarten dat u hebt verstuurd, des te meer kaarten u vervolgens 

onderweg mag hebben. 

Een aantal feiten omtrent Postcrossing: 

• Wereldwijd zijn er al meer dan 50 miljoen kaartjes verstuurd 

• Er zijn 800.000 actieve postcrossers, in 211 verschillende landen 

• Alle kaarten bij elkaar hebben tot nu toe 172,8 biljoen km gereisd! Helpt u mee om deze reis 

nog langer te maken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.postcrossing.com/
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Het lijkt hiermee op een soort ‘systeem voor penvriendschap’, zoals velen van ons wellicht nog 

kennen uit hun jeugd, toen penvriendschap een vaak voorkomend fenomeen was.  

En wat kost het? Enkel de kosten van een kaartje en een postzegel, elke keer als u deelneemt. 

En u krijgt elke keer een kaartje terug. Waarvandaan is vooraf niet bekend. Dus elke keer een 

verrassing. Inmiddels zijn er meerdere landen die speciale ‘postcrossingpostzegels’ hebben 

uitgegeven.  
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Armenië  - Regionaal Astronomisch Centrum: 
 
Op 27 juli 2017 gaf Armenië een postzegel van 280 Dram  (€ 0,50) uit met als opschrift: ‘Armenia – a 

regional astronomical centre’ en met een bijzonder fraaie afbeelding van de Helixnevel.   

De Helixnevel (NGC 7293) is een planetaire nevel (een planetaire 

nevel is een uitdijende gasschil in de ruimte geproduceerd 

door sterren met een massa tussen 1 en 8 zonmassa's aan het eind 

van hun leven. Het is een emissienevel die vooral bestaat 

uit geïoniseerd gas) in het sterrenbeeld Waterman. Deze plane-

taire nevel ligt 650 lichtjaar van de Aarde verwijderd en werd 

in 1824 ontdekt door de Duitse astronoom Karl Ludwig Harding. 

De helixnevel dankt zijn naam aan het feit dat hij eruitziet alsof 

men boven op een schroefdraad kijkt. Persoonlijk doet de 

afbeelding mij denken aan een polshorloge, maar dat is natuurlijk 

heel persoonlijk. 

Met een afstand van 650 lichtjaar is het de meest nabijgelegen (dat lijkt niet ver, maar het licht doet er, 

met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde, 650 jaar over om ons te bereiken)  bekende 

planetaire nevel. De centrale ster bezit een magnitude van 12. De Helixnevel beslaat aan de hemel een 

vrij groot gebied maar is vanwege de lage oppervlaktehelderheid moeilijk waarneembaar. 

Met de ruimtetelescoop Hubble werden in de planetaire nevel ongeveer 40.000 structuren gevonden die 

lijken op kikkervisjes. De kop ervan is minstens tweemaal zo groot als het zonnestelsel, de staart is 

minstens 26 keer zo lang (160 miljard km). Ze liggen allen aan de binnenzijde van de ring op miljarden 

kilometers afstand van de centrale ster. 

Armenië heeft een bekende sterrenwacht, die van Byurakan. De sterrenwacht van Byurakan, ligt op de 

zuidhelling van de vulkaan Aragats in het dorp Byurakan, op 1500 m boven zeeniveau. Het 

observatorium is in het bezit van en wordt 

beheerd door de Armeense Nationale 

Academie van Wetenschappen. Het 

observatorium is gebouwd is 1946 onder 

leiding van Viktor Hambardzumyan en was 

een van de belangrijkste astronomische centra 

van de Sovjet-Unie. Hambardzumyan was 

directeur van het observatorium tot 1988. Hij 

werd opgevolgd door E.Ye. Khachikian, H.A. 

Harutyunian, en A.R. Petrosian. De 

belangrijkste telescoop van het observatorium 

is een 2,6-m Cassegraintelescoop, ook wel spiegeltelescoop genoemd, waarbij het objectief uit een hol 

gebogen spiegel bestaat in plaats van uit één of meerdere lenzen. Ook is er een 1-m Schmidt-

telescoop en zijn er enkele kleinere telescopen. Waarnemingen van de sterrenwacht van Byurakan 

toonden in 1947 het bestaan aan van sterassociaties. Verder zijn er 

vele supernova's,  en sterrenstelsels ontdekt. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kreeg het 

observatorium problemen. 

Waarnemingen met de Schmidt-telescoop onder leiding van Benjamin Markarian resulteerden vanaf 

1967 in de ontdekking van 1500 sterrenstelsels met ongewoon sterke emissie in het ultraviolet, die 

bekend zijn als de Markarian-sterrenstelsels (de Mrk catalogus). Vanaf 1978 werd gezocht naar quasars, 

sterrenstelsels met emissielijnen in hun spectra, en naar stelsels met een dergelijke emissie in het 

ultraviolet. 

Viktor Hambardzumyan is een voorbeeld van een beroemde Armeniër die moet worden herinnerd en 

geëerd. Hij is een Armeense wetenschapper die prominent aanwezig was tijdens de Sovjet-Unie. 

Toen hij student was aan de universiteit, schreef hij zijn eerste artikel over wetenschap over 

zonnestralen. Daarna ging hij verder met zijn postdoctorale studies aan het Pulkovo Observatorium. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/New_General_Catalogue
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planetaire_nevel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimte_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ster_(hemellichaam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massa_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonsmassa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emissienevel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ionisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbeeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterman_(sterrenbeeld)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_(planeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1824
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Ludwig_Harding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrale_ster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtetelescoop_Hubble
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnestelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulkaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aragats
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Byurakan&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Armeense_Nationale_Academie_van_Wetenschappen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Armeense_Nationale_Academie_van_Wetenschappen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Hambartsoemian
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Telescoop_(optica)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cassegrainbrandpunt#Klassieke_Cassegraintelescoop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Objectief_(optica)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cassegrainbrandpunt#Schmidtcorrector
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cassegrainbrandpunt#Schmidtcorrector
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterassociatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Supernova
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenstelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uiteenvallen_van_de_Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Markarian
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Markarian_sterrenstelsel&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quasar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emissielijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spectrum
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Hij begon voor het eerst bekendheid te krijgen op het gebied van natuurkunde in 1929, toen hij een 

wetenschappelijk stuk schreef over hoe atoomkernen niet konden worden gevormd uit protonen en 

elektronen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij 

pro-rector van de Leningrad State University. Viktor 

Hambardzumyan is een van de meest prominente 

geleerden in de astrofysica, wereldwijd. Enige van de 

gebieden waaraan hij werkte zijn: stellaire astronomie, 

fysica van sterren en nevels, wiskundige fysica, de 

dynamiek van stellaire systemen, en de kosmologie 

van sterren en sterrenstelsels. 

Hij ontdekte een nieuw stellair systeem dat hij stellaire 

associatie noemde in 1947. Deze studie was belangrijk 

toen hij zich realiseerde dat stervorming in de 

Melkweg nog steeds doorgaat en sterren voortkomen uit het veranderen van de systemen van 

verschillende groepen sterren. 

Toen hij student was, was hij zeer geïnteresseerd op het gebied van de kwantumfysica en de theorie van 

de atomaire structuur. Viktor Hambardzumyan is het meest bekend als een Armeense wetenschapper 

tijdens de Sovjet-tijdperk en als een van de belangrijkste grondleggers van de theoretische astrofysica. 

Hij overleed op 12 augustus 1996 in het dorp Byurakan. Hij werd begraven naast de Grote telescoop in 

Byurakan.  
(Frans Haverschmidt – 200707) 

 

Naposta 2020 – Virtueel: 
 
Vanwege de vele afgelastingen en het uitstellen van tentoonstellingen en de waarschijnlijk aanhoudende 

stagnatie van de filatelie als gevolg van de Corona-crisis, werd RUHRVIVA 2020 als virtuele, regionale 

tentoonstelling georganiseerd. De spontaniteit en de bereidheid om deel te nemen aan deze 

tentoonstelling overtrof alle verwachtingen. Op "Exhibits Online" van de BDPh website (de Duitse 

Bond), is dit een echte verrijking. 

Veel Duitse filatelisten kijken uit naar de IBRA volgend jaar. Sommige mensen zullen zeker niet in de 

gelegenheid zijn om zich te kwalificeren voor de Internationale 

Wereldtentoonstelling IBRA 2021 in Duitsland. Dit heeft de BDPh 

Bondsbestuur ertoe gebracht om nu ook een virtueel NAPOSTA 

2020 aan te bieden, zodat zoveel mogelijk verzamelaars/exposanten 

in aanmerking kunnen komen voor IBRA 2021. Bovendien kunnen 

veel van de beste tentoonstellingen van Duitsland aan een veel 

groter publiek worden getoond dan mogelijk zou zijn voor 

bezoekers van een reguliere tentoonstelling.  Het zien van de 

tentoonstellingspagina's individueel op het scherm kan zeker een 

uitstekende aanmoediging - inspiratie voor veel verzamelaars zijn  om hun eigen materiaal beter te 

begrijpen en eventueel nieuwe uitgangspunten voor hun eigen tentoonstelling te vinden. De Federale 

Raad van Bestuur is zich er ook van bewust dat deze wedstrijd niet aan alle ideeën kan voldoen onder 

de huidige moeilijke omstandigheden, en vooral zal een gebrek aan discussie met de exposanten 

meespelen. Wanneer de periode met Covid 19 voorbij is, zal de BDPh ernaar streven om weer meer  

live-tentoonstellingen aan te bieden, omdat we ons er allemaal terdege van bewust zijn 

dat de bijeenkomsten van verzamelaars op tentoonstellingen het zout in de soep zijn. 

De tentoonstellingsvoorwaarden en de registratieformulieren voor de NAPOSTA 2020 

worden als PDF-bestanden in het downloadgebied van de BDPh opgenomen en kunnen 

daar worden gedownload (www.bdph.de). De documenten kunnen ook per e-
mail worden opgevraagd bij info@bdph.de  Registraties uiterlijk donderdag 30 juli 

2020 bij het BDPh Federal Office, Mildred-Scheel-Str. 2, 53175 Bonn, of per e-mail naar info@bdph.de  

 

 

 

 

 

https://aphv.de/wp-content/uploads/2020/06/NAPOSTA-digital-2020-NEU.jpg
https://aphv.de/wp-content/uploads/2020/06/NAPOSTA-digital-2020-NEU.jpg
http://www.bdph.de/
mailto:info@bdph.de
mailto:info@bdph.de
https://aphv.de/wp-content/uploads/2020/06/NAPOSTA-digital-2020-NEU.jpg
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Nieuwe postzegel in serie ‘Westlands Mooiste’. 
 

Onlangs is de twintigste postzegel in de serie ‘Westlands Mooiste’ postzegels van Postzegelvereniging 

Monster gelanceerd door burgemeester B.R. Arends van gemeente Westland.  

Onder de groeiende Gros Maroc druiventrossen overhandigde burgemeester Arends het eerste vel aan 

Geo van Leeuwen, eigenaar van de historische druivenkwekerij. De burgemeester sprak de wens uit dat 

Sonnehoeck tot in lengte van jaren bewaard mag blijven voor Westland. ‘Met 

dit stukje historie kunnen we laten zien waarmee het Westland ooit groot is 

geworden: de druiventeelt. Heel bijzonder dat onze trots nu op een postzegel 

prijkt’.  

Op deze postzegel is de Gros Maroc druif afgebeeld, één van de drie 

druivenrassen die nog op authentieke wijze geteeld wordt op Historische 

Druivenkwekerij Sonnehoeck. Deze druivenkwekerij is een Rijksmonument. 

De postzegel is in nauwe samenwerking tussen Sonnehoeck en 

Postzegelvereniging Monster ontwikkeld. ‘Westlands Mooiste’ is een 

postzegelserie die bestaat uit zegels met hierop de afbeeldingen van echte 

Westlandse glastuinbouwproducten.  
Deze persoonlijke postzegel met de 1 is uitgegeven in velletjes van 10 zegels 

gegomd en als zelfklevende rolzegel. Er is ook een eerste dag enveloppe gemaakt. 

De prijs is € 1,20 per zegel, € 12,00 per vel. Voor rolzegel met nummer een strip van 4 zegels aanvragen. 

 

N.B. Deze 20e zegel is de negende zegel in het huidige ‘blauwe’ format van PostNL. De zegels in deze 

2e serie in het blauwe kader zijn voorradig. De oudere zegels in de 1e serie nrs. 1 t/m 11 met het ‘grijze’ 

kader worden voor zover nog aanwezig uitverkocht voor € 1,10 per zegel. 

(N.J. Keijzer – 200729) 

    

 

Salzburger Festspiele 2020: 
 

Opluchting in Salzburg (A). De wereldberoemde ‘Festspiele 2020’ die dit jaar 100 jaar worden, kunnen 

doorgaan. En ter gelegenheid van de spelen van dit jaar, organiseert de ‘Erste Östereichische Arbeiter 

Briefmarkensammlerverein’ afdeling Salzburg, samen met de ‘Österreichische Post’ een speciaal 

postkantoor in ‘Schloss Mirabell’ ter gelegenheid van de start van de ‘Salzburger Festspiele’.  

Voor deze gelegenheid werd (1 augustus) een speciale postzegel en een enveloppe uitgegeven.  
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Honderd jaar geleden richtten in ‘Schloss Leopoldskron’, Max Reinhardtt, Richard Strauss en Hugo von 

Hofmannsthal, het wereldberoemde festival op, 

als een Festival van de Vrede, door de hele stad 

(Salzburg) te veranderen in een podium. Een 

festival als vuurwerk bij de zoektocht naar de 

eigen identiteit, naar de zin van het leven en naar 

het herstel van hele volkeren – na de Eerste 

Wereldoorlog (1914-1918), dat was de gedachte 

van kunstenaars en burgers achter deze eerste 

‘Vredesviering’. De theatermagiër Max 

Reinhardt, de toneelspeler Alfred Roller, de 

poëet Hugo von Hofmannsthal, de componist 

Richard Strauss en de dirigent Franz Schalk, 

waren mede-initiatiefnemers voor dit, nu honderd jaar geleden opgericht 

festival.  

In januari 2020 had de Österreichische Post al een postzegel (€ 2,70) uitgegeven, met als afbeelding een 

vioolsleutel en maskers als symbool van de podiumkunsten. De gestileerde vredesduif aan de 

rechterkant van het merk is bedoeld om het karakter van het festival te onderstrepen als een vredesproject 

dat volkeren verenigt.  Ook werd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan  een speciale Euromunt 

van € 20,00 in zilver uitgegeven.  

 

BDPh verhuist IBRA van 2021 naar 2023 
 

De internationale tentoonstelling IBRA die gepland stond voor mei 2021 wordt uitgesteld tot 2023. Dat 

heeft de Federatie van Duitse Filatelisten (BDPh) zojuist bekendgemaakt. Met het oog 

op de Corona-crisis zijn de onzekerheden voor de plannen te groot. Naast de algemene 

regelgeving hield de BDPh ook rekening met mogelijke beperkingen op reizen, 

aangezien exposanten en juryleden niet alleen uit Duitsland komen. Er is nog geen 

nieuwe datum vastgesteld. De BDPh (Duitse Bond) mikt op mei 2023. 

 

 

Internationale Briefmarken Börse Sindelfingen uitstel tot 2021:  
 
De organisatie was vol vertrouwen en vastbesloten en de voorbereidingen waren in volle gang.  

Als gevolg van de Covid-19 pandemie is de organisatie nu toch genoodzaakt der beurs die gepland stond 

van 22-24 oktober 2020, voor dit jaar af te gelasten. Alhoewel 

een hygiëne-concept was ontwikkeld die het besmettingsgevaar 

moest terugdringen is - in overleg met de exposanten – de 

organisatie tot de conclusie gekomen dat de beperkingen die aan 

de eisen zijn verbonden helaas onverenigbaar zijn met het 

concept en karakter van deze specifieke beurs. 

Messe Sindelfingen is dan ook niet in staat om de Internationale 

Postzegelbeurs Sindelfingen dit jaar een perspectief te bieden. 

Messe Sindelfingen is zich bewust van het belang van dit besluit en men is zeer teleurgesteld  dat de 

beurs moet worden geannuleerd. 

Maar de Internationale Briefmarken Börse wil positief naar de toekomst kijken en u van harte uitnodigen 

voor de Sindelfingen International Stamp Exchange volgend jaar, die plaatsvindt van 28 tot en met 30 

oktober 2021. 

Blijf trouw aan uw en onze fascinerende hobby – en bovenal blijf gezond, we kijken ernaar uit om u te 

zien! 

 

 

Annaberger Kät – 500 jaar: 
De Annaberger Kät (ook wel de Kät genoemd , uitgesproken als "Kett") is het grootste volksfeest in 

het Ertsgebergte  en vindt jaarlijks plaats gedurende 14 dagen na Pinksteren in de stad Annaberg-

https://www.briefmarkenspiegel.de/2019/08/14/%ef%bb%bfibra-koordinator-thomas-hoepfner/
https://www.briefmarkenspiegel.de/tag/corona/
http://www.bdph.de/
https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_festival
https://en.wikipedia.org/wiki/Ore_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/Pentecost
https://en.wikipedia.org/wiki/Annaberg-Buchholz
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Buchholz in Saksen in Oost-Duitsland. Het is een van de volksfeesten en kermis in Duitsland, waar meer 

dan 100 artiesten hun optredens uit te voeren. 

De Kät is bekend buiten de regio en is een van de oudste volksfeesten in Duitsland, die begonnen in 

1520.  Het trekt jaarlijks meer dan 150.000 bezoekers.  De nadruk van het feest ligt  meer 

op shows en kermisattracties  dan op voedselkramen en het eten.  

 

 

De opening van de ‘Annaberger Kät’ zou op 21 juni 2020 hebben plaatsgevonden, ware het niet 

dat……..Covid-19 roet in het eten – in dit geval in het feest – gooide. 

Ook al kon het feest niet plaats vinden er zijn toch een aantal activiteiten ontwikkeld om het jubileum 

op een waardige en gepaste wijze te vieren, onder meer met een speech van burgemeester Rolf Schmidt 

en een toespraak van de voorzitter van de Mittelsächsischer Schaustellerverband Chemnitz, Klaus 

Illgen. Voor de kinderen waren tal van activiteiten gepland, zoals krijt-tekenen op het kermisterrein. 

De uitgifte van een speciaal voor het jubileum ontworpen postzegel van € 0,95 (voor brieven van 21 – 

50 gram) met bijpassen speciaal stempel ging wel door. De afbeelding op de zegel is een combinatie 

tussen historie en de moderne tijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij stellen graag ruimte beschikbaar in de KNBF Nieuwsbrief  voor lezers die willen reageren.  Een 

reactie wordt geplaatst onder verantwoordelijkheid van de afzender en 

geeft de opvatting van de afzender weer. De redactie kan beslissen 

bepaalde reacties niet op te nemen. 

Ook reageren? Stuur uw reactie aan: redactienieuwsbrief@knbf.nl.  

Hou de bijdrage beperkt. De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of 

niet en dat hangt onder meer samen met de beschikbare ruimte. De 

redactie mag de brief inkorten en/of redigeren. Anonieme reacties 

worden niet geplaatst, dus vermeld bij inzending in ieder geval uw naam 

en adres. 

 

 

 

 

uw reacties 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Annaberg-Buchholz
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Showmen
https://en.wikipedia.org/wiki/Fairground_ride
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1339540985
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Van de heer Albert Haan ontvingen wij de volgende oproep: 

Beste verzamelaar, 

Het is weer zover, de inschrijving voor de Multilaterale is weer geopend. 

Deze word gehouden in Oostenrijk St. Pölten van 24 t/m 26 september 2021. De 

inschrijving stopt op 31 december 2020. Het kadergeld is €25,00 + € 20,00 

kosten KNBF per kader totaal € 45,00 

Deze tentoonstelling is zoals gebruikelijk Nationaal met Internationale 

deelname, 

Dus minimaal 5 en maximaal 7 kaders, uitgezonder het 1 kader. 

Let op! Het aantal bladen is net zoals in Nederland 12 stuks per kader. 

Op aanvraag kan ik u toezenden:  

1) Het tentoonstellingsreglement,  
2) Het inschrijfformulier, let wel digitaal opsturen en aanmelden. 

3) Hotelinformatie 

4) link Oostenrijkse Bond. 

Ik hoop dat U weer meedoet, 

Landscommissaris Multilaterale 2021, 

Met de beste groeten, 

Albert Haan 

Mailto: albert.haan@home.nl  

 

Van de heer Ferry Luijbe ontvingen wij de  volgende vraag:  

In mijn verzameling vond ik twee zegels die ik niet kan thuis brengen. Misschien kan een van 

uw lezers mij hier iets over vertellen.                                              

Bedankt. Ferry Luijbe fcluybe@chello.nl 

 

 

 

 
 

 

 

Wilt u reageren of een opmerking (laten) plaatsen stuurt u dan uw eventuele reacties aan: 

redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 

De heer Leo Klom heeft op deze vraag gereageerd met de opmerking: 

 

graag zou ik de twee zegels in pdf willen ontvangen om er een beeld van te kunnen maken waar ze 

vandaan komen en waarom. Ze zijn mij nu te onduidelijk, ik zoek zoals het er naar uit ziet het ik de 

hoek India-sri lanka of Egypte? Maar zeker ben ik niet. Met vriendelijke groet Leo Klom  

E-mail: leo_klom@outlook.com 

 

Van de heer Jan Mulder kregen we onderstaand antwoord: 

In de Nieuwsbrief van juli werd een vraag gesteld over onbekende zegels.  In het Maandblad voor 

Filatelie uit 1992 staat een beschrijving van deze zegels. Het zijn spoorweg belastingzegels van de 

Hedjaz lijn van Damascus naar Medina. De zegels zijn gebruikt van 1926 tot 1943. 

Met vriendelijke groeten, Jan Mulder 

 

En van de heer Hans van Elzingen het volgende antwoord: 

In nr. 80 van  Al Barid , een special over de Hedjaz spoorlijn, van de filatelistische contactgroep 

Islamitische wereld worden deze zegels (belastingzegels) getoond op bladzijde 32. 

mailto:albert.haan@home.nl
mailto:fcluybe@chello.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:leo_klom@outlook.com
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En de heer Ferry Luijbe reageerde zelf nog eens met:                                          

Mede door een aantal reacties van lezers heb ik mijn twee onbekende zegels kunnen thuisbrengen. 

Misschien wilt u deze informatie nog publiceren.Het zijn twee spoorwegbelastingzegels uit 1926 uit 

een serie van 11 zegels van het koninkrijk Hedjaz en Nedjed . De vertaling van de Arabische tekst 

luidt: de Arabische regering ten behoeve van de spoorweg. Het zijn beide 1 qirsh zegels in twee kleur 

varianten. Met een groet. Ferry 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

