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De Rendsburger Spoorwegbrug met zweefveer: 
 

De eerste bruggen die de mensheid gebruikte waren gemaakt van eenvoudige houten stammen, die over 

een rivier(tje) werden gelegd. Later werden bruggen van steen gemaakt. De boogbrug van natuursteen 

met cement werd door de Romeinen geconstrueerd. Veel van deze bruggen hebben eeuwen 

standgehouden, waarvan de bekendste wellicht de Pont du Gard is een 71,5 meter hoog aquaduct tussen 

Uzes en Nimes in Frankrijk, gebouwd tussen 38 en 52 na Christus.  

Met de ‘industriële revolutie’ verscheen in 1779 de eerste 

gietijzeren brug, de 

Iron Bridge in het 

dorpje dat naar de 

brug is vernoemd 

‘Iron Bridge’ in 

Shropshire, Enge-

land, maar pas na de 

uitvinding van staal 

werd het mogelijk 

echt grote overspanningen te maken. Vanaf ongeveer 

1860 werd gebruik gemaakt van smeedijzer (staal). Zo werd Gustave Eiffel bekend door de bouw van 

de Eiffeltoren  (1887-1889), speciaal gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Ook 

bruggen werden vanaf die tijd veelal in staal gebouwd, vooral ook omdat staal een grotere druk- en 

treksterkte heeft.     

De Rendsburger Hochbrücke is een spoorbrug in Rendsburg in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. 

De brug over het Noord-Oostzeekanaal is onderdeel van de spoorlijn Flensburg - Neumünster. De brug 

werd door dr.ing.h.c. Friedrich Voβ (1872-1953) , gebouwd tussen 1911 en 1913. Naast spoorbrug is de 

Hochbrücke tevens drager van een zweefbrug / zweefveer die onder de spoorbrug zweeft. De installatie 

overspant 135 meter en werd in gebruik genomen op 2 december 1913. Het zweefveer uitgerust met 

marifoon en radar en wordt elk kwartier bediend van vijf uur 's-morgens tot elf uur 's-avonds, in de 

winter een uurtje korter. De reistijd bedraagt anderhalve minuut. Anno 2014 heeft de 
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zweefbrug/zweefveer inmiddels meer dan 600.000 kilometer afgelegd. De brug heeft een maximale 

hoogte van 68 meter. Omdat de brug op korte afstand van het station Rendsburg ligt is er een speciale 

stijgingsbaan aangelegd om de lijn op hoogte te brengen, de zogenaamde Rendsburger Schleife. De 

lengte van de brug is 2.486 meter. De zweefbrug meet 

14 bij 6 meter en weegt 45 ton. Deze rijdt met acht 

wielen over de rails en wordt met vier motoren van elk 

21 pk aangedreven. Het (zweef)veerbedrijf is tot nu toe 

zonder grote incidenten verlopen. In de nacht van 13 

januari 1993 trok een zeer zware storm over het kanaal 

en de remmen konden de zweefbrug niet meer houden. 

De brug reed zonder bestuurder het kanaal over en 

botste onderweg op een vrachtschip. Er vielen geen 

gewonden.  

In Rendsburg werd 

in 1913 ook een 

veemarkthal ge-

bouwd, ook in 

staalconstructie. 

Zowel de brug als 

de veemarkthal 

vierden in 2013 hun 

100e verjaardag. De Postzegelverzamelaarsvereniging van 

Rendsburg gaf ter gelegenheid van de feestelijkheden twee herdenkingsenveloppen uit. Op één ervan 

staan zowel de brug als ook de veemarkthal afgebeeld.   

(Frans Haverschmidt – 140714 – bronnen: o.a. Rendsburger Briefmarkensammlerverein – Deutsche 

Post – DBZ)  

 

Boekbespreking: 
 
Titel: Michel Alpenländer 2020 

Zoals u waarschijnlijk al gehoord en/of gelezen heeft, heeft Michel besloten om zijn 7 delige reeks 

Europa catalogi op te splitsen in 16 delen. Dit is meer dan een verdubbeling. De argumentatie van Michel 

is voor de hand liggend. De delen werden te dik en onhandelbaar. Het oude deel 1 (Mittel-Europa) 

omvatte 10 landen c.q. postzegel-uitgevende instanties. Dit is in dit deel teruggebracht naar 5. In deel 2, 

dat de naam Mittel-Europa behoudt, worden de andere 5 landen opgenomen. Dit heeft uiteraard zijn 

voor- en nadelen. Verzamel je alleen de Alpenlanden dan heb je aan deel 1 genoeg. Dit scheelt geld 

maar ook ruimte in de boekenkast. Uiteraard geldt dat ook voor deel 2. Maar wil je van die andere landen 

toch ook een catalogus hebben dan ben je meer pecunia kwijt en het kost 

meer ruimte. Wat is wijsheid? De verzamelaar moet daar zelf over 

beslissen. Echter; als je als (semi) handelaar de gehele Europa set in huis 

wilt/moet halen dan ben je een fikse duit extra kwijt. 

  In dit eerste deel vinden we, zoals de titel aangeeft de drie Alpenlanden; 

Liechtenstein, Oostenrijk en Zwitserland plus de uitgaven van de VN 

kantoren in Geneve en Wenen. Volgens Michel is alle tekst door de 

mangel gehaald en opnieuw geredigeerd. Uiteraard zijn alle laatste 

nieuwe uitgiften, tot in begin 2020 opgenomen. Tevens zijn alle prijzen 

aan het huidige vraag en aanbod spel op de mondiale wereld aangepast. 

Vooral bij de Zwitserse uitgaven voor de internationale bureaus zijn de 

prijzen aardig omhoog aangepast. Bij Oostenrijk zijn een aantal 

variëteiten ingevoerd. Het geborduurde Liechtenstein zegel uit 1919 is 

zoals bekend in twee oplagen uitgevoerd. De luxe oplage van slechts 

2000 stuks, uitgevoerd met Swarovski kristallen en 24 karaats 

borduurdraad (verkoopprijs 300 Frank) krijgt een prijs notitie van € 

1600,- mee. Verder is er niet veel nieuws of opwindends te vertellen over deze uitgave. De harde kaft 

is, gelukkig, gebleven. De leeslinten zijn in dit deel, helaas weggelaten. De opmaak is het zelfde 
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gebleven en met 8200 "high-resolution colour pictures" en pakweg 38.500 prijsnoteringen is dit toch 

wel weer een gedegen werkje geworden. 

(Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits- Bladzijden: 736 - Illustraties: Kleur- 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.- ISBN: 978-3-95402-331-8 - Uitgever: Schwaneberger Verlag 

GMBH - Prijs: € 49,80 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  

 

 

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in 2013 100 jaar: 
 
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België vierde in 2013 zijn honderdste verjaardag, onder 

meer met een bijzonder door BPost op 25 juni 2013 uitgegeven warmtegevoelige (thermografische druk) 

postzegelvelletje, een wereldprimeur(?). 

In 1823 krijgt Adolphe Quetelet van de Minister van Openbaar Onderwijs van het Koninkrijk der 

Nederlanden de vergunning een sterrenwacht in Brussel op te richten. Vanaf dat moment worden hier 

ook de eerste meteorologische waarnemingen gedaan.  Niet lang daarna verhuist het instituut naar Ukkel 

en wordt de meteorologie afgesplitst van de astronomie. In Ukkel is het instituut nu gevestigd op een 

‘plateau’, samen met de Koninklijke Sterrenwacht van België en het Instituut voor Ruimte-Aëronomie.  

Op 1 september 1876 wordt het eerste Belgische weerbericht uitgegeven, gebaseerd op de analyse van 

een synoptische kaart. In april 1906 wordt de eerste weerballon gelanceerd om meteorologische 

gegevens op grote hoogte te verzamelen.   

De speciale KMI-verjaardag-zegels zijn met temperatuurgevoelige inkt bedrukt en tonen een boom 

waarvan de kruin de vorm van België heeft. Bij aanraking verdwijnt het groene laagje en komt de boom 

tevoorschijn zoals hij er in één van de vier seizoenen zou uitzien, met daarop ook de typische 

weersvoorspellingen voor dat seizoen. 
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Op 31 juli 1913 wordt de meteorologische dienst van de Sterrenwacht een autonoom instituut onder de 

naam Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Jean Vincent is de eerste directeur. Van 1914 tot 

1918, tijdens de Duitse bezetting, zet het KMI al haar activiteiten stop. Het werd gebombardeerd op 20 

augustus 1914 en heropgebouwd begin 1919. Vanaf 1919 wordt Jules Jaumotte de nieuwe directeur. Hij 

is astronoom, militair piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog en pionier van de stereoscopische 

luchtfotografie. Hij bijt zich vast in de realisatie 

van atmosferische peilingen die mekaar heel snel 

opvolgen in reële tijd. Deze nieuwe aanpak in de 

studie van de  Atmosfeer vormt de wieg van een 

nieuwe wetenschap, de synoptische Aerologie.. 

Tijdens de deelname van België aan het 

internationaal pooljaar 1932- 1933 maakt Jules 

Jaumotte wolkenfoto’s op grote hoogte met 

behulp van peilingballons, dankzij een techniek 

die de werking van apparaten instelt op metingen 

in de hoogte. In de tweede wereldoorlog eisten de 

nazi’s het instituut op en maakten er een militaire sterrenwacht van. Het werd vernield door de Engelsen 

in 1944. 1956 was het jaar van de inhuldiging van het Geofysisch Centrum in Dourbes, waar het 

magnetisme en de atmosferische elektriciteit bestudeerd worden.  

(Frans Haverschmidt – 140814 – bronnen o.a.: BPost) 

 

 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (73) 
 
Over blokjes en vellen (1). 
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Getande gegomde zegels komen uit de drukkerij in eenheden van 1 tot 200 stuks, die verschillende 

benamingen hebben. Nu de postbedrijven in onze contreien bijna geen losse zegels meer verkopen is 

het misschien wel nuttig die producten eens op een rijtje te zetten.  In het Nederlands spreken we van 

vellen, velletjes en blokken of blokjes. De Michel catalogus van Duitsland hanteert de begrippen Bogen, 

Kleinbogen en Blocks. We gaan ze aan de hand dáárvan eens nader bekijken. 

Bogen (Schalterbogen, loketvel) is een aanduiding voor een eenheid van 50 tot 200 postzegels, 

die in de gevraagde aantallen door een loketbediende konden worden afgescheurd of, in de 

prille begintijd vóór de toepassing van tanding, geknipt. Het getoonde voorbeeld uit 1985 was 

indertijd voor de kleinere postkantoren in Duitsland al wat aan de grote kant en het was maar 

de vraag of het hele vel (toeslagzegels!) wel ooit verkocht zou worden. Voor 

gelegenheidszegels en vooral toeslagzegels die niet in paren werden verkocht was een kleinere 

eenheid logischer. Vanaf 1973 zien we de grootste gelegenheidszegels en toeslagzegels verschijnen in 

kleinere vellen van 5 x 5 zonder speciale naam. Voor zover ik kan nagaan is de permanente zegel 

van 550 Pfennig in 1994 (Michel nr. 1746) de laatste zegel die op de Duitse postkantoren 

verscheen in vellen van 100 stuks.  
(Sjoerd Bangma)  
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Evenementen en bijeenkomsten afgelast: 
 

Veel 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 

of uitgesteld. 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. 

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 Covid-19 maatregelen wat zijn versoepeld, kunnen er weer plannen gemaakt worden voor een 

dagje weg in ons mooie Nederland of zelfs vakantie. Natuurlijk met alle beperkingen.  

Bezoeken aan het bondsbureau zijn uitsluitend mogelijk na voorafgaande afspraak (tel. 030 3075469, e-

mail info@knbf.nl).  

De Bondsbibliotheek is geopend. U bent, 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.    

 

 

Hongaarse Post brengt eresaluut aan werkhonden: 
 
Er zijn 9 grote Hongaarse hondenrassen – 

sommige gaan 1000 jaar terug, anderen 

werden voor het eerst gefokt in de 20e eeuw. 

Sommigen hebben kort, smoezelig haar, 

anderen lange dreadlocks. Sommige zijn 

betoverend, terwijl andere wilde en trouwe 

waakhonden zijn. We struikelen op Instagram 

over prachtige foto's van de beste vriend van 

de mens in actie, en op deze beelden is te zien 

dat Hongaarse honden over de hele wereld 

populaire huisdieren zijn geworden, 

vertrouwde werkhonden en trouwe 

metgezellen. Het maakt niet uit naar welk ras 

we hebben gekeken we hebben ontdekt dat 

deze Hongaarse viervoeters gewoon tot de 

beste behoren! 

Werkhonden worden ingezet bij de douane, bij het redden van mensen, en als speurhond. 

 
 
 

mailto:info@knbf.nl
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PostNL – nu ook als tuincentrum / bloemenwinkel? 
 
In der webshop van PostNL kunt u naast de bekende postzegels, pakketzegels, cadeaubonnen en andere 

cadeaus nu ook leuke bonsaiboompjes bestellen. Weer eens iets totaal anders, maar de postzegeltjes 

leveren kennelijk niet meer genoeg op.  Trouwe abonnee en lezer Albert Haan maakte ons hierop attent. 

 
 

  

 

 

 

Webshop 
Postzegels | Pakketzegels | VVV Cadeaubonnen | Cadeaus 

     

 

 

   

 

 

Aitutaki 
 

Aitutaki is een Polynesisch bijna-Atol in het werelddeel Oceanië. Het heeft een oppervlakte van 18 km² 

en het hoogste punt is 124 m. De hoofdstad is Arutanga. Het was aanvankelijk een van de Cookeilanden 

een archipel van 15 eilanden in het zuidelijke deel van de Grote Oceaan. De 15 

eilanden in de Grote Oceaan hebben een totale landoppervlakte van 236 km², 

de exclusieve economische zone (EEZ) is met 1.800.000 km² echter meer dan 

7.500 keer zo groot. De grootste populatie inwoners concentreert zich op het 

eiland Rarotonga ( ongeveer 15.000 inwoners) waar zich ook de internationale 

luchthaven bevindt. Buiten de Cookeilanden wonen er in Nieuw-Zeeland zo'n 

58.008 mensen die zouden afstammen uit de Cookeilanden. Hoewel alle 

inwoners van de Cookeilanden officieel inwoner zijn van Nieuw-Zeeland, 

hebben ze een eigen status als Cookeilander. Deze status wordt niet aan elke 

Nieuw-Zeelander gegeven. Daarna werd het een Brits protectoraat, en 

vervolgens viel het onder Nieuw-Zeelands bestuur. Vanaf 1965 maakt het weer 

deel uit van de Cookeilanden, maar met zelfbestuur en een vrije associatie 

met Nieuw-Zeeland. Op Aitutaki gebruiken ze de Nieuw-Zeelandse dollar als munteenheid. Aitutaki 

staat bekend om zijn grote lagune en het vele koraal dat al het zand op de stranden wit kleurt. 

Opvallend aan dit eiland is dat er geen honden toegestaan zijn. Eind 18e eeuw hebben de bewoners van 

Aitutaki geleden onder een pestepidemie. 

De honden op het eiland werden ervan beschuldigd de ziekte te verspreiden. De oudsten van het eiland 

zijn daarom nog steeds van mening dat honden niet op het eiland mogen komen: voor bewaking en als 

huisdier houden de bewoners van Aitutaki daarom liever varkens. 

Aitutaki gebruikte de postzegels van de Cookeilanden van 1892 tot 1903, toen Nieuw-Zeeland zijn 

eigen postzegels overdrukte met "AITUTAKI." en de benaming geschreven in lokaal dialect. 

Zegel Aitutaki 1920 

https://click.edm.postnl.nl/?qs=659c1489323b8490262232fc051f9fbf78aa85e3ceb94b6277230f05a087210977ffe7ad2013710bd827da094fff4c87d59bbb47af36b62b
https://click.edm.postnl.nl/?qs=659c1489323b8490e63fb3b69190fc65e46015dd36469d57dcd7e5a22fda108e2f200511d40a6837c8d72e01fdde456fb3d09a97995d199b
https://click.edm.postnl.nl/?qs=659c1489323b8490254523bb41189d4d1debe37a953ca09330924e62852c0fe25a140afe4d5a7fb65456f567dc75b79cb29ab8addbf9ddd8
https://click.edm.postnl.nl/?qs=659c1489323b8490eca97c82030e1f5a75877e3c35e416b33a5c6b982f14aff7a77556a40895fd343378e09b948e489107d927d602b8933c
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atol_(geologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oceani%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arutanga&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookeilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Archipel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exclusieve_economische_zone
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rarotonga
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protectoraat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookeilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Zeelandse_dollar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koraal_(mineraal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Varken_(tam)
https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Cook_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/Overprint
https://click.edm.postnl.nl/?qs=659c1489323b849098ef828139b7509a1b5c0cf029b71e5887ef52525c305b014a208765ddefcf63a128fc24cae30f9a574e834438a17621692fc7426462a69f
https://click.edm.postnl.nl/?qs=659c1489323b8490a93a2547247569918153161b6632ec1d270ecf8e094d5c716641fb802346362eb78dda53688ba9f8f626e68fbdbdb63c
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Zeven van de acht waarden werden uitgegeven in Auckland op 12 juni 1903 en in Aitutaki 29 juni, met 

de 21∙2d die later aankomen, op 9 november. Soortgelijke sets van  

overdrukken verschenen periodiek 

van 1911 tot 1920.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1920 maakte Nieuw-Zeeland een serie zegels voor de verschillende Cookeilanden, elk gegraveerd 

met de naam van het eiland. Een soortgelijk idee werd gebruikt voor een set van drie in 1924-1927. Op 

15 maart 1932 vervingen de postzegels van de Cookeilanden opnieuw de Aitutaki-uitgiften. Dit duurde 

veertig jaar.  

In 1972 richtte Aitutaki een aparte postdienst op en heeft sindsdien zijn eigen postzegels uitgegeven 

voornamelijk bedoeld voor verkoop aan verzamelaars, zoals deze fraaie zegels met afbeeldingen, 

speciaal gedrukt voor een veiling op 26-28 mei 2020.                                 

(Anna C. van der Maade – 200601) 

 

 

De revolutie van Porto: 
 

Op 24 augustus 2020 gaf de Braziliaanse Post een zegel, met bijbehorend stempel, uit, om de revolutie 

van Porto te herdenken.  

Ten tijde van de  inval van Napoleon  op het Iberisch schiereiland had het koninklijk hof van Portugal 

zijn toevlucht gezocht in de toenmalige kolonie Brazilië. In totaal vielen de Franse troepen drie keer 

Portugal binnen.  Na de val van het Franse keizerrijk begon er een liberale wind te waaien in (grote 

delen van) Europa, die geïnspireerd was door de (oorspronkelijke) uitgangspunten van de Franse 

revolutie in 1789: Liberté, Egalité, Fraternité. De wortels van het liberale gedachtengoed lagen echter al 

eerder in de ideeën van de denkers van de Verlichting in de 17e  en 18e  eeuw waarbij de Nederlandse 

filosoof van Portugese afkomst, Spinoza, natuurlijk niet onvermeld mag blijven. In augustus 1820 vond 

Oceanië (ook wel Australazië) is een werelddeel dat bestaat uit het 
continent Australië en een groot aantal eilanden tussen de Grote of Stille 
Oceaan en Indische Oceaan. Naast Australië worden Nieuw-
Guinea en Nieuw Zeeland hier toe gerekend. Afhankelijk van de definitie 
worden ook de Indonesische Molukken en Sulawesi hiertoe gerekend. 
Deze eilanden worden zoögeografisch van Azië gescheiden door de 
denkbeeldige Wallacelijn. Deze twee eilandgroepen maakten geen deel uit 
van het continent Azië tijdens de laatste ijstijd, toen het zeepeil veel lager 
lag en worden tot de grotere Australide eilandgroep gerekend. In een 
engere zin worden onder Oceanië alleen de eilanden in de Grote of Stille 
Oceaan ten oosten van Australië gerekend. Meestal wordt de 
regio etnologisch in drie grote eilandgroepen ingedeeld: 

• Polynesië 

• Melanesië 

• Micronesië 

Er is ook sprake van twee eilanden waarvan niet vaststaat of ze wel 
bestaan. Dit zijn Maria Theresa en Ernest-Legouvé rond 35°ZB 150°WL. 
Deze eilanden zouden zijn gezien in achtereenvolgens 1843 en 1902, 
maar zijn daarna nooit meer gevonden. 

 

 

Zegel Nieuw 
Zeeland met opdruk 

Aitutaki 

https://en.wikipedia.org/wiki/Auckland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australazi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_(continent)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Guinea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Guinea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw_Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molukken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wallacelijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartaire_ijstijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etnologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polynesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Micronesi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresa_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernest-Legouv%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/1843
https://nl.wikipedia.org/wiki/1902
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een door militairen gesteunde liberale revolutie plaats in Porto, een revolutie die zich snel over heel 

Portugal uitbreidde.  

In januari 1821 werden in Lissabon het eerste liberale parlement,  de ‘Cortes Gerais e Extraordinárias 

da Nação Portuguesa’ geïnstalleerd, dat onder meer als taak had om een 

grondwet vast te stellen. Na de val van Napoleon en het daaropvolgende 

congres van Wenen (1814-1815), waar de Republiek der Nederlanden een 

koninkrijk werd, was de situatie in Portugal ronduit chaotisch. De 

economie was ingestort en de koning zat ver weg in Brazilië en had weinig 

te vertellen in het thuisland. Verschillende groeperingen in en buiten 

Portugal probeerden de macht naar zich toe te trekken. Na veel discussie 

en de nodige intriges stemde D. João 

VI toe om onder voorwaarden als 

constitutioneel vorst terug te keren 

naar Portugal en in oktober 1821 

zwoer hij trouw aan de grondwet. 

Zijn echtgenote D.Carlota Joaquina 

weigerde dat echter. Dat het niet heel 

bijzonder boterde tussen de 

vorstelijke echtgenoten was al eerder 

gebleken en bleek ook later toen zijn vrouw en hun zoon Miguel 

zich lieten kennen als notoire tegenstanders van de liberale 

revolutie en van de constitutie. Mede op hun instigatie schortte D. 

João in 1822 de grondwet op en ontbond de Cortes. Maar ook daarna bleef het rommelen binnen de 

koninklijke familie: zoon Pedro steunde de onafhankelijkheidsverklaring van 

het keizerrijk Brazilië in 1822 en liet zich gelijk maar uitroepen tot keizer Pedro 

I, zoon Miguel werd wegens rebellie tegenover zijn vader in 1824 verbannen 

naar Oostenrijk in hetzelfde jaar werd zijn vrouw D.Carlota Joaquina, die met 

steun van militairen probeerde om als regentes zijn plaats in te nemen, naar 

Italië gestuurd. D. João stierf in 1826 en zijn wettige erfopvolger D. Pedro, 

inmiddels immers keizer van Brazilië, besloot af te zien van zijn aanspraken op 

de Portugese troon en zijn dochter D.Maria da Glória, de latere koningin 

D.Maria II, aan te wijzen als regentes. Hij bepaalde ook 

dat zij zou trouwen met haar oom Miguel, het meiske was toen zeven jaar, en 

dat deze dan als regent zou functioneren tot Maria da Glória meerderjarig was. 

Voorwaarde was dat Miguel de liberale constitutie zou accepteren. D. Miguel 

keerde in 1828 terug in Portugal, schoof meteen zijn nicht als legitieme regentes 

en de constitutie opzij en verklaarde zichzelf tot koning van Portugal met 

absolute macht. Dit markeerde het begin van een burgeroorlog die zo’n zes jaar 

zou duren. Onder het regime van D. Miguel I werd de liberaalgezinden het leven 

bijzonder zuur gemaakt en op het eiland Terceira, het laatste liberale bolwerk, 

werden complotten gesmeed om Dom Miguel ten val te brengen en het liberale 

stelsel te herstellen. Dom Pedro besloot de strijd tegen zijn broer Miguel te 

steunen, deed in april 1831 afstand van de Braziliaanse troon ten faveure van zijn vijf(!) jaar oude zoon, 

keizer Pedro II van Brazilië, en keerde terug naar Europa om de legitieme aanspraak van zijn dochter 

D.Maria  op de troon te herstellen. Van 1828 t/m 1834 woedde in Portugal een burgeroorlog tussen de 

absolutistische gezinde Michaël I en zijn aanhangers en de liberaal gezinde Peter IV en zijn aanhangers. 

Uiteindelijk werd de strijd in 1834 beslist in het voordeel van de liberalen, maar in 1832 was het land 

vrijwel geheel in handen van de absolutisten. Porto was echter in handen van de liberalen en werd van 

juli 1832 tot augustus 1833 belegerd door het leger van Michaël I. De stad werd zwaar beschadigd door 

beschietingen door het absolutistische leger, o.a. uitgevoerd vanaf het hoog gelegen Serra do Pilar aan 

de overzijde van de rivier. De bevolking leed zwaar door honger en cholera en tyfus epidemieën, maar 

de stad hield stand en werd uiteindelijk ontzet door het liberale leger aangevoerd door Saldanha.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Micha%C3%ABl_I_van_Portugal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_I_van_Brazili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Carlos_de_Saldanha_Oliveira_e_Daun
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In juli 1832 bezetten de liberale troepen onder leiding van D. Pedro Porto, waarop Miguel voor heel het 

land de noodtoestand uitriep en zijn troepen het beleg sloegen om Porto. 

Terwijl de situatie in Porto steeds nijpender werd, rukten begin 1834 de 

liberale troepen steeds verder vanuit het zuiden op en in mei werd bij 

Asseiceira in de buurt van Tomar de  beslissende slag geleverd, 

waarmee een einde kwam aan de burgeroorlog en uiteraard ook aan het 

beleg van Porto. Helaas voor D. Pedro stierf hij kort daarna in 

september. Bij testament had hij bepaald dat hij uit dankbaarheid voor 

de steun en de heldhaftige weerstand 

van de ‘Portuenses’, na zijn dood, 

zijn hart schonk aan de stad en dat 

werd in 1835 in een urn in de ‘Igreja de Nosse Senhora da Lapa’ 

geplaatst. Zijn lichaam werd begraven in São Paulo en in 1866 werd 

zijn standbeeld onthuld op het Praça da Liberdade in Porto. Met de 

dood van haar vader werd D. Maria II in 1834 opnieuw koningin van 

Portugal, zij was inmiddels al wel 15(!), en in januari 1837 tekende 

zij het decreet, opgesteld door niemand minder dan Almeida Garrett 

(Portugees schrijver journalist en politicus), waarmee zij de tekst 

‘invicta’ toevoegde aan de wapenspreuk van de stad, waarna Porto als ‘cidade invicta’ de geschiedenis 

inging.  (Frans Haverschmidt - 200827) 

Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (1) 
 
Sir Isaac Newton behoort tot de groep van de grootste geleerden in onze geschiedenis van de 

wetenschap. Op het gebied van de wiskunde ontdekte hij onder meer de differentiaalrekening, de 

integraalrekening (gelijktijdig met Leibniz), het Binomium van Newton en ontwierp en construeerde 

een spiegeltelescoop. In zijn hoofdwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathe-

matica uit 1687 beschreef Newton onder andere de zwaartekracht en de drie wetten van Newton, 

waardoor hij de grondlegger van de klassieke mechanica werd. Op het vlak van optica schreef hij het 

standaardwerk Opticks en ontwikkelde hij een theorie over kleuren, gebaseerd op het prisma, dat van 

wit licht een zichtbaar spectrum maakt. Hij bestudeerde ook de snelheid van het geluid. Als hij echter 

de wens van zijn moeder zou vervullen zou hij zijn leven aan landbouw en veeteelt hebben gewijd. Het 

liep echter anders. Isaac Newton werd op 4 januari 1643 volgens Gregoriaanse kalender geboren in 

Woolsthorpe in het Engelse graafschap Lincolnshire. In de periode van zijn geboortejaar werd in 

Engeland nog de Juliaanse kalender gebruikt, waardoor voor de officiële geboortedatum 25 december 

1642 werd aangehouden. Voor de verzamelaars van postzegels nu al een bijzonder interessant 

aandachtspunt vanwege de verschillende notaties van het geboortejaar van Newton op postzegels. Zo 

gaf de Duitse Post op 14 januari 1993 ter gelegenheid  van de aandacht voor de 350e geboortedag van 

Isaac Newton een heel mooie en technisch interessante zegel uit. Het jaarboek van 1993 bevat de 

reguliere zegel en de Duitse Post koos voor de eerste maal voor het laten ontwerpen en realiseren van 

een technisch en innovatief hoogstandje: een holografische weergave van de Newton-zegel in een 

gedrukte uitvoering van een 3dimensionaal hologram. (Wordt vervolgd). 
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(Jan M. Broeders, nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl) Versie 29-08-2020 

 
 

George Bähr – architect van de Frauenkirche in Dresden: 

 

George Bähr (1666 - 1738) was een Duitse architect. Hij  werd geboren in een arme familie uit 

Fürstenwalde (nu een deel van Geising , Saksen ), als zoon van een wever. De dorpspriester hielp door 

te betalen voor zijn onderwijs, en Bähr was in staat om leerling-timmerman te worden.  In 1690 ging 

Bähr ging naar Dresden om daar te gaan werken als een timmerman. Zijn droom was om ooit naar Italië 

te gaan en daar de beroemde gebouwen te kunnen zien.  In zijn vrije tijd studeerde hij mechanica, en hij 

voelde zichzelf kunstenaar en handwerksman, en hij hield zich bezig met het ontwerpen van niet alleen 

kastelen en paleizen, maar hij maakte ook schetsen van organen.  

In 1705 werd  Bähr toen 39 jaar oud, stadstimmerman van Dresden hoewel hij niet het diploma voor 

timmerman had.  Een van de belangrijkste doelen van Bähr was om de kerken van de stad te 

moderniseren. Hij geloofde dat de bestaande bebouwing recht deed aan de protestantse kerkdiensten in 

het bijzonder.  Zijn eerste gebouw was de parochiekerk in Loschwitz  bij Dresden, een kerk in de vorm 

van een uitgestrekte achthoek, gereed in 1708.  Verder bouwde hij de Weeshuiskerk (1710) de 

Drievuldigheidskerk in Schmiedeberg (1713) een kerk in Forchheim (1726) en kerken in Königstein, 

Hohnstein en Kesselsdorf, en in Dresden veel woningen.  

http://www.optischefenomenen.nl/
https://nl.qwe.wiki/wiki/Architect
https://nl.qwe.wiki/wiki/F%C3%BCrstenwalde
https://nl.qwe.wiki/wiki/Geising
https://nl.qwe.wiki/wiki/Saxony
https://nl.qwe.wiki/wiki/Italy
https://nl.qwe.wiki/wiki/Mechanics
https://nl.qwe.wiki/wiki/Organ_(music)
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Bähr is vooral bekend geworden door zijn ontwerp van de Frauenkirche in Dresden. Hij kreeg de 

opdracht in 1722 en in 1726 werd het ontwerp goedgekeurd waarna  

het bouwen begon. Vanaf 1730 kreeg Bähr als eerste in Duitsland 

de titel van “Architect”. Tijdens de werkzaamheden aan de 

Frauenkirche, hield Bähr ook toezicht over de bouw van de 

Dreikönigskirche in Neustadt bij Dresden - deze kerk was echter 

ontworpen door  

George Bähr stierf voordat de Frauenkirche werd voltooid.  Hij 

stierf in Dresden , 72 jaar oud, en werd begraven in gewelven van 

de kerk. In 2004 werd er voor hem een monument gebouwd in het 

kasteel van Lauenstein, waar hij zijn vak geleerd.  

Op 1 maart 2016 gaf de Deutsche Post een zegel uit ter ere van 

George Bähr, met een afbeelding van de Frauenkirche in Dresden, 

met daarop zijn handtekening.  

Op 13 oktober 2005werd een postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de inwijding van de 

herbouwde Frauenkirche.  

Frauenkirche (Onze-Lieve-Vrouwekerk)  

gelegen aan de Neumarkt in Dresden is een Evangelisch-Lutherse kerk in hoogbarokke stijl die tussen 

1726 en 1743 werd gebouwd. In de 

Tweede Wereldoorlog vond het 

beruchte Bombardement op Dresden 

plaats en wel op 13-14 februari 1945. 

Door de daarop volgende vuurstorm 

werd ook de kerk zwaar beschadigd 

en op 15 februari stortte de kerk in. 

Ten tijde van de DDR bleef de ruïne 

van de kerk als een permanente 

herinnering aan de verschrikkingen 

van de oorlog staan. Na de val van de 

muur begon men in 1994 met de 

wederopbouw. Op 30 oktober 2005 werd de kerk officieel opnieuw in gebruik genomen. De 

wederopbouw heeft naar schatting 130 miljoen euro gekost. Al in de 11e  eeuw werd op de plaats van 

de huidige Frauenkirche een kleine romaanse kerk 

gebouwd, vermoedelijk de oudste kerk van Dresden. De 

kerk werd gewijd aan de Maagd Maria en werd later 'Onze 

Lieve Vrouwe' genoemd. In de Middeleeuwen werd de 

kerk meermaals omgebouwd. Tijdens de Reformatie viel 

het kerkgebouw onder de lutherse gemeente van de stad. In 

het begin van de 18e eeuw werd het gebouw bouwvallig en 

was niet meer toereikend om plaats te bieden aan het 

groeiende aantal gelovigen uit de omgeving. De huidige 

Frauenkirche werd gebouwd als een lutherse kerk, 

ofschoon de keurvorst van Saksen, Frederik Augustus I 

(1670-1733), katholiek was. Zijn steun voor de bouw van 

de kerk maakte de kerk tot een belangrijk symbool van 

religieuze verdraagzaamheid. 

De geblakerde stenen van de kerk zouden 45 jaar lang op 

een hoop blijven liggen midden in de stad. Kort na 1945 

begon men stenen fragmenten van de Frauenkirche te 

verzamelen en te nummeren, opdat ze later gebruikt zouden kunnen worden bij de herbouw van de kerk. 

Na de Wende begon men in 1994 met de wederopbouw van de kerk. Met steun van burgers, steden en 

landen was het mogelijk de kerk te herbouwen en op 30 oktober 2005 weer in gebruik te nemen. Een 

derde deel van de bij de herbouw gebruikte stenen is afkomstig uit de oude kerk.              

(Anna C. van der Maade -  170301) 

 

 

https://nl.qwe.wiki/wiki/Dresden_Frauenkirche
https://nl.qwe.wiki/wiki/Dresden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neumarkt_(Dresden)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dresden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barokke_architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombardement_op_Dresden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Democratische_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keurvorst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keurvorstendom_Saksen_(1547-1806)
https://nl.wikipedia.org/wiki/August_II_van_Polen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1670
https://nl.wikipedia.org/wiki/1733
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.briefmarken-forum.com%2Ft7078-ausgaben-2016-deutschland&psig=AOvVaw2SvZsCzASdLxIXRtv5gusc&ust=1593768767018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCQ8sWhruoCFQAAAAAdAAAAABAN
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F293437731969093218%2F&psig=AOvVaw2SvZsCzASdLxIXRtv5gusc&ust=1593768767018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCQ8sWhruoCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FBRD-2005-Frauenkirche-Dresden-Nr-2491-mit-dem-Berliner-Sonderstempel-1A-1511-%2F401028270777&psig=AOvVaw2SG1kJHPg-vENS32nySGzl&ust=1593769483396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODJ9pykruoCFQAAAAAdAAAAABAE
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NVPH Catalogus Nederland 2021  
 
De bekende catalogus van Nederland, met extra blauwdruk 

nummer 18, uitgegeven door de NVPH, voor het jaar 2021, 

verschijnt in september 2020. Deze gespecialiseerde catalogus van 

Nederland 1852 t/m juni 2020, bevat vermeldingen van 

afwijkingen, variaties in tandingen, postzegelboekjes, 

luchtpostzegels, portzegels, dienstzegels, telegramzegels, 

interneringszegels, postpakket-verrekenzegels, postbewijszegels, 

automaatstroken, blauwdrukken, port 

betaald zegels en een speciale rubriek 

roltanding. Niet opgenomen in deze geheel 

vernieuwde versie postzegelcatalogus 

Nederland zijn de FDC’s en plaatfouten, 

459 blz. in kleur, in het Nederlands, 

verschijningsjaar 2020. De gebruikelijke 

versie speciale catalogus Nederland & 

Overzeese Rijksdelen verschijnt september 

2021 weer (verschijnt niet meer elk jaar) 

Verkrijgbaar vanaf 16 september 2020 bij de meeste N.V.P.H. 

leden, kijk voor een overzicht van alle leden op:  www.nvph.nl/leden 

Prijs: € 18,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

http://www.nvph.nl/leden
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 10  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 Eddy Cox kregen we onderstaande reactie op het artikel van Sjoerd Bangma: 

 

Bij deze een korte reactie op het 

uitstekend artikel " Postverkeer in 

bezet Duitsland "  van Dhr Sjoerd 

Bangma. (KNBF Nieuwsbrief 

augustus 2020). 

Dhr Bangma heeft het bij het rechte 

eind wat betreft de posttarieven als 

hij schrijft:  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.  

 

In bijlage een kopij 

uit  Postgebûhren - Handbuch 

Deutschland, hier word zijn 

denkwijze gestaafd. 

Met vriendelijke groeten  Eddy Cox 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:albert.haan@home.nl
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Met als antwoord van Sjoerd Bangma: 

 

Het Handbuch geeft inderdaad meer informatie dan de Michel Spezial en mijn speculaties over het 

begrip “lokaal” waren bij nader inzien overbodig. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sjoerd Bangma 

 

 

Van de heer Simon Oosterhuis ontvingen wij de volgende opmerking: 

 

Helemaal vergeten op de vorige Nieuwsbrief te reageren! Ik zag dat Nijntje in Japan “Miffy” wordt 

genoemd, maar dat is ook zo in het Latijn. Miffy ad marem …. Nijntje gaat naar zee. 

  

Met vriendelijke groeten, Simon Oosterhuis 

 

 

Van de heer Eddy Cox komt de volgende vraag: 

Mag ik even deze korte vraag. Genoten Britse militairen actief  in de Britse zone van Berlijn na WO II 

van portvrijdom of een lager tarief voor het verzenden van post. 

Mogelijk weet een lezer van de Nieuwsbrief hier een antwoord op. 

 

Met interesse uitkijkend, 

Reeds dank voor publicatie en vriendelijke groet 

Eddy Cox 

                                     

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

