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EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (76)
Over blokjes en vellen (4).
3. Blocks (blokken of blokjes).
Zij die in het voortgezet onderwijs ooit het vak Duits hebben gevolgd moeten even vergeten dat het
officiële meervoud van Block Blöcke is. Filatelisten vinden dat dit woord uitstekend past bij
betonblokken en graniet, maar daar willen ze zich met hun papieren verzamelobjecten toch afstand van
nemen!
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Een Block verschilt van een Kleinbogen doordat de zegels en omranding alleen als een eenheid en nooit
apart worden verkocht, terwijl het aantal zegels in een blok (we gaan nu verder in het Nederlands) toch
behoorlijk kan oplopen. Blok 2 van TsjechoSlowakije (uit 1937) telt zelfs 25 zegels
(ongetand). Er zijn daarentegen ook heel veel
blokken met maar één zegel. Een ander
kenmerk van blokjes is dat ze postaal gezien
volstrekt overbodig zijn al kunnen ze
natuurlijk voor frankering worden gebruikt.
Dat geldt weer niet voor al die blokjes uit de
eerder genoemde bananenrepublieken, die
vaak alleen met een opgedrukt stempel te
koop zijn. Blokken worden dus ten gerieve
van verzamelaars (en het bedrijfsresultaat
van de posterijen) uitgegeven en ze zijn bij
de Filatelistische Dienst en op beurzen zowel
postfris als gestempeld te koop! In mijn artikeltjes 6 en 7 toonde ik dat de Belgische Dienst der
verzamelaars eind december 1965 de onverkochte gestempelde (dus ‘vernietigde’) blokjes van oktober
gebruikte als deel van de frankering van de jaarcollectie naar het buitenland.
Veel blokjes werden uitgegeven in het kader van een tentoonstelling. Ze maakten deel uit van de vaak

genereuze bijdrage van de posterijen aan zo’n gebeurtenis. Wat te doen als de (geprivatiseerde)
postbedrijven van nu wat minder scheutig zijn? Iedere bezoeker van recente evenementen weet dat
organisatiecomités door het uitgeven van persoonlijke postzegels inkomsten hopen te genereren
Persoonlijke postzegels zijn echter een (Oostenrijkse) uitvinding uit 2004. Dus, wat deed men vóór die
tijd? Antwoord: nepblokjes (in vriendelijker bewoordingen fantasieblokjes) verkopen. Niet voor
frankering dus..
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Ook uit meestal bonafide genoemde postzegellanden zien we ze. Soms zijn dit soort blokjes nieuw,
origineel van afbeelding, maar die van Berlin Alexanderplatz is een getrouwe kopie van het blok uit
1946, zelfde kleuren en
waarden,
alleen
een
toegevoegde tekst links en
rechts. Er is een getande en
een ongetande versie en ze
zijn er met en zonder het
tentoonstellingsstempel. De
tentoonstellingsbezoeker van
1990 kon kiezen uit 8
varianten, want er was nog
een tweede blokje, met andere
zegels. Ook dat waren
ogenschijnlijk kopieën van de originelen uit 1946, maar (hoe zorgvuldig!) het jaartal op de zegels is
1990. De afgebeelde zegels
waren na 1 juli 1948 al
ongeldig. Het originele blokje
werd alleen in combinatie met
een toegangsbewijs voor een
tentoonstelling in Berlijn
verkocht voor 6 Reichsmark.

(Sjoerd Bangma)

Boekbespreking:

Titel: Michel Deutschland-Spezial Band 1 und 2
De meest bekende Michel catalogus is ongetwijfeld de Duitsland Speciaal. Deze alweer 50e uitgave is
zoals we ondertussen gewend zijn in twee delen uitgegeven. De 50e uitgave,... een jubileum dus. Geen
jubileum zonder cadeautjes of extra's toch? Dat valt een beetje tegen, niets te vinden. Alleen een gouden
bandje op de omslag. Even het voorwoord lezen. Ook hier geen
verrassing. Slechts een kleine terugblik en... de vermelding dat er een
aantal nieuwe varianten opgenomen zijn. Nee een karige bedoeling.
Oh.., dit had ik even over het hoofd gezien. Er is een derde leeslint
toegevoegd, met de opmerking dat dit niet prijsverhogend heeft
gewerkt! Dank U Michel!! Was het niet leuker geweest om een paar
kleine artikeltjes op te nemen waarin iets dieper op een bepaald zegel
of onderwerp ingegaan was. Afijn, het gaat niet om cadeautjes, maar
om de vraag of we waar voor ons geld krijgen, nietwaar?
Deel 1 begint met Baden en de eerste uitgave is van 1851. Daarna
Bayern met de eerste postzegel van het Duitse gebied uit 1849 om
uiteindelijk af te sluiten met de laatste uitgaven van het 3e Rijk (april
1945). Hier vinden we de zegels, boekjes, lokaal uitgaven,
bezettingszegels, de uitgaven van de oud Duitse staten, de uitgaven
die gebruikt zijn bij de buitenlandse postkantoren en koloniën, de
Abstimmingsgebiete, Saargebiet, Danzig enz. enz. Bij diverse oudDuitse staten vinden we een aardige hoeveelheid stempel informatie.
Wat is er echt nieuw in dit deel? Bij het Protectoraat Bohemen en Moravië zijn de plaatnummers
opnieuw bekeken waarbij er diverse verschillen naar boven kwamen. De postzegelboekjes afdeling van
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het Duitse Rijk is opnieuw uitgebreid. Verder zijn er uiteraard een groot aantal prijzen aan de huidige
markt aangepast. Ook nu weer is er aandacht geschonken aan het vervangen van zwart/wit illustraties
door kleuren afbeeldingen. In dit deel vinden we ongeveer 6000 afbeeldingen en ruim 96.000
prijswaarderingen.
Deel 2 bevat alle latere uitgiften dus vanaf de Geallieerde bezetting vanaf medio 1945 tot en met de
huidige BRD inclusief de DDR en de uitgaven voor Berlijn. Uiteraard vinden we ook de vele lokale en
privé uitgaven van vlak na de beëindiging van de 2e wereldoorlog hierin terug evenals de zegels van
Saarland en de diverse bezette zones. De vele door DDR uitgegeven
dienstzegels en labels ontbreken niet. Dit deel bevat 10.000
afbeeldingen en 115.500 prijswaarderingen.
Wat voor een verrassend nieuws heeft dit deel voor ons in petto. U vindt
bijvoorbeeld vermeldingen van de Berlijnse testafdrukken bij de
postzegelreeks "Frauen der deutschen Geschichte", veel nieuw ontdekte
plaatfouten van de Bondsrepubliek in de jaren 2010 en bij de
automaatstroken van de Bundespost worden de testzegels vermeld.
Verder veel nieuwe typevarianten bij de lokale uitgaven en bij de zegels
van de diverse bezettingszones.
Uiteraard zijn deze beide catalogi volgens het bekende Michel principe
opgezet waarbij over het algemeen het bekende systeem van twee
prijsnoteringen voor zegels + een voor het zegel op brief gehanteerd
wordt. Bij vooral de uitgaven van de DDR vinden we nog een derde
waardering voor zegels die filatelistisch ontwaard zijn, denk o.a. aan de
voorafstempelingen etc.
Een speciale catalogus zou die titel niet kunnen dragen zonder ook speciaal te zijn. Ten opzichte van de
gewone Duitsland catalogus vinden we in deze twee delen vele honderden extra afbeeldingen waarmee
verschillende typen, watermerken, papiersoorten, afwijkingen en varianten gemakkelijker te
onderscheiden zijn. Daar waar nodig vind u een gedegen en heldere uitleg om deze extra zaken voor de
verzamelaar te verduidelijken. Uiteraard ontbreken de tabellen met tarieven voor de diverse gebieden
en een steekwoordenlijst niet. Veel prijswaarderingen zijn weer, vooral naar boven gericht, bijgesteld
en voldoen weer aan het huidige marktniveau.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 1216 + 1472 - Illustraties: Kleur "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-301-1/-302-8 - Uitgever: Schwaneberger
Verlag GMBH - Prijs: per deel € 89,90 Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij:
Schwaneberger Verlag GMBH, Industriestrasse 1, DE 82110 - Germering, Duitsland / Elke
gerenommeerde postzegelhandel - E-mail: europa@michel.de - Web-site: www.michel.de
(Henk P. Burgman (AIJP))

Udmurt:
U had er waarschijnlijk ook nooit van gehoord. Maar nu zien we plotseling een postzegelblokje
uitgegeven op 3 november 2020, in Moskou, ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de ‘Udmurt
Republic’. Udmurt of Oedmoertië (Russisch: Удму́ртия республика) Udmurt is een autonome
republiek binnen de Russische Federatie in het Federaal district Wolga.
Het grenst aan de autonome republieken Basjkirostan en Tatarije, de oblast (regio) Kirov en de kraj
(district) Perm. De grootste stad in Oedmoertië is de hoofdstad Izjevsk.
De naam Udmurt komt van odo-mort 'weidemensen', waar het eerste deel de Permic (Oeral) wortel
od(o)'weide, vlakte, turf, groen' vertegenwoordigt. Dit wordt ondersteund door een document uit 1557,
waarin de Udmurts worden aangeduid als lugovye lyudi 'weidemensen', naast de traditionele Russische
naam otyaki.
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Het tweede deel ‘murt’ betekent 'persoon', waarschijnlijk een vroeg leenwoord van een Scythische
taal (Oud Eurazische- Perzische taal) letterlijk 'sterfelijk, iemand die gebonden is om te sterven'
specifiek verbonden met paarden en strijdwagens. Het Proto-Indo-Europese mer- moro-s en mer zijn
verwant aan het afgeleide woord marko (met achtervoegsel -ko), wat 'paard' betekent. Het is gerelateerd
aan een achtervoegsel mórV ("paard"). Volgens
taalkundige T. Mikhailova is dit Indo-Europese woord
in Midden-Europa overgenomen van Altaic. De IndoEuropeanisten T. Gamkrelidze
en
V. Ivanov
associëren dit woord met paardrijdende Altaic stammen
in de Bronstijd.
Op 27 oktober 1917 kregen de bolsjewieken
(Marxisten) de macht in Izhevsk en richtten een
territoriale regering op. Het Eerste Congres besloot zich
in juni 1918 aan te sluiten bij de Russische SovjetFederatieve Socialistische Republiek. Op 4 november 1920 werd de Votyak Autonomous Oblast
(Autonome Regio Votyak) opgericht. Op 1 januari 1932 werd het omgedoopt tot Udmurt Autonomous

Oblast, (Autoniome Regio Udmurt) dat op 28 december 1934 werd gereorganiseerd in de Udmurt
ASSR. (Sovjet Republiek) Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel industriële fabrieken
geëvacueerd uit Oekraïne en het westen van Rusland naar Udmurt om te voorkomen dat ze door
oorlogshandelingen vernield zouden worden.

Decemberzegels 2020:
Op de Decemberzegels 2020 is de hoofdrol weggelegd voor de kerstboom met verschillende trendy
kerstornamenten. Al deze kerstornamenten zijn met de mond geblazen en met de hand beschilderd. De
hiervoor gebruikte techniek is nog steeds dezelfde als toen de allereerste kerstbal begin 19e eeuw werd
gemaakt. Voor een gewone kerstbal verhit de glasblazer het glas om het tot de juiste grootte te blazen.
Voor ornamenten met afwijkende vormen maakt de glasblazer gebruik van een vormpers om het
ornament de gewenste vorm te geven. Vervolgens wordt het kerstornament gevuld met een zilveren verf
die zorgt voor een mooie spiegel-laag. De verf wordt in het ornament gedruppeld en de spiegelende
glans van binnenuit ontstaat door het ornament onder water te houden en te bewegen. Daarna brengt de
schilder de versiering aan de buitenkant aan. Dat gebeurt door het ornament in verf onder te dompelen,
waarna de schilder alle kleurrijke versieringen, glitters of andere kleurtjes met de hand op het
ornament aanbrengt. De laatste stap is het verwijderen van het blaastuitje met een speciale
techniek. Vervolgens wordt het bekende kroontje geplaatst.
Uitgiftedatum: 16 november 2020
- Verschijningsvorm: vel met 20 decemberzegels in 10 verschillende ontwerpen, met speciaal decembertarief voor bestemmingen binnen Nederland ©KNBF
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Artikelnummer: 401261 - Ontwerp: Loesje Donner-Raedts/Vondels, Amsterdam - Fotografie: Studio
Linda Stulic, Amsterdam - Styling: Teuntje Asveld, Amsterdam - Bewerking en opmaak: Stu&Dio,
Amsterdam

(PostNL – 201116)

Veel evenementen en bijeenkomsten afgelast:
Veel- niet allemaal - 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.
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Ook daarvan zullen wij inzenders/deelnemers op de hoogte 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.

Evenementenlijst:

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.

Beethoven en de viering van zijn 250e geboortedag:
De Spaanse pianist Francisco San Emeterio Santos schreef de onderstaande zinnen ter gelegenheid van
de viering van de 250e geboortedag van Ludwig van Beethoven:
“Als iemand ons vraagt om een componist te noemen, is zeker één van de eersten die in u opkomt
Beethoven. Deze grote componist maakt deel uit van ons cultureel erfgoed, het samengaan van de mens
met de kunst en met de wereld in brede zin. De kracht, het genie, tederheid, drama, vreugde en verdriet
die we toewijzen aan de muziek en aan
ons innerlijk zijn zo omdat hij een
componist is die de muzikale tonaliteit
heeft gemodelleerd om daarmee de
meest absolute pracht en menselijkheid
te tonen.
Een muziek, gecreëerd in het
historische moment dat plaats maakte
voor de hedendaagse tijd, dat de
bevrijding van de mens op spiritueel en
sociaal niveau weerspiegelt en alle
expressieve uitdrukkingen plaatst in het
middelpunt. Het is de geboorte van de
romantiek. Een schat aan passies die
vandaag de dag nog steeds ons gedrag
regelt, we kunnen het niet uit ons
bestaan verwijderen ook niet vanuit de
kracht waarmee we worstelen vanuit
het
hedendaagse
materialisme.
e
Erfgoed uit de 19
eeuw die de
motivaties van kunstenaars en de
esthetische reactie van degenen die
kunst willen omarmen, als toeschouwer of lezer; als getuige van het magische en uitzonderlijke dat er
in huist , ons de werken geeft waar we van houden.
Tweehonderdvijftig jaar geleden werd deze titaan van de muziek geboren, de ‘transformator’ van het
orkest, de keizer der symfonieën, de bevrijder van het kwartet, de geest van kamermuziek. Dynamische,
gepassioneerde en meelijwekkende pianist die hamers brak in het maanlicht dat alleen hij kon horen
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tijdens zijn nacht van wonder-stilte tussen variaties, ontwikkelingen, lekken en afscheid. Geweven met
melodieën maken ze deel uit van onze stilte en onze rusteloosheid.
Werken die de muziek veranderden en ingebed zijn in de revolutie van een nieuwe orde van relatie tussen
mensen. De viering van dit jubileum is de erkenning van het genie van opnieuw uitgevonden muziek,
zodat het meest uitbundige geluk en lijden het meest hartverscheurende ontroeren, van allen die ooit het
gevoel hebben dat ze zijn, zo roept de onsterfelijke geliefde. Bevoorrecht moment van geluid en stilte
voor die gelukkigen die een intact gehoor hebben en kunnen geniet van het geschenk dat de muziek van
Beethoven biedt”.
Ter gelegenheid van de 250e verjaardag van de geboorte van Ludwig van Beethoven, en binnen de serie
Muziek: Muzikale genres, werd op 9 november 2020, is in Spanje een postzegelblok van nominaal €
4,00 uitgegeven, in een oplage van 140.000 stuks, gewijd aan de grote componist, met een zeer
bijzondere postzegel die de eigenschap heeft om gespeeld te kunnen worden op een platenspeler en
waarmee een fragment te horen is van Beethovens Symfonie nr.5
Het zegelblokje, in de vorm van een vinyl grammofoonplaat, kan
worden afgespeeld op een platenspeler waarbij Symfonie nummer
vijf in C mineur opus 67, wordt uitgevoerd door het Madrid Festival
Orkest, onder leiding van Albert Skuratov.
Ludwig van Beethoven werd geboren in Bonn, Duitsland, op 16
december 1770, in dit jaar wordt gevierd dat hij 250 jaar geleden
geboren werd.
De melodie die het op het blokje is gereproduceerd, werd
gecomponeerd tussen 1804 en 1808. Deze symfonie is een van de
meest populaire en uitgevoerde composities in de klassieke muziek.
Het bestaat uit vier delen: het begint met een sonate allegro en
eindigt met een ononderbroken scherzo, bestaande uit de laatste
twee delen. Sinds de première in het ‘Theater An der Wien’ in Wenen op 22 december 1808, gedirigeerd
door de componist zelf, verwierf het werk een grandioos prestige, dat nog steeds voortduurt.
Deze klassieke muziek werd geboren als een vorm van een breuk ten opzichte van de strenge regels van
de barokmuziek die werden gekenmerkt door de horizontale structuur waar verschillende melodieën
werden overspeeld op hetzelfde moment. Het contrasteert met de vorige periode door minder zware
composities en door slechts één hoofdmelodie te hebben, die alle instrumenten leidde. Dit zorgt ervoor
dat hetzelfde ritme wordt bewaard in een opeenvolging van verticaal gestructureerde akkoorden
genaamd homofonie.
Eigenlijk zou een uitgave zoals deze postzegel, passen in onze rubriek ‘Hoe langer, hoe….’ We hebben
in onze Nieuwsbrief meerdere postzegels beschreven, uitgevoerd in hout, zilver, goud, chocolade,
borduurwerk en noemt u het allemaal maar op, maar een postzegel in de vorm van een
grammofoonplaat……..????
In het hart van de ‘plaat’, is een ronde postzegel aangebracht, die via de perforaties uitgenomen kan
worden en gebruikt kan worden op een poststuk. Of dit veel zal gebeuren?? Bijzonder is het in ieder
geval wel.
(Willem-Alexander Arnhemer – 201110)

Bondsbureau
Bezoeken aan het bondsbureau zijn uitsluitend mogelijk na voorafgaande afspraak
(tel. 030 3075469, e-mail info@knbf.nl). In het bondsbureau kunt u, na overleg,
ook 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 ). e-mail info@knbf.nl
Het Bondsbureau is gesloten van maandag 21 december tot maandag 6 januari 2021. De
Bondsbibliotheek is woensdag 23 december geopend op afspraak en daarna gesloten tot woensdag 8
januari 2021.
©KNBF
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Fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021:

Voor u allen, trouwe lezers, onze
beste wensen voor Geweldige
Kerstdagen en een Gelukkig en
bovenal Gezond 2021

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.
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

Filatelistische aandacht voor: Sir Isaac Newton (3)
Na zijn benoeming in 1669 tot hoogleraar kwam er voor hem meer ruimte om zich te wijden aan
wetenschappelijk onderzoek. In de loop van de jaren na 1670 richt Isaac Newton zich op de klassieken
en wordt een overtuigd aanhanger en promotor van het arianisme (ontstaan onder invloed van de
Verlichting). Hij stelde als wetenschapper dat wetenschappelijke uitspraken in het algemeen slechts
hypothesen zijn, die “waar zijn tot het tegendeel blijkt”. Zijn kritische houding is kenmerkend voor het
newtoniaanse wereldbeeld dat merkbare invloed heeft gehad op het Europa van de zeventiende eeuw.
Hij speelde tevens een centrale rol in ontwikkelingen van de wetenschap. Na zijn presentatie van de
door hem geconstrueerde spiegeltelescoop aan het bestuur van de Royal Society werd hij in 1672 lid
van dit bijzondere gezelschap. Zijn leven en werk als wetenschapper en onderzoeker veranderde
drastisch toen hij in 1689 zitting nam in het bestuur van de Universiteit van Cambridge en daardoor
meer inhoud en sturing kon geven aan de nieuwe processen. Door de nieuwe functie kreeg hij door
zijn regelmatige verblijf in Londen meer contacten met andere wetenschappers, zoals met de filosoof
Locke en zijn belangrijkste ‘tegenspeler’ en wiskundige Christiaan Huygens. In 1696 volgde een
benoeming als toezichthouder bij de Britse Munt en in 1699 werd hij zelfs aangesteld als directeur
(Master of the Mint). Ook werd hij in 1699 aangenomen als lid van de Academie Parijs. In dat jaar
betrok hij een woning in Londen vanwege zijn werkzaamheden voor de Britse Munt. (Wordt
vervolgd).
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(Jan M. Broeders, nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl Versie 201114)

Bondsbibliotheek:
De KNBF bibliotheek is een van de grootste filatelistische bibliotheken van Europa. Een aantal
geïnspireerde verzamelaars helpt als vrijwilliger om de bieb draaiende te houden. Groeperen, uitzoeken
van schenkingen navraag doen naar nieuwe uitgiften is een deel van hun taak.
Een officiële bibliothecaris ter versterking van het huidige team staat nog op het
wensenlijstje. Kandidaten kunnen voor nadere informatie terecht bij: E info@knbf.nl
of T 030-3075469.
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Bezoek aan het bondsbureau en bibliotheek - In verband met de huidige COVID-19 situatie is een
bezoek aan het bondsbureau en/of de KNBF bibliotheek uitsluitend mogelijk op afspraak: Mailadres:
info@knbf.nl of telefoon 030-3075469.
Mochten de richtlijnen van RIVM en/of overheid veranderen, dan zal de KNBF deze uiteraard volgen.
Het Bondsbureau is gesloten van maandag 21 december tot maandag 6 januari 2021. De
Bondsbibliotheek is woensdag 23 december geopend op afspraak en daarna gesloten tot woensdag 8
januari 2021
.

Ondanks de corona-problematiek is de Bondsbibliotheek te bezoeken, met mondkapje, na afspraak.
Tot nader order maximaal twee bezoekers per dagdeel.
We krijgen steeds weer nieuwe aanwinsten. Nieuw in de bibliotheek:
• Julemaerker Norden 856 pag. 2012 Nordic Christmas seal catalogu
• Aanvullingen Julemaerker Norden 152 pag. 2017
Door een schenking verkregen:
• Diverse boeken Paolo Vollmeier met betrekking tot de Postgeschiedenis van Italië, waaronder
Venetië, Lombardije, Milaan en vele andere.
De doublettenlijst is aanzienlijk aangevuld. Deze lijst is op te vragen via bibliotheek@knbf.nl. Voor
deze lijst geldt wie het eerst komt het eerst maalt. Na bevestiging en betaling zenden wij dan de boeken
aan u toe. Een bezoek brengen aan onze bibliotheek is natuurlijk ook een optie dan ziet u ook meteen
onze nieuwste aanwinsten.
Medewerkers KNBF-bibliotheek wensen u een voorspoedig, maar vooral gezond 2021!
met vriendelijke groet
(Wim Tukker - medewerker KNBF-bieb)

Vertrek Pilgrims uit Leiden
400 jaar geleden, op 21 november 1620, kwam het schip ‘de Mayflower’ aan in de baai Cape Cod in
de VS, met ruim 100 Pilgrims aan boord. De helft van deze Pilgrims was afkomstig uit Leiden. De
Leidse (hobby) postzegelontwerper Frans Hemelop heeft over dit
feit een postzegel ontworpen. Over de aankomst van de Pilgrims in
Leiden in 1609 ontwierp hij al eerder een zegel.
Wat vooraf ging
In februari 1609 arriveerden in Leiden ruim 100 Engelse
geloofsvluchtelingen, die in hun eigen land onderdrukt werden.
Later werden deze vluchtelingen de Pilgrim Fathers genoemd. Na
11 jaar in Leiden gebivakkeerd te hebben, vertrok in 1620 een aantal
van deze Pilgrims naar Amerika.
Over de Leidse periode (1609 – 1620) ontwierp Frans Hemelop in 2009 onderstaande postzegel.

Wat staat er op de nieuwe zegel
De ontwerper zocht een manier om de verbinding weer te geven tussen het land van herkomst GrootBrittannië, het tussenstation in Nederland (Leiden) en de eindbestemming in Amerika.

©KNBF

www.knbf.nl

Pagina 11

Daarom staan van rechtsonder naar linksboven de vlaggen van deze
drie landen afgebeeld.
Rechtsboven laat de postzegel het traditioneel gekleed echtpaar en
het schip (de Mayflower) zien die ook op de zegel van 2009 stonden.
Tenslotte zien we het jaar van aankomst 1620 en de afbeeldingen
van de indianen Massasoit en Squanto op de postzegel staan, die een
belangrijke rol speelden in de beginperiode. Massasoit was het
hoofd van de Wampanoag-indianenstam. Zij leerden de Pilgrims
jagen en gewassen verbouwen. De indiaan Squanto sprak Engels en
fungeerde als tolk. Engeland gaf in 1999 een postzegel uit van Squanto. Ook van de aankomst van de
Pilgrims in de VS is er een zegel.
Squanto

aankomst Pilgrims in VS

De Pilgrims stichtten in 1620 de kolonie Plymouth en waren zodoende de Leidse oorsprong van de
Verenigde Staten, van wie 9 Amerikaanse presidenten afstammen, waaronder Bush en Obama.
Het nieuwe velletje uit 2020 en een gelegenheidsenvelop werden uitgegeven op 21 november 2020.
Meer over deze persoonlijke postzegels kunt u vinden op: https://hemelop.nl
Het velletje uit 2009 is ook nog steeds leverbaar.
(Willem Hoogendoorn – 201121).

Luitpold, Prinzregent van Bayern:
Vandaag zou een lid van het koningshuis zich niet populair maken als hij of zij zich in jachtkostuum
zou laten afbeelden. Sterker nog, luid protest zou het gevolg zijn. Anders was dat zo’n honderd jaar
geleden. Op de zegel ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag, staat Prinzregent
Luitpold pontificaal afgebeeld met fraaie jagershoed. Ten minste op foto’s uit
die tijd, waar de Prinzregent op jacht is,
draagt hij hetzelfde soort hoed als afgebeeld
op de postzegels met hoge waarden van de
serie 76 t/m 91 (Michel). Op de lagere
waarden van deze serie draagt de prins geen
hoed.
Luitpold Karel Jozef Willem (1821-1912
was de derde zoon van koning Lodewijk I
van Beieren en diens echtgenote Theresia van SaksenHildburghausen, en trad van 10 juni 1886 tot 12 december 1912 op
als prins-regent van het Koninkrijk Beieren.
Op 10 juni 1886 nam Luitpold op advies van een aantal ministers de
regering over van zijn neef, de excentrieke, zelfs vermeend
krankzinnige, koning Lodewijk II. Na diens plotselinge dood nam
hij de honneurs waar voor de nieuwe troonopvolger, zijn andere neef, de eveneens excentrieke Otto I.
Dit alles werd hem aanvankelijk door de Beierse bevolking zeer kwalijk genomen. Men begreep niet
waarom de populaire koning Lodewijk II het veld had moeten ruimen en men vermoedde dat Luitpold
zijn persoonlijke ambities nastreefde. Deze visie werd gedeeld door de Oostenrijkse keizerin Elisabeth,
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die als keizerin Sissi beter bekend is, een nicht van Luitpold, en een achternicht van Lodewijk II. Zij
weigerde ieder contact met Luitpold en kreeg over dit standpunt zelfs een conflict met haar moeder,
hertogin Ludovika van Beieren en haar broer Karel Theodoor. Luitpold was zeer constitutioneel en
verzette zich niet tegen de constitutionele hervormingen die onder zijn
bewind werden doorgevoerd. Het ingevoerde algemeen kiesrecht dat
onder zijn bewind tot stand kwam en de kieswethervorming van 1906
- waardoor de sociaaldemocraten konden toetreden tot de regering maakten hem zeer populair. München maakte onder zijn bewind een
periode van bloei door. Na Luitpolds dood in 1912 volgde zijn zoon
Lodewijk hem op als prins-regent. In 1913 kroonde Lodewijk zichzelf
als Lodewijk III tot koning. Otto behield zijn koningstitel tot zijn dood
in 1916.
Het portret voor de afbeelding – in Jugendstil - op de
postzegel was geschilderd door de beroemde schilder August von
Kaulbach. Doordat de technische uitvoering van de typografie van het Bayerische Büro des
Kriegsministeriums niet tevredenstellend was, werd er aan de afbeelding in de verschillende oplagen
veranderd, waardoor de zegel bekend is als type I, type II en type III. Mede hierdoor is er een behoorlijk
prijsverschil tussen zegels van de verschillende typen. Een complete set van type I staat als duurste
vermeld in de Michel. Als topprijs werd de 2 Mark type 1, postfris en van uitstekende kwaliteit, in 2011
voor € 500,00 verkocht. Niet onaardig, best leuk als u er een paar van in uw stockboek heeft, maar niet
overweldigend.
(Frans Haverschmidt – 151112 - bron Michel – DBZ)

Kerstverhaal over 3 generaties; oma Anna, moeder Maria en kindje Jezus
De Leidse hobby-postzegelontwerper Frans Hemelop heeft al 10 postzegels van Leidse hofjes
ontworpen. De eerste was van het Sint Annahofje, het enige Leidse hofje waar ook een kapel in staat.
Deze kapel is op de postzegel te zien. Bijzonder aan de kapel is
dat het interieur de beeldenstorm van 1566 heeft overleefd
waardoor er een origineel altaar uit de 15e eeuw in te zien is. Het
is één van de mooiste hofjes van Leiden. Ik ben niet katholiek
opgevoed, dus ik vroeg me af: wie was Sint Anna?
Op internet kwam ik erachter dat St. Anna de moeder van Maria
was, en dus de oma van Jezus. Vervolgens vroeg ik me af: ‘Is er
in de filatelie iets te vinden over deze 3 generaties op één
postzegel?’ Op mijn zoekvraag verschenen tot mijn verrassing de
Nederlandse zomerzegels 1971.

Om eerlijk te zijn had ik deze postzegels nog nooit echt goed bestudeerd. Op de postzegel van 25+10
cent blijkt een beeld van het Rijksmuseum Amsterdam te staan, waar St. Anna en haar man Joachim op
staan.
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Bingo dacht ik: de opa van Jezus heette dus Joachim. Maar dat was nog
niet alles. Het beeld van de zegel van 45+20 blijkt te staan in het
Bonnefanten museum in Maastricht. Het beeld heet: Anna te Drieën. En
wat is Anna te Drieën? Anna te Drieën is een voorstelling uit de
christelijke iconografie van de heilige Anna met haar dochter Maria en
haar kleinkind Jezus. Dus: 3 generaties. Mijn dag kon niet meer stuk toen
ik daar een mooie maximumkaart over vond.
Niet vergeten om na dit mooie verhaal ook nog even op de site van de
hofjes postzegels te kijken: https://hemelop.nl/de-zegels/leidsche-hofjes/
En voor een leuke hofjeswandeling, mail naar:
willem.hogendoorn@hccnet.nl
(Willem Hogendoorn – 201202)

uw reacties
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 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
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Van de heer Douwe Slot ontvingen wij de volgende vraag:
Redactie,
Bestaat er een catalogus of lijst met postzegels die door landen zijn uitgegeven die passen in het thema
NAVO?
Douwe Slot

Op deze vraag kregen wij het volgende antwoord van de heer Albert Haan:
Bij Michel kun je een persoonlijke catalogus verkrijgen (bestellen) naar de wensen die je wil.
Geef aan Michel door: “ik wil een catalogus met alles wat met NAVO te maken heeft” en ze maken
deze.
Kosten worden per bladzijde verrekend.

Van de heer Theo Smits ontvingen wij onderstaand antwoord op de vraag van de heer Douwe Slot:
Op de vraag van Douwe Slot in de KNBF Nieuwsbrief van november 2020 heb ik een snelle google
zoekslag gedaan en kom in ieder geval de volgende mogelijk relevante dingen tegen:
https://vn-ve.eu/6-navo-catalogus-1949-2016 Bied een catalogus van NAVO-zegels aan in pdf vorm.
Ook via https://www.freestampcatalogue.nl/postzegels/geschiedenis/navo/sort-by/sku/sortdirection/asc en https://www.postbeeld.nl/postzegels/geschiedenis/navo is het mogelijk om postzegels
met het thema NAVO bij elkaar te zien.
Of deze lijsten compleet zijn weet ik niet, maar het lijkt een goed begin. Tenslotte hebben ook oudere
uitgaven van de Michel Europa-catalogi een sectie over NAVO-zegels, maar tegenwoordig bevat die
geen sectie over de NAVO meer. Zo heb ik nog een catalogus van 2007 maar die beeldt alleen de
NAVO-zegels af tot en met 1989 dus die zijn waarschijnlijk in ieder geval niet compleet.
Hopelijk kan de heer Slot hiermee verder.
Met vriendelijke groeten,
Theo Smits

Van de heer Peter Janssen uit Enschede kregen wij de volgende vraag:
Ik ben lid van de Enschedese Philatelisten Vereniging.
Voor mijn gespecialiseerde verzameling van het Deutsches Reich ben ik al vele jaren op zoek naar:
Michel 3 = 1872 mit kleinem Brustschild gestempeld in het eerste halfjaar 1875.
Dit is de zogenoemde Aufbrauchperiode waarbij de Groschenwaarden werden gebruikt als Pfennige
waarden. Is er een mogelijkheid dit te vragen in de nieuwsbrief KNBF?
Hartelijk dank voor de aandacht en vriendelijke groet,
Peter Janssen, Enschede
Van de heer Cees Pijpers uit Oosterhout kregen we de volgende vraag:
Gezocht:
Postzegel BRD 2019, no 3464 (Zwingli) gestempeld. Ook andere gestempelde zegels
BRD 2019 gevraagd.
Cees Pijpers 0162 432738 – ceespijpers@casema.nl
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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, ook dan stuurt u dan s.v.p. een berichtje
aan redactienieuwsbrief@knbf.nl
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