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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 

 

Helaas, de Nieuwsbrief  van augustus heeft u gemist. Oorzaak: ziekhuisopname van de redacteur en dus 

de ‘redactie’ volledig ontregeld. Maar we zijn terug en daardoor, is het septembernummer dat nu voor 

u ligt het laatste verschenen nummer. 

Maar…….u ziet hoe kwetsbaar een redactie is…….wij zoeken daarom iemand die de redactie van de 

KNBF Nieuwbrief kan en wil overnemen en/of versterken.  Leuk werk, steeds leuke reacties, maar de 

Nieuwsbrief moet wel elke maand verschijnen. Iets voor u????  Meldt u aan via info@knbf.nl  

 

 
 

 

 
In deze Nieuwsbrief o.m.:  
 

Pag. 1,2:  Apotheker in Ned. Indië – Ton van der Meij 

Pag. 3:   Postex – Bondsbureau - Nieuwsbrief 

Pag. 4:  Michel Alpenländer – Henk P. Burgman  / Hertogpost 

Pag. 5,6: Werkhonden Ver. Naties – Anna C. van der Maade 

Pag. 8:  Optische en visuele illusies – Jan M. Broeders 

Pag. 9,10,11: Filatelistische Curiosa – Sjoerd Bangma  

Pag. 11,12: Censuur op Nederlandse Brieven – Nico Bader 

Pag. 14: Afrikaanse filatelie  

 
 
 

Apotheker in Nederlands-Indië 1948  
 
In juni 1948 zat Apotheker Vinkenborg in zijn nogal bekrompen stulpje plantjes te determineren. Hij 

kreeg net een slordige 1000 gulden voor zijn tuin. 

“Mijn kast is vol, onder het bed staat het vol met schoenen, onder de wastafel de prullenmand en een 

hutkoffer, 1 tafel en 2 stoelen en de ruimte is verbruikt. Ik had wat filtreerpapier meegenomen en die 

gebruik ik nu voor het drogen. Dat moet op de tafel gebeuren. Nu ik  zit te schrijven ligt alles op de 

grond”. 

J. Vinkenborg was militair apotheek 1e klas in het troepenonderdeel hoofdkantoor MGD te Batavia. 

Blijkbaar was hij ook belast met splitsen, keuren en transporteren van een miljoenen voorraad 

medicijnen. “Tot nu toe heb ik al 11 wagens naar Bandoeng gestuurd elk met 8 ton geneesmiddelen”. 
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Hij verzendt de LP enveloppe vanuit Veldpost Batavia 8 verzonden 12 VII 1948 (BU NM1-463 IND1 

Lbd1) aan Prof. dr. O.F. Uffelie (1906 - 1992) Hoogleraar Galenische farmacie. Wetenschapper 

werkwijze geneesmiddelen. 

 

 

. 

       
 

 

 
Professor Uffelie                                          LP brief van Vinkenborg                                 Verzonden 12 VII 1948 

 

Verder klaagt hij over het tekort aan Apothekers: “De situatie schijnt zo te zijn, dat Nederland ca.8 

apothekers moet leveren aan Indië, er is hier een groot tekort aan”  

“Zolang dit tekort blijft zal ik voorlopig niet naar Nederland mogen terugkeren”. 

“Voor vandaag stop”. (De Lp enveloppe was volgeschreven). 

“Hart. Groeten ook van Heleen”. 

 
Bronnen: Eigen verzameling, Internet Catalogus Professorum. 

Met dank aan mijn neef Apotheker Wouter van der Geest te Groesbeek voor de uitleg. 

 

(Ton van der Meij.  -   (v/h A.A. van der Meij-veilingen BV)  

 
Derde cryptopostzegel uit Oostenrijk 
 
Op het gebied van cryptozegels is de Oostenrijkse Post een pionier, want in 2019 was Post.at  het 

eerste postbedrijf ter wereld dat blockchaintechnologie gebruikte voor postzegels. Op 21 juni 2021 

werd de derde cryptozegel uitgegeven.  

De cryptozegels zijn verbonden met het Ethereum-blockchain. De fysieke postzegels dragen een 

geheime code. Je krast het vrij aan en activeert daarmee de digitale tegenhanger in de blockchain. 

Cryptomunten  kunnen worden geruild en verkocht. 

Het motief van de cryptozegel in 2021 zal een walvis zijn. Net als zijn voorgangers, de honingdief, 

lama, panda, doge en gouden eenhoorn, is het een dier 

uit de cryptowereld. Mensen die grote hoeveelheden 

crypto-activa bezitten, worden walvissen genoemd 

omdat hun acties hoge golven veroorzaken op de 

financiële markten. 

 

De nieuwe cryptozegel van Austrian Post kost € 9,90. 

De zegel heeft een formaat van 43 bij 53 millimeter. Het 

ontwerp is van David Gruber. De productie in offsetdruk 

en zeefdruk werd uitgevoerd bij Variuscard GmbH in Wenen. Een oplage van 100.000 postzegels is 

gedrukt in blokken van 1 stuk. 

 

https://www.briefmarkenspiegel.de/2020/12/25/erstmals-mit-matrixcode-digitaler-wandel/
https://www.briefmarkenspiegel.de/2021/03/01/briefmarke-des-monats-singvogel-mit-martialischem-namen/
https://www.briefmarkenspiegel.de/2020/09/01/briefmarke-des-monats-september/
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De crypto-zegel bestaat aan de ene kant bestaat het uit een fysieke zegel. Het kan worden verwijderd / 

uitgenomen uit het zegelblok langs de geperforeerde lijn en kan normaal, als postzegel, worden gebruikt. 

Bovendien bestaat de Crypto-zegel als een digitale zegel in de Ethereum-blockchain. Naast de 

conventionele stempel zit er een kraslaag op het postzegelblokje.  Daaronder staan gegevens, het adres 

en de privésleutel. Daarmee  kunt u een virtuele portemonnee openen. Hierin is de digitale crypto zegel 

te vinden. 

Blockchain is een vorm van gedecentraliseerde gegevensopslag. De gegevens worden niet opgeslagen 

in één datacenter, maar gedistribueerd naar veel verschillende computers. Via een 

beveiligingsmechanisme kunnen voltooide transacties niet achteraf worden gemanipuleerd. Met de QR-

code (Quick Response Code) op de zegel gedrukt, kan de digitale cryptozegel worden bekeken in de 

Ethereum-blockchain en kan deze worden overgedragen aan andere gebruikers. 

 

 

 

POSTEX 2021 gaat door !  
Op 15 en 16 oktober 2021 in Omnisport in Apeldoorn. De 

tentoonstelling is open voor alle categorieën behalve 

categorie 1 .De prijs per kaders is 7.50 euro. Inhangen op 

donderdag 14 oktober en uithalen zaterdag na afloop om 

17.00 uur. Voor alle vragen kunt u terecht bij Leen 

Louwerse coro65al@kpnmail.nl of Ben Mol (b.mol76@upcmail.nl.) 

 
 
Bondsbureau  
 

Het Bondsbureau heeft vanaf 1 september gewijzigde openingstijden. Maandag en vrijdag van 9.30 

uur tot 13.00 uur en woensdag van 9.30 uur tot 16.00 uur. Vergaderingen zijn weer mogelijk. 

Momenteel wordt het pand voorzien van airco en ventilatie. Voor verenigingen die 

hun bijeenkomsten willen houden op het Bondsbureau is dit in een aangenaam 

klimaat. Wel moet voorlopig de 1,5 meter regeling in acht worden genomen. Voor 

informatie kijkt u op www.rijksoverheid.nl 

De bibliotheek is geopend op woensdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Graag van 

te voren bellen om een afspraak te maken. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn 

telefonisch te bereiken op 030 3075469 of via de mail knbf@knbf.nl  of 

info@knbf.nl  

 

 
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 voor 

anderen  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 

 

https://www.briefmarkenspiegel.de/2018/12/03/briefmarke-des-monats-beliebte-helden-des-kinderfernsehens/
https://www.briefmarkenspiegel.de/2012/11/29/betrug-mit-packstationen/
mailto:coro65al@kpnmail.nl
mailto:b.mol76@upcmail.nl
mailto:knbf@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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Boekbespreking:  
 
Titel: Michel - Alpenländer 2021 

 
Het eerste Europa deel is alweer een tijdje onder ons en verschilt niet veel van de uitgave van 2020. In 

dit eerste deel vinden we, de post-, port-dienst en Automaatzegels van de drie Alpenlanden; 

Liechtenstein, Oostenrijk en Zwitserland plus, zoals gewoonlijk, de diverse uitgaven van de VN 

kantoren in Geneve en Wenen. Natuurlijk vinden we ook de lokaal- en privézegels, of moet ik zeggen 

de persoonlijke zegels, evenals de zegels voor postkantoren (Oostenrijk) in het buitenland terug. 

Voorafgaand aan het catalogus gedeelte vinden we een redelijk uitgebreide handleiding met veel 

informatie en een overzicht van gebruikte afkortingen. Het geheel blijft in de bekende Michel stijl 

opgezet met twee prijskolommen voor * = Ongebruikt tot 1945, daarna 

** = Postfris en  = Gebruikt. Zoals we gewend zijn geeft ook dit deel 

ons alle informatie die de doorsnee verzamelaar van de hierin 

opgenomen landen en gebieden nodig heeft om zijn verzameling te 

bewerken en bij te houden. Daar waar nodig worden type-, watermerk- 

en tandingverschillen vermeld. 

Uiteraard is het geheel weer onder de loep genomen en zijn er, 

minimale, redactionele aanpassingen doorgevoerd. De prijzen zijn 

vanzelfsprekend bijgesteld naar de huidige marktsituatie. Bij 

Zwitserland zijn nu de oplage gegevens aangepast en de Oostenrijkse 

koerier-zegels van Katschberg en Zell am See zijn opnieuw bewerkt. 

Tevens zijn er bij Oostenrijk een aantal nieuw ontdekte varianten 

opgenomen.  

Verder is er geen schokkend nieuws te vermelden. Natuurlijk zijn alle 

nieuwe uitgaven tot eind 2020 opgenomen en de diverse jaartabellen 

en overzichten met blokken en boekjes evenals de overzichten met 

langlopende zegels zijn ook dit keer gewoon aanwezig. 

Een opvallende verschijning is dat op de voorzijde van de al verschenen delen minimaal één postzegel 

is afgebeeld die Corona c.q. Covid-19 gerelateerd is. Ik ben benieuwd of er dit, of volgend, jaar een 

thematische catalogus zal verschijnen gerelateerd aan dit onderwerp. 

De harde kaft is gelukkig gebleven en met 772 bladzijden, met 8600 scherpe, meest, kleuren 

afbeeldingen en 38.500 prijsnoteringen is dit weer een solide publicatie geworden. 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 772 - Illustraties: Kleur - 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-351-6 - Uitgever: Schwaneberger Verlag 

GMBH - Prijs: € 52,00 Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag 

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

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

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

 

Hertogpost 2021: 
 
De organisatie heeft de draad weer opgepakt en is bezig met voorbereidingen voor de aanstaande FEPA 

postzegeltentoonstelling & handelarenshow HERTOGPOST 2021 in ’s-Hertogenbosch. 

Dit alles gezien de verwachte verruiming van een groot aantal coronamaatregelen en de geplaatste 

inentingen tegen corona. We zijn optimistisch van aard en positief gestemd.  

Hopen dat alles door kan gaan dit najaar op 16 t/m 18 december aanstaande in de Brabanthallen. 

In nauw overleg met de Brabanthallen en de GGD worden er tegen die tijd corona voorzorgsmaatregelen 

getroffen zodat we iedereen kunnen verwelkomen. 

Een ding is in ieder geval zeker, we hebben genoeg ruimte, de verlichting is er opperbest, alles is 

gelijkvloers en een ruime parkeergelegenheid is voorhanden. 

Er zal een gratis touringcar rijden voor bezoekers van HERTOGPOST, drie dagen lang van het centraal 

station ’s-Hertogenbosch naar de Brabanthallen en terug. 

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
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Noteer in uw agenda. 16 – 17 – 18 december 2021 - HERTOGPOST 2021 – Brabanthallen ’s-

Hertogenbosch.  

• Nationale postzegeltentoonstelling 

• Internationale handelarenshow 

• KNBF – Jo Toussaint Toernooi 

• Expositie & lezingen Holocaust WOII 

• Herwonnen Vrijheid 1940-1945 

• Bijzondere schatkamer Hertogpost 

• Diverse jeugdactiviteiten 

 

Exposeren op Hertogpost 2021?  Interesse in een stand?  

Neem contact op:  
info@hertogpost-event.nl   - www.hertogpost-event.nl  

  

HERTOGPOST 2021 Openingstijden publiek  

Donderdag 16 december 2021 10:00u – 17:00u  

Vrijdag 17 december 2021 10:00u – 17:00u  

Zaterdag 18 december 2021 10:00u – 16:00u 

 

Werkhonden assisteren bij acties Verenigde Naties: 
 
De UNPA (United Nations Postal Administration)  heeft op 7 april 2011 een herdenking velletje 

uitgegeven ter ere van de ‘Working Dogs of the United Nations’, de werkhonden van de verenigde 

Naties. Op het velletje van US$ 0,98 zijn 10 zegels opgenomen met het UN embleem en het jaartal 2011. 

Op de bijbehorende tabs zijn foto’s geplaatst van de United Nations Security Dogs en hun begeleiders 

in New York, Geneve en Wenen, de plaatsen waar de hoofdkwartieren van de VN zijn. 

De hondeneenheid van de 

VN zijn een onderdeel van 

de United Nations Securite 

and Safety Services, 

opgericht in New York in 

2004, in Geneve in 2008 en 

in Wenen in 2011. De 

honden komen van over de 

hele wereld en hebben 

bijzondere karakters en 

talenten. In New York 

gebruikt de hondenbrigade 

Labradors, in Geneve 

vooral Duits Herders en in 

Wenen Mechelse Herders. 

De honden komen elke dag 

naar hun werk met hun 

begeleiders om de VN 

personeelsleden, de 

gedelegeerden en de 

bezoekers in en om de VN gebouwen te beveiligen. Voordat de honden bij de brigade worden ingedeeld, 

moeten ze een serie tests ondergaan, uitgevoerd door de afdeling Veiligheid van de VN en de landelijke 

politie. De begeleiders en hun viervoetige partners moeten een groot aantal trainingssituaties doorlopen, 

inclusief gehoorzaamheidstrainingen, gebouwenonderzoek, speuren en basale eerste hulp, voordat de 

begeleiders hun certificaat krijgen.   

mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.hertogpost-event.nl/
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Het is niet de eerste keer dat werkende honden een ereplaatsje krijgen op een postzegel. In Nederland 

en Ierland bijvoorbeeld is de blindengeleidehond, eigenlijk dus ook een werkhond, al eens afgebeeld. 

Honden worden in een heel breed veld ingezet. Niet alleen als blindengeleider, begeleider van mensen 

met hoorstoornissen, epilepsie of diabetes, maar ook voor het 

verrichten van talloze 

handelingen voor gehandicapten 

en als begeleider van  ouderen in 

verzorgings- en verpleeghuizen, 

verstandelijk gehandicapten in 

vervangende woonvormen en 

kinderen met 

opvoedingsproblemen en 

bijvoorbeeld kinderen met het downsyndroom, of kinderen met een 

autisme spectrum stoornis, met motorische of spraakachterstand of 

gedragsproblemen. In 2008 is KNGF (Koninklijk Nederlands 

Geleidehonden Fonds) een proef gestart met een drietal honden die 

autistische kinderen moesten begeleiden. Evaluatie van dat project bewees dat dit experiment een groot 

succes was met als gevolg dat het steeds meer wordt toegepast. Een begeleidingshond wordt 

bijvoorbeeld bijgebracht hoe hij zijn ‘baasje’ veilig door het verkeer of over de markt laat rondwandelen, 

waarbij allerlei situaties  met fietsers, auto’s en andere mensen de situatie bepalen. De hond mag niet in 

paniek raken en altijd zijn baasje begeleiden en beschermen. Op 

een Engels postzegelvelletje zijn een aantal van de 

omstandigheden waaronder de hond zijn werk moet doen 

afgebeeld. Honden zijn niet alleen huishonden, werkhonden of 

waakhonden. Honden kunnen hulphond zijn die helpt bij het aan- 

en uitkleden, die lichtknoppen aan- en uitdoet, de telefoon oppakt, 

een kast of een deur opent en sluit, of geleidehond die zijn baasje 

veilig door het verkeer loodst, assistentiehond die als een 

hulphond helpt bij heel veel zaken die zijn baasje niet kan, 

therapiehond als ondersteuning bij mensen met lichamelijke of 

geestelijke problemen of begeleidingshond die bijvoorbeeld alarm slaat bij een gevaarlijke situatie. En 

het mooie van honden is dat ze dat elke dag opnieuw met veel liefde en volle inzet doen. En de praktische 
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hulp van de hond biedt de mensen met zo’n hulp een onafhankelijker en zelfstandiger leven met meer 

sociale contacten.  

(Anna C. van der Maade – 130524 - bron o.a. UNPA ) 

 

 

Olympia en boerderij - de nieuwe ‘JUNGE SAMMLER’ : 
 
De ‘JUNGE SAMMLER’ het blad voor de Duitse potzegeljeugd,  kwam in juli 2021 met twee 

hoofdonderwerpen. In een verwijzing naar de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio schrijft de 

‘JUNGE SAMMLER’ over filatelistische uitgiften bij  deze 

Olympische Spelen. Maar het herinnert ook aan de Duitse postzegel-

uitgiften bij de spelen in München in 1972. Verder ook een 

beschrijving van de speciale kenmerken van de oude Olympische 

Spelen. Heiner Schrop beschrijft in zijn bijdrage welke ondersteuning 

het DPhJ-forum kan bieden op het gebied van de Olympische Spelen. 

Het tweede hoofdthema werd gekozen in lijn met de nieuwe 

jeugdmerken met tractoren. Het artikel van Anja Stähler beschrijft in  

melk- en kaasproductie. Berichten over Duitse boerderijen, de 

domesticatie van landbouw-vee en tractoren tonen de diverse aspecten 

van de landbouw. Dit jaar zijn tractoren ook het hoofdonderwerp van 

de centrale evenementen op de ‘Tag der Jungen Briefmarkenfreunde’ 

in Hamburg en Salzwedel. 

Andere thema’s in dit ‘jeugdfilatelistenblad’ zijn o.a, de populaire 

Amerikaanse stripfiguur Bugs Bunny. Twee bijdragen van de China 

Working Group laten zien hoe belangrijk het kan zijn om naar details 

bij postzegels te kijken. Niet alleen Chinese verzamelaars vinden 

nuttige tips over het detecteren van valse postzegels. Er is ook informatie over de speciale tentoonstelling 

"Curious Communication" in het Museum voor Communicatie in Frankfurt. De serie voor nieuwe 

verzamelaars wordt voortgezet. Deze keer gaat het om de inkoop van materialen. ‘JUNGE SAMMLER’ 

quizzen, regionale pagina's en de tentoonstellingspagina ronden het boekje weer af. Veel bijdragen - 

zoals de ledencompetitie - nodigen uit tot deelname. Leden ontvangen het magazine per post en kunnen 

het magazine vooraf online lezen.  

Info: woehlert@dphj.de    -   https://www.dphj.de                      

Facebook: https://www.facebook.com/dphj.ev 

Instagram: https://www.instagram.com/dphj.ev 

Nieuwe website maandblad Filatelie: 
 
De (vernieuwde) website van het Maandblad Filatelie is online gegaan. U vindt de website op : 

www.maandbladfilatelie.nl 

 

 

 
 
 

mailto:woehlert@dphj.de
https://www.dphj.de/
https://www.facebook.com/dphj.ev
https://www.instagram.com/dphj.ev
http://www.maandbladfilatelie.nl/
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Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (2)     
 
Het lid zijn van een landelijke of plaatselijke postzegelvereniging heeft meerdere voordelen. Onder 

andere bij het up-to-date houden van de collecties en door de mogelijkheid om verenigingsavonden te 

bezoeken. In het algemeen ontvangen leden van postzegelverenigingen via een verenigingsblad en het 

landelijke blad Filatelie, actuele informatie over nieuwe postzegels en interessante artikelen over 

postzegels en poststukken.  

Eigenlijk zijn deze informatiebronnen onmisbaar voor verzamelaars. De keuze voor een bepaald thema 

is of wordt meestal bepaald door eerdere interesses voor een onderwerp, door stimulering vanuit de 

omgeving, door een andere hobby of door het werk. Ook surfen op internet geeft de inspiratie om meer 

over een bepaald onderwerp te weten te komen of om belangstelling te krijgen voor een te kiezen thema. 

Het zich aansluiten bij een vereniging voor thematisch verzamelen geeft natuurlijk direct unieke 

mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de nieuwtjes en van wetenswaardigheden. De rubrieken 

vraag en aanbod in postzegelbladen, het bezoeken van verenigingsbijeenkomsten en het snuffelen op 

nationale en internationale postzegelbeurzen, geven kansen om collecties uit te breiden. Het thematisch 

verzamelen van postzegels brengt diepgang in het betreffende onderwerp, is bij een juiste keuze in het 

algemeen betaalbaar en geeft ook uitdaging om zo compleet mogelijk te zijn.  

Bezoek eens een landelijke of plaatselijke postzegelexpositie voor een indruk over de vele 

mogelijkheden een postzegelcollectie op te starten in een thematische opstelling. De bekende 

postzegelhandelaren zullen de thematische verzamelaars zeker ten dienste zijn en kunnen met hun 

kennis en ervaring veel bijdragen aan de opbouw van postzegelcollecties. De afgebeelde postzegels 

behoren bij onderwerpen die regelmatig worden besproken in onze nieuwsbrief Optische Fenomenen. 

Van meerdere thema’s geeft de redactie regelmatig informatie over nieuwe zegels en publiceert 

achtergrondartikelen in een aantal kleinere postzegeltijdschriften. De lezers blijven daardoor op de 

hoogte van nieuwe uitgiften en maken kennis met de charme van thematisch verzamelen. Bij de uitgever 

van de nieuwsbrief zijn ook verschillende thematische postzegels te koop. Kijk op de website 

www.optischefenomenen.nl voor meer gegevens en bestelmogelijkheden of neem contact op met de 

redactie van de OF-nieuwsbrief. 

 

Jan M. Broeders, 210712 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optischefenomenen.nl/
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FILATELISTISCHE CURIOSA (19) 
 
Filatelistische lichtgewichten. 

De eerste figuur (Fig. 19-1) lijkt wel een als maximumkaart vermomd postwaardestuk, maar het is 

gewoon reclame van een postzegelhandel met een foto van een speciale enveloppe als basis. We zien  

 

 

 

dat direct als we de achterkant (Fig. 19-2) bekijken en de tekst lezen. Het is bovendien slap papier met 

lijmresten en het is dus blijkbaar ergens aan gehecht geweest, bijvoorbeeld aan een tijdschrift. De tekst 

vermeldt dat men zich kan abonneren op een serie bijzondere brieven met een munt als toevoeging. De 

in het vorige artikel (18) afgebeelde voorbeelden van deze uitvinding zijn dus geenszins een 

uitzondering. Het is ook niet van de laatste tijd, want gezien de gebruikte postcode van München dateert 

het stuk van vóór 1993. Grappig is de uitnodiging er een postzegel van 60 Pfennig op te plakken als je 

die (toevallig) bij de hand hebt. Als je niet frankeert kost dat de postzegelhandel weliswaar geld, maar 

dat vinden ze kennelijk geen probleem (en dat is het ook niet als je 10 Mark vraagt voor zo’n product).  

 

Fig. 19-1 
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Een luchtschip blijft zweven doordat het gevuld is met gas en dus kan men het met recht een lichtgewicht 

noemen. Filatelistisch materiaal met luchtschepen kan soms ook door gebrek aan gewicht omhoog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vallen. Een voorbeeld daarvan zien we van Noord-Korea. (Fig. 19-3) De altijd actieve filatelistische 

dienst van dit land was het niet ontgaan dat in 1931 een spraakmakende vlucht over de noordpool was 

Fig. 19-2 

Fig. 19-3 
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georganiseerd met de “Graf Zeppelin”. Een goede reden dus om dat in 1981 te herdenken, maar voor 

alle zekerheid werd het velletje al in 1980 te koop aangeboden ter gelegenheid van de “THIRD 

INTERNATIONAL STAMP FAIR ESSEN 1980”, zoals onderaan (in zwart) is gedrukt. Er bleven 

blijkbaar veel velletjes over, want enkele jaren later werd het opnieuw gepromoot en – met gouden 

overdruk - gekoppeld aan de “SALON DER PHILATELIE HAMBURG 1984 ZUM XIX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELTPOSTKONGRESS” (linksonder). Voor de échte verzamelaars van Zeppelinpost was deze 

uitgifte waarschijnlijk te (k)luchtig en hadden ze liever een betere. Nou, die zijn er wel. (Fig. 19-4) Zo 

kunnen we meteen zien waar de Noord-Koreanen al die stempels op hun velletje van hebben afgekeken. 

O ja, de noordpool ligt in een bevroren zee. De hoge bergen op het velletje passen misschien wel in het 

Noord-Koreaanse wereldbeeld, maar niet in het onze.  

(Sjoerd Bangma) 

 

Censuur op Nederlandse brieven  (6) 
 

Nederlandse censuur op Nederlandse brieven. Na de bevrijding van het zuiden van het land wordt op 15 

november 1944 een censuurkantoor geopend in Eindhoven. Het is werkzaam tot eind juli 1945.  

Na de bevrijding van de rest van Nederland, start op 18 juni 1945 een censuurkantoor in Amsterdam; 

het is operationeel tot eind 1945. In deze periode worden 1,5 miljoen postststukken gecensureerd door 

ca 300 medewerkers. De controle richtte zich op deviezensmokkel, economische acties schadelijk voor 

de wederopbouw, en zwarthandel. En er was een zwarte lijst van verdachte personen en instellingen; 

verdacht in  politieke en maatschappelijke zin en strijdig met de beginselen van de Geallieerden. 

 

Fig. 19-4 
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         Afb 1;  een brief naar Zwitserland van 13 september 1945. Nederlandse  censuurstempel en censuurstrook.  

 

   
                    Afb 2;  briefkaart naar Denemarken van 7 juli 1945.  Nederlandse en Engelse censuurstempel. 

 

 

 

ALLIED CENSORSHIP NETHERLANDS  (A.C.N.)  

Per 1 april 1946 werd het postverkeer van Nederland naar Duitsland weer vrijgegeven. Onder 

verantwoordelijkheid  van de Geallieerden werd dit postverkeer gecensureerd in Amsterdam. Deze 

censuur vond plaats van juni 1946 tot 15 november 1947. 

 

   
        Afbeelding 3; brief naar Duitsland van 28 october 1946.  Nederlandse  censuurstempel en censuurstrook. 
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              Afbeelding 4; postkaart naar Duitsland van 16 oktober 1947.  Nederlandse  censuurstempel. 

 

(Nico Bader – 210718) .  Meer informatie zie; Doorn, W.J. van (1975)  Enkele postale problemen in Nederland en 

Nederlands Indië na de bevrijding.  

 

 

Afrikaanse filatelie: 
 

Geconfronteerd met de uitdagingen door globalisering en de opkomst van een wereldwijde digitale 

economie, hebben acht Afrikaanse postdirecties (Burkina Faso, Centraal-

Afrikaanse Republiek, Republiek Congo, Ivoorkust, Mali, Marokko, 

Mauritanië en Senegal) hun krachten gebundeld om een digitaal platform te 

creëren dat internetfilatelisten via een wederzijds voordelig partnerschap een 

verkoopplatvorm op afstand biedt in de vorm van een ruime keuze van functies 

waarmee ze kunnen zoeken  online filatelistische producten bestellen en 

betalen (postzegels, blokken ...).  

Zo werd het Afrikaanse filatelistische centrum www.africaphilatelyshop.post  

ter gelegenheid van het 26e Congres van de Universele Postunie (UPU) dat in 

oktober 2016 in Istanbul, Turkije werd gehouden. Bij de bijeenkomst werd een 

gezamenlijke uitgave van een postzegel bekend gemaakt,  getiteld "African 

Philatelic Hub" waaraan vier Afrikaanse landen van de acht die zich bij het 

platform hebben aangesloten, deelnamen: Burkina Faso, Marokko, Mauritanië en Senegal.  

http://www.africaphilatelyshop.post/
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Later ondertekenden Benin, Burundi, Niger en Togo de overeenkomst om toe te treden tot de African 

Philatelic Hub, waardoor het aantal aangesloten Afrikaanse postexploitanten eind juni 2021 op 12 

kwam. De gehouden 27e  UPU-congres in Abidjan, Ivoorkust, oorspronkelijk gepland voor 2020 en 

uitgesteld tot augustus 2021, is een gelegenheid om de 5e  verjaardag van de Afrikaanse Filatelistische 

Hub te vieren.  

Daartoe gaf Barid Al-Maghrib een herdenkingspostzegel uit met de titel "African Philately". Deze 

postzegel is een aanvulling op de postzegel die in 2016 werd uitgegeven en verrijkt de thematische 

collectie postzegels die Barid Al-Maghrib wijdde aan post en telecommunicatie in het algemeen, 

Afrikaans in het bijzonder.   

 

Filavlog:  
 

Er is weer een nieuwe Filavlog. 

Hij is te bekijken via de volgende link      https://www.youtube.com/watch?v=Mdkqqv7JZ3g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=Mdkqqv7JZ3g
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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Van de heer Eddy Cox ontvingen wij onderstaande vraag:  

 

In bijlage afbeelding van 

brieven belast met 

strafport, met een 

gradatie van het 
strafport, A en C, vreemd 

? In het handboek 

Postgebühren Duitsland 

vind ik hierover geen 

aanwijzingen terug. 

Graag opname van de 

vraag in een volgende 

nieuwsbrief, mogelijk 

heeft iemand heeft iemand 

onder de lezers hier een 

verklaring voor. 

Met interesse uitkijkend, 

reeds dank voor opname, 

Vriendelijke groet 

Eddy Cox 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u (ook) 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  

 

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

