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Filatelistische aandacht voor: Droste-effect (1) 
 

Ontwerpers van reclame-uitingen en verpakkingen voor Droste cacao van het bedrijf  Droste hebben 

een verrassend visueel effect gecreëerd, dat wereldbekend is geworden als het Droste-effect. In dit 

visuele effect neemt men het verschijnsel waar dat een voorwerp of een scène telkens verkleind herhaald 

wordt op een afbeelding. Het bekendste voorbeeld uit de praktijk is het beeld dat je krijgt wanneer men 

voor en achter zich een spiegel heeft, waardoor men zijn beeld oneindig vaak en ver ziet. Door het 

perspectivische effect wordt het beeld dan steeds kleiner. Ook het visuele effect van een oneindige 

herhaling in beeldende kunst is vernoemd naar Droste en wordt ook Droste-effect genoemd. Op de 

cacaoblikken van Droste is een ouderwets uitziende verpleegster afgebeeld die een plateau vasthoudt 

met daarop hetzelfde cacaoblik, waarop dan weer dezelfde afbeelding staat en waarop dan ook weer 

hetzelfde staat, tot in het oneindige. Zo klein kunnen wij niet meer tekenen, maar dankzij 

computeranimaties is het mogelijk om ver in het oneindige te komen. In de litho 

“Prentententoonstelling” van de Nederlandse graficus Maurits C. Escher (1898-1972) is ook een Droste-

effect ontdekt en is door een wiskundige geanalyseerd en volledig ontrafeld. Met gebruik van 

geavanceerde wiskundige technieken stapte de wiskundige in het witte midden vlakje van de tekening 

en gaf er een fascinerende invulling aan. Daarmee kwam het Droste-effect dankzij het werk van M.C. 

Escher wereldwijd weer eens extra in de belangstelling. Ook ontwerpers van postzegels lieten zich 

inspireren door dit magisch fascinerend visuele effect. In de loop van jaren zijn er door 
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postadministraties zegels uitgegeven met het beroemde beeldeffect van herhaling. Een geweldige 

uitdaging voor postzegelverzamelaars om een verzameling postzegels met het Droste-effect of naar 

eigen keuze ook een vorm ervan op te zetten. Voor onze lezers alvast een aantal voorbeelden. (Wordt 

vervolgd). 
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( Jan M. Broeders, nieuwsbrief Optische Fenomenen, 210121 www.optischefenomenen.nl)  

 

 

Op Hoop van Zegels 110 jaar: 
 
Op 1 maart 2021 bestaat 'Op Hoop van Zegels' 110 jaar; de vereniging werd opgericht in 1911 in 

Haarlem. In normale tijden zou er een feestje gevierd zijn en leden en belangstellenden  zouden elkaar 

hebben ontmoet met een drankje en een hapje. Helaas, ook hier heeft Covid een streep getrokken door 

de feestelijkheden.   

Daarom heeft de vereniging besloten  in deze digitale bijlage van het verenigingsblad ‘Spaarnepost”  

(https://ohvz.nl ) leden en anderen die dit lezen mee te nemen op een ontdekkingsreis naar de digitale 

filatelie van dit moment. En we willen degenen die dat niet gewend zijn oproepen om te gaan 

experimenteren. Je kunt er uren, dagen, maanden mee van de straat zijn! 

Dit zal gaan gebeuren in zeven delen: 

• Deze inleiding met een korte geschiedenis van het internet 

• De websites van de KNBF en van internationale soortgenoten 

• De Nederland-filatelie op het wereldwijde web 

• Landenverzamelingen buiten Nederland: digitale mogelijkheden 

• Thematisch verzamelen: inspiratie opdoen via internet 

• Kopen en verkopen, veilingen en handelaren 

• Zelf digitaal verzamelen 

 

Wij hopen dat u dit stuk met zult lezen en dat u er veel nieuwe inspiratie uit zult halen voor onze 

prachtige hobby, die hiermee nog rijker wordt.  

 

Namens de redactie van de KNBF Nieuwsbrief feliciteren wij de Haarlemse Filatelistische Vereniging 

‘Op Hoop van Zegels’ van harte met het bereiken van deze mijlpaal.  

 

 
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 
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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 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.  
 
 
Boekbespreking: 
 

Titel: Hungary, 1919, Stamps & Forgeries. 

Includes Croatia and Fiume 1918, Czech 1919, Debrecen II and Kingdom Wheatsheaf 1920. 

 

Na zijn boeken die de vervalste opdrukken van Oekraïne, Armenië en de Balkan rond de 1e 

Wereldoorlog behandelden heeft Philip Clark Souers zich geworpen op de vervalsingen van de 

opdrukken op Hongaarse zegels tijdens de roerige tijden na afloop van de "Grote oorlog" eind 1918 tot 

in 1920. 

Na het verliezen van die oorlog viel de Dubbelmonarchie (Oostenrijk-Hongarije) in stukken uiteen. De 

eerste Hongaarse republiek ontstond in november 1918 en werd 

in maart 1919 alweer opgedoekt door de inval van door Moskou 

gestuurde communistische troepen. Hierna vielen de Roemenen 

de communisten aan en verdreven hen. Hierop reageerden weer 

de Westerse mogendheden en dwongen de Roemenen op hun 

beurt zich terug te trekken waarna admiraal Miklós Horthy nog 

vele jaren de lakens uitdeelde. De eerste republiek overdrukte de 

oude Hongaarse zegels en gaven al snel aangepaste postzegels uit. 

De Communisten gaven niet alleen een iconische serie uit maar 

ook zij overdrukten diverse Hongaarse zegels. Verschillende 

gebieden die in het oude Hongarije lagen zijn, meestal een korte 

periode, bezet geweest zoals Arad (Serven en Fransen), Baranya 

(Serven), Banat- Bacska (14 dagen onafhankelijk daarna 

Servische bezetting), Debrecen (Roemenen) en ga zo maar door. 

In al deze gebieden werden de nog aanwezige "Magyar Kir. 

Posta" zegels met eigen teksten, figuren en symbolen overdrukt. 

Ook in streken en gebieden die door Tsjechoslowakije, 

Joegoslavië/ Kroatië en Fiume werden gevormd zijn opdruk zegels uitgegeven. Veel van deze 

overdrukken zijn vervalst. Op zijn eigen, onnavolgbare manier, bespreekt en toont Clark vele, vele 

vervalsingen. Hij bespreekt ze niet alleen maar laat ook door middel van vele uitvergrotingen de 

verschillen tussen de diverse vervalsingen en echte opdrukken zien. Tevens geeft hij tips hoe je met 

"Power Point" vervalsingen kunt vinden en herkennen. Het boek opent met een klein historisch overzicht 

van de gebeurtenissen in die hij chronologisch en per gebied aan de gang en toont per zegel details van 

de echte en de vervalste opdrukken. Tevens gaat hij per gebied ook nog iets dieper in de korte  

geschiedenis en hoe het is ontstaan en weer verdween. Een uitgebreide referentie en literatuurlijst 

completeert deze publicatie. 

Voor de verzamelaar van deze zegels is deze uitgave echt een "must" om in de boekenkast te hebben 

staan.  

Er zit één, klein, nadeel aan dit boek. Clark verwijst namelijk naar de Scott catalogus als hij 

catalogusnummers vermeld. Maar dat zal denk ik geen belemmering zijn om Clark's vierde deel aan te 

schaffen. 

(Henk P. Burgman (AIJP)  
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Schrijver: P. Clark Souers - Taal: Engels - Bladzijden: 67 - Illustraties: Kleur - Verlijmd softcover 28 
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bij: H. P. Burgman. - E-mail: henk.burgman@gmail.com  

 

 
Evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – Op dit 

moment zijn bezoeken niet mogelijk.    

 

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’.  

 

 

 

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. 

 

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

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

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

 

mailto:henk.burgman@gmail.com
mailto:info@knbf.nl
http://www.rijksoverheid.nl/
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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. 

 

Tot nader order is de Bondsbibliotheek gesloten voor publiek. Wel kunt u schriftelijke 

of per mail boeken ter uitleen aanvragen.  

Nieuw in de bibliotheek: 

• Polnische lokale Aufdrucke 1918 – 1919 auf “Germania”-Ausgabe und 

Marken von Österreich-Ungarn und der Ukraine. Auteurs Julian Auleytner en Stefan Petriuk 

369 pag. 

  

Hartelijk dank aan allen die reeds boeken besteld hebben via onze doublettenlijst. Hierdoor kunnen wij 

ook weer nieuwe boeken zoals hierboven beschreven bestellen. 

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.  

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 niet mogelijk: Mailadres: info@knbf.nl of 

telefoon 030-3075469.  

Mochten de richtlijnen van RIVM en/of overheid veranderen, dan zal de KNBF deze uiteraard volgen.  

 

 

Koning Muwenda Mutebi II  
 

Oeganda of Uganda, officieel de Republiek Uganda, is een land op de evenaar in Oost-Afrika dat – met 

de klok mee en vertrekkend vanuit het noorden – grenst aan Zuid-

Soedan, Kenia, Tanzania, Rwanda en Congo-Kinshasa. 

Oeganda is een republiek die staatkundig in 77 districten onderverdeeld is, verspreid over vier 

geografische regio's. Het land werd op 9 oktober 1962 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk en 

het ontleent zijn naam aan het koninkrijk Boeganda, dat een deel van het zuiden van het land beslaat 

waaronder de hoofdstad Kampala. Naast Boeganda zijn er in Oeganda nog vier andere 

koninkrijken: Ankole, Bunyoro-Kitara, Busoga en Toro. Staatshoofd is sinds 1986 president Yoweri 

Kaguta Museveni. 

 

Boeganda is een koninkrijk in het zuiden van het huidige Oeganda. Van de 18e  eeuw tot de 20e  

eeuw was het Boegandarijk het overheersende rijk in Centraal-Afrika. Het is vandaag een gedeeltelijk 

onafhankelijke provincie van Oeganda. 

In Boeganda begint de Victorianijl als wateraftakking van het Victoriameer, algemeen gezien als de 

bron van de Nijl. Verder bevinden zich in Boeganda zowel de 

oude hoofdstad Entebbe als de nieuwe hoofdstad Kampala. 

Boeganda is verder bekend om de tombes van Kasubi, 

de graftombes van de koningen van het koninkrijk. Deze tombes 

werden tot het wereldcultuurerfgoed van 

de UNESCO gerekend. Deze tombes zijn tijdens 

ongeregeldheden op 17 maart 2010 afgebrand.  
In 1894 werd Oeganda, en daarmee Boeganda, een 

Brits protectoraat. Desalniettemin nam Boeganda het 

overwicht, naast de merendeels onafhankelijk regerende 

stamhoofden van de Bunyoro- Ankole- en Torovolken. Op 9 oktober 1963 werd de 

toenmalige Kabaka Edward Fredrick Walugembe Mutesa II, de president van de onafhankelijke 

federatieve republiek Oeganda. In 1966 werd de koning verdreven door minister-president Milton 
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Obote die zichzelf tot staatshoofd verhief. Er volgde een tijd van onderdrukking door Milton Obote 

en Idi Amin.  
De koninklijke familie moest vluchten. Op 31 juli 1993 keerde de zoon van de laatste Kababa, Roland 

Muwenda Mutebi II terug naar Oeganda en als 37e  Kababa gekroond, dit keer weer van alleen 

Boeganda. Op 19 december 1997 werd het voormalig 

koninklijk paleis Lubiri in Mmengo (Kampala) door de 

centrale regering teruggegeven aan Boeganda. Vandaag 

bevindt zich er de deelregering en het parlement van 

Boeganda. De teruggave van Lubiri was onderdeel van een 

tienpuntenplan om de rust naar het door onlusten geplaagde 

Boeganda te doen terugkeren. 

Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi II (13 

april 1955) is de regerende Kabaka  (koning) van het 

Koninkrijk Buganda, een constitutioneel koninkrijk in het 

hedendaagse  Oeganda. Hij is de 36e  Kabaka van Buganda. 

Hij werd benoemd tot UNAIDS  (Goodwill Ambassador for Ending AIDS )bij mannen in oost- en 

zuidelijk afrika met een speciale focus op Buganda Kingdom in Oeganda.  

Hij is de zoon van Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa II,  

Kabaka  van Buganda, die regeerde tussen 1939 en 1969. Zijn moeder was  Nabakyala  Sarah Nalule, 

Omuzaana Kabejja, van de Nkima clan. 

Hij werd opgeleid aan de Budo Junior School, King's Mead School in Sussex  

en  Bradfield College, een openbare school in  West Berkshire (GB). Hij ging 

daarna naar het  Magdalene Colleg in Cambridge. Op 11-jarige leeftijd, in 

1966, werd hij door zijn vader benoemd tot erfgenaam van Op 21 november 

1969, na de dood van zijn vader, werd hij benoemd tot hoofd van het 

Koninklijk Huis van Buganda. Hij keerde terug naar Oeganda in 1988, na de 

verwijdering van het Obote  II-regime en de militaire junta die Obote II kort 

verving. Hij werd op 24 juli 1993 in Buddo tot koning uitgeroepen na het 

herstel van de Oegandese koninkrijken. Op 31 juli 1993 werd hij gekroond in 

Buddo.  

Ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Ronald Muwenda Mutebi II 

werden in april 2020  twee postzegels met een afbeelding van de koning – op de zegel van UGX 5.000 

staat de koning voor zijn paleis - uitgegeven met waarden van resp. 1.000 en 5.000 Ugandese shilling 

(UGX).  (1 shilling (UGX) = 0,00023 Euro – 1.000 shilling (UGX) = € 0,23). 

(Frans Haverschmidt – 200714) 

 

Stripdames: 

Eerst leest u er wellicht overheen, maar dan toch, bij tweede lezing van de titel van dit informatieve 

artikeltje denkt u wellicht toch aan iets andere dames (ondeugend…..!!!!), en dat nog wel op postzegels. 

Belgische in dit geval. De Belgische Post bracht op 25 januari 2021 een serie postzegels, met zeer ‘nette’ 

dametjes uit onder de titel ‘Straffe Stripdames’ – de franstalige titel ‘Grandes Dames de la BD’ heeft 

wellicht wat meer allure, maar enige fantasie bij het bekijken van de plaatjes is natuurlijk niet verboden. 

Op de zegels zien we Bianca Castafiore, Juffrouw Jannie, Natasja, Yoko Tsuno en Tante Sidonia.  Met 

de zegels wordt de vijftigste verjaardag gevierd van de eeuwig jonge stewardess Natasja, getekend door 

François Walthéry. In de serie zegels zien we terug dat de dames er in de strips van zowel Hergé als 

Franquin bekaaid vanaf komen: dames komen daar slechts voor in de bijrollen. De keuze voor Tante 

Sidonia in plaats van hoofdfiguur Wiske is ook wel een tikkie apart – kennelijk is Wiske nog niet dame 

genoeg. Men zou denken dat de geëmancipeerde stripheldin Sarah Spits (van Marc Wasterlain; Jeanette 

Pointu in het Frans) zeker een plaatsje had verdiend. 
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België is rijk aan strips. Heel wat Belgische stripfiguren zijn bekend tot ver over de landsgrenzen. Op 

het fraaie postzegelvelletje maken stewardess Natasja, tante Sidonia, Bianca Castafiore, Yoko Tsuno en 

juffrouw Jannie hun opwachting. 

 

Natasja: Het eerste verhaal van Natasja, stewardess (hôtesse de l’air) verscheen bijna bij toeval in het 

weekblad Robbedoes. François Walthéry, haar geestelijke vader had sinds 

1967 enkele tekeningen gemaakt van deze nieuwe vrouwelijke heldin op 

verzoek van toenmalige redacteur van Robbedoes die talent zag in de manier 

waarop hij vrouwelijke stripfiguren kon tekenen. Natasja  verscheen voor het 

eerst in Robedoes nr. 1663 van 26 februari 1970, waar ze al dadelijk de cover 

van mocht sieren. Er zouden nog vele avonturen volgen. 

Tante Sidonia: is een van de vaste personages 

uit de stripreeks Suske en Wiske. Ze was al te 

zien in het allereerste verhaal uit de serie, Rikki 

en Wiske in Chocowakije (1945). Ze komt ook 

voor in de  spin 

offstripreeksen Jerom, Amoras en De 

Kronieken van Amoras. Tante Sidonia speelt de hoofdrol in enkele oude 

en recente verhalen in de Suske en Wiske-hoofdreeks, onder andere in De 

botte botaknol, De kattige kat, De flierende fluiter, De hippe heksen en De europummel. Verder speelde 

ze belangrijke bijrollen, zoals in De nare varaan en Jeanne Panne. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Suske_en_Wiske
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rikki_en_Wiske_in_Chocowakije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rikki_en_Wiske_in_Chocowakije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spin-off_(media)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spin-off_(media)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jerom_(stripreeks)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amoras_(stripreeks)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kronieken_van_Amoras
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kronieken_van_Amoras
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_botte_botaknol
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_botte_botaknol
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_kattige_kat
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_flierende_fluiter
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_hippe_heksen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_europummel
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_nare_varaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Panne_(stripalbum)
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Bianca Castafiore: (bijgenaamd: de Milanese nachtegaal) is een personage uit de stripreeks De 

avonturen van Kuifje. Zij is een beroem-de operazangeres en het belangrijkste vrouwelijke personage 

uit de serie. Haar personage bestaat al vanaf 1939 en is vanaf de jaren 1950 

gemodelleerd naar Maria Callas. Castafiore is een stevige, maar niet 

geprononceerde sopraan van - volgens Hergé - 45 jaar oud. Zij is deels ontleend 

aan Mariette Amelinck, een kind van vrienden van Hergés ouders, die hij als kind 

ontmoet heeft. Haar zang kon hij niet uitstaan.[2] Zij verschijnt voor het eerst op 

5 januari 1939 in de jeugdbijlage Le Petit Vingtième van het Franstalige, 

Belgische dagblad Le Vingtième Siècle. Zij maakt dan kennis met Kuifje als zij 

hem een lift geeft in De scepter van Ottokar. Op 19 januari 1939 wordt zij, 

eveneens in Le Petit Vingtième, voor het eerst bij naam genoemd.  

Yoko Tsuno is een stripreeks bedacht door Roger Leloup. Anno 

2019 zijn er 29 albums, enkele korte verhalen en een op de strip 

gebaseerde roman verschenen.De reeks verscheen naast het Frans in 16 andere talen, 

waaronder het Nederlands De stripreeks gaat over de belevenissen van een Japanse vrouw 

die zich moeiteloos beweegt tussen meerdere culturen: de West-Europese, de Japanse en 

zelfs een buitenaardse (Vinea). De heldin van de serie is moedig, intelligent en doortastend. 

Ze kan een vliegtuig besturen en spreekt verschillende talen zoals 

Nederlands, Japans, Duits en Chinees. Ze is boeddhiste, beoefent aikido en kendo en is 

een geoefend boogschutter. 

Juffrouw Jannie is een personage uit de stripreeks Guust. Zij verscheen voor het eerst in 

een strip die op 15 november 1962 in Robbedoes werd gepubliceerd.  Zij is een collega van Guust die 

stiekem op hem verliefd is. Juffrouw Jannie staat vaak in bewondering voor de 

uitvindingen van Guust en vindt meestal wel de nodige excuses voor zijn 

flaters. Jannie krijgt het ook nooit erg hard te verduren. Zelfs haar ritjes met 

Guust in zijn auto lopen meestal goed af in tegenstelling tot de ritjes met 

Pruimpit.  
In feite is hun relatie voornamelijk vriendschappelijk. Ze spreken elkaar aan 

met "Juffrouw Jannie" en "meneer Guust", zien elkaar voornamelijk op 

kantoor al gaan ze er soms samen op uit. Toch bloeit dit nooit op tot een echte 

relatie. Hun wederzijdse timiditeit verhindert hen om de grote sprong te wagen, 

behalve in de (dag) dromen van Guust waar alles veel duidelijker wordt: ze 

vergeten hun gewoonlijke beleefdheidsformules en houden elkaars hand vast 

tot Kwabbernoot of Pruimpit hem uit zijn dromen haalt. Soms proberen de collega's van Guust de zaak 

wat te forceren, zoals toen ze Guust en Jannie samen onder de maretak lokten. In haar eerste 

verschijningen in de reeks was juffrouw Jannie eerder een timide personage met een klassieke stijl, maar 

ze evolueert gaandeweg naar een personage dat meer bijdetijds is tot zelfs ronduit "sexy" in een 

promotiecampagne voor het openbaar vervoer. Jannie draagt een grote bril en is roodharig. Een typische 

girl-next-door. Aantrekkelijk zonder een opvallende babe te zijn. 

De eerste maal dat ze in de reeks verschijnt, nodigt Guust Flater haar uit voor een verkleed bal waar ze 

samen als centaur verschijnen. De bedoeling was om het bij deze ene keer te houden, maar 

tekenaar Franquin zag later meer potentieel in het personage. 

(Anna C. van der Maade – 210212) 

 

 

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Milaan_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtegaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_avonturen_van_Kuifje
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_avonturen_van_Kuifje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opera_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Callas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bianca_Castafiore#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Vingti%C3%A8me
https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Vingti%C3%A8me_Si%C3%A8cle
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_scepter_van_Ottokar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripreeks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roger_Leloup
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vinea_(fictieve_planeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardmandarijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boeddhisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aikido
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kendo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boogschieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Guust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwabbernoot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pruimpit_(stripfiguur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centaur_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Franquin
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FILATELISTISCHE CURIOSA (17) 
 
Contact met de medemens – met een beetje nostalgie. 

We hebben moeilijke tijden achter de rug: lockdown en avondklok 

maken het fysieke contact met de medemens lastig. Het zou nog veel 

erger zijn geweest zonder de moderne communicatiemiddelen.  

Bellen, beeldbellen en diverse (a)sociale media maken nog vele 

vormen van contact mogelijk. Weinig realiseren we ons hoe moeilijk 

het in een groot deel van de vorige eeuw was om 

contact te leggen met iemand. Vóór WOII hadden maar weinig mensen een motorvoertuig en lang niet 

iedereen had telefoon. En dan alleen maar vaste toestellen – aan een snoer. Bovendien was bellen relatief 

duur: gesprekken werden per minuut in rekening gebracht en hoe verder hoe duurder. Een deel van 

Nederland kreeg pas in de jaren zestig “automatisch” bellen (met een kiesschijf). Vanaf 1930 werd het 

telefoonverkeer in ons land geautomatiseerd, maar pas op 22 mei 1962 was het met de ‘ontsluiting’ van 

Warffum en omgevende dorpen compleet. Er zat dus vaak niks anders op dan maar een kaart of briefje 

te schrijven. Ook voor dingen die we tegenwoordig snel met een appje of een mailtje regelen. De 

volgende poststukken – in chronologische volgorde - geven voorbeelden van die omslachtige en 

tijdrovende communicatie. Deze keer gaat het niet om de filatelistische kenmerken, maar om de inhoud 
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van de stukken. We maken daarbij weer gebruik van de nagelaten correspondentie van een architect uit 

Hoogezand. Een architect gebruikt veel potloden (althans in 1923) en was dus het doelwit van reclame: 

per ansichtkaart! Een vervolgstap na de architect leidt ons naar een aannemer en een leverancier van 

bouwmaterialen (1925). De leverancier had wel ‘telephoon’, maar de lage nummers wijzen op een 

handmatige verbinding: aan een ‘zwengel’ draaien, verbinding maken met een telefonist(e) in de 

centrale van Groningen die dan zorgt, via een andere centrale (en bij verder gelegen plaatsen ook nog 

via een andere ‘districtscentrale’), voor doorverbinding met de gevraagde abonnee elders. Het kon best 

eens een kwartiertje duren voor je de gewenste verbinding had! Het is zeer de vraag of een  

lokale aannemer in die tijd wél telefoon had en een briefkaart was in dit geval de normale gang van 

zaken. Telefoonverkeer was dus ingewikkeld en bovendien duurder dan een postzegel van 1½ cent.  

Niet al het per post verspreide nieuws was positief. Maar het was wel fatsoenlijk om het via keurig 

drukwerk aan je relaties mee te delen. In die tijd (het stuk is van 1930, de zegel van 1929) was asbest 

nog normaal bouwmateriaal!  

We zien dat een nieuwe vorm van dienstverlening zich aandient. (Het was crisistijd en men probeert wat 

om een nieuw bestaan op te bouwen, maar een telefoonaansluiting was waarschijnlijk nog te duur.) 

Gezien het eerder getoonde typewerk van de tegelhandel een gat in de markt! 

Iemand met zo’n passie voor toen eenvoudige, maar tegenwoordig erg interessante poststukken was 

natuurlijk lid van een postzegelvereniging. De agenda is niet bepaald revolutionair, maar het agendapunt 

‘Sociëteit’ doet vermoeden dat de bijeenkomst niet geheel alcohol vrij zou verlopen… Nog ver na WO 

II werden de meest simpele mededelingen per post gedaan. De hoofdpersoon uit deze verhaaltjes kan 

zijn gerepareerde horloge weer ophalen (als hij tenminste contant betaalt), maar (in 1965) zijn er toch 

andere tijden op komst: telefoneren wordt goedkoper. Juwelier Kiestra heeft zo te zien echter nog geen 

huisnummer en geen telefoonnummer of vindt het niet belangrijk genoeg om die te publiceren. 

Tegenwoordig zie je die ook niet altijd, maar kom je niet meer weg zonder website! Het ‘laten’ afhalen 

staat er niet voor niks. In die tijd was het nog mogelijk dit soort boodschappen te laten doen door de 

‘bode’, de vrachtrijder die op bepaalde dagen van de dorpen naar de grote stad 

 reed. Een stad als Groningen had even buiten het centrum een groot ‘bodeterrein’ waar je op werkdagen 

tientallen bodewagens kon aantreffen. 

Dit waren allemaal voorbeelden van zaken waar we misschien met een gevoel van nostalgie aan 

terugdenken, maar het was soms ook een heel tijdrovend getob!  
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(Sjoerd Bangma)  

 

 
Censuur op Nederlandse brieven  (1) 
 

Censuurbrieven vinden we voornamelijk in periodes van oorlog. 

Tijdens de tweede wereldoorlog werd vrijwel al het postverkeer tussen landen gecensureerd; in een 

aantal landen ook het binnenlandse postverkeer. Over deze periode van ruim 5 jaar betekent dit dat er 

heel veel brieven zijn die kenmerken van censuur dragen. Met brieven bedoelen we hier de envelop. In 

de envelop zit de brief met tekst.  

De censor opent de brief en neemt kennis van de inhoud.  Bevat de inhoud geen schadelijke informatie 

over de eigen partij of geen interessante informatie over de andere partij dan wordt de brief 

doorgestuurd, voorzien van censuur kenmerken. Zo niet dan:  

1.  wordt de brief een aantal dagen of weken vastgehouden en daarna doorgestuurd   (actuele informatie 

heeft dan geen waarde meer). 

2.  wordt een gewraakte tekst zwartgemaakt en de brief doorgestuurd, 

3.  wordt de brief teruggestuurd naar de afzender (met reden van terugzending), 

4.  wordt de brief achtergehouden of vernietigd. 

De onder 1 tot en met 4 genoemde brieven zullen in het algemeen nadelige gevolgen hebben voor de 

afzender. De onder 1 genoemde optie is soms te traceren aan de hand van plaats/datum stempel(s). De 

onder 2 en 3 genoemde brieven zijn schaars. De onder 4 genoemde brieven onbekend. 

Omdat de afzender weet van de censuur zal hij zijn tekst zorgvuldig schrijven (zelfcensuur). 

 

In deze serie worden een aantal Nederlandse brieven met censuur beschreven. 

 

Duitse censuur op Nederlandse post. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het postverkeer tussen Nederland en Duitsland, België, 

Luxemburg of Frankrijk gecensureerd  in (Auslandsbriefprüfstelle) Keulen; de lettercode = c. 

(Luxemburg werd in september 1940 ingelijfd bij Duitsland).  

De afgebeelde brief is verzonden van Nederland naar Duitsland, op 7 mei 1942  en heeft de volgende 

kenmerken van censuur: 

- de censuursluitstrook op de achterzijde met de cirkel waarin de adelaar op een lauwerkrans, 

waarin een hakenkruis; tussen de cirkels  “Geprüft’. (Meestal zit de strook aan de linkerzijde). 

- de censuurstempel; hetzelfde adelaarsbeeld als bij de strook met C / 63. 

- de censorstempel 74 op de achterzijde. 

handschrift van de censor; voorzijde boven. Met zwart potlood 522/21/? en met rood potlood 

44? 
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De ansichtkaart is verzonden op 4 juni 1941, van Nederland naar Duitsland met de censuurstempel met 

arend en C/56, censorstempel 20 en censorhandschrift met zwart potlood 4500/123 en rood potlood  45 

?. 

Van de censorkenmerken is veel onduidelijk. De handschriften zijn van censoren maar de betekenis is 

veelal onbekend. De censorstempels zijn waarschijnlijk van (sorteer) medewerkers.  
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Door onbekendheid wordt soms het potlood censuurhandschrft weggegomd. Erg jammer voor (de 

waarde van) het poststuk. Kijk goed uit bij het gummen of het censuur betreft of een prijs of 

dergelijke van de handelaar. 

Nico Bader.   Bron; Landsmann, H. (2019) Die Zensur von Zivilpost in Deutschland im 2. Weltkrieg.  

 

 

Jeugdfilatelie in Laatzen (D) bij Hannover: 
 

Een filmpje van vier minuten over een ‘jeugdleidster’  bij de Postzegelvereniging in Laatzen, werd 

uitgezonden op de ARD TV (Duitsland 1) -  wilt u zien hoe deze mevrouw dat doet met haar jeugdleden, 

in de huidige Covid-tijden, waarbij bijeenkomsten niet mogelijk zijn, maar toch met de jeugd bezig zijn 

kunt u zien door de volgende link Reportage in de ARD Mediathek aan te klikken (Ctr/klik - is natuurlijk 

in het Duits).  
 

 

 

 

 uw reacties 
 

https://www.ardmediathek.de/ndr/video/hallo-niedersachsen/briefmarken-jugendclub-in-laatzen-trotzt-der-corona-krise/ndr-niedersachsen/Y3JpZDovL25kci5kZS9lNzdkODBkYi1kYTlhLTRjMDEtOTE3OC0wZmQyYTRmMGU2NzQ/


 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 15 
 

 

 

 

 

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 Ben Schilder ontvingen wij deze mogelijkheden om te  postzegelen met Covid 19: 

 

In deze corona tijd kunnen we geen ruilochtenden of andere filatelistische bijeenkomsten bijwonen. 

Wat wel kan en ook gratis is zijn de online exposities over allerlei filatelistische onderwerpen. 

Zo kun je online kijken naar voorfilatelie, allerlei mogelijke poststempels, motoren in de filatelie, 

thematische filatelie van pinguïns, van Rembrand tot  Renaissance, impressionisme, muziek, 

luchtpost,  componisten, Rijkswaterstaat, Suez kanaal, bijzondere brieven, rouwpost, zwemmen, 

inflatie, astrofilatelie, enzovoorts enzovoorts. 

Verzamelaars zijn niet verplicht om tentoonstellingskaders te maken volgens vastgestelde regels en 

hoeven vervolgens ook geen geld te betalen om het te mogen tentoonstellen.  

Nee heb plezier in jouw eigen verzameling en maak daar bladen van die je als online expositie aan 

medeverzamelaars kunt laten zien. 

Hierdoor ontstaan soms zeer interessante dingen en al zijn deze niet altijd super ingedeeld of 

afgewerkt, het heeft mensen plezier gebracht in hun hobby.  

 

Kijk eens naar de vele voorbeelden van deze ONLINE EXPOSITIES op https://www.pzv-volkel-

uden.com/expositie Het zijn allen exposities van leden van onze vereniging of het zijn links naar 

diverse ONLINE EXPOSITIES van personen of vereniging in NL, Europa of nog verder van hier. 

Veel kijkplezier en hopelijk geeft het u een idee om zelf zoiets te maken in deze Corona tijd en hopelijk 

is dit een start van een nieuw fenomeen ONLINE EXPOSITIES. 

 

Groet, Ben Schilder 

 

                       
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 

 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
https://www.pzv-volkel-uden.com/expositie
https://www.pzv-volkel-uden.com/expositie
mailto:Redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl

