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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  
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Kukemaguna (papaver):  
 
De Kukemaguna (gewone papaver of grote klaproos  - Papaver rhoeas) is een eenjarige bloeiende plant 

die (ook in Estland) bloeit van mei tot augustus. De plant is 16-90 cm hoog, grote bloemen met een 

diameter van 7-8 cm bestaan uit vier bloemblaadjes. In tegenstelling 

tot andere soorten van onze papavers, geeft het de voorkeur aan 

kalkrijke groeiplaatsen. De felrode bloesem is erg opvallend. Het 

oog van een bij of hommel ziet het echter heel anders, omdat de bij 

helemaal geen rood ziet, maar in 

plaats daarvan alleen ultraviolet licht 

kan waarnemen. Vanuit het oogpunt 

van bestuiving is het zicht van het 

insect natuurlijk belangrijker dan dat 

van een persoon. Gelukkig bevalt de 

kleur van de papaver  ook het menselijk oog, en ervaart het als een mooi 

onkruid is het een populaire schoonheidsplant. Naast Europa groeit de 

papaver ook   in Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.  De Postdirectie van Estland 

gaf op 20 mei 2021 een postzegel met een nominale waarde van € 4,00 uit met de fraaie afbeelding van 

de papaver en in een aantal van 12.000 stuks, in velletjes van 10 stuks, ontwerper Indrek Ilves. 
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De papaver die in Nederland groeit, komt vooral voor op 

droge zanderige grond die kort geleden omgewoeld is, zoals op 

spoordijken of op opgespoten zandvlaktes. De zaden van de klaproos 

behouden onder de grond erg lang hun kiemkracht en ontkiemen als 

ze, soms na jaren, weer aan de oppervlakte komen. De klaproos is 

dan ook een echte pioniersplant. Klaproos heeft geen nectarklieren, 

maar levert hoogwaardig stuifmeel voor bijvoorbeeld 

de honingbijen. 

Klaprooszaad ontkiemt vooral wanneer de grond wordt verstoord. Ze 

verschijnen soms als uit het niets in onze tuinen.  Daarom verschenen 

ze  op de slagvelden in Vlaanderen tijdens de Grote Oorlog, waar in 

de loopgraven en de bomkraters hele velden klaprozen uitbundig in 

bloei stonden, zoals het gedicht In Flanders Fields van John McCrae beschrijft. Papavers die de velden 

nog jaren rood kleurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaprozen zijn daardoor met name in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest 

van Naties het symbool van de Eerste Wereldoorlog geworden. 

Op Remembrance Day, ieder jaar rond 11 november, de dodenherdenking 

van het Gemenebest, worden bij de cenotaaf, het oorlogsmonu-

ment, op Whitehall door de vorstin en hoogwaardigheidsbekleders 

klaprooskransen gelegd, geen echte overigens, omdat de bloemblaadjes zeer 

snel uitvallen. Uit de soort Papaver-Somniferum (of slaapbol) 

wordt opium, morfine en heroïne gewonnen.  

Opium is het ingedroogde witte melksap van deze plant dat een 

aantal alkaloïden bevat waarvan vooral codeïne en morfine belangrijk zijn. 

De Papaver Rhoeas staat ook afgebeeld op een Duitse zegel uit de serie 

bloemen. De bloem komt voor op veel postzegels uit verschillende landen. 

De Papaver Dubium (de slanke of bleke papaver) staat afgebeeld op deze 

Nederlandse zegel uit 1960. Wereldwijd zijn er ongeveer zestig verschillende soorten papavers. 

(Anna C. van der Maade – 210521) 

 

 

POSTEX 2021 gaat wel 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.) 

 
 

In Flanders Fields 

In Flanders fields the poppies blow 

Between the crosses, row on row, 

That mark our place; and in the sky 

The larks, still bravely singing, fly 

Scarce heard amid the guns below. 

We are the Dead. Short days ago 

We lived, felt dawn, saw sunset glow, 

Loved, and were loved, and now we lie 

In Flanders fields. 

Take up our quarrel with the foe: 

To you from failing hands we throw 

The torch; be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die 

We shall not sleep, though poppies grow 

In Flanders fields. 
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Evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bondsbureau  
 
De openingstijden van het Bondsbureau in Houten zijn vanaf 1 september gewijzigd. Het kantoor is 

geopend op maandag en vrijdag van 9.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 9.30 

uur tot 16.00 uur. De Bondsbibliotheek is ongewijzigd, alle woensdagen van 10.00 

uur tot 16.00 uur. Mocht u langs willen komen maak van te voren een afspraak. 

 info@knbf.nl)  

 

De  Bondsbibliotheek is te bezoeken op afspraak. Indien nodig kunt u schriftelijke of per mail boeken 

ter uitleen aanvragen.  

Nieuw in de bibliotheek: 

Michel Comics – Ganze Welt 2020 – 206 pagina’s 

Stamps & Forgeries  Hungary 1919 by P. Clark Souers  

 

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

 
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’.  

 

 

 

Hertogpost 2021: 
 
We hebben de draad weer opgepakt en zijn 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. 

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 

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:info@knbf.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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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. 

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 

 

Belarus( Беларусь) – Slag bij Grunwald (Slag van Tannenberg): 

Een land waar we normaal niet zo veel van horen en zien, maar dat tegenwoordig wel wat meer in de 

belangstelling staat, alhoewel niet altijd positief,  is Belarus (Wit-Rusland), de Republiek Belarus, is 

een binnenstaat in Oost-Europa. Het land grenst aan Rusland in het noordoosten, aan Oekraïne in het 

zuiden, aan Polen in het westen en aan Litouwen en Letland in het noordwesten. De hoofdstad is Minsk. 

Wit-Rusland was samen met Rusland, Oekraïne en Transkaukasië een van de oorspron-

kelijke Sovjetrepublieken. Het land verklaarde zich op 25 augustus 1991 onafhankelijk, na 

het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.  Het land zelf gebruikt sinds 1991 de naam Belarus. De naam Wit-

Rusland wordt door een kleine groep als ongewenst beschouwd omdat deze te veel refereert aan 

buurland Rusland, hetgeen de suggestie kan wekken dat het land onderdeel zou zijn van Rusland, hoewel 

taalkundig beide namen dezelfde etymologische achtergrond hebben. 

De Wit-Russische gebieden maakten sinds de veertiende eeuw deel uit 

van het Groothertogdom Litouwen. Toen dat land in 1569 samen met 

Polen een nieuwe staat vormde, werd Wit-Rusland onderdeel van 

dit Pools-Litouwse Gemenebest. Met de Poolse 

Delingen (1773/1793/1795) kwam het gebied aan het Keizerrijk 

Rusland en in 1922 werd het onder de naam Wit-Russische SSR een 

deelstaat van de Sovjet-Unie.  

De uitgifte van een zegel op 15 

juli 2010, ter herdenking van 

het feit dat de Slag bij 

Grunwald (ook wel genoemd 

de Slag bij Tannenberg)  600 jaar geleden plaatsvond is een 

mooie gelegenheid deze belangrijke gebeurtenis  en het land Wit-

Rusland eens onder de loep te nemen. De zegel werd ontworpen 

door Anna Malash en Ivan Lukin en werd uitgegeven in een 

aantal van 52.000 stuks. Niet zo veel zou je zeggen, maar de 

toekomstige (financiële) waarde van de zegel voor de verzamelaar is natuurlijk ook afhankelijk van het 

mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.hertogpost-event.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Litouwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Letland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Minsk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transkaukasische_Socialistische_Federatieve_Sovjetrepubliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Sovjetrepubliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uiteenvallen_van_de_Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groothertogdom_Litouwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pools-Litouwse_Gemenebest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_Delingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_Delingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerrijk_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizerrijk_Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wit-Russische_SSR
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
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aantal verzamelaars, dus zo veel meer verzamelaars, zoveel duurder de zegel. Volgens de opgave van 

het Ministerie van Communicatie en Informatie van de republiek Belarus was de Slag bij Grunwald de 

beslissende slag in de Grote Oorlog van 1409-1410, gevoerd door het Groothertogdom Litouwen en het 

Koninkrijk Polen tegen de Ridders van de Duitse Orde, onder leiding van Ulrich von Jungingen en hun 

bondgenoten uit Bohemen. De slag vond plaats op 15 juli 1410 bij Grunwald en Tannenberg in het 

gebied Order (nu een provincie van Polen), waarbij de troepen geleid door Groothertog Vytaut en 

Koning Wladislaus II Jogaila een enorm leger van ongeveer 27.000 man van de Teutaanse Orde 

versloegen, in één van de grootste veldslagen van het middeleeuwse Europa.        

Al in de 12e eeuw wijdde een geestelijke 

orde van ridders uit het Duitse Rijk, 

waartoe in de Middeleeuwen ook de 

Nederlanden en Bourgondië 

behoordenzich aan de ziekenzorg onder 

de kruisvaarders in het Heilige Land. De 

Duitse Orde (Ordo fratrum hospitalis 

sanctae Mariae Theutonicorum 

Ierosolimitanorum (de orde van de 

broeders van het hospitaal van de 

heilige Maria der Duitsers in Jeruzalem) 

werd in 1221 de Tempeliers en de 

Johannieters, wat inhield dat de Orde onder direct gezag van de Paus stond. Hierdoor was de Orde 

‘exempt’ d.w.z. vrij van het gezag van soevereine vorsten en bisschoppen,  Aan het hoofd van de Duitse 

Orde stond een Grootmeester. In Nederland bestaat sinds de reformatie 

tot op heden de Ridderlijke Duitsche Orde in de protestantse Balije 

Utrecht, als een charitatieve instelling. 

 

Wit Rusland (Belarus) was in die tijd een deel van het Groothertogdom 

Litouwen en strijders uit Belarus hadden een eervol aandeel in de 

gevechten tegen de Duitse Orde. Ulrich von Jungingen sneuvelde in de 

strijd en de Duitse Orde verloor de slag en verkreeg nooit meer de oude 

macht terug. Bij de vrede van Thorn 

(Polen) (1411) en die van Meln 

(1422) werden de nieuwe grenzen van de ridderstaat vastgesteld. In 

de tijd dat de Nationaal Socialisten in Duitsland aan de macht waren 

werd een voor het toenmalige Duitsland meer passende uitleg 

gegeven aan de Slag bij Tannenberg.  

Tussen 26  en 30 augustus 1914 kwam 

het in de Eerste Wereldoorlog tot een 

veldslag bij Allenstein, waar de Duitse 

troepen onder Paul von Hindenburg de 

Russische troepen overwonnen. Uit 

propagandaoogpunt werd deze slag ook de Slag van Tannenberg genoemd. 

In 1966 werd in het gebied tussen Tannenberg en Grunwald een 

gedenkteken voor de slag van 1410 opgericht, een obelisk met afbeeldingen 

van gezichten van strijders en van een zuil met metalen staven als symbool 

voor de lansen van de overwinnaars. De Orde van het Grunwald Kruis 

(Pools: "Order Kryza Grunwaldu") werd in 1944 ingesteld als herinnering 

aan de slag bij Grunwald waar de Polen en de koning van Litouwen in 1410 de ridders van de Duitse 

Orde versloegen. Men verleende deze onderscheiding aan Polen en vreemdelingen die bijzondere 

verdiensten hadden getoond tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
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De benaming Belarus, met de klemtoon op de laatste lettergreep, is afkomstig van de Russische woorden 

Белая (Belaja, dat wit betekent) en Русь (Roes', Roethenië), een oude historische benaming voor het 

gebied waar Oost-Slaven woonden. Sommige Wit-Russen 

maken echter bezwaar tegen het gebruik van de term Wit-

Rusland als vertaling van Белая Русь, omdat dit in hun ogen 

een associatie heeft met het imperialisme van Rusland in de 

tsarentijd en het Sovjettijdperk, terwijl het eigenlijk betrekking 

op Wit-Roethenië zou moeten hebben. De Wit-Russische 

gebieden maakten sinds de veertiende eeuw deel uit van 

Litouwen en daarmee sinds 1569 tot Polen-Litouwen. Met de 

Poolse Delingen (1773/1793/1795) kwam het gebied aan 

Rusland. In 1922 werd het een deelstaat van de Sovjet-Unie, 

waarvan het zich in 1990/1991 losmaakte. Wit-Rusland was een van de oprichters van het Gemenebest 

van Onafhankelijke Staten. In 1994 kwam de huidige president Aleksandr Lukashenko (1954) aan de 

macht. Deze maakt zich onder andere sterk voor een unie van Rusland en Wit-Rusland.                         

(Willem-Alexander Arnhemer – 210612)) 

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (1)     
 

Het verzamelen van postzegels en andere filatelistische uitgaven is boeiend, vermakelijk, leerzaam en 

uitdagend. In de tegenwoordige tijd wordt het verzamelen van postzegels niet meer geassocieerd met de 

waardestijgingen en rijkdom. Voor slechts een kleine groep personen is het handelen in afzonderlijke 

postzegels of handelen in postzegelcollecties nog wel uiterst lucratief. De meerderheid van de 

verzamelaars verzamelen postzegels echter als een hobby en enkelen zijn met hun postzegels en 

poststukken actief op exposities. Door de soms overladen uitgifteprogramma’s van postadministraties 

van de meeste landen is het sparen van landenpostzegels een kostbare zaak aan het worden. Zo zijn de 

nieuwe uitgiften verwerkt in de albums en zo worden alweer nieuwe afgeleverd. Afscheid nemen van 

deze traditionele manier van verzamelen doet een beetje pijn. Je blijft dan met een incomplete collectie 

zitten. Toch is het zeker te overwegen om ook thematisch te gaan verzamelen. Natuurlijk kan dat een 

land of een gebied zijn, maar de keuze voor één of meerdere onderwerpen ligt meer voor de hand. Het 

postfris of gestempeld verzamelen is vaak een persoonlijke smaak, maar kan ook ingegeven zijn door 

beschikbare financiën. Kiest de verzamelaar voor een algemeen onderwerp als auto’s, treinen, 

vuurtorens, dieren, schepen, vliegtuigen of sporten, dan kunnen er forse collecties ontstaan. Maar 

concentreert de verzamelaar zich op onderwerpen als 3D, optische illusies, microscopen, telescopen, 

op-art, loepen, verrekijkers, kunst, ogen en blindheid, dan ontstaan er compacte verzamelingen en zijn 

de kosten voor velen draagbaar. Onderwerpen als silhouetten, scheikunde, mathematica, fysica, 

camouflage of film- en fototoestellen op postzegels zullen ook zeer interessante collecties opleveren. In 

deze bijdrage van “Filatelistische aandacht voor:” vinden onze lezers een flinke selectie aan postzegels 

en filatelistische uitgaven met afbeeldingen, informatie en verwijzingen over het brede thema optische 

en visuele illusies en andere fascinerende en merkwaardige optische fenomenen. 

 

Jan M. Broeders, - 210614 - Nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl  

 

 

 

http://www.optischefenomenen.nl/
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Censuur op Nederlandse brieven  (5) 
 

Op 3 september 1939, met de inval van Duitsland in Polen, begint de Tweede Wereldoorlog. Vanaf deze 

datum wordt het postverkeer door een aantal landen gecensureerd. Voor Nederland begint de Tweede 

Wereldoorlog op 10 mei 1940; vanaf deze datum is er Duits censuur op het postverkeer met het 

buitenland. Van de censuur van september 1939 tot mei 1940 zijn hier voorbeelden van Engelse, Franse 

en Zuid-Afrikaanse censuur. 
 

   
Afbeelding 1 geeft een brief naar Engeland van 4 november 1939. De Engelse censuur omvat de sluitstrook  ‘P.C. 66 / 
OPENED BY / CENSOR / (censornummer)’. 

 

     
Afb 2 brief naar Zwitserland met Franse censuur van 20 november 1939 met Franse censuur-stempel en -strook. 

 

  
Afbeelding 3; brief naar Zuid-Afrika van 3 januari 1940 met een Zuid-Afrikaanse (twee-talige) censuurstrook. 

 

Nico Bader.  Meer informatie op website; https://postcensuur.nl  

https://postcensuur.nl/
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BricksPhil’21 op 25 en 26 september a.s. in Geleen 
 
Postzegelvereniging De Philatelist uit Geleen viert dit jaar haar 90ste verjaardag. Dit heugelijke feit gaat 

men vieren door het houden van een beurs. Deze beurs, geheten BricksPhil’21, wordt samen met de 

LEGO-vereniging Dutchbricks georganiseerd, die tevens hiermee haar  

5-jarig bestaan viert. Het wordt dus een gecombineerde LEGO- en postzegelbeurs.  

BricksPhil’21 wordt zaterdag 25 en zondag 26 september gehouden in de Hanenhof, Herenhof 2, 6162 

EB, Geleen. Dichtbij het station Geleen-Lutterade en met ruime parkeervoorzieningen in de buurt van 

het zalencomplex. Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur.   

Entree € 5,00 maar daar krijgt men dan ook een bijzonder LEGO-collectors item voor terug. En ook de 

postzegelverzamelaar wordt in deze niet vergeten. 

Zowel voor de LEGO liefhebbers, als voor de postzegelverzamelaars, zal er genoeg te zien en te 

verkrijgen zijn. Diverse exposanten zullen iets laten zien van hun LEGO of postzegelverzameling en 

meerdere handelaren zijn aanwezig waar men nieuw materiaal kan vinden.  

Op Zondag wordt de 54e Limburgse Filatelistendag gehouden en naar aanleiding hiervan, en de twee 

jubilea, zijn per dag een stempel ontworpen 

en een postzegelserie met LEGO als 

onderwerp. Per dag wordt er een FDC 

uitgebracht die men natuurlijk op de dag zelf 

terplekke kan verkrijgen. Met de twee zegels 

die op die dag betrekking hebben en met de 

desbetreffende eerste dag stempel. Op zondag 

zullen beide FDC’s verkrijgbaar zijn. Op 

beide dagen kan men de postzegelserie kopen.  
Ook kan men de postzegelserie en/of de twee 

FDC’s ook bestelling via bricksphil21@gmail.com De serie kost € 5,80 en de 2 FDC’s € 7,-.   

Verzendingen binnen Nederland € 2,- extra. Verzendingen buiten Nederland op aanvraag. Verzendingen 

voor risico van de koper. Afhalen kan op zondag 26 september op de beurs of in nader overleg, op een 

ledenvergadering van De Philatelist in Geleen later in dit jaar.  

U bent van harte welkom op 25 en 26 september a.s. in Geleen. Laat u verrassen !!! 

 

 

Filatelistische curiosa (18) 
 
Filatelistische zwaargewichten? 

FDC’s worden vooral gemaakt om de daarop aanwezige zegel(s) te promoten en indirect om de op de 

zegels afgebeelde gebeurtenissen of personen onder de aandacht te brengen. Een postbedrijf heeft echter 

een probleem als zich een actualiteit voordoet die eigenlijk een fdc  vereist, maar waarvoor zo gauw 

geen passende zegel kan worden gemaakt. Zo’n situatie hadden we op 19 april 2005, toen er een nieuwe 

paus werd gekozen. In korte tijd wist men een enveloppe te drukken en een stempel te maken, maar een 

nieuwe zegel kost meer tijd en daarom gebruikte men een zegel uit 2004. De datum op het stempel komt 

overeen met de gebeurtenis, maar men mag aannemen dat de enveloppe pas enkele dagen later 

verkrijgbaar was. Daar zal men niet zo zwaar aan hebben getild, want het Conclaaf doet er ook wel eens 

wat lang over. (fig. 18-1)  

mailto:bricksphil21@gmail.com


 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 10 
 

De op de enveloppe afgebeelde paus zal men in kerkelijke kringen mogelijk op grond van zijn functie 

een zwaargewicht noemen, iets anders is dat men soms van speciale (gedenk)enveloppen letterlijk 

zwaargewichten  maakt door er metaal aan toe te voegen. Bij de enveloppe van de Verenigde Arabische 

Emiraten is dat een 

munt. (fig. 18-2) 

Verder is het een 

combinatie van een 

doodgewone zegel en 

een al even 

doodgewoon stempel, 

zodat men er wel iets 

aan toe móest voegen 

om ze aan het publiek 

te slijten. De achterkant 

is veel interessanter, 

want behalve twee 

zegels van de VN staat 

er (in het Duits) veel 

informatie over de 

VAE. (fig. 18-3) 

Nog zwaarder is de 

enveloppe ter 

gelegenheid van de 

verjaardag van een beroemde voetballer uit de tijd dat Kaiserslautern nog een topclub 

was. De goudkleurige plak is een afbeelding van de (in Zwitserland gespeelde) 

wereldcup van de FIFA. (fig. 18-4) Dat was in 1954 en Fritz Walter was linksbinnen van het winnende 

Duitse team. Walter overleed in 2002. Hij was een van de vier ere-aanvoerders van de ‘Mannschaft’ 

(net als Uwe Seeler, Franz Beckenbauer en Lothar Matthäus). Een echte ‘zwaargewicht’ dus, want 

behalve dat er een stadion naar hem is genoemd verscheen in 2020 een zegel van Fritz Walter met de 

wereldcup in de hand. (fig. 18-5) 

(Sjoerd Bangma – 210626) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
 
          Fig. 18-2 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18-1 
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      fig. 18-3 
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De Postbladenkwestie: 

 
Die vermaledijde postbladen. 

Op 10 november 1947 schreef Dpl. Sld. Arends van het troepenonderdeel C.M.V. Havencommando 

vanuit Semarang een brief aan zijn familie in Rotterdam middels een “militair Portvrij’ luchtpostbrief. 

Hij krijgt er hiervan 20 per maand. 

“En dat is maar goed ook, want elke extra brief kost hem 25 ct. voor de 1e 5 gram en 15 ct. voor elke 

volgende 5 gram.” volgens Arends.  

Toch werden deze postbladen flink afgekamd, o.a. in de Volkskrant en door de Dpl’s zelf. Waarom dan, 

het is toch gratis en zijn 20 stuks per maand niet genoeg? 

IR Stapel heeft het uitgezocht en schreef hierover in Posthistorische studies VII. 

Er waren een aantal redenen voor: 

Te weinig ruimte: “al volgeschreven eer de eigenlijke brief was begonnen”. 

 

De jongens die na WOII hun dienstplicht moesten vervullen in Nederlands-Indië vanaf eind 1946 waren 

zoiets tussen de 18 en 24 jaar (als ik het goed heb). Zij moesten hun familie, geliefden, vrouwen en ook 

hun kinderen verlaten. Zelfs hun kind die ze nog niet kende, waarvan auteur dezes er 1 van is.  

Deze jongens hadden heel veel behoefte om contact met het thuisfront te houden. 

Sommigen gebruikten van de 3 kantjes zelfs 2 ½ kantje voor hun liefdesverklaringen en schreven ook 

op de randen.  

Men k’de ook over de ongegomde randen van de door Indië geleverde postbladen. Opgelost met o.a. 

havermout en rijst om de randen te plakken, waarmede de vaak smoezelige plekken op de randen bij 

deze zijn verklaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo heeft mijn studie afstempelingen Nederland Indië blijkbaar meer teweeg gebracht dan ik kon 

vermoeden toen ik aan dit artikel begon. 

 Veldpost-Semarang 2   10 XI 1947 BU NM1 Blz 463  

(zie kantoren) Laats bekende datum. Staat op ZWP bij IND1  

(Ton van der Meij – 210702) 

 

 

Postzegels vinden op Internet 
 
Aflevering 2 –Google Image search 

 

Als u met tekst geen resultaten kunt vinden, dan kan het lonen met een 

plaatje te zoeken in Google image search. Dat geldt niet alleen voor 

obscure zegels (bv. belastingzegels in plaats van frankeerzegels), ik 

had het recent zelfs met deze zegel: 

 
Afb 2-1 

 

https://images.google.com/
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Ik had al allerlei zoektermen geprobeerd, zelfs met het vermoeden dat de zegel uit Ierland kwam: stamp 

ireland postas lo n'iog, postage stamp ireland 1 pingin, alles zonder resultaat, maar image search vond 

hem meteen (bv. hier) 

 

Het is van vitaal belang dat u een goede kwaliteit plaatje gebruikt: 

 

Groot genoeg 

Rechtop 

In focus 

Genomen tegen een contrasterende (meestal zwarte) achtergrond 

Alléén de postzegel en niets anders in beeld. Snij in een beeldbewerkings-programma precies rond de 

tanden de zegel uit, zodat Google ‘ziet’ dat hem om een (post)zegel gaat. 

 

Als u een printer heeft die kan scannen, gebruik die dan. De camera van een mobiele telefoon zit al snel 

te dicht op de zegel, of beweegt bij afdrukken, of de camera staat niet loodrecht op de zegel, of u neemt 

het licht weg met uw handen – allemaal manieren om onscherpe foto’s te krijgen. 

Kies met de scanner voor een voldoende hoge resolutie (bv. 300 dpi) en als output formaat een plaatje 

(png of jpg), geen pdf. Verkleinen kan altijd nog als u de scan uit het grotere plaatje ‘knipt’. 

Meer zegels tegelijk scannen scheelt werk. Leg een zwart stuk papier op de zegel. 

 

Zo hoort het:  
 

 

 

 

 

 

 

(Afb 2-2) 

 

 

 

 

 

Zo hoort het niet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Afb 2-3)   (Afb 2-4)   (Afb 2-5)  

 

 

 

Goed, we hebben met afbeelding 2-2 een plaatje van goede kwaliteit en gaan daar nu naar zoeken: Ga 

naar https://images.google.com/ Klik op het cameraatje: 

https://kayatana.com/index.php?main_page=index&cPath=360_362
https://images.google.com/
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(Afb 2-6) 

 

dan op Upload an image, en Browse naar de locatie op de computer waar u het plaatje opgeslagen had 

(gebruik altijd dezelfde folder, dan kunt u dat makkelijk onthouden). 

 

Google gaat onmiddellijk zoeken en levert dan meestal nog geen goede resultaten: 

 

(Afb 2-7) 

 

U moet dan nog een tweede keer zoeken door wat extra zoektermen op te geven. Als ik bovenaan naast 

de afbeelding de tekst van de zegel voces intimae intik, en ik druk op <Enter>, dan is het meteen raak: 
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(Afb 2-8) 

 
(Jan Doggen – 210706). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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Van de heer Wolter van der Zwaan ontvingen wij volgende opmerking naar aanleiding van het 

artikel: 150 jaar observatorium Hurbanova:  

 

Graag een wetenschappelijk onderbouwde beschrijving van het begrip `moderne astrologie uit het 

modern astrologisch centrum` zoals vermeld wordt in de eerste alinea van het artikel `150 jaar 

observatorium Hurbanovo`. Dit schept verwarring..... toekomst voorspellen zonder theeblaadjes!  

 

U hebt /foutief/ uw artikel geopend  met `moderne astrologie uit het modern astrologisch centrum´ en 

dat is het observatorium natuurlijk absoluut niet. Astronomen worden terecht graag serieus genomen 

en willen beslist niets te maken hebben met astrologie. Het had dus ongetwijfeld ´moderne astronomie 

uit het modern astronomisch centrum´ moeten zijn. 

 

Van de heer Nico Bader ontvingen wij Correctie op censuurartikel 3  (Nieuwsbrief KNBF mei 2021) 

 

Klaas Kramer stelt terecht dat de brief op pagina 10 in de Nieuwsbrief KNBF mei 2021,  gecensureerd 

is in Bermuda en niet in Engeland. De route verliep van  Amsterdam via Keulen, Frankfurt, 

Lissabon,  Bermuda  naar New York. Engelse censoren werkten op Bermuda en gebruikten daar de 

‘eigen’ censuurstrook met nummer. De plaats van censuur is dus alleen op grond van de route van de 

brief vast te stellen.                        

Nico Bader 
 

 

Van de heer Kees Vleugel ontvingen wij de volgende opmerking inzake regels die gelden voor het 

doen van aankopen in het buitenland: 
 

Ik heb dacht ik nog geen bericht over de nieuwe invoerregels gezien.  

Er zullen wel een aantal leden zijn die (on-)regelmatig iets in het buitenland kopen. Per 1 juli 2021 

gelden nieuwe regels 

Voor zendingen uit niet-EU landen, zoals Engeland, USA, Zwitserland etc. 

de volgende link leid er naar toe: https://www.postnl.nl/campagnes/aankopen-buitenland/ 

 

Het voorkomt misschien verrassingen van bijvoorbeeld €2 invoerrechten plus €13 dacht ik aan 

kosten... 

groeten, 

Kees Vleugel - pr postzegelclub De Bevelanden 

 
 

Van de heer Jan Kampman ontvingen wij onderstaande vragen:   

 

Recentelijk heb ik een aantal eerstedagenveloppen (fdc) uitgezocht. En kwam een aantal 

merkwaardigheden tegen, wie kan mij hier meer iets over vertellen. 

1)      De fdc worden altijd gekenmerkt met 

afstempelingen op de zegels en één mooie 

duidelijk afstempeling naast de zegel. Ik ben 

enkele enveloppen tegen gekomen, waarbij er 

maar 1 afstempeling op de zegel staat. Waarom 

is dit?  

2)      Op deze fdc zitten twee dezelfde zegels. 

Mag je dit dan nog wel een fdc noemen? En 

waarom is deze wel officieel afgestempeld, zou 

die er niet tussenuit gepikt had moeten worden? 

https://www.postnl.nl/campagnes/aankopen-buitenland/
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3)      Deze fdc is gebruik gemaakt voor een 

speciale afstempeling van de Nijmeegse 

schuttersgilden. Tekst afstempeling: 

Tentoonstelling Schuttersgilden in het Gelderse 

Nijmegen 7 mei – 6 juni 1977. Dit is dus geen 

fdc, maar den fdc met tentoonstelling 

afstempeling? Op internet kon ik hier niks over 

terugvinden. 

Kortom, drie diverse vragen, wie kan hier meer 

over vertellen. En hebben zulke fdc’s nog enkele 

meerwaarde ten opzichte van een normale fdc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de heer A.J. van der Lind ontvingen wij onderstaande poststukken, als aanvulling op het in deze 

Nieuwsbrief opgenomen artikel ‘De Postbladenkwestie’: 
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Middelburg, 19 juli 1950. Luchtpostblad met het speciale verlaagde tarief voor militairen in 

Nederlandsch Indië, bestemming Djakarta. Het tarief van 10 cent was gelijk aan het Nederlandse 

interlokale tarief. De ambtenaar op Schiphol, Amsterdam Centraal Station, stelde vast dat er geld in de 

enveloppe zat. Dit was verboden zodat de brief ambtshalve werd aangetekend wat tweemaal het 

aantekenrecht kostte (30 cent, T30), het violette stempel “ambtshalve” geplaatst en het grotere violette 

stempel met de tekst “Terug afzender, Uitvoer van geld zonder vergunning is verboden/De Ambtenaar”. 

 

Kopie van de achterzijde. Wederom T30 voor het ambtshalve tarief, het vertrekstempel uit Amsterdam 

24-7-1950, 2 stempels van Vlissingen 24-7-1950 en een aankomststempel van Middelburg 25-7-1950. 

De grote violette stempels zijn van de Douanedienst Amsterdam. De 30 cent ambtshalve-aantekenkosten 

zijn niet geëffectueerd. In het kader van de deviezen[1]wetgeving was uitvoer van geld en geldswaarden, 

ook postzegels, zonder vergunning niet toegestaan. Onderaan is nog geschreven “15-8-1950 Indonesië 

onafhankelijk”. 

 

 

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  

 

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
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