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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  
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De Nike van Paionios 
 

Bij de naam Nike denkt u wellicht in de eerste plaats aan een bekend merk 

sportschoenen. Die schoenen zijn vernoemd naar Nike (spreek uit “Nikèh” of 

“Niki” in modern Grieks), in de Klassieke oudheid de 

godin van de overwinning.  

Eén van de beroemdste afbeeldingen die van deze godin 

zijn overgeleverd is de Nike van Paionios. Een groot 

aantal fragmenten van deze Nike werd in 1875-76 door 

een team van Duitse archeologen in Olympia 

opgegraven. Ze is daar nog steeds te bekijken in het 

archeologisch museum. Deze Griekse zegel uit 1979 laat 

haar zien in haar huidige staat (fig.1).  

Hoewel een aantal essentiële onderdelen, waaronder 

gezicht, nek, voorarm en vleugels, ontbreken, is toch te 

zien hoe de godin elegant uit de hemel neerdaalt, haar 

gewaad van voren strak langs haar lichaam gevouwen, van achteren wapperend, een adelaar aan haar 

voeten. 
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Oorspronkelijk stond ze voor de tempel van Zeus op een hoge zuil. Delen van de sokkel van die zuil 

zijn ook teruggevonden. Daar staat een bijzondere inscriptie op. “"De Messeniërs en de inwoners van 

Nafpaktos hebben dit beeld, bekostigd uit de oorlogsbuit, opgedragen aan Zeus Olympios. Paionios van 

Mende heeft het gemaakt, hij die ook de competitie won om de akroteria (de bekroning van de 

hoekpunten op het dak) van de tempel te maken.” 

Door deze inscriptie is het mogelijk het beeld te dateren rond 420 voor Christus, een paar jaar na de Slag 

bij Sphacteria waarbij de Atheners en hun bondgenoten wonnen van de Spartanen. Bovendien is, en dat 

is uitzonderlijk voor beelden uit de klassieke oudheid, de maker hierdoor bekend, 

Paionios van Mende. Mende was een stad in Noord-Griekenland. Over Paionios 

weten we verder overigens maar weinig. 

Vanaf het moment dat het beeld door de archeologen uit de grond werd gehaald 

sprak het tot de verbeelding. Het zal dan ook niemand verbazen dat, toen de 

ontwerper van de speciale postzegels voor de eerste nieuwe Olympische Spelen 

in Athene in 1896 Ioannis Svoronos op 

zoek ging naar klassieke afbeeldingen 

voor die zegels, hij niet om de Nike heen 

kon. Prominent prijkt een reconstructie 

van het beeld op de zegel van 5 Drachme 

(fig.2). 

Ook is de Nike te zien op een door de Griekse post in een aantal 

kleuren uitgegeven promotie-vignet (geen postzegel) voor de 

Olympische Spelen in Athene van 1906 (fig.3). Dit waren de 

zogenaamde tussenliggende spelen, door het Olympisch Comité bedacht bij wijze 

van compromis als tweede reeks van Spelen die niet zoals de “echte” Spelen in 

wisselende steden, maar permanent om de vier jaar in Griekenland zouden worden 

gehouden. Het bleef bij een eenmalig experiment.  

In 1917 komen we de Nike weer tegen, nu op “zegels” van Epirus (fig.4). Epirus 

was een regio in Noord-Griekenland/Zuid-Albanië waar in de periode 1913-1920 

door diverse landen veel strijd om is geleverd. Een creatieve handelaar in Parijs 

zag zijn kans schoon en liet een serie van negen ruwe zegels drukken die zowel 

getand als ongetand de postzegelmarkt overspoelden. Al snel bleek echter dat één 

en ander zuiver maakwerk was.  

Bijzonder is nog de afbeelding van de Nike op deze Griekse zegel uit 1997 (fig.5). 

De ontwerper heeft de reconstructie ditmaal in spiegelbeeld afgebeeld! Een foutje? 

Of wellicht een bewuste keus vanwege de belijning van het zegelbeeld? 

We begonnen dit stukje met sportschoenen, en eindigen dan ook sportief. In 2004 werden de Olympische 

Spelen in Athene gehouden. De Nike kreeg een prominente plaats op één kant van de Olympische 

medailles (samen met het Olympisch stadion in Athene). Op deze afbeelding met de uitvergrote rand 
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van een blokje met Griekse medaillewinnaars is dat goed te zien (fig.6). De landen die daarna de 

Olympische Spelen organiseerden vonden dat kennelijk zo’n mooi symbool dat sindsdien alle 

Olympische medailles (inclusief die van Tokyo) zo’n zijde met de Nike van Paionios hebben. 

(Joost Meijer, Postzegelvereniging Griekenland)    www.pv-griekenland.nl  

 
 
Boekbespreking:  
 
Titel: Michel - Luxemburg 2021 

 

Als eerste Michelcatalogus van dit nieuwe jaar "rolde" de 7e editie van de Luxemburg catalogus over 

de deurmat. Deze catalogus is voor zo ver ik weet de enige Michel catalogus die tweetalig is uitgegeven 

(Duits/ Frans). Wel logisch eigenlijk daar Frans samen met het Luxemburgs en Duits de officiële talen 

zijn in het Groothertogdom. Verder zijn er veel verzamelaars in de aangrenzende landen, België en 

Frankrijk nu eenmaal meer gecharmeerd van het Frans en voor hen is het een wat begrijpelijkere taal 

dan het Duits. Zeker door het opnemen van ook de Franse afkortingen maakt het gebruik van deze 

catalogus voor de Franstalige collectioneur een stuk aantrekkelijker. De twee tekstgedeelten zijn te 

onderscheiden door hun kleur. De Duitse test is in zwart gedrukt en de Franse tekst in blauw en wel op 

een manier dat het absoluut niet stoort, althans mij niet.  

 In 200 bladzijden word de postale rijkdom van dit op één na kleinste 

Europese land aan u voorgeschoteld. Zoals u wel weet was Luxemburg, 

tot 1890, een Groothertogdom dat in een personele unie aan Nederland 

gelieerd was. De eerste emissie, bestaande uit slechts twee zegels, die in 

1852 verschenen, dragen de beeltenis van "onze" Koning Willem III in 

zijn hoedanigheid als Groothertog van Luxemburg. (Zijn er eigenlijk 

Nederlandse verzamelaars die deze twee zegels in de diepte verzamelen?) 

Het geheel is in de bekende Michel stijl uitgevoerd met (ruim 1800) 

prima illustraties (en alles in kleur, ik ben, gelukkig, geen zwart/wit 

afgebeelde zegels meer tegen gekomen) en duidelijke omschrijvingen. 

De (7500) waardebepalingen zijn vanaf 1882 in drie kolommen 

weergegeven. Een voor ongebruikt * tot 1921 (postfris ** voor latere 

uitgaven) en een voor gebruikt . De derde kolom is nieuw, deze is voor 

zegels op zogenoemde "Bedarfsbrief" (tot 1940). Bij de klassieke 

emissies vinden we 7 tot 3 kolommen terug. Hier worden ook 

prijswaarderingen voor paren  , strippen van 3  en 4  

evenals voor gebruikte blokken van 4      en voor zegels op brief  weergegeven. Verder is 

er vooral bij de uitgaven tot 1900 veel opnieuw geredigeerd en veel extra informatie opgenomen. 

Behalve alle postzegels (tot en met die van 8 december 2020) vinden we ook de persoonlijkezegels 

("Mengpost" zegels), de automaatlabels, dienst-, port-, en telegraafzegels. De samenhangende zegels uit 

postzegelboekjes worden niet vergeten en aan de zegels die tijdens de Duitse bezetting werden 

uitgegeven is een apart hoofdstuk(je) gewijd. Verder vinden we nog een tabel met jaargangen (vanaf 

1945) en een overzichtje met de uitgegeven blokken en velletjes. 

Een goede catalogus voor een redelijke prijs die in mijn opinie aan de wensen van de Luxemburg 

verzamelaar zal/kan voldoen. 

(Henk P. Burgman (AIJP) 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH 

Taal: Duits 

Bladzijden: 200 

Illustraties: Kleur 

"Verlijmd", hardcover 22,5 x 15 cm. 

ISBN: 978-3-95402-325-7 

Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH - Prijs: € 29,80 Excl. verzendkosten. 

Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering, 

Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 

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

 

http://www.pv-griekenland.nl/
mailto:cr@michel.de
http://www.michel.de/
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Creatieve filatelie mogelijk door eigen zegelontwerpen  
 
Door het verschijnen van het tijdschrift Süddeutsche Zeitung Magazin nr.27-2021 kregen de lezers van 

dit periodiek, die gelijktijdig ook filatelist zijn, informatie en wetenswaardigheden over een nieuwe 

aanvullende hobby voor 

liefhebbers voor de 

opzet van 

postzegelverzamelingen. Het artikel “Portografie”, al kleurrijk aangekondigd op de titelzijde van de 

wekelijkse bijlage bij de Süddeutsche Zeitung, geeft meer dan 100 afdrukken van Oostenrijkse 

“privépostzegels”. Daarmee krijgen de lezers meteen een indruk dat er in Oostenrijk een nieuwe hobby 

is ontstaan om zelf postzegels te ontwerpen en te laten vervaardigen door het officiële postbedrijf. De 

voorbeelden met soms merkwaardige en bizarre voorstellingen zijn allemaal door een bestelling bij de 

Oostenrijkse Post beschikbaar gekomen. Zo maken de filatelisten geheel eigen verzamelingen, die 

nauwelijks in de openbaarheid zullen komen. De “privépostzegels” die via de Oostenrijkse Post tot stand 

kwamen, hebben overigens een frankeerwaarde, die afhankelijk is van de gekozen waarde. Bij een aantal 

verzamelaars worden de speciale ontwerpen toch te koop aangeboden via sociale media of via webshops. 

Met de ontwikkelingen in deze nieuwe richting binnen de filatelie zullen velen tevreden zijn. Door de 

komst van de digitale mogelijkheden om “streepjescode en QR”-postzegels op een eigen printer te 

vervaardigen zullen er al binnen enkele jaren steeds minder officiële postzegels op brieven en kaarten 

worden geplakt om te laten bezorgen. In de nieuwe richting binnen de bestaande filatelistische 

verzamelwereld, onder de naam “Portografie”, zullen nieuwe contacten tussen verzamelaars ontstaan. 

Om onze lezers een indruk te geven uit deze snel groeiende markt geven wij een aantal voorbeelden uit 

de eigen zegelcollecties.  

Jan M. Broeders -  210805 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.optischefenomenen.nl/
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Postzegels vinden op Internet 
 
Aflevering 3 - Zoeken in andere talen – Google Translate 

 

In eerdere afleveringen schreef ik dat het helpt om opschriften op de zegel te gebruiken als zoektermen. 

Maar wat als u die taal niet spreekt? 

 

Onderstaande voorbeelden illustreren wat er mogelijk is als we ook Google Translate in onze 

gereedschapskist hebben. Ik ga vrij diep door op de zoekresultaten om een zo compleet mogelijk beeld 

van de zegels te krijgen, en om te illustreren hoe ik zoek. 

 

Op Facebook vroeg iemand zich af wat dit voor zegels zijn: 

https://translate.google.com/
https://www.facebook.com/groups/391867804321643/permalink/1889304967911245
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(Afb 3-1) Hópflug Ítala 1933 

 
Het zijn IJslandse zegels, dus: Ga naar Google Translate, kies links IJslands en rechts een taal die u wel 

spreekt. Tik de tekst van het opschrift in en de vertaling verschijnt meteen: 

 

 
(Afb 3-2) 
of: 

 
(Afb 3-3) 

 
Dit levert ons een eerste hint: Gaat het om (vliegtuig)vluchten van/naar Italië? 

 

Volgende stap: ‘gewoon’ zoeken. Maar zoeken op Italian group flights is het toch niet helemaal, dat 

levert alleen aanbiedingen op over vluchten naar Italië. Zoeken op zoiets als iceland stamps overprint 

hopflug itala 1933  levert al meteen een hoop betere hits op. 

 

Nu is het vaak een kwestie van de links één voor één te bezoeken en zo de informatie bij elkaar te 

verzamelen – op verschillende websites staat meestal verschillende informatie, al is het soms maar één 

zinnetje extra. Een obscure pagina van een postzegelliefhebber komt nooit zo hoog in de Google 

resultaten als de grote veilingsites, dus zoek ver genoeg door... 

 

Hier zijn voorbeelden van een aantal zoekresultaten plus de informatie die zij opleveren: 

 

1. 

Op deze veilingpagina staat een envelop verzonden naar New York. Ook zeggen ze dat "only 289 covers 

sent and few to USA". Let ook op de blauwe plakker, Google translate vertaalt deze Franse tekst 

gebrekkig als: “Tienjarige Italiaanse luchtcruise”. Zou het een tienjaarlijkse gewoonte zijn? 

 

Vergeet niet om op zo’n veilingpagina’s de verwante items (suggesties) te bekijken, bijvoorbeeld deze: 

Daar ziet u Zeppelin zegels uit 1931, dat kan corresponderen met een commentaar op die Facebook 

pagina van iemand die in zijn Scandinavische catalogus gekeken heeft: "Ik zie ze zonder tekst. ik zie ze 

met het woord zeppelin. uit 1931/1933" 

 

Veilingpagina's geven vaak niet zoveel informatie, we zouden liever een artikel vinden dat gewijd is aan 

die zegels, maar alle kleine beetjes helpen. We weten nu al dat het in IJsland niet ongebruikelijk was 

om dit soort stukken te verzenden met zeppelin of (waarschijnlijk) vliegtuig. Laten we eens verder 

bladeren door de zoekresultaten: 

https://www.google.com/search?q=Italian+group+flights
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=iceland+stamps+overprint+hopflug+itala+1933
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=iceland+stamps+overprint+hopflug+itala+1933
https://jf-stamps.dk/en-GB/lot/52121/iceland-1933-overprint-hopflug-itala-1933-set-of-3-exceptional-centering-of-all
https://jf-stamps.dk/en-GB/lot/46584/iceland-1931-luftschiff-graf-zeppelin-islandsfahrt-1931-30-aur-plus-2-kr
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2. 

Kijk! Op Tomas Graungaard's "Specialised Stamp Catalogue of Iceland", staat de groene 10 Kr met 

commentaar: 

"1933. 16 June. General Balbo's stopover on Iceland on his squadrons way to the World Fair in Chicago. 

Red overprinting 'Hópflug Ítala. 1933' done by 'Gutenberg' in Reykjavik." 

 
(Afb 3-4.png) 

 
3. 

Weliswaar een gesloten kavel op Catawiki, maar iets verder naar beneden meldt de site: 

"Italy 1933 - Iceland airmail "northatlantic cruise", overprinted "Hopflug Itala", complete Balbo series 

+ complementary on registered envelope from Reykjavik to Chicago, with arrival cancellation on the 

back. 

 

Er zijn zo nog heel veel hits op veilingsites, maar het voert te ver om daar hier nog op in te gaan, met 

uitzondering van eentje op eBay die inmiddels niet meer bestaat maar die een herdenkingsvelletje laat 

zien dat op 9 oktober 1993 is uitgebracht over deze zegels! 

 

4. 

Forged Stamps of Iceland laat zien dat er ook vervalsingen van deze zegels gemaakt zijn 

 

5. 

Most valuable Icelandic stamps meldt: “Early airmail stamps of Iceland were produced by overprinting 

contemporary definitive postage stamps or incorporating a bird or airplane into an item’s design. The 

first airmail issues that were actually inscribed "FLUGFRIMERKI" or "FLIGHT STAMPS" did not 

appear until 1934. 1k-10k Hopflug Air Post overprint was released on June 16, 1933 for letters being 

carried on the Iceland stopover of General Italo Balbo's Seaplane Squadron's Trans-Atlantic flight from 

Rome to the Century of Progress World's Fair in Chicago. One of the specimens of this scarce air post 

in a very fine condition was offered by Robert A Siegel in May, 2015. Accompanied by 2014 Moller 

certificate, this bright lot fetched $2,600."  

Dure zegels dus, als ze echt zijn. 

 

6. 

Ook loopt de zoektocht soms dood. Bijvoorbeeld op de site van de Scandinavian collectors club staat 

een link naar http://www.scc-online.org/posthorn. Maar daar geen enkele melding van de betreffende 

zegels op die pagina. Dat kan een paar dingen betekenen: 

- de pagina die Google indertijd geïndexeerd bestaat niet meer of is van inhoud veranderd 

- de pagina zit achter een login voor leden 

Het lijkt hier een combinatie van beide: het is duidelijk een soort zoekpagina voor hun uitgave 'Posthorn' 

maar er staat ook 'Login to view the current Posthorn issue' en die logingegevens heb ik natuurlijk niet. 

 

Maar, nieuwe truc, u kunt in Google zoeken binnen een site. Dat doet u door aan de zoekterm toe te 

voegen: site:scc-online.org  

En Google zoekt ook binnen documenten, dus als Google er bij kan maakt het niet uit dat ze achter een 

login zitten. Helaas levert dat niets op bij zoeken op 'itala', zoeken op 'Iceland' of zoeken op ‘Balbo’. 

 

http://www.graungaard.dk/Island-3.htm
https://www.catawiki.nl/l/43525493-italie-1933-iceland-airmail-north-atlantic-cruise-overprinted-hopflug-italia-complete-set-on-envelope-to-the
https://stampforgeries.com/iceland/
https://findyourstampsvalue.com/rarest-stamps/most-valuable-icelandic-stamps
http://www.scc-online.org/posthorn
https://www.google.com/search?q=itala+site%3Ascc-online.org
https://www.google.com/search?q=iceland+site%3Ascc-online.org
https://www.google.com/search?q=balbo+site%3Ascc-online.org
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Het bovenstaande stuk zou u een eerste 'zoekslag' kunnen noemen. Maar dat is niet het einde, u kunt nu 

verder met wat we tot nu toe gevonden hebben: 

• Betekent die datum 9/10/1993 op dat herdenkingsvelletje iets? Ja uiteraard 60 jaar erna, en dat 

staat er ook op: "60 Ara" Maar 9 oktober? 

• U kunt gaan zoeken op die "General Balbo squadron stopover Iceland on the way to the World 

Fair in Chicago" 

• U kunt gaan zoeken naar dingen als "Iceland 1993 sheet hópflug ítala" of "Iceland 1993 souvenir 

sheet hópflug ítala" 

 

Commentaar/aanvullingen? Mail ze naar postzegels@jandoggen.org  

(Jan Doggen – 210830) 

 

 

POSTEX 2021 

De Postzegelshow POSTEX 2021 wordt, behoudens overheidsmaatregelen, gehouden in Omnisport, 

Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn. Weer in het vertrouwde 3 e weekend van oktober. Na overleg 

met alle betrokkenen is besloten het evenement alleen op vrijdag en zaterdag te houden vanwege de 

geringe publieke belangstelling op zondag. 

Er zijn prachtige postzegelcollecties te zien en 

ongeveer 50 postzegelhandelaren zijn aanwezig met 

een verkoopstand. PostNL is er met een stand, waar 

recent uitgegeven postzegels gekocht kunnen worden. 

Diverse verenigingen en organisaties zijn 

aanwezig met een promotiestand. Ook wordt ruim aandacht gegeven aan de jeugdige verzamelaars. 

Openingstijden en locatie:          

• Op vrijdag 15 oktober 2021 is POSTEX geopend van 10:00 tot 17:00 uur. 

• Op zaterdag 16 oktober 2021 is POSTEX geopend van 10:00 tot 16:00 uur. 

De Postzegelshow POSTEX 2021 wordt gehouden in Omnisport, Voorwaarts 55, 7321 MA 

Apeldoorn.   

• Elke betalende bezoeker van POSTEX 2021 ontvangt een unieke gratis postzegel.  

• Meerdere exemplaren kunnen worden gekocht bij de informatiestand van POSTEX. 

De Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars van het Vorstendom Liechtenstein viert 

(verlaat) haar 50-jarig jubileum.             

De Aero Filatelistenvereniging De Vliegende Hollander viert de 59e Dag van de Aerofilatelie.          

Bij bovengenoemde verenigingen zijn bijzondere collecties van leden en genodigden te zien. 
Een aantal gespecialiseerde verenigingen is met een informatiestand aanwezig. Welke verenigingen er 

zijn wordt medio oktober bekend. 

 
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 

mailto:postzegels@jandoggen.org
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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 een keer 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: 
 
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. 

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 

 

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:knbf@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.hertogpost-event.nl/
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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Biënnale van Bratislava: 
 

Op 3 september 2021 gaf de postdirectie Slowakije een postzegel – in een aantal van 250.000 stuks - 

met een waarde van € 0,65 uit ter gelegenheid van de Biënnale van Bratislava. Op 15 oktober 2021 wordt 

de 28ste editie van de Biënnale van Illustraties  Bratislava (BIB) geopend. Deze gerenommeerde 

internationale tentoonstelling voor kinderboekenillustraties wordt georganiseerd vanuit BIBIANA, het 

Internationale Huis voor Kunst voor Kinderen in Bratislava, Slowakije. De tentoonstelling zal tot 9 

januari 2022 te zien zijn in het Kasteel van Bratislava.  

 

IBBY-Nederland (International Board on Books for Young People) verzorgt, in samenwerking met het 

Nederlands Letterenfonds, de selectie en inzending van het werk van 

Nederlandse kinderboekenillustratoren. De Nederlandse 

selectiecommissie, ingesteld door het bestuur van IBBY-Nederland, 

bestond dit jaar uit Dorothé Cras, Josephine van de Schoot, Toin 

Duijx en Liselotte Dessauvagie.  

IBBY is een non-profit organisatie die een internationaal netwerk 

vertegenwoordigt van mensen van over de hele wereld die zich 

inzetten om boeken en kinderen samen te brengen. 

De selectiecommissie ontving maar liefst 104 boeken die aan de 

criteria voldeden. Wij danken alle uitgeverijen en illustratoren voor 

het inzenden van de boeken. Na grondig overleg is de commissie tot 

een unaniem gedragen selectie van vijftien illustratoren en boeken gekomen, waarmee Nederland goed 

vertegenwoordigd zal zijn in Bratislava.  

De volgende illustratoren (op alfabetische volgorde) en illustraties uit de volgende boeken zijn 

geselecteerd voor inzending naar de BIB 2021: 

• Charlotte Dematons – Alfabet (Hoogland & Van Klaveren, 2020) 

• Linde Faas – De jongen en de walvis (Lemniscaat, 2019) 

• Djenné Fila – De vuurvogel (Volt, 2020) 

• Annemarie van Haeringen – De dag waarop de draak verdween (Leopold, 2019) 
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• Pieter van den Heuvel – De verhuisdieren (Gottmer, 2020) 

• Mies van Hout – Was ik maar… (Hoogland & Van Klaveren, 2020) 

• Yvonne Jagtenberg – Kop op, Herman! (Gottmer, 2021) 

• Mark Janssen – Altijd dichtbij (Lemniscaat, 2020) 

• Martijn van der Linden – Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt (Querido, 2019) 

• Milja Praagman – Avonturen van de dappere ridster (Van Holkema & Warendorf, 2020) 

• Wouter van Reek – Nadir en Zenith in de wereld van Escher (Leopold, 2019)  

• Ingrid & Dieter Schubert – Het ei (Hoogland & Van Klaveren, 2019) 

• Ludwig Volbeda – Hele verhalen voor een halve soldaat (Querido, 2020) 

• Sylvia Weve – Meneer Droste van het Kinderboekenmuseum (Hoogland & Van Klaveren, 

2020) 

• Barbara de Wolf – Duizend vissen in de zee (Luitingh-Sijthoff, 2021) 

Voorafgaand aan de opening van de BIB beoordeelt een internationale jury alle tentoongestelde 

illustraties die van over de hele wereld zijn ingezonden. De jury kent verschillende prijzen toe: de Grand 

Prix, Gouden Appels (5x) en Medailles (5x).  

Lees meer over de tentoonstelling en eerdere winnaars op www.ibby-nederland.nl/biennial-illustrations-

bratislava. Om het jaar vindt de Biennial of Illustrations Bratislava (Slowakije) plaats. Tijdens de 

Biënnale wordt de prestigieuze Grote Prijs (Grand Prix, ter waarde van 3000 dollar) uitgereikt, samen 

met vijf Gouden Appels en vijf Medailles (plaques) voor de beste illustraties uit de tentoonstelling. De 

Grand Prix is een van de oudste en meest prestigieuze prijzen voor illustratoren van kinderliteratuur. De 

winnaars worden bepaald door een internationale jury en het concours is vanaf het begin een 

samenwerking geweest met UNESCO en IBBY.  

(Anna C. van der Maade – 210904) 

 

 

FILATELISTISCHE CURIOSA (20) 
 
Zeldzame zegel? 

De eerste figuur (Fig. 20-1) toont een gebruikte en afgeweekte toeslagzegel uit de tijd dat ze nog werden 

voorzien van het opschrift ‘Deutsche Bundespost’. Dat was vóór de Duitse hereniging en ook voordat 

de euro zijn intrede deed. Deze zegel van 60 Pfennig uit 1982 zult u echter in de Michel catalogus bij 

Duitsland (toen nog BRD) niet aantreffen. Wél bij Berlin 

(Fig. 20-2), maar dan met een kleine toevoeging in de tekst 

onder de afbeelding. Wat is hier aan de hand? Misdruk? 

Halfafgemaakte proef?  

Loep en fluorlamp brengen uitkomst. Als we de beide 

afbeeldingen vergelijken wordt al snel duidelijk wat het 

verschil is.  Op de oorspronkelijke zegel (Michel nr.664) is 

het woord ‘BERLIN’ (heel zorgvuldig) verwijderd en met 

de datum (12-04-01) uit het stempel kunnen we het raadsel 

helemaal oplossen.  

Zegels van Berlijn waren indertijd in de hele BRD bruikbaar. Op 31-12-1992 werden alle zegels van 

Berlijn echter ongeldig, terwijl die van de Bondsrepubliek 

in Pfennig waarden nog geldig bleven tot 31-12-2002. 

Iemand (géén filatelist!) heeft getracht zijn voorraadje 

zegels van Berlin op te gebruiken door ze met het 

wegschrapen van het woordje ‘BERLIN’ om te bouwen tot 

zegels van de BRD. Onder de lamp is duidelijk te zien dat 

de fluor coating op de plek van het woordje BERLIN is 

verdwenen. Maar het trucje is blijkbaar gelukt: het poststuk 

met deze zegel passeerde ongehinderd de machine in een 

sorteercentrum. 

Een voorbeeldje van ‘vervalsing ten nadele van de post’, maar gezien de kleinschaligheid van deze 

misdaad zullen ze hiervan bij Deutsche Post niet wakker hebben gelegen…. 

(Sjoerd Bangma)  

http://www.ibby-nederland.nl/biennial-illustrations-bratislava
http://www.ibby-nederland.nl/biennial-illustrations-bratislava
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“Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil”: Albert Schweitzer 

Albert Schweitzer werd als zoon van Ludwig Schweitzer (dominee bij de Evangelische kerk),  geboren 

in Kaysersberg in het noordelijke deel van de Elzas, in die tijd nog Duits gebied, nu een plaats in het 

Franse Département Haut-Rhin. Hij was arts, theoloog (Luthers), musicus, filosoof en zendeling.  Als 

kind was hij ziekelijk, laat met lezen en schrijven en een zwakke leerling op school, traag en dromerig. 

Later werd dat beter vooral ook onder invloed  van zijn 

leraar Dr. Wehrmann. Hij was muzikaal al vroeg heel erg 

begaafd, zo had hij op zijn 

zevende al een psalm 

gecomponeerd,  en speelde 

vanaf zijn achtste op 

kerkorgels. In 1893 haalde hij 

het eindexamen van het 

gymnasium van Mülhausen 

(nu Mulhouse). Later in dat 

jaar kreeg hij orgel-les van de grote Parijse organist en componist Charles-

Marie Widor (1844-1937). Hij bestudeerde met veel interesse het Nieuwe 

Testament en het leven van Christus. Hij deed staatsexamen theologie in 1898. Hij had veel 

belangstelling voor de leer van Immanuel Kant, studeerde verder in Berlijn en promoveerde in 

Straatsburg op Kant in 1899, waar hij in 1900 predikant werd en promoveerde tot doctor in de theologie 

met een studie over het avondmaal. Hij hield colleges over filosofen als Friedrich Nietsche en Arthur 

Schopenhauer en over schrijvers als Goethe en Hauptmann. In 

1905 begon hij een studie medicijnen 

met als doel tropenarts te worden in 

Afrika. Naast zijn studie bleef hij actief 

als orgelspeler in Parijs en Barcelona en 

predikant in Straatsburg en hij behaalde 

zijn medische staatsexamen. Later 

studeerde hij nog tropische ziekten in 

Parijs. Hij trouwde met Helene Breslau, 

die hem begeleidde naar Lambaréne in 

Gabon in Centraal West Afrika bij een zendingspost van het Amerikaanse 

Presbyteriaans Zending-genootschap. Schweitzer was daar de enige arts en hij 

heeft daar duizenden mensen behandeld en geopereerd. Toen in 1914 de Eerste 

wereldoorlog uitbrak, werd hij (in Gabon - in die tijd Frans gebied) 

krijgsgevangene, maar na een aantal maanden huisarrest mocht hij zijn werk 

voortzetten, maar in 1917 werd hij alsnog - samen met zijn vrouw - als 

krijgsgevangenen opgesloten in Frankrijk. In die tijd werkte hij aan zijn boek 

‘Cultuur en Ethiek’, dat hij in 1923 voltooide, en waarin 

hij de wereldoorlog als een teken van verval van de 

beschaving beschreef. Hij probeerde begrippen als 

liefde, medelijden en solidariteit nieuw leven in te 

blazen. Vanaf 1918 werkte hij in het ziekenhuis van 

Straatsburg en hield veel spreekbeurten in veel landen 

van Europa, waarmee hij geld inzamelde voor zijn werk 

in Afrika. In 1924 ging Schweitzer met zij vrouw terug 

naar Lambaréné, waar hij als eerst het totaal vervalen ziekenhuis moest 

opknappen. Later kreeg hij hulp van andere artsen en kon hij met zijn 

spreekbeurten en orgelconcerten geld inzamelen in Europa.  Door de Tweede 

Wereldoorlog werd Schweitzer gedwongen in Gabon te blijven, maar vanaf 1948 

kon hij weer vrij reizen, spreekbeurten houden en concerten geven.  Schweitzer is vooral bekend 

geworden door zijn medische werk in Afrika en door zijn filosofie over cultuur en ethiek en door zijn 

studies en interpretaties van de werken van Johann Sebastian Bach op orgel en piano. Hij werd in 1951 

onderscheiden met de zeer prestigieuze Vredesprijs van de Duitse boekhandel en in 1952 met de 

Nobelprijs voor de Vrede. Met het geld van de Nobelprijs bouwde hij een lepradorp, een plaats waar 
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leprozen werden behandeld, geïsoleerd van anderen, vooral om verdere besmettingen te voorkomen. In 

1954 werd hem de Duitse orde ‘Pour le Mérite’ verleend.  Hij overleed 

op 4 september 1965 in 

Lambaréné. Albert 

Schweitzer werd in vele 

landen geëerd met 

speciale uitgaven van 

postzegels en 

poststukken en met 

eredoctoraten.   In 

Nederland wordt 

Schweitzer onder andere geëerd door het Nederlands 

Albert Schweitzer Fonds dat doormiddel van microgiften, startsubsidies  geeft aan kleinschalige 

gezondheids-projecten in Afrika, op basis van de levensvisie van Schweitzer: ‘Eerbied voor het leven’. 

Ook reikt het Fonds jaarlijks de Albert Schweitzer Prijs uit aan jongeren met een bijzonder 

ontwikkelingsproject of initiatief op het gebied van gezondheidszorg in Afrika. In veel steden en dorpen 

zijn straten en pleinen naar hem vernoemd, evenals scholen en ziekenhuizen, Veel landen gaven 

postzegels uit met de afbeelding van Albert Schweitzer. (Frans Haverschmidt - 151112). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 136: 
 
Enige oplettende lezers van onze Nieuwsbrief is het opgevallen. Nieuwsbrief 136 is niet 

uitgegeven. Uw redacteur was door een ziekenhuisopname helaas niet in staat deze Nieuwsbrief 

af te maken en aangezien de opvolgende Nieuwsbrief al vrijwel gereed was, en om aan te geven 

dat 136 niet is uitgegeven deze oplossing. Mijn excuses als u daardoor in verwarring bent gebracht. 

 
 
Een brief met een geheim uit 1858 
 

Van een postzegelvriend  ontving ik een complete vouwbrief uit 1858. Laat daar nu instaan dat op grond 

van art. 8 der Wet op de inhoud van deze brief geheimhouding rust. Maar dat gold 

alleen voor de ontvanger, dus ik kan zonder problemen wel  wat over de inhoud 

verklappen.   

 

De brief is afgestempeld in Leiden op 27 mei 1858. In 1854 ging onze postdienst 

over naar een stempeltype, waarbij de letters in het schreefloze type (in het verleden 

grotesk genoemd) werden weergegeven. Dat zien we hier op het stempel. In de Korteweg catalogus 

kreeg het Leidse stempel daarin nummer K 45 (met dank aan Cees Jansen). 

De brief is geadresseerd aan:  ‘Den Heere B.J. Lintelo de Geer te Utrecht’ kunnen we lezen.  
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Barthold Jacob Lintelo baron de Geer van Jutphaas (1816 – 1903) was een rechtsgeleerde, historicus, 

taalkundige en politicus. En… B.J. Lintelo de Geer was ‘Lid van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde’ staat op de envelop gedrukt. (S.S.T.T. staat voor: ‘salvis titulis’  en betekent: ‘alle titels 

voorbehouden’). 

 

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een 

vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij is ontstaan uit een kring 

van Leidse studenten en heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende 

disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Eén van de oprichters was 

Frans van Lelyveld (1740 – 1785), een Leidse lakenfabrikant en letterkundige. Op het 

huis waar Van Lelyveld gewoond heeft aan de Hogewoerd in Leiden is (geen 

postzegel) maar een herdenkingsplaquette voor ‘deze grondlegger’ aangebracht. 

 

Toen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1966 haar 200 jarig jubileum 

vierde, werden hierover 3 zomerzegels uitgegeven. Op deze zegels zien we van links 

naar rechts: Fragment van een miniatuur; Initiaal  (beginletter D) en een drukkerij uit de 16e eeuw. 

Gedrukte tekst 

Wat me verder opviel aan de brief was dat de tekst prachtig gedrukt was in mooie letters. Dat vond ik 

nogal bijzonder voor een brief uit 1858. Maar ook dat bleek verklaarbaar. De brief was verzonden door 

de secretaris van de Maatschappij der Nederlandse 

Letterkunde genaamd J.T. Bodel Nijenhuis. 

Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797 - 1872) 

was een uitgever. Hij was eigenaar van uitgeverij 

Luchtmans in Leiden. Later ging deze uitgeverij 

verder onder de naam E.J. Brill. De uitgeverij, 

gesticht in 1683, bestaat nog steeds in Leiden 

onder de naam Koninklijke Brill NV. Het is 

daarmee het oudste nog bestaande bedrijf in 

Leiden. Lange tijd was dit bedrijf gevestigd aan de Oude Rijn 33a in Leiden.  
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 Het geheim 

Hoe word je lid van de Maatschappij der 

Nederlandse Letterkunde?  Men kan zich 

niet als lid aanmelden; nieuwe leden 

worden jaarlijks gekozen uit voordrachten 

die door de zittende leden worden gedaan. 

In de vouwbrief zat een bijlage met 73 

voorgedragen personen. Er zouden echter 

slechts 16 binnenlandse en 12 

buitenlandse leden worden aangenomen. 

En daarom was deze lijst GEHEIM. 

Mocht U willen weten of er een voorouder  

van U op deze lijst staat, neem dan gerust 

contact met mij op en U krijgt antwoord 

via willem.hogendoorn@hccnet.nl 

 

 

Censuur op Nederlandse brieven  (7) 
 

Curaçao  

Vanaf  september 1939 (op 3 september 1939 begint de tweede wereldoorlog) is er een milde vorm van 

censuur op (de toenmalige Nederlandse kolonie) Curaçao. Op 10 mei 1940, met de Duitse inval in 

Nederland, treedt de Staat van Beleg in werking en wordt er vanaf 29 juni 1940 algemene censuur 

ingevoerd. Op elk van de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius wordt 

een censor aangesteld. Er worden censuurstempels en -stroken van Curaçao gebruikt; vanaf mei 1943 

heeft Aruba eigen stempels en stroken. 

Op 14 juni 1945 wordt de Staat van Beleg opgeheven; op 18 augustus 1945 komt er een einde aan de 

censuur. Hieronder een aantal gecensureerde brieven. 
 
 

     
Afb 1; brief verzonden op Curacao op 3 maart 1944                 Afb 2; brief naar de Verenigde Staten op 19 november  
met censuurstempel.                 1941 met censuurstempel ‘NIET GEOPEND’. 

 

   
Afb 3;  brief naar Verenigde Staten van 23 december 1943 met  censuurstempel (18) en strook van Curacao en 
censuurstrook van de Verenigde Staten. 

 

mailto:willem.hogendoorn@hccnet.nl
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Afb 4;  brief naar Verenigde Staten van 31 october 1944 met  censuurstrook van Aruba en censuurstrook van de 
Verenigde Staten. 

  
Afb 5;  brief van Venszuela naar Curacao van 11 maart 1941 met  censuurstempel (16) en strook van Curacao/ 

 

Nico Bader.  Meer informatie zie; Aitink, H.E.  De censuur in het Gebiedsdeel Curaçao in W.O. II. 

In; De Postzak, 2012, 212, p 403-415.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Jan Heijs ontvingen onderstaande antwoord  op een vraag uit de vorige Nieuwsbrief:   

In antwoord op de vraag over de verklaring van Nachporto BRD 1954 uit de Nieuwsbrief kan ik het 

volgende melden: 

uw reacties 
 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl


 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 17 
 

1. Beide brieven zijn binnenlandse interlokale brieven. Van de bovenste brief kan ik de datum 

niet lezen maar ik neem aan dat deze ook binnen de tariefperiode valt van de onderste brief 

die van 7.6.1954 is. Het tarief is dan voor een brief tot 20 gram 20 Pfg. Voor de periode 

1.7.1953 tot 1.7.1954. (Gebührenboek Michel blz. 245.) 

2. Voor de berekening van het strafporto is een andere tabel nodig. Op blz .248 van hiervoor 

genoemd boek is de periode in die tabel van 1.9.1949 tot 1.3.1963. Die vermeldt dat voor een 

ongefrankeerde Dienstbrief het enkelvoudige tarief geldt en voor een ongefrankeerde privé 

brief 1,5 maal het tarief naar boven afgerond op hele 5 Pfg. 

3. De bovenste brief met 20 Pfg. Strafport: dit is een z.g. “Gebührenpflichtige Dienstbrief” (zie 

stempel boven het dagtekenstempel.) De afzender is een (semi)overheidsorganisatie dat 

portvrij mag verzenden en bevoegd is de geadresseerde te laten betalen. (Maar het verplichte 

toeslagzegel 2 Pfg. Notopfer Berlin was wel nodig! Het maakt geen deel uit van het tarief 

zelf.) In dit geval is het de deurwaarder bij het gerechtshof van het district Hoegeismar. Dus is 

het een ongefrankeerde dienstbrief dat volgens punt 2 dan met enkelvoudig stafport belast 

wordt: 20 Pfg., voor een naar ik aanneem brief van 20 gr. 

4. De onderste brief heeft een private afzender en is ongefrankeerd (er staat “de ontvanger 

betaald” geschreven) maar zou gefrankeerd moeten zijn met 20 Pfg. Volgens punt 2 wordt 

deze belast met 1,5 het tarief voor een brief van naar ik aanneem 20 gram is 1,5x20 is 30 Pfg. 

(Ook hier maakt het verplichte toeslag Notopfer zegel van 2 Pfg. geen deel uit van het tarief.) 

5. Inderdaad staan de stempels “C Nachgebühr C” / “A Nachgebühr A”, noch de tekst van de 

stempels, in het Michel Gebührenboek. Ik vind ze ook niet elders in boeken in mijn bibliotheek 

terwijl ik de strafportberekeningen voor mijn verzamelgebied “postoorlog” uitgebreid 

bestudeerd heb en er ook verschillende boeken en artikelen over heb. 

6. Maar het lijkt erop dat A het meest voorkomende tarief van 1,5 x het tarief is en C het, minder 

voorkomende, enkelvoudige tarief is. Geen 100% sluitende verklaring maar wel aannemelijk. 

7. Op internet wordt wel het stempel “C Nachgebühr C” gemeld: www.StampsX.com bij het 

Postmark database. Gemeld wordt dat er maar 1 stempel bekend is op brief d.d. 2.12.1954. 

Allerlei technische informatie wordt gegeven maar niets over de betekenis van “C”.  

Het uitzoekwerk is een leuk onderdeel van onze hobby. Ik hoop hiermee een flinke stap te hebben gezet 

voor een oplossing.             

Met filatelistische groet,              

Jan Heijs. 

Van de heer Arnold Vaandering ontvingen wij het volgende antwoord op de vragen van de heer Cox 

in de vorige Nieuwsbrief: 

 

reactie op de vraag Eddy Cox 

op het forum van de DPhJ is een gelijkluidende vraag gesteld met een antwoord  

https://forum.dphj.info/viewtopic.php?f=1674&t=8186 

wellicht heeft de heer Cox hier iets aan 

groeten, 

Arnold Vaandering 

 

Van de heer Ton Hulkenberg ontvingen wij onderstaand antwoord op de vraag van de heer Cox: 
 

Geachte Redactie, 

 Of de letters A en C iets met de verschillen in Nachporto te maken hebben, weet ik niet. Zoiets 

staat ook niet in Michel Gebührenhandbuch. 

 De twee verschillende Naportobedragen zijn wel te verklaren. 

De brief met C Nachgebühr C is een zogenaamde Portopflichtige Dienstsache (zie stempel rechts 

boven). Te betalen door de geadresseerde het normale briefport 20 pfennig zonder strafport.  

 De brief met A Nachgebühr A: Op de brief staat rechts boven "Empfänger zahlt (geadresseerde 

betaalt). Daarmee is wel een portobrief verzonden en moet de ontvanger behalve het briefport 

ook strafport betalen (anderhalf maal het ontbrekende bedrag). Totaal te betalen: 1,5 x 20 = 30 

pfennig. 

http://www.stampsx.com/
https://forum.dphj.info/viewtopic.php?f=1674&t=8186
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 Ik hoop de verschillen duidelijk gemaakt te hebben. 

 Met vriendelijke groet, 

Ton Hulkenberg 

 

Van de heer Leo Klom het volgende antwoord:  

Nachgebühr 

Nebenstempel zur Kennzeichnung nicht oder ungenügend freigemachter Postsendungen oder zum 

Einzug postalischer Gebühren. 

Het enigste wat ik gevonden heb is op de site van; https://www.briefmarkenverein-

bamberg.de/stempel_wpost.htm#nachgeb het onderstaande met betrekking tot stempels  

Over Nachgebuhr. 

U zou eventueel eens contact kunnen opnemen met deze vereniging. 

Ik wens u hierbij succes en hoop nog eens een uitslag te horen, ik heb zelf de drie delen van stempel 

Handboek 1 t/m 3 die Klaucke-stempels doorgenomen doch daar is niets te vinden. 

Met vr. gr. Leo Klom 

 

Im 19. Jahrhundert meist ein großes "T" und ggf. handschriftliche oder gestempelte Angabe der zu 

zahlenden Nachgebühr (vor allem im zwischenstaatlichen Postverkehr heute noch üblich). 

Textstempel "Porto" (bis 1926 Deutsche Reichspost). 

Textstempel "Nachgebühr" (nach und nach ab 1926). 

Bei der Deutschen Bundespost bzw. der Deutschen Post AG wurde/wird die Nachgebühr mit Blaustift 

handschriftlich ausgeworfen, wobei im grenzüberschreitenden Verkehr auch Nachgebührstempel 

angewendet wurden. 

 
 1933, 1934 

 
1970, 1977, 1981 - 1987 

Auch mit leicht 
abweichenden 
Abmessungen 
vorkommend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postkarte der Versandstelle für Sammlermarken in Frankfurt vom 16.10.1963 mit der Bestätigung des 

Dauerbezugs. Die Gebühr von 75 Pfennig (siehe Rückseite) wurde wie eine Nachgebühr eingezogen. 

Siehe handschriftlicher Vermerk "75" und Stempel vom 17.10.1963 auf der Vorderseite. 

 

auf Vorderseite 

 
auf Rückseite 
 
Van de heer Detlef Geerlings het volgende:  

 
Het standaard strafport tussen 1 sept 1948 en 1 maart 1963 is anderhalf keer het ontbrekende porto 

naar boven afgerond op 5 Pf.  

Beide brieven hadden met 20 Pf gefrankeerd moeten worden. Voor de 2e brief (A Nachgebuehr) is het 

strafport dus 30 Pf (dat staat er in blauw krijt ook op). 

https://www.briefmarkenverein-bamberg.de/stempel_wpost.htm#nachgeb
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Voor dienstspostzendingen was in deze periode een verlaagd strafport van toepassing; 100% van het 

ontbrekende porto. Het strafporto is dus maar 20 Pf, en dat staat er ook op in blauw krijt. Dit is een 

“speciaal” tarief (C Nachgebuehr) 

Met vriendelijke groeten, 

Detlef Geerlings 

 

Van de heer Guy Jurion ontvingen wij volgende vraag: 

 

Ben Belgische filatelist en voorzitter van de " Pepingse Verzamelaars Club". 

Ikzelf verzamel zegels met vuurtorens en op zoek naar bepaalde zegels: 

Bv Anguilla 1967 met opdruk 

Zijn er nog verzamelaars met dit thema? 

Guy JORION 

Bergensesteenweg 20 bus 1  

1500 HALLE  

 joriong@hotmail.com 

Wie weet kan mij iemand helpen 

Bedankt  

 

 

 

Mocht u (ook) willen reageren, commentaar leveren, zelf een stukje inzenden, een vraag stellen – een 

probleem voorleggen aan uw mede-verzamelaars?  

Redactienieuwsbrief@knbf.nl 
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