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Politionele actie:
Op 20 januari 1947 schrijft David Kool aan Houterman Akkaart zijn bevindingen m.b.t. de
gebeurtenissen in Nederlands Indie, net nadat de 7 december Divicie haar politionele acties was
begonnen.
Enige citaten uit de brief:
“Straks heeft Nederland een militair overwicht, dus dan heeft zij de macht om orde en rust te herstellen”.
David was vrijwilliger bij de Stafcie. VII te Batavia en werkte 3 km verderop in Palembang.
“Voor Jan. ’47 bezaten de Ned. hier in en rond Palembang slechts enkele km² grond, maar door enige
incidenten, die zich voordeden van Ind. zijde (overschrijding papieren wapenstilstand), is in de 1e week
van Jan. dit gebied uitgebreid tot 30 bij 30 km dus 900 km²”.
“Van onze kant ± 5 doden, aan de andere zijde enorm veel”.
De enveloppe toont het KB stempel Veldpost-Palembang 1 verzonden 29. 1. -8. 1947.
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Dit is tot moment van schrijven de Vroegst Bekende Datum. (Vbd1)

KB Veldpost-Palembang 1 verzonden 29. 1. -8. 1947. Vbd1
Embleem 7 december divicie

Bronnen:
enveloppe en brief uit eigen verzameling.
Studiegroep ZWP / Domein Indonesia [1] 1942-1972.
Eigen studie “De bezettingsdata van plaatsen in Nederlands Indië”.
(Oude versie staat op internet).
Internet.
(Ton van der Meij (A.A. van der Meij) – 210709)

Postzegels vinden op Internet
Aflevering 4 – Hulp inroepen op forums
In aflevering 3 gebruikten we Google Translate om teksten te vertalen om zo verder te kunnen zoeken.

(Afb 4-1)

Van deze zegel met Cyrillisch schrift had ik geen idee - Rusland of één van de Oostbloklanden?
In de cirkel rond de kopjes staat duidelijk de datum 27 oktober 1860, maar Cyrillisch kan ik amper lezen
(ik kan een paar tekens onderscheiden, overgebleven uit een half jaartje Russisch studeren, héél lang
geleden).
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Ik had de zegel al in Google Image Search geüpload, samen met de tekst "27 October 1860", maar
zonder resultaat (NB: Inmiddels vind die zoekopdracht op mijn computer wel resultaten). Ook proberen
op te zoeken wat er op die datum gebeurd is, lukte niet - veel websites die dat soort dingen bijhouden
zijn Westers georiënteerd en leveren weinig op.
Nou is er één voordeel: alle software kan tegenwoordig prima met dit soort tekens omgaan, dus
misschien kan zoeken op de Cyrillisch tekst iets opleveren?
Alleen: hoe voeren we die tekens in op een Nederlandse toetsenbord?
Ook daar heeft het internet een oplossing voor: zoek naar cyrillische tekst invoeren of enter cyrillic text
en u vindt een site als https://russian.typeit.org/
Die luistert zelfs naar de CapsLock toets zodat u hoofdletters kunt invoeren:
ПОЩТЕПРНЕТОРЕ
27 ОКТОБРА 1860
2 ПАРЕ
Helaas leverde dat ook niets op als ik het samen met de scan in Google image search gooide, met
variaties als
ПОЩТЕПРНЕТОРЕ 27 ОКТОБРА 1860 2 ПАРЕ
stamp ПОЩТЕПРНЕТОРЕ 27 ОКТОБРА 1860 2 ПАРЕ
ПОЩТЕПРНЕТОРЕ bij Google Translate invoeren levert ook niets op
Verder heb ik nog geprobeerd afbeeldingen van Russische tsaren te zoeken, of belangrijke datums in
hun leven, maar dat laatste was lastig omdat Rusland (en verwante landen?) tot na de Russische revolutie
de Juliaanse kalender gebruikten i.p.v. de huidige Gregoriaanse.
Wat nu?
Gelukkig zijn er nog de diverse postzegelforums waar u een scan kunt uploaden en vragen kunt stellen.
Hoe meer leden zo’n website heeft, hoe groter de kans dat iemand het antwoord weet. Het duurt alleen
even voor u antwoord krijgt. Twee grote zijn Stampboards en Stamp Community.
(Als iemand er nog meer kent, laat het me dan even weten via postzegels@jandoggen.org )
Ik heb op beide op mijn vraag gesteld en daar kwamen antwoorden op:
Stampboards vraag, StampCommunity vraag. Het is een kroningszegel uit 1910 uit Montenegro, Michel
nummer 75 - Koning Nicolas 1 en koningin Milena.
Ook de ‘inventarisatie websites’ zoals Colnect kunnen soms helpen, maar dan moet u het land en jaar
gokken en door een aantal pagina’s gaan bladeren – dat is eigenlijk wat u met een papieren catalogus
ook al doet.
(Jan Doggen – 210830)

Bondsbureau
Het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek zijn gesloten vanwege de kerstperiode van 23 december t/m
11 januari. Woensdag 12 januari zijn wij u weer graag van dienst. Het bestuur en
haar/zijn medewerkers wensen u allen fijne feestdagen en een gezond en
filatelistisch 2022.
Vanwege aangepaste openingstijden adviseren wij u eerst vooraf te bellen om een afspraak te maken.
Openingstijden Bondsbureau KNBF te Houten:
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Vanaf januari is het Bondsbureau geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van
9.30 uur tot 16.00 uur.
De bibliotheek is geopend op woensdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Graag van te
voren bellen om een afspraak te maken. Bij binnenkomst mondkapje en QR-code
tonen.

Nieuw in de KNBF-bibliotheek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jurgen Hettinger: Handbuch Deutsches Reich Zusammendrucke – 753 pag
Heinz Wewer: Abgereist, ohne Angabe der Adresse – 332 pag
Heinz Wewer: Postalische Zeugnisse zur deutschen Besatzungsherrschaft im Protektorat
Bohmen und Mahren – 205 pag
Heinz Wewer: Spuren des Terrors Postalische Zeugnisse zum Shystem der deutschen
Konzentrationslager – 314 pag
Heinz Wewer: Spuren der Vernichtung Staqtionen der “Endlosung” im zeugnis postalischer
Dokumente - 229 pag
Lars Engelbrecht: Postal Stationery of Denmark 1871 – 1905 part 1: 417 pag
Lars Engelbrecht: Postal Stationery of Denmark 1871 – 1905 part 2: 430 pag
P. Clark Souers: Greek wars 1897 – 1922 Forgeries: 85 pag
Peter Feuser: Zwanzig Jahre Bleisulfidskandal 2000 – 2020: 79 pag
Seija Rutta Laakso: Collecting and Exhibiting picture cards: 256 pag
Hodobay postai: Hongaarse briefkaart catalogus met alle afbeeldingen: 326 pag

Verkregen uit schenking:
• Skipton & Michalove: Postal Censorship in Imperial Russia – 2 delen i casette: 466 pag
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch te bereiken op
030 3075469 of via de mail bibliotheek@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’.
Heeft u de Nieuwsbrief een keer niet ontvangen (de KNBF
Deze afkorting staat voor ‘blind carbon
Nieuwsbrief wordt elke maand rond de 15e
copy’, hetgeen inhoudt dat de
verzonden) of bent u de Nieuwsbrief kwijtgeraakt? Op de
mailadressen van de ontvangers niet voor
website van de KNBF kunt u alle
Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:
anderen zichtbaar zijn. Er zijn echter
www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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’.

Boekbespreking:
Titel: Michel - Südosteuropa
Het achtste deel van de Europa reeks behandeld slechts twee landen en wel Moldavië en Roemenië. Ik
hoor u denken "dat zal dan wel een dun boekje zijn geworden". Nou dat valt eigenlijk wel mee. Moldavië
heeft sinds de eerste uitgave in juni 1991 tot en met februari van dit jaar 1155 postzegels uitgegeven en
ook nog eens 86 blokken en souvenir velletjes.
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Tevens zagen er nog een aantal postzegelboekjes het levenslicht. Overigens de inhoud van elk boekje,
Heftchenblätter genoemd, worden ná de reguliere uitgave vermeld en niet zoals we bij andere landen
wel zien in een aparte rubriek opgenomen waarbij schematische weergaven van de opbouw van de
velletjes uit een boekje worden getoond, jammer. Roemenië, dat al in 1858 zijn eerste zegels uitgaf,
komt op een "respectabele" 7644 zegels, 189(!) zegels meer dan vorig jaar, en niet minder dan 858
blokken, 40 meer dan vorig jaar, uit. Hierbij zijn sommige blokken met en zonder perforatie of in
verschillende formaten uitgegeven. En ja, deze moeten allemaal genoemd en geprijsd worden. Of deze
Roemeense overvloed aan uitgiften respectabel mag worden genoemd
laat ik eigenlijk liever aan de lezer/verzamelaar zelf over. Bij Roemenië
worden uiteraard ook de zegels die uitgegeven zijn voor de Levant en
Constantinopel etc. opgenomen. Ook de diverse overzichten met de
jaargangen- en blokken opsommingen ontbreken niet.
Wat is er, ten opzichte van vorig jaar, nieuw in deze uitgave. Standaard
wordt de gehele tekst en opbouw elk jaar opnieuw doorgenomen en
waar nodig gevonden of aangeboden c.q. aangedragen correcties
doorgevoerd. Zo zijn er bij Roemenië een viertal zegels opgenomen die
niet zijn uitgegeven evenals een aantal nieuw opgedoken varianten. De
teksten bij zegels met een overdruk zijn zo hier en daar uitgebreid en
aangepast om het e.e.a. duidelijker te maken. Uiteraard zijn de prijzen
aangepast aan de huidige marktontwikkelingen waarbij vooral bij de
klassieke uitgaven stevige stijgingen terug te vinden zijn. Diverse
oudere, vaak nog in zwart/wit uitgevoerde, afbeeldingen zijn nu in kleur
weergegeven. Natuurlijk zijn de nieuwste, voor Moldavië tot en met 25
februari en voor Roemenië tot en met 5 maart 2021, uitgaven
opgenomen. De catalogus bevat 608 bladzijden waar ongeveer 7.200 kleuren afbeeldingen te vinden
zijn evenals zo'n 29.200 prijsnoteringen.
In mij opinie is het een gedegen catalogus waarmee de doorsnee verzamelaar weer een jaar, of langer,
mee uit de voeten kan.
(Henk P. Burgman (AIJP)
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 608 - Illustraties: Kleur
"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-358-5 - Uitgever: Schwaneberger Verlag
GMBH - Prijs: € 52,00 Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag
GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: europa@michel.de - Web-site: www.michel.de

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (3)
In de fascinerende wereld van het zien en waarnemen zorgt het optisch verschijnsel “Boven of onder”
regelmatig voor bedoelde of onbedoelde beeldwisselingen bij de kijkers. Het is een bekend en
interessant verschijnsel, dat kan leiden tot verwarring of irritaties bij onze visuele perceptie. Bij sommige
afbeeldingen van getekende trappen is het voor de waarnemer uiterst lastig om aan te geven wat de
bovenkant of wat de onderkant van de trap is.
Ook een samenstel van een aantal kubussen, die op een bepaalde wijze zijn gestapeld, trekt onze
bijzondere aandacht. Zijn het nu zes of zijn het zeven kubussen? Ontwerpers van postzegels en
bijbehorende uitgaven hebben al lang geleden dit spel tussen bedrog en werkelijkheid in onze visuele
en optische waarnemingen en verwerkingen van de beeldprikkels in ons brein ontdekt. De actieve
postzegelverzamelaar met een keuze voor het thema optische en visuele illusies maakt regelmatig kennis
met verbazingwekkende plaatjes, afbeeldingen en figuren op postzegels, die direct opvallen door een
merkwaardig opstartend gedrag van ons brein. Er is dan vermoedelijk iets afwijkends te zien in de
afbeelding op de postzegel.
Veelal is er dan sprake van een optisch fenomeen en voegt de verzamelaar weer een unieke aanwinst
toe aan een telkens maar groeiende postzegelcollectie. In eerste instantie wordt ons standpunt bij een
eerste kennismaking met de voorstelling bepaald in onze hersenen en is meestal bepaald door eerdere
ervaringen. In ons visuele systeem is er telkens sprake van een natuurlijk samenspel tussen de opvang
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van optische informatie en een psychische verwerking ervan in ons brein. Een belangrijke rol in de
interpretatie of een correctie van een ruimtelijke waarneming is daarbij gereserveerd voor onze hersenen.
Daarna volgen er eventuele aanpassingen van het waargenomen beeld in onze hersenen, die
onafhankelijk van ons bewustzijn functioneren, van bijvoorbeeld de omkering van de waargenomen
beelden. Kijken we nog een keer, dan valt ons vaak een bijzonderheid in de afbeelding op. In de
afbeelding nemen we namelijk veelal een sprong van het beeld waar. Bij het voorbeeld van een
getekende trap wordt dan boven onder en onder wordt boven. Bij het kijken naar dergelijke optische
verwisselingen is er altijd sprake van maar één interpretatie. Of het ene beeld of het andere beeld is
dominant aanwezig. Om onze lezers zo volledig te informeren en eventueel aan te zetten om kennis te
nemen van de wetenschap achter illusies zijn boeken vermeld.
(Jan M. Broeders, 210912 - Nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl )

Lucy Stone:
Vrouwenrechten zijn vandaag de dag een vanzelfsprekendheid. Voor velen gaan de vrouwenrechten,
zeker wereldwijd gezien, niet ver genoeg. In de beginperiode van de strijd om vrouwenrechten was Lucy
Stone (1818 - 1893) een Amerikaans redenaar, abolitioniste, suffragiste.(suffragisten streven naar
kiesrecht voor vrouwen).
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In 1847 werd Stone de eerste vrouw uit Massachusetts die een universiteitsdiploma behaalde. Ze sprak
zich uit voor vrouwenrechten en tegen slavernij. Stone stond
Abolitionisme in de Verenigde Staten was
bekend om het gebruik van haar geboortenaam na het huwelijk,
een beweging die probeerde geleidelijk of
in tegenstelling tot de gewoonte van vrouwen die de
onmiddellijk een einde te maken aan de
achternaam van hun man namen.
slavernij in de Verenigde Staten. Het was
actief vanaf het late koloniale tijdperk tot
Stone's activiteiten voor de zaak van vrouwenrechten leverden
de Amerikaanse Burgeroorlog, die de
tastbare winsten op in de moeilijke
afschaffing van de Amerikaanse slavernij
politieke periode van de 19e eeuw.
bracht via het dertiende amendement op
de Grondwet van de Verenigde Staten .
Stone hielp bij het initiëren (in
gebruik
nemen)
van
de
eerste ‘National Women's Rights Convention’ in Worcester, Massachusetts en
ze steunde en ondersteunde het vrouwenrecht jaarlijks, samen met een aantal
andere lokale, staats- en regionale activistische conventies. Stone sprak voor
een aantal wetgevende organen om wetten te bevorderen die meer rechten aan
vrouwen geven. Ze hielp bij het oprichten van de ‘Woman's National Loyal
League’ om het Dertiende Amendement te helpen aannemen en daarmee de
slavernij af te schaffen, waarna ze hielp bij het vormen van de American Woman Suffrage
Association (AWSA), die werkte aan steun voor het
vrouwenkiesrecht.
Stone schreef uitgebreid over een breed scala aan vrouwenrechten,
het publiceren en verspreiden van toespraken door haarzelf en
anderen. In het langlopende en invloedrijke ‘Woman's Journal’, een
wekelijks tijdschrift dat ze oprichtte en promootte, verspreidde Stone
zowel haar eigen als verschillende andere opvattingen over
vrouwenrechten. Stone werd ‘the orator’ (de redenaar) genoemd, de
"ochtendster" en het "hart en ziel" van de vrouwenrechtenbeweging en ze beïnvloedde Susan B.
Anthony om de zaak van het vrouwenkiesrecht op zich te nemen. Elizabeth Cady Stanton schreef: ‘Lucy
Stone was de eerste persoon door wie het hart van het Amerikaanse publiek diep werd geroerd’.

Op 13 augustus 1968 gaven de Amerikaanse Posterijen, in de serie ‘Prominent Americans’, een
postzegel uit met een afbeelding van Lucy Stone.
(Anna C. van der Maade – 210923)

Corona zet post terug op de kaart:
Een kwart van de Nederlanders heeft sinds maart 2020 meer kaartjes verstuurd dan daarvoor. Dat
gebeurt vaak fysiek, maar bijna net zo vaak ook via online services. Dit blijkt uit een onderzoek van
PostNL in het kader van Wereld Postdag, op 9 oktober. Deze dag staat in het teken van de waarde van
post.
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Vooral Nederlanders tot 40 jaar zijn actiever post gaan versturen in het afgelopen anderhalf jaar. Van
de groep die actiever post heeft verstuurd tijdens de coronapandemie, verwacht een deel dat ook na de
coronacrisis te blijven doen. Dat is maar goed ook, want we hebben flinke verwachtingen als het
aankomt op post; het niet versturen van een kaartje naar opa en oma met kerst óf geen kaartje terugsturen
wanneer je een geboortekaartje ontvangt, vinden de meeste Nederlanders niet kunnen, zo laat het
onderzoek zien.
We versturen voornamelijk kaartjes op verjaardagen, ter condoleance, bij een geboorte en om iemand
beterschap te wensen. Resi Becker, directeur Mail Nederland bij PostNL: “We worden blij van post.
Bijna 90% van de respondenten geeft aan dat het ontvangen van een kaartje een goed gevoel geeft. Een
klein gebaar kan veel betekenen, zo wijst het onderzoek uit. Een kaartje laat zien dat een ander aandacht
voor je heeft.”
Nederlanders zitten over veel post-gewoontes op één
lijn, maar over een aantal gewoontes niet. Zo vindt 40%
dat je ontvangen kaartjes prima op het toilet kunt
tentoonstellen en 47% vindt dat je kaartjes van anderen
gewoon kunt lezen als je op bezoek bent. De
meerderheid van de ondervraagden vindt echter beide
gewoontes ongepast.
Tegenwoordig zijn er verschillende services die het
makkelijk maken om online een fysiek kaartje te
versturen. Van de Nederlanders die het afgelopen
anderhalf jaar meer kaartjes verstuurden, geeft driekwart aan daarbij weleens gebruik te maken van zo’n
online service. Toch vindt de meerderheid (59%) het leuk om een handgeschreven kaartje te ontvangen.
“Online services bieden vaak de mogelijkheid om bijvoorbeeld een foto te gebruiken als kaart, wat het
persoonlijk maakt. Maar het handschrift van bijvoorbeeld je kleinkind of moeder op een kaartje heeft
natuurlijk een emotionele waarde en blijft dus ook bijzonder”, aldus Becker.
Dat een kaartje voor een bijzonder moment zorgt, blijkt ook wel uit het feit dat 1 op de 3 Nederlanders
een ontvangen kaart minimaal zes maanden bewaart. Bijna 1 op de 5 mensen (17%) bewaart een kaartje
zelfs jarenlang.
Dit onderzoek naar aanleiding van Wereld Postdag is een initiatief van PostNL en uitgevoerd door
onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch onder ruim 1.000 respondenten in de leeftijd vanaf 18
jaar. De respondenten zijn een representatieve afspiegeling van de Nederlandse samenleving.
(PostNL 211008)

Hertogpost 2021:
Over enkel weken is het zover. HERTOGPOST 2021 opent haar deuren voor alle postzegelverzamelaars
in ’s-Hertogenbosch op 16 t/m 18 december 2021 in de Brabanthallen.
Speciale verzamelingen van postzegelverzamelaars worden tentoongesteld, die onder andere betrekking
hebben op het thema “Herwonnen Vrijheid 1940 – 1945”. Ook het aanbod van exposanten en
standhouders is breed te noemen. Elke bezoeker heeft als postzegelverzamelaar een zeer ruime keuze in
het aanbod. 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 ’sHertogenbosch.
• Nationale postzegeltentoonstelling
• Internationale handelarenshow
• KNBF – Jo Toussaint Toernooi
• Expositie & lezingen Holocaust WOII
• Herwonnen Vrijheid 1940-1945
• Bijzondere schatkamer Hertogpost
• Diverse jeugdactiviteiten
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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
Hierbij ingesloten treft u de verwijzing aan naar de FilaVlog
van Jeffrey Groeneveld, welke deze keer een heel bijzondere
bijdrage heeft over HERTOGPOST 2021. Klik op de link en u
wordt meteen doorgeleid naar de desbetreffende website.
https://www.youtube.com/watch?v=fF20Elihxdk

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, e n om aan te geven
dat 136 niet is uitgegeven deze oplossing. Mijn excuses als u daardoor in verwarring bent gebracht.

Gorch Fock - een schip vol historie:
De Gorch Fock is een opleidingsschip, gebouwd als opleidingsschip voor de Deutsche Kriegsmarine in
1933. Het schip werd genoemd naar de dichter Gorch Fock (eigenlijk Johann Wilhelm Kinau – 18801916) die als zoon van zeevisser Heinrich Kinau en zijn vrouw Metta werd geboren op het eiland
Finkenwerder bij Hamburg.
Gorch Fock schreef talrijke korte verhalen en gedichten, in Noord Duits dialect en
in Hoogduits, vaak met onderwerpen ontleend aan de zeevaart, zoals Hamborger
Janmaten (1913) en Fahrensleute (1914).
Gorch Fock komt om het leven in de zeeslag
voor het Skagerrak op 31 mei 1916 aan boord
van de kruiser Wiesbaden.
Het schip werd gebouwd in opdracht van de
Reichsmarine (later de Kriegsmarine) die een
vervanger nodig had voor het in 1932 in zwaar
weer vergaan opleidingsschip Niobe nodig had.
Het schip werd in nauwelijks honderd dagen gebouwd op
scheepswerf Blohm & Voss in Hamburg en werd op 3 mei 1933 gedoopt en liep van stapel. Het geld
voor de bouw van het schip kwam van een inzamelingsactie onder de
naam ‘Volksspende Niobe’, op touw gezet door de Flottenbund
Deutscher Frauen en van de
Deutsche Flottenverein. Op 27
juni 1933 werd het schip in dienst
genomen met als commandant
kapitein ter zee Raul Mewes.
Negen
officieren
en
56
onderofficieren zorgden voor de
opleiding van 198 zeekadetten.
Op
veel
opleidingsvaarten
bezocht het schip vele landen. Het
schip had verschillende commandanten en in 1935 voer het schip
onder de vlag van de Kriegsmarine. Vanaf 1939 werd het schip, samen met de zusterschepen Horst
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Wessel en Albert Leo Schlageter vooral als woonschip gebruikt, in 1942 in Swinemünde en in april
1944 in Kiel, waarvandaan het werd weggesleept naar het eiland Rügen, waar het werd aangelegd terwijl
de zusterschepen vooral op de Oostzee werden gebruikt voor opleidingsdoeleinden. Bij het naderen van
de Sovjettroepen in het voorjaar van 1945 werd het schip uit de haven
gesleept naar een ligplaats voor het schiereiland Drigge, waar het op 27 april
1945 buiten dienst werd gesteld. De uitrusting werd aan wal opgeslagen en
een kleine bemanning bleef achter op het schip onder commando van
Oberbootsmannmaat Karl Köhnke. Op 29 april 1945 werd besloten het
schip te laten zinken om te voorkomen dat het in Sovjet handen zou vallen,
maar op 30 april stonden de verkenners van het Sovjetleger al in
zichtafstand waarna Sovjet tanks
het schip beschoten. De Gorch Fock
incasseerde drie granaattreffers
waardoor het schip licht werd beschadigd. Om twee uur ’s
middags liet men alsnog de springstoffen ontploffen en het schip
zonk naar de bodem, met de masten nog boven water.
Na het einde van de oorlog werd het schip in 1947 als
herstelbetaling naar de Sovjet Unie overgebracht, waarbij de
bergingskosten van 450.000 Reichsmark door de Duitsers moest
worden bijgedragen. Het schip werd naar de Neptun werf in
Rostock gebracht. De totale kosten voor de berging en reiniging liepen op tot RM 800.000,00. Het schip
was geheel gerepareerd in 1949 en kreeg de naam Towaritsch (Товарищ = Kameraad) en op 15 juni
1951 werd het in dienst gesteld van de Sovjet Marine met als thuishaven Cherson aan de Dnjepr. Het
schip maakte een wereldreis en won in 1974 en 1976 Operation Sail.
Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie werd het schip eigendom van de handelsvloot van Oekraïne,
maar het schip werd, wegens gebrek aan geld, al in 1993 aan de wal gelegd. In 1995 voer het naar
Newcastle-upon-Tyne waar privé investoren het schip wilden laten
repareren. Dit mislukte vanwege de hoge kosten en uiteindelijk werd
de Towaritsch in 2003 door het Ukraïnse ministerie van onderwijs
verkocht aan de Duitse vereniging ‘Tall-Ship Friends’ en met het
dokschip Condock V naar Wilhelmshafen gebracht waar ze
gedurende
Expo
2000
als
vlaggenschip diende. Omdat de
ligplaats van de Gorch Foch tot 1945
Stralsund was, werd het in 2003 daar
naartoe terug gebracht, en waar het nu
de thuishaven heeft. In Stralsund werd het schip in zoverre hersteld dat
het bleef drijven, waarna het in november 2003 de oude naam Georg
Fock terugkreeg. Het schip is nu een
museum schip en trekt veel
belangstellende bezoekers.
De Duitse regering liet echter in 1958 een vervangend
opleidingsschip voor de marine bouwen onder de naam Georg Fock.
Het schip, met als thuishaven Kiel, maakte vele (wereld) reizen en
nam aan veel zeilschepen
manifestaties,
zoals
in
Bremerhaven, Rostock en met
de Kieler Woche deel. Zo
maakte het in januari 2011 het eerst een route om Zuid Amerika,
langs Kaap Hoorn. Van vele reizen zijn souvenirs in de vorm van
postzegels en stempels uitgegeven. Voer voor verzamelaars in
overvloed.
Overigens, inmiddels ook voer voor verzamelaars, op het vroegere bankbiljet van 10 Deutsche Mark
stond de Georg Fock ook in volle glorie afgebeeld. Een mooi schip, mooie zegels en een bijzonder fraai
verzamelobject.
(Frans Haverschmidt 140423- bron: Deutsche Post).
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NVPH Speciale Catalogus Nederland en Overzeese
gebieden 2022
Sinds 15 september 2021 is de nieuwe NVPH Speciale Catalogus
verkrijgbaar voor € 36,90.
De dikke versie met o.a. uitgiften van Nederland en
overzeese gebieden.
o Gratis de eerste Expert Catalogus. Met daarin
variaties eerst-dag-enveloppen van de Nederlandse
Antillen en Suriname.
o Gratis blauwdruk nr. 19
o Verkrijgbaar bij de vakhandel

Oostenrijkse Post geeft gezichtsmasker(tje) uit:
De Oostenrijkse Posterijen staan er om bekend zeer originele materialen te gebruiken voor hun
postzegeluitgiften. Variërend van het gebruik van kristallen, leer, borduurwerk of porselein, PostAT
heeft het gebruikt. Nu heeft men op 15 september 2021 een postzegel uitgegeven in de vorm van een
beschermings- gezichtsmasker, zoals wij ze inmiddels allemaal wel kennen.
Aanvankelijk waren het eenvoudige, vaak zelfgenaaide
stoffen maskers, maar ze werden geleidelijk vervangen
door de officieel goedgekeurde FFP2-maskers.
De Oostenrijkse
Post liet de FFP2-maskers in
postzegelformaat vervaardigen door een specialist in
stoffen en borduurwerk. Origineel materiaal, geproduceerd
in Europa, wordt gebruikt voor de productie van maskers:
twee lagen fleece werden geborduurd in de vorm van een
FFP2-masker en vervolgens uitgesneden met een laser, de
oorlussen worden ook geborduurd en genaaid in een zeer
complex proces. Het grijze borduurwerk benadrukt de karakteristieke details van het masker, zoals het
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vouwen en de neusriem. Het mini FFP2 masker heeft een nominale waarde van € 2,75 en is 150.000 keer op
maat geproduceerd. Net als conventionele postzegels kan dit zegel worden gebruikt voor het frankeren van
brieven en is het verkrijgbaar in alle Oostenrijkse postkantoren, onder onlineshop.post.at en bij de
verzamelaarsdienst van de Oostenrijkse Post - tel. 0043 57767/95095 –
E-mailadres: sammler-service@post.at ).

Filatelistische Curiosa (21)
Een “smerig” verhaal.
Dit is een iets gewijzigde versie van een in 2011 in de Nieuwsbrief verschenen artikel.
Insiders weten dat schrijver dezes een thematische verzameling bezit met de titel “Een reisje langs de
Rijn”. In de aanloopfase zijn voor deze verzameling wel eens stukken gekregen of gekocht die om een
of andere reden niet in de verzameling zijn opgenomen en een uitzichtloze toekomst in een
schoenendoos dreigen te krijgen. Zonde, want sommige zijn interessant genoeg zijn om ze eens te laten
zien (en dat doen we dan bij dezen). Het interessante zit overigens soms meer in de niet-filatelistische
aspecten dan in de filatelistische kwaliteit en zeldzaamheid! Zeker als het gaat om zakelijke stukken van
vijftig jaar of ouder kunnen we ons wel eens een blik veroorloven op de inhoud zonder meteen te worden
beschuldigd van schending van de privacy….
Dit verhaal gaat over een kaart (fig. 21-1) die filatelistisch gezien opvalt door de aanwezigheid van een
PERFIN op een heel gewone zegel, waarvan er gigantische aantallen zijn gedrukt. Voor degenen die dat
niet (meer) weten: perfin komt van “perforated initials”, oftewel de met gaatjes in een zegel
aangebrachte initialen van een bedrijf. Veel bedrijven kregen vroeger van het postbedrijf toestemming
om hun zegels op deze manier te beveiligen tegen eventuele grijpgrage handjes van het personeel. Een
perfin op een brief van werknemer Hans aan zijn tante Ursula zette de afzender meteen te kijk als dief!
Bij deze kaart kost het even moeite om de letters H&W van de perfin te koppelen aan het betreffende
bedrijf, maar Google biedt uitkomst. Het bedrijf heette eerst “Ölfabrik Holtz und Willemsen”, zodoende.
Zoeken met de termen
‘Niederrhein’
en
‘Margarine’ levert ook
een hoop informatie op
over de activiteiten van de
heren Van den Bergh en
Jurgens (van het latere
Unilever)
en
hun
margarinefabrieken
in
enkele steden aan de
Nederrijn .
Deze kaart heeft nog iets
bijzonders: het antwoord
op de vraag hoe het komt
dat margarine dezelfde
kleur heeft als roomboter.
Daartoe keren we de kaart
even om. (fig. 21-2) We
lezen dan dat (en ook hoe)
een order voor een vat boterkleurstof is verwerkt door Van der Grinten. Om de groeiende (arbeiders)
bevolking aan de goedkope margarine te krijgen in plaats van de duurdere roomboter moest het nieuwe
product er wel op lijken!
Lodewijk van der Grinten (1831-1895) was apotheker en scheikundige in Venlo. Hij was (in 1877) de
uitvinder van de betreffende kleurstof en begon zich daar helemaal in te specialiseren. In 1889 werd het
bedrijf omgedoopt in “Nederlandsche Chemische fabriek L. van der Grinten N.V.”
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Van kleurstof naar kopieerpapier is chemisch gezien geen grote stap en weer een volgende stap was die
naar kopieermachines. Wij kennen hetzelfde bedrijf daardoor beter onder de naam Océ (ontleend aan
het
Duitse
“Ohne
Componenten”, naar een
eigenschap van het indertijd
zeer moderne kopieerpapier). In 1970 werd het
recept voor de boterkleurstof verkocht aan Unilever
en in 2009 is Océ in handen
gekomen van het Japanse
Canon. Unilever heeft zijn
margarinetak
in
2017
verkocht
aan
de
Amerikaanse investeerder
KKR.
De kaart toont ons ook nog
een interessant aspect van
het
postverkeer:
in
Uerdingen afgestempeld op
17 januari tussen 19 en 20
uur en op 18 januari, ’s morgens om 9 uur ingeboekt op het fabriekskantoor in Venlo. Kom daar eens
om, tegenwoordig!
Het heeft allemaal slechts zijdelings te maken met een reisje langs de Rijn, maar het is leuk ter
overdenking als je tijdens die reis bij ontbijt of lunch je boterhammen smeert.
(Sjoerd Bangma)

Postzegel volgend jaar even duur
Het sturen van brieven binnen Nederland wordt volgend jaar niet duurder: een postzegel blijft 96 cent
kosten. Alle basistarieven voor het versturen van brieven binnen Nederland en vanuit Nederland naar
het buitenland, veranderen in 2022 niet. Dat is volgens PostNL „het gevolg van de positieve bijdrage
van zowel de Sandd-postvolumes als van de incidentele volumestijging van de consumentenpost in 2020
als gevolg van de coronapandemie.” Dat de basistarieven volgend jaar niet veranderen, past volgens het
bedrijf goed bij de onlangs gewijzigde Postregeling, die een gematigde tariefontwikkeling in de jaren
daarop mogelijk maakt. Een normaal pakket verzenden binnen Nederland kost ook volgend jaar € 7,25.
Voor het versturen van pakketten naar landen buiten Europa wordt de tijdelijke corona-toeslag
gehandhaafd. Maar die wordt per 15 november 2021 wel naar beneden bijgesteld, omdat de
transportcapaciteit schaars blijft ook al neemt het vliegverkeer langzaam maar zeker weer toe.
(PostNL)

Censuur op Nederlandse brieven (8) Suriname
Op 3 september 1939 begint de tweede wereldoorlog. Op 10 mei 1940, met de Duitse inval, is het
Koninkrijk der Nederlanden, waarvan Suriname deel uitmaakte, betrokken bij de oorlog. In de kolonie
Suriname wordt vanaf 13 mei 1940 algemene censuur ingevoerd. Het militair gezag is bevoegd “elk
stuk dat aan de post of andere instelling van vervoer dan wel aan de telegraaf- of de telefoondienst is
toevertrouwd in beslag te nemen en te openen.” Suriname was strategisch belangrijk vanwege de bauxiet
voorraden. Op 16 augustus 1945 komt er een einde aan de censuur; de censuur van geïnterneerdenpost
blijft tot hun vertrek in februari 1947 bestaan,
Er worden verschillende censuur-stempels en -stroken (in diverse kleuren) gebruikt.
Hieronder een aantal voorbeelden van gecensureerde brieven.
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Afb1; brief naar de Verenigde Staten van 3 juli 1942, met censuur van Suriname en de Verenigde Staten.

Afb 2; brief naar de Verenigde Staten verzonden op 13 december 1940 met Surinaamse censuur.

Afb 3; brief van Curaçao naar Suriname en retour naar Curaçao van 16 juni 1944 met censuur
van Curaçao en Suriname.

Nico Bader.

zie; https://postcensuur.nl

Jo Toussainttoernooi 2021
Het KNBF-Jo Toussainttoernooi wordt gehouden op vrijdag 17 december 2021 en op zaterdag 18
december 2021 tijdens Hertogpost 2021 in de Brabanthallen, Diezekade 2, 5222 AK ’s-Hertogenbosch.
PROGRAMMA: Vrijdag 17 december 2021 Categorie “Algemene Filatelie”
13.15 uur
Opening van het toernooi door de voorzitter van de KNBF, de heer Victor Coenen.
13.30 uur
Aanvang toernooi
Samenstelling jury: namens de KNBF dhr. A.D.M. Steenbakkers, voorzitter; namens Noviopost dhr.
J.F.G. Spijkerman; namens de NVPH dhr. N. Bouscher
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DEELNEMERS
13.30 uur
J. Mulder; Titel presentatie “Missent en Myanmar”
14.00 uur
T.G. van der Caaij; Titel presentatie “Balanceren met numismatische filatelie”
14.30 uur
J.F. Meijer; Titel presentatie “Post uit Moschopolis”
15.00 uur
Juryberaad
15.30 uur
Prijsuitreiking en afsluiting toernooi door dhr. H. Jans, bestuurslid KNBF.
PROGRAMMA
Zaterdag 18 december 2021 Categorie
“Thematische Filatelie”
12.50 uur
Opening van het toernooi door dhr. H. Jans,
bestuurslid KNBF.
13.00 uur
Aanvang toernooi
Samenstelling jury: namens de KNBF dhr. J.M. Vermeule, voorzitter; namens Noviopost dhr. J.W.
Diesveld; namens de NVPH ………….?
DEELNEMERS
13.00 uur
J. Groeneveld; Titel presentatie “De Ramp van 1953”
13.30 uur
N.F. Helling; Titel presentatie “De motorfiets, zijn eerste jaren”
14.00 uur
S. Bangma; “Sneeuw en ijs op herhaling”
14.30 uur
Juryberaad
15.00 uur
Prijsuitreiking en afsluiting toernooi door dhr. H. Jans, bestuurslid KNBF……..
Coördinator toernooi:
De heer Jan G. Op den Camp, Noviopost Nijmegen / ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging

Viering 100 jaar PV Zuid-Limburg gaat niet door:
De Philatelistenvereniging Zuid-Limburg bestaat op 19 december a.s. 100 jaar. In verband met dat
jubileum heeft het bestuur allerlei plannen gemaakt om dat te vieren.
Gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen ( met name de stijging
van de RIVM-cijfers ) heeft het bestuur besloten, dat het niet
verantwoord is die viering in december te doen plaatsvinden. Onze
leden behoren tot een risicogroep, daarom kunnen wij de
verantwoordelijkheid niet dragen.
Dit besluit betreft geen afstel, maar een uitstel. We wachten af, hoe
zich een en ander ontwikkelt en zullen in het voorjaar van 2022
bekijken, hoe de situatie dan is.
Namens het bestuur - C.L.M.Janssen, secretaris

uw reacties
Wij stellen graag ruimte beschikbaar in de KNBF Nieuwsbrief voor lezers die willen reageren. Een
reactie wordt geplaatst onder verantwoordelijkheid van de afzender en geeft de opvatting van de
afzender weer. De redactie kan beslissen bepaalde reacties niet op te nemen.
Ook reageren? Stuur uw reactie aan: redactienieuwsbrief@knbf.nl.
Hou de bijdrage beperkt. De redactie beslist of de brief geplaatst wordt of niet en dat hangt onder meer
samen met de beschikbare ruimte. De redactie mag de brief inkorten en/of redigeren. Anonieme
reacties worden niet geplaatst, dus vermeld bij inzending in ieder geval uw naam en adres.
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Van mevrouw Leni Slotboom ontvingen wij de volgende reactie n.a.v. het artikel over Albert
Schweitzer:
Beste redactie,
Het is altijd leuk het tijdschrift te lezen en het zal elke keer weer een puzzel zijn iets bijzonders te
melden. Met verrassing heb ik het artikel over Albert Schweitzer gelezen.
Als 60 jaar ben ik geïnteresseerd in zijn leven en denken en verzamelen ook zijn postzegels.
Is het mogelijk dat ik in contact kom met deze schrijver van het artikel en zijn er meer leden die Albert
Schweitzer zegels sparen?
Vast bedankt,
Leni Slotboom-van der Mout
Van de heer Guy Jurion ontvingen wij volgende vraag:
Ik ben Guy Jorion, verzamelaar van postzegels met vuurtorens uit de ganse wereld.
Om mijn collectie te vervolledigen zoek ik zegel uit Columbia, Chile en andere landen.
Daarom dit zoekertje:
Guy Jorion, Leeuwenstraat 2 bus 3 in 1500 Halle in België.
Wie kan mij helpen, stuur een mailtje naar joriong@hotmail.com
Hartelijk dank bij voorbaat
Wie weet kan mij iemand helpen
Bedankt
Van de heer Jan Doggen ontvingen wij volgende vragen:
Ik heb de NVPH catalogus 2022 aangeschaft en zit mijn notities uit de versie 2005 over te nemen naar
de nieuwe.
Momenteel ben ik gevorderd tot het jaar 1975 en heb twee vragen:
1: NVPH 13-18 Wapenzegels heeft 'ineens' een variant 13B (0,5 cent, tanding
13 1/4 kleine gaten). Eerder kwamen daar alleen de 1 (15B), 1.5 (16B) en
2 (17B) cent voor. Hoe kan het dat in de 21 eeuw een perforatievariant opduikt van een zegel uit
1870? Is er specifieke informatie over die ontdekking?
2: 1064a Amsterdam 700 jr rolzegel stond in mijn oude catalogus met twee varianten vermeld:
1064a1 15 tandingsgaten, 1064a2 17 tandingsgaten Is dat een correctie? Bestaat die 1064a2 wel (ik
heb hem niet) of is-ie op een bepaald moment uit de catalogus weggelaten?
Bij voorbaat dank
Jan Doggen

Mocht u (ook) willen reageren, commentaar leveren, zelf een stukje inzenden, een vraag stellen – een
probleem voorleggen aan uw mede-verzamelaars? Of wilt u zich aanmelden voor een (gratis)
abonnement op de KNBF Nieuwsbrief ?

Redactienieuwsbrief@knbf.nl
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