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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  

 
 

 

In deze Nieuwsbrief o.m.:  
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Pag. 2,3:   Fil. aandacht Röntgen – Jan M. Broeders 
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Pag. 5,6,7: Postrzegels vinden Internet – Jan Doggen 

Pag. 7:  Filafair  

Pag. 8:  Krijg de klere   

Pag. 8,9,10 : Filatelistische vorming – Sjoerd Bangma 

Pag. 10,11,12: Luchtbrug Berlijn – Frans Haverschmidt 

Pag. 12,13: Michel Berlin West – Henk P. Brugman  

Pag. 14, 15 Uw reacties  

  

 
 

Bondsbureau  
 

Openingstijden  Bondsbureau en de Bondsbibliotheek:  geopend op woensdag, donderdag en vrijdag 

van 9.30 uur tot 16.00 uur.  

 

KNBF - Audio Visueel Centrum 

Het is altijd een mooi moment om na te denken over de volgende clubavond. Deze 

kunt u een gezellig en leerzaam filatelistisch tintje geven met een presentatie of lezing 

van het Audio Visueel Centrum (AVC). 

Een aantal lezingen is beschikbaar als Power Point presentatie, welke per e-mail (via We Transfer) wordt 

verstuurd. U kunt de presentatie op uw eigen pc opslaan tot het moment van gebruik. 

Daarnaast is een aantal lezingen op CD beschikbaar.  

Om de presentaties af te spelen heeft u nodig: een pc (evt. met CD speler), een beamer en een 

projectiescherm (of een witte muur). 

U kunt een lezing aanvragen via info@knbf.nl. De complete lijst met beschikbare lezingen kunt u vinden 

op www.knbf.nl (onder Diensten … Audio Visueel Centrum). 
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KNBF Stempel Service 

Na sluiting van de postkantoren werd het voor filatelisten steeds lastiger om postzegels netjes te laten 

stempelen. De samenwerking tussen PostNL en KNBF heeft er toe geleid, dat PostNL een aantal 

werkzaamheden aan KNBF heeft overgedragen, zoals het op verzoek filatelistisch afstempelen van 

poststukken en het laten vervaardigen en beschikbaar stellen van (gelegenheids-

)stempels. 

De afgelopen maanden hebben weer aan aantal speciale stempels het levenslicht 

gezien.  Wilt 

u postzegels of een poststuk filatelistisch laten afstempelen, dan is dit mogelijk. Hier 

zijn geen kosten aan verbonden.   

Stuurt u dan de zegels of het poststuk naar KNBF, Nieuwe Schaft 23, 3991 AS  Houten. Wilt u ook een 

aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop insluiten voor de terugzending. 

 

KNBF Bibliotheek|: 

De bibliotheek is geopend op woensdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Graag van te voren bellen om 

een afspraak te maken.  

Nieuw in de KNBF-bibliotheek: 

 

• Michel Deutschland Speciaal 2021 twee delen hardcover 2600+ pag 

• Monografie postovej historie a znamok Slovenska deel 1 

 

NIEUW: De bibliotheek komt naar u toe met doubletten. Wij zijn aanwezig op de beurs in Krimpen aan 

de IJssel op zaterdag 14 mei in Sporthal De Boog, Krimpenerbosweg van 10.00 – 15.30 uur. 

Komt u ook eens langs in onze mooie bibliotheek waar u ook kunt snuffelen in een stapel doubletten, 

ongeveer 300 stuks. Er is ook een doubletten lijst die u kunt opvragen, helaas niet up to date (wordt aan 

gewerkt!). 

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 

(Wim Tukker). 

 
 
Filatelistische aandacht voor: Wilhelm Conrad Röntgen (1) 
 

De Duitse natuurkundige Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) verwierf een internationale bekendheid 

door de ontdekking van de naar hem vernoemde röntgenstraling en door de in 1901 ontvangen eerste 

Nobelprijs voor de Natuurkunde. In 2020 is er aandacht voor Wilhelm C. Röntgen vanwege de 175e 

geboortedag en voor het feit dat hij zijn ontdekking van x-stralen 125 jaar geleden bekend maakte. 

Röntgen maakte namelijk op 8 november 1895 zijn wereldberoemde ontdekking in Würzburg bekend. 

Hij was toen verbonden aan het Natuurkundig Instituut van de Universiteit Würzburg. Zijn ontdekking 

werd van grote betekenis voor de natuurkunde, de medische diagnostiek en het gebruik in stralentherapie 

en geneeskunde. Wilhelm Conrad Röntgen werd op 27 maart 1845 in de stad Lennep (D) geboren als 

het enige kind van Friedrich C. Röntgen en de Nederlandse Charlotte C. Frowein. Op 3-jarige leeftijd 

verhuisde de familie in maart 1848 naar Apeldoorn en hij volgde daar lessen aan de lagere school. Van 

1861 tot in 1863 volgde hij lessen op de Ambachtsschool in Utrecht. Hij woonde een tiental jaren in 

Apeldoorn en tijdens lessen en bijzondere universitaire studie ook in Utrecht.  

 

(Jan M. Broeders, 220415 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl) 

mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
http://www.optischefenomenen.nl/
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Multilaterale 2023: 
 

Beste verzamelaar, 

Het is weer zover. Na de succesvolle Multilaterale 

tentoonstellingen, met deelname van de Nederlanders 

in Luxemburg en St. Pölten, is nu Slovenië, Koper aan 

de beurt. 

Hopelijk laat U de KNBF niet in de steek en meld U 

zich aan voor deze tentoonstelling. 

Alle gegevens omtrent deze zijn nog niet binnen. 

Ik hoop U als aspirant inzender zo snel mogelijk te 

berichten, 

Landscommissaris Multilaterale Slovenië 

Albert Haan 

 

 

Postex 2022:  
 

Postex 2022 vindt dit jaar plaats op 28 en 29 oktober 2022 – 10.00 – 17.00 u -voor de 

tentoonstelling  kunt u  inschrijven tot 1 juli 2022. Prijs: €  15,00 per kader cat.1 / € 7,50 per 

kader cat. 2 .  Locatie: Veluwehal Barneveld.  
 

Er is sprake van voortschrijdend inzicht en wel in de mogelijkheden van het tentoonstellen. In onze 

eerdere mail stond vermeld dat we niet categorie 1 

wilden tentoonstellen maar onder druk van de 

verzamelwereld hebben we de indeling van de zaal 

zodanig gemaakt dat we wel ruimte hebben voor 

categorie 1 inzendingen. Gezien het normale aantal 

kaders in de cat 1, te weten 8, gaan we uit van ruimte 

voor 15 inzendingen van 8 kaders.  (120 kaders 

totaal) Daarnaast ook 15 inzendingen voor categorie 2 van maximaal 5 kaders per inzending 75 kaders 

totaal. 

Voor de jubilerende vereniging Oost Europa zijn 40 kaders gereserveerd en voor De Vliegende 

Hollanders eveneens 40 kaders. Bij deze kunnen potentiële inzenders zich melden voor een 

inschrijfformulier en bij overschrijving zal ik kijken naar de status van de inzending.  Het zal in ieder 

geval gaan om 1 inzending per deelnemer per categorie.” 

Informatie: Ben Mol  - b.mol76@upcmail.nl  
 

 
Springstamps: 
 

 is een geheel nieuwe postzegelbeurs die wordt georganiseerd in Veenendaal in  

het Van der Valk Hotel aldaar. Er zijn een 25 tal stands met Nederlandse en buitenlandse postzegel-

handelaren. 

De eerste editie was een succes, met positieve reacties van zowel bezoekers als handelaren. Vanwege 

corona kon de beurs in 2021 niet doorgaan en dit jaar moest de beurs uitgesteld worden. De corona-

ontwikkelingen maken een beurs op vrijdag en zaterdag na Hemelvaart mogelijk.  

Toegang beurs (rolstoel toegankelijk) , symposium en openbare bijeenkomst: € 6,50 per dag waarbij 

inbegrepen: inpandig parkeren en onbeperkt koffie, thee, frisdrank. 

Openingstijden beurs: vrijdag 27 mei 10.00-18.00 uur en zaterdag 28 mei 10.00-17.00 uur. 

Adres: Van der Valk Hotel Veenendaal: Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal 

 

Symposium: Vrijdagavond 27 mei 19.30-22.00 uur, symposium ‘De mores in de filatelie, wat zijn de 

grenzen’ Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toegang gratis voor beursbezoekers, anderen:€ 6.50 

inclusief onbeperkt koffie, thee, frisdrank. - Tevoren aanmelden: pr@winterstamps.nl (Jan Heijs). 

mailto:b.mol76@upcmail.nl
mailto:pr@winterstamps.nl
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Programma, met aansluitend discussie: 

Kun je dat maken? Juridische mores in de filatelie. Ben de Deugd, advocaat en filatelist. - 

Catalogusprijs, feit of fictie? Erik Buitenkamp, postzegelhandelaar. 

Is een attest beter dan een keurstempel? Hans Wilderbeek, keurmeester BPP. 

Zijn alleen UPU landen verzamelwaardig? Jan Heijs, auteur. 

 

Openbare bijeenkomst Royal - Zaterdagavond 28 mei 19.00-22.00 uur openbare bijeenkomst Royal 

Philatelic Society London. - Boekpresentatie “Postal Routes to the Dutch Possessions in West Africa, 

West-Indies and Suriname 1652 to 1919” door de schrijver Sven Påhlman, Zweden. (In het Engels). 

De post tijdens de burgeroorlog in Liberia, Marc Parren. 

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Toegang gratis voor beursbezoekers, anderen € 6.50 inclusief 

onbeperkt koffie, thee, frisdrank. Tevoren aanmelden: pr@winterstamps.nl  (Jan Heijs). 

 

zal ieder jaar in mei plaatsvinden. Handelen is voorbehouden aan deelnemende 

handelaren. Voor meer informatie: www.winterstamps.nl  Contact: secretaris@winterstamps.nl  

(Willem-Jan Leeflang) T: 06-24558742. 

(Jan Heijs) 

 
 
Postzegels vinden op Internet  
 
Aflevering 6 – Kanttekeningen en afsluiting 

 

Over de methoden en technieken die ik in de eerste 4 afleveringen genoemd heb wil ik nog een aantal 

aanvullingen en opmerkingen plaatsen.  

 

In aflevering 1 schreef ik: “de kleine stukjes informatie onder de links zijn soms al genoeg. Maar 

soms gaat dat mis: is deze postzegel uit 1973 of 1970?  

 

 
(Afb 6-1) 

 
Zo erg is dat niet, want als het ene jaartal niet klopt, dan het andere misschien wel. 

 

Vooral plaatjessites als StockPhoto, Alamy of Pinterest maken nog wel eens fouten in hun 

onderschriften, want hun belang is alleen maar het tonen/verkopen van plaatjes, of het krijgen van 

zoveel mogelijk ‘clicks’ (advertentie-inkomsten). 

 

Ook in aflevering 1: “uw zoekresultaten kunnen verschillen van de mijne”. Het is ongelooflijk hoe 

snel Google ‘bijleert’ van eerdere zoektochten. De Montenegrijnse zegel van aflevering 4 is inmiddels 

mailto:pr@winterstamps.nl
http://www.winterstamps.nl/
mailto:secretaris@winterstamps.nl
https://stockphoto.com/
https://www.alamy.com/
https://www.pinterest.com/
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met dezelfde originele Image Search op mijn computer ‘gewoon’ te vinden omdat ik er eerder links 

over had aangeklikt. 

 

In aflevering 2 (Google Image Search) had ik het over software om plaatjes (foto’s of scans) ‘uit te 

knippen’. 

Ik werk op een Windows computer en gebruikt voor het maken van de uitsnedes het gratis programma 

Paint.net. Dit kan ik van harte aanbevelen, want het kan heel snel knippen/plakken en roteren (dan hoeft 

u met de scanner ook niet op te letten of ze ‘op z’n kop’ liggen). In Paint.net kunt u opgeven met welk 

gereedschap het moet starten, en daar heb ik Rectangle Select gekozen, zodat ik het plaatje meteen uit 

mijn scan kan ‘knippen’: 

 

 
 
Om u een idee te geven hoe goed dit programma werkt: als ik uit een 90 graden geroteerde scan een 

stukje wil knippen en opslaan kan dat met 4 toets combinaties <Ctrl-C>,<Ctrl-Alt-V>,<Ctrl-J>,<Ctrl-

S> en dan de naam opgeven waaronder ik het plaatje wil bewaren.  

Welk programma u hier ook voor gebruikt: zorg dat u zoveel mogelijk met het toetsenbord werkt in 

plaats van de muis, dat is veel sneller. 

 

In aflevering 3 ging het over zoeken in verschillende talen. Dat geldt ook voor spellingen en namen: 

zoek niet alleen op Madagaskar, maar ook op Madagascar. En als het bijvoorbeeld over Belgische 

plaatsnamen gaat: Lille=Rijssel, Nivelles=Nijvel, enzovoort. Datzelfde geldt voor bezette steden in 

oorlogstijd: Gdansk heette onder Duitse bezetting Danzig, Wroclaw heette Breslau, Szczecin heette 

Stettin, enzovoort. 

 

Ook in aflevering 3 vermeldde ik de uitbreiding site:website.com om met Google te zoeken binnen de 

site website.com. Maar er zijn nog veel meer variaties op zoekopdrachten mogelijk, kijk bij 

Zoekopdrachten op internet verfijnen voor een overzicht. Andere om te onthouden zijn: 

 

• De site: uitbreiding kunt u ook gebruiken om binnen één land te zoeken: site:.nl (let op de punt) 

zoekt alleen in websites met ‘top level domein’ nl = Nederland 

• Woorden uitsluiten van de zoekopdracht door er een minteken voor te plaatsen. Bv zoeken op 

stamps –rubber zal een heleboel zoekresultaten over rubberen stempels uitsluiten. 

• Zoek naar een exacte term, eventueel van meerdere woorden, door ze tussen aanhalingstekens 

te zetten: “hopflug itala” 

 

 

https://www.getpaint.net/
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=nl
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In aflevering 4 vergat ik te melden dat u zich bij die forums moet registeren. Dat is niet ingewikkeld, 

de twee voorbeelden die ik noemde zijn gratis, en beide hebben ze al ingesteld dat u mail ontvangt als 

er een antwoord op uw vragen komt.  

Denk erom dat dit soort forums allemaal vrijwilligerswerk is; mensen steken er soms veel tijd in, dus 

een waardering voor een behulpzaam antwoord is meestal welkom. 

 

Dat was het voor deze reeks. Ik hoop dat het nu beter lukt om online zegels terug te vinden. Met dank 

aan de lezers die gereageerd hebben. 

(Jan Doggen – 220420 - postzegels@jandoggen.org) 

 
 
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 ‘spam box’ 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’.  

 
 

Filafair Postzegel 2-daagse in Nederland  

De Bossche Stichting Hertogpost slaat haar vleugels uit met het organiseren van 2-daagse 

postzegelevenementen in heel Nederland onder 

de bekende naam Filafair. Een gevestigde naam welke 

men van west naar oost en van noord naar zuid zal tegenkomen vanaf juli 2022. Dit alles na jarenlange 

opgedane ervaringen en de contacten in de wereld van de filatelie. Het waren de afgelopen 15 jaren 

bijzondere, succesvolle, unieke en onderscheidende handelarenshows & postzegeltentoonstellingen in 

’s-Hertogenbosch. De toekomstige postzegelevenementen zullen bestaan uit handelarenshows, met 

wanneer de mogelijkheid zich voor doet ook een postzegeltentoonstelling in de verschillende 

categorieën. Deelnemers uit binnen- en buitenland zijn voor beide activiteiten tijdens het evenement van 

harte welkom. Deze postzegelevenementen kunnen een plaatselijk en/of regionaal karakter hebben, 

landelijk of Internationaal. Er zal zoveel mogelijk met plaatselijke of landelijke postzegel verenigingen 

en organisaties contact en samenwerking gezocht worden, zodat we elkaar kunnen versterken. We 

spreken de wens uit dat het voor iedereen een win-win situatie is in de wereld van de filatelie. De 

organisatie wil zich verder gaan onderscheiden door alleen evenementen in de toekomst te organiseren 

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:postzegels@jandoggen.org
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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op het gebied van filatelie, shows en tentoonstellingen. We willen dé specialist hierin zijn. Komt u ook 

naar onze jaarlijkse postzegel 2-daagse in Berkel-Enschot en Barneveld dit najaar? Heeft u interesse als 

standhouder, stuur dan een mail naar info@filafair.nl . We hebben aantrekkelijke stand voorwaarden en 

prijzen voor 2022 ter introductie. Overige data voor 2023 volgen in de loop van het jaar.   

Peter Teurlings -  Stichting Hertogpost / Filafair 

 

 
Krijg de klere. 
 
Op 25 februari 2022, aan het begin van de Russische invasie van Oekraïne, kreeg het Oekraënse 

Slangeneiland – ongeveer 48 kilometer vanaf het Oekraïense 

vasteland, internationale bekendheid. De dertien op het eiland 

aanwezige Oekraïense militairen werden door het Russisch 

oorlogsschip Moskva gevraagd zich over te geven. Volgens 

informatie van Oekraïense zijde werden ze, nadat dit geweigerd 

werd, gedood.  

De geluidsband met de volgende conversatie betreffende het 

incident tussen de Russische kruiser en de mannen op het eiland 

luidt als volgt: ,,Dit is een oorlogsschip. Dit is een Russisch 

militair oorlogsschip. Ik stel voor dat u uw wapens neerlegt en u 

overgeeft om bloedvergieten en onnodige slachtoffers te voorkomen. Anders wordt u 

gebombardeerd.” De boodschap is in het Russisch en duidelijk voor degenen op het eiland. Even klinkt 

overleg bij de Oekraïners. Een mannenstem zegt: ,,Dit is het... zal ik ze zeggen go and fuck yourself?’ 

Een vrouwenstem: ‘Voor het geval dat...” De mannenstem vervolgt dan resoluut: ,,Oorlogsschip, go 

and fuck yourself.” Daarna viel de verbinding weg. Later bleek dat ze krijgsgevangen waren genomen. 

President Zelensky riep hen uit tot Held van Oekraïne. Nadat het incident wereldwijde aandacht 

verkregen had meldde de Oekraïense marine op 28 februari dat de 13 soldaten nog in leven zijn. Op 27 

maart kwamen de soldaten vrij na een gevangenenruil. Het incident wordt sinds 12 april 2022 door een 

postzegel herdacht. 

 

 

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (84) 
 
Recente veranderingen in de codering op poststukken. 

 

De bijzonderheden van de op een poststuk zichtbare codering zijn al eens uitgebreid besproken. Zie 

hiervoor de artikelen 60 t/m 65 in deze reeks. U kunt ze desgewenst teruglezen in de Nieuwsbrieven 109 

t/m 114 en die zijn weer te vinden op de website van de KNBF onder de knop ‘Nieuws’. De betreffende 

artikelen dateren van 2019 en er is sindsdien niet zo veel gewijzigd.  

Wat is het meest opvallende op de poststukken die een particulier ontvangt? Niet de postzegel! Maar er 

is toch wel wat te zien. 

Allereerst de volgende algemene regel. De meeste poststukken van formaat A5 of kleiner worden 

behandeld in de SMK (SorteerMachine Klein)in een van de vijf sorteercentra van PostNL. De grotere 

stukken (zoals A4) komen terecht in de SMX (SorteerMachine eXtended) en de buitenmodel stukken, 

waaronder brievenbuspakjes in de SMC 

(SorteerMachine Coderen). Het belangrijkste 

werk van deze machines is het herkennen van de 

adressen en op grond daarvan de poststukken 

voorzien van een codering voor de uitsplitsing 

naar bestemmingen. De voor de apparatuur 

leesbare gegevens staan in de SIX (de  oranje 

streepjescode) en de Codeerregel is  daarvan een 

afgeleide, voor het menselijk oog zichtbare 

zwarte afdruk in letters en cijfers. (Helaas stond                                                                         

in artikel 83 ‘sorteerregel’. Ook ik werd slachtoffer van begripsverwarring.) Er is een grote categorie 

mailto:info@filafair.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_invasie_van_Oekra%C3%AFne_in_2022
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moskva_(schip,_1982)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volodymyr_Zelensky
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch_oorlogsschip,_val_dood_(postzegel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch_oorlogsschip,_val_dood_(postzegel)
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poststukken waarbij die functies van adresherkenning overbodig zijn Grote verzenders (bijvoorbeeld 

tijdschriften) hebben hun adresseermachines tegenwoordig gekoppeld aan de apparatuur van PostNL en 

hebben al het nodige ‘voorwerk’ gedaan. 

Hierdoor verschijnt op hun poststukken al een Codeerregel, maar dan zonder de gegevens van een 

sorteermachine (zoals bijvoorbeeld R04 CC), die hun adresherkenningswerk niet meer hoeven te doen. 

Afgebeeld zijn twee varianten. De gegevens van de afzender kunnen versleuteld zijn in een serie cijfers 

en letters (alles vóór de ‘#X’) of in een soort QR code. Herkenbaar is het deel van de Codeerregel dat 

de uitsplitsing naar de bestemming aangeeft en dat ook staat op alle stukken die wél in de sorteermachine 

zijn geweest (het deel vanaf de ‘#X’).  

Belangrijk is te weten dat de SMK geen 

grotere stukken kan verwerken, maar de 

SMX en SMC kunnen wel kleinere stukken aan. Daardoor 

komen er wel eens ‘restpartijen’ kleine poststukken in deze 

machines terecht. We moeten dan vooral denken aan 

rouwpost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of en hoe dat gebeurt hangt samen met de wijze van 

aanlevering en de beschikbare sorteercapaciteit. 

Tegenwoordig is er voor de poststukken die niet besteld 

kunnen worden omdat ze per ongeluk op weg gingen naar 

een verkeerde bestemming een  nieuw soort sticker. De 

betreffende poststukken zijn meestal wél correct gesorteerd 

en hoeven net als de getoonde voorbeelden niet nog eens 

naar de SMK of 

SMX toe voor 

adresherkenning.  

Alle getoonde 

voorbeelden 

eindigen op 0822 en 

dat is het 

‘gemakkelijkste’ 

deel van de 

Codeerregel. 08 is de 

achtste straat van de 

looproute van mijn postbezorgster en 22 is de 22ste bestemming op die route. Mijn buren hebben 0821 

en 0823. Dat heeft geen direct verband met het huisnummer. Ten bewijze hiervan – en als voorbeeld uit 

de SMC – de adreszijde van een brievenbuspakje aan mijn buurman uit het VK (en na de Brexit 

tegenwoordig dus onderworpen aan douanecontrole). (Fig. 84-5) 

(Sjoerd Bangma)  
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In het teken van de luchtbrug: 70 jaar geschiedenis van Berlijn 

 

Im Zeichen der Luftbrücke: De geschiedenis tot leven brengen ... maar hoe?  Geen gemakkelijke 

zaak! Postbewijzen en ansichtkaarten hoeven niet alleen saai en ouderwets te zijn. Het zijn als het ware 

hedendaagse getuigen die de geschiedenis buitengewoon levendig kunnen laten zien. Zeker als dit 

bewijs in een levende historische context wordt geplaatst. Het 

boek/catalogus van Schulz, over de luchtbrug is daar goed in 

geslaagd. Het boek is verkrijgbaar voor € 32,50 via 

www.shop.filapress.de.  

Hans-Ulrich Schulz uit Mariendorf (1950) houdt zich al lang bezig 

met de geschiedenis van de "Berlin Luftbrücke". Schulz heeft veel  

verzameld over de blokkade en de luchtbrug en maakt op de 

zeventigste verjaardag (2019) van het 

einde van de blokkade van Berlijn een 

nieuwe, uitgebreide en herziene editie 

"Catalogus en handleiding van de 

Berlijnse blokkade en 

luchtbrugdocumenten 1948/49" onder de 

naam  "Im Zeichen der Luftbrücke". Deze 

catalogus met ontvangstbewijzen en foto's 

is meer een levend geschiedenisboek over 

deze periode. Voor veel Berlijners is de 

"Berliner Luftbrücke" slechts geschiedenis, of zelfs dat niet. Voor ouderen is het vaak meer, omdat ze 

zich de ontberingen en politieke spanningen tijdens de blokkade van het westelijke deel van Berlijn nog 

kunnen herinneren. 

http://www.shop.filapress.de/
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Het waren toen nog kinderen. De "Berlijnse Luchtbrug", die het voortbestaan van de bewoners van de 

stad verzekerde tijdens de blokkade van 24 juni 1948 tot 12 mei 1949, wordt in de herinnering 

vastgelegd. Berlijn was in de naoorlogse periode rijwel van de wereld afgesneden. Westerse geallieerde 

vliegtuigen verzekerden de bevoorrading van de stad tot september 1949, nadat de 

Sovjetbezettingsmacht het land en 

de waterwegen had gesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volledige aanvoer vond plaats 

in onvoorstelbare hoeveelheden 

via de vrije vliegzones. Dit zorgde 

voor het voortbestaan van de stad. Vooral kinderen waren blij toen piloten snoep gooiden vanuit de 

zogenaamde "rozijnenbommenwerper", die aan zelfgemaakte parachutes naar beneden kwamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Berlijnse luchtbrug bevoorraadde West-Berlijn bij het begin van de Koude Oorlog, van 26 juni 1948 

tot 12 mei 1949, met goederen en transporten met vliegtuigen van  van de Verenigde Staten en 

het Verenigd Koninkrijk. Berlijn lag midden in de Sovjet-bezettingszone van Duitsland (later midden 

in de DDR), dat na de overwinning van de geallieerden op nazi-Duitsland was opgedeeld in een 

Amerikaanse, een Britse, een Franse en een Sovjet-sector. Toen in de westelijke bezettingszones de D-

mark werd ingevoerd, verklaarde Stalin dat dat in strijd was met de gezamenlijke afspraken.   Als 

reactie hierop sloot hij de toegangswegen af en startte daarmee de blokkade van Berlijn. Over het 

gebruik van de landwegen tussen westelijk Duitsland en Berlijn bestond geen verdrag, over het gebruik 

van de luchtcorridors naar Berlijn echter wél. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Amerikanen 

ervaring opgedaan met een luchtbrug voor de bevoorrading van de troepen van Chiang Kai-

Shek in China over de Himalaya.        

                 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1949
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-bezettingszone_(Duitsland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/D-mark
https://nl.wikipedia.org/wiki/D-mark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Stalin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blokkade_van_Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Himalaya
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Overleg tussen de Amerikanen en de Britten leidde op 25 juni 1948 tot de instelling van de Berlijnse 

luchtbrug. Het eerste, Amerikaanse, toestel landde op 26 juni op de luchthaven Tempelhof. Hiermee 

werd de Amerikaanse Operatie Vittles gestart. De Britse Operatie Plain Fare volgde twee dagen later. 

De Fransen, die ook een sector in Berlijn hadden, deden niet mee: zij 

hadden hun vliegtuigen nodig in Indochina, waar zij een 

onafhankelijkheidsoorlog uitvochten. Het vliegveld in de Franse 

sector werd echter wel gebruikt. 

  
Het was een riskante operatie, want de Sovjet-Unie kon besluiten de 

vliegtuigen neer te schieten. Dat gebeurde echter niet. Wel liet de 

Sovjet-Unie luchtballonnen op om het 

luchtverkeer te verstoren. In het begin werd 

uitgegaan van 750 ton vracht per dag. Na een 

reorganisatie door generaal William H. 

Tunner, die ook de Himalaya-luchtbrug had 

georganiseerd, werd eind juli 1948 reeds 2000 ton per dag vervoerd. Het record 

werd bereikt op 15/16 april 1949, waarbij 12.849 ton vracht werd vervoerd via 

1398 vluchten binnen 24 uur. In totaal waren van juni 1948 tot mei 1949 

ongeveer 2,3 miljoen ton vracht, waaronder 1,44 miljoen ton steenkool, 

490.000 ton levensmiddelen en 160.000 ton bouwmaterialen voor de uitbouw 

van de luchthavens vervoerd. Bij de ongeveer 278.000 vluchten 

kwamen meerdere dodelijke ongevallen voor. In totaal kwamen 78 

mensen bij deze ongevallen om het leven (31 Amerikanen, 41 Britten 

en 6 Duitsers). 

De West-Duitse Notopfer Berlin (Belasting) zegel  van 

2 pfennig — bijgenaamd ‘de  blauwe vlo’ — was een 

verplichte toeslagzegel die in de 

periode 1949-1956 op elke binnenlandse brief in West-Duitsland moest 

worden geplakt in verband met de blokkade van Berlijn. De opbrengst 

was bestemd voor economische hulp voor de bevolking van West-

Berlijn. 

Aanvankelijk was de zegel ongetand, maar vanaf begin 1950 werden alle 

vellen geperforeerd. Door de grote oplage - er zijn 20 miljard van deze zegels gebruikt - zijn er 

verschillende varianten bekend (watermerk, tanding, typografische verschillen), waarvan sommige 

zeldzaam zijn.                

(Frans Haverschmidt – 210520) 

 

 

Boekbespreking:  
 
Titel: Michel - Berlin West 

Schwaneberger Verlag Gmbh, de uitgever van de Michel catalogi, is begonnen met het veroveren van 

de Engelstalige wereld. Althans dat is de gedachte achter deze uitgave. De bedoeling is dat ze de 

informatie uit de Duitsland catalogus willen omzetten in de Engelse taal om buiten Duitsland meer voet 

aan de grond te krijgen. Eerder brachten ze al een deel(tje) uit met de titel German Reich. Dit is dus nu 

het tweede deeltje in deze Engelstalige serie. In deze uitgave komen de zegels van West Berlijn aan bod. 

In een kleine 100 bladzijden vinden we alle postzegels en automaatboekjes, inclusief de daarin 

voorkomende samenhangende zegels, alsmede het enige via de automaat verkrijgbare frankeerlabel die 

in de periode september 1948 tot en met september 1990 zijn uitgegeven. De opbouw van de catalogus, 

evenals de lay-out en de nummering zijn gelijk als in de grote Duits talige broer, de "Michel 

Deutschland" catalogus. Bij het uitbrengen van deze catalogus is er wel gekeken naar het huidige 

prijspeil. Hierdoor kunnen de prijzen, meestal iets hoger, afwijken van de prijsstelling als in de 

voornoemde grote broer. In basis is er niets veranderd. De informatie is exact het zelfde, alleen dus in 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchthaven_Berlin-Tempelhof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indochina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bondsrepubliek_Duitsland_(1949-1990)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pfennig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijnaam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeslagzegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/1949
https://nl.wikipedia.org/wiki/1956
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bondsrepubliek_Duitsland_(1949-1990)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blokkade_van_Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perforatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oplage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermerk
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de Engelse taal, weergeven. Nieuwe uitgaven zijn er sinds de samenvoeging van Oost- en West-

Duitsland (1990) niet meer geweest. Dus ook op dat gebied zult u niet verrast worden. 

Met een zuinige 96 pagina's aan informatie waarin meer dan 1200 afbeeldingen, en om en nabij de 5500 

prijsnoteringen terug te vinden zijn, is het toch wel een aardige uitgave 

geworden die voor een Engelstalige verzamelaar misschien wel nieuwe 

wegen opent.  
Ik heb toch nog wel een opmerking: Als je nu toch een "nieuwe" 

catalogus uitbrengt en je krijgt er een flinterdun boekje uit geperst, 

waarom dan niet de informatie, of een geselecteerde hoeveelheid 

informatie, uit de Deutschland-Spezial opgenomen waardoor de 

catalogus wat meer "body" krijgt en die de gevraagde winkelprijs wat 

meer rechtvaardigt. Maar dat verzuchtte ik eigenlijk ook al bij de 

bespreking van het eerste deeltje. Dan dus die prijs: € 29,80 voor een 

minuscule hoeveelheid informatie vind ik aan de hoge kans. Door iets 

meer dan het dubbele te investeren heb je heel Duitsland in een dikke 

catalogus in de boekenkast staan. Maar dat is dan wel weer in het Duits 

natuurlijk. 

Rest mij nog te vermelden dat dit deeltje is uitgevoerd met een harde 

kaft echter zonder leeslint(en). 

(Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 96 - Illustraties: Kleur - 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-318-9 - 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  

 

 

Er is nog een K.N.B.F.: 
 
Dat wisten we is nog  niet. Er is nog een landelijke (Noorwegen) en Koninklijke 

organisatie met de naam K.N.B.F. namelijk het ‘Kongelig Norsk Båtforbund’. De 

KNBF is de grootste landelijke belangenorganisatie van Noorwegen voor 

eigenaren en gebruikers van pleziervaartuigen. 

 

Onder het logo ziet u de tekst: ‘for et bedre båtliv: (voor het betere 

bootsleven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cr@michel.de
http://www.michel.de/
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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  Joost Meijer  ontvingen wij de volgende reactie n.a.v. de vraag van de heer Monchen,  op 

zoek naar de filatelistische publicaties van de Fransman Natalis Rondot.:  

 

Beste redactie, 

 

In de Nieuwsbrief van januari stond een leuke vraag van de heer J.TH.C.  

Monchon. Hij was op zoek naar de filatelistische publicaties van de Fransman Natalis Rondot. Naar 

aanleiding daarvan het volgende. 

 

Natalis Rondot werd geboren in St.Quentin op 23 maart 1821. Na zijn school/studietijd nam hij al in 

1843 deel aan een Franse handelsdelegatie naar China (waar hij ook Chinees leerde). Hij zou 

uitgroeien tot econoom, groot industrieel - vooral gespecialiseerd in de zijde-handel en zou een aantal 

Franse handelsmissies leiden. Hij kreeg grote waardering voor zijn werk en werd uiteindelijk zelfs 

benoemd tot Commandeur van het Légion d'Honneur in 1889, een zeer hoge Franse onderscheiding. 

 

In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met kunstgeschiedenis, onder andere geïnteresseerd in munten en 

penningen. Maar ook het nog relatief nieuwe verschijnsel van "de postzegel" kreeg zijn belangstelling. 

Hij begon zelf zegels te verzamelen (zijn bescheiden collectie werd uiteindelijk geveild bij Maison Victor 

Robert in Parijs)  en hij besloot er een serie artikelen over te schrijven. 

 

Deze artikelen zouden verschijnen in het "Magasin Pitoresque", een blad dat vanaf 1833 eerst wekelijks, 

daarna maandelijks en uiteindelijk tweewekelijks verscheen. Het Magasin gaf de lezer informatie over 

wetenschap, kunsten en uitvindingen maar bevatte ook reisverhalen en historische beschrijvingen. Het 

was rijk geïllustreerd. In juni 1862 verscheen het eerste deel van zijn serie onder de titel "Les Timbres 

Postes - de tous les états du monde". In geografische volgorde, te beginnen met Noord-Europa werden 

in de volgende edities alle landen behandeld. Kenmerk voor de artikelen is dat Natalis grondig 

onderzoek naar de postzegels had gedaan. Bovendien zijn de teksten voorzien van kwalitatief goede 

afbeeldingen, zeer uitzonderlijk voor die tijd. Het laatste deel van de serie verscheen in 1866. 

 

Rondot overleed uiteindelijk op 26 augustus 1900. Zijn artikelen in het Magasin bleven na de publicatie 

een tijd in de schaduw, maar werden in de jaren '20 door de filatelisten herontdekt als belangrijke bron 

voor de vroege geschiedenis van de postzegels van een groot aantal landen. 

 

De teksten van het Magasin Pitoresque zijn onder meer digitaal te raadplegen via de openbaar 

toegankelijke site van de Crawford Philatelic Library (onderdeel van de British Library) via de link: 

 

https://www.rpsl.org.uk/Catalogue/Detail/ctl/ClusterObject/mid/462/id/884384 

uw reacties 
 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
https://www.rpsl.org.uk/Catalogue/Detail/ctl/ClusterObject/mid/462/id/884384
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(om te bekijken en/of de teksten te downloaden, klik op de pagina op "view"). 

 

Hopelijk wilt u deze mail doorzenden naar de vragensteller en wellicht is het aardig om de mail als 

reactie op te nemen in een volgende nieuwsbrief? 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost Meijer 

(Postzegelvereniging Griekenland) 

 
Zie voor meer informatie over Natalis Rondot ook het blog van Rob Smit op postzegelblog.nl: 

https://www.postzegelblog.nl/2015/07/09/de-geschiedenis-van-het-postzegelverzamelen-7-natalis-

rondot/ 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.postzegelblog.nl/2015/07/09/de-geschiedenis-van-het-postzegelverzamelen-7-natalis-rondot/
https://www.postzegelblog.nl/2015/07/09/de-geschiedenis-van-het-postzegelverzamelen-7-natalis-rondot/
mailto:Redactienieuwsbrief@knbf.nl

