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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:
•
•
•
•

Schweizer Privatganzsachen – Albrik Wiederkehr – 400 pag/
Placido Ramon de Torres – From foundling to master forger
Katalog Prilezitostnych postovnich razitek 1918 – 1939 Press Fil – 355 pag
Cancellations of letter-collecting agencies in Hungary 1788 – 2014, 410 pag

Komt u ook eens langs in onze mooie bibliotheek waar u ook kunt snuffelen in een stapel doubletten,
ongeveer 300 stuks.
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).

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’.
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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 meldt 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 postzegelhandelaren.
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 coronaontwikkelingen 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).
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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)

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 op het gebied van filatelie, shows en
tentoonstellingen. We willen dé specialist hierin zijn. Komt u ook naar onze jaarlijkse postzegel 2daagse 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
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Boekbespreking:
Titel: Michel GERMAN REICH - Stamps from 1872-1945.
Een geheel nieuwe uitgave! Deze catalogus behandelt, volgens de aankondiging, alle zegels uitgegeven
in de periode dat het Duits Rijk bestond. Dus de zegels van het Duitse Keizerrijk, de inflatietijd, de
Weimar Republiek en het Derde Rijk, inclusief de officiële zegels en de postzegelboekjes.
Het nieuwe van deze uitgave is dat het geheel in het Engels gesteld is. Hierdoor is het ook toegankelijk
voor Engels sprekende/lezende verzamelaars die het Duits niet machtig
zijn. De terug te vinden informatie is de zelfde als in de gewone Michel
Deutschland catalogus 2020/2021. Het een en ander is qua opmaak wel
wat "geknepen", waardoor er minder bladzijden nodig waren en het een
beetje een "ielerig" boekje geworden is. Desondanks zijn er wel meer
afbeeldingen van postzegels opgenomen. Voordat deze uitgave het
daglicht zag zijn er nog wel een klein aantal correcties en verbeteringen
door gevoerd.
Deze uitgave heeft het zelfde formaat als de normale Duitsland en
Europa catalogi en kreeg tot mijn verrassing een harde kaft en twee
leeslinten met zijn/haar geboorte mee. Afijn, met 110 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. Maar, afijn, wie ben ik.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 110
Illustraties: Kleur
"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-316-5
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
(Henk P. Burgman (AIJP))

Dom João III van Portugal:
Portugal, officieel de Portugese Republiek (República Portuguesa), ligt in het uiterste zuidwesten
van Europa. Het ligt op het westelijk deel van het Iberisch Schiereiland. Tot Portugal behoren ook
de Azoren en Madeira, twee eilandengroepen in de Atlantische oceaan. Het land heeft een onmiskenbaar
maritiem karakter. Op een grondgebied van 92.212 km² - ruim twee keer de
oppervlakte van Nederland - wonen bijna 11 miljoen inwoners. De hoofdstad
en tevens grootste stad van het land is Lissabon.
Het koninkrijk Portugal was een koninkrijk op het Iberisch Schiereiland. In de
11e eeuw scheidde het koninkrijk Portugal zich van het koninkrijk León af,
waarmee de banden in 1385 definitief werden verbroken. Het koninkrijk
bestond van 1139 totdat het vervangen werd door de Eerste Portugese
Republiek na de Koningsmoord (de moord op koning Karel I) van Lissabon in
1908 en de Revolutie van 5 oktober 1910 schafte de monarchie af. De
republiek Portugal vocht vanaf 1916 mee in de Eerste Wereldoorlog aan de
zijde van de Entente. Na een periode van corruptie en opbouwen van een grote staatsschuld werd in
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1926 door de Revolutie van de 28ste mei een dictatuur geïnstalleerd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog bleef Portugal neutraal. In 1949 was het land medeoprichter van de NAVO. De dictatuur
zou duren tot 1974 toen na een linkse militaire coup, de Anjerrevolutie, democratische hervormingen
werden doorgevoerd. Het jaar daarop werden de Afrikaanse koloniën onafhankelijk.
Johan III (João III) (1502 - 1557), bijgenaamd de Vrome, was koning van Portugal van 1521 tot 1557.
Johan III was de zoon van koning Emanuel I en Maria van Aragón, een van de dochters van Ferdinand
II van Aragon en Isabella I van Castilië. De banden met het Spaanse koningshuis werden verder
aangehaald doordat Johan trouwde met Catharina, de jongste zus van keizer
Karel V. Karel V trouwde zelf met Johans zus Isabella.
Johan en Catharina kregen negen kinderen, maar geen van hen overleefde de
koning. Na zijn dood volgde Johans driejarige kleinzoon Sebastiaan hem op
als koning van Portugal.
Onder Johans bewind werd het Portugese koloniale rijk verder uitgebreid. In
Azië bemachtigden de Portugezen de Molukse specerijeneilanden, waardoor
de Portugese controle over de specerijenhandel versterkt werd. De annexatie
werd in 1529 diplomatiek bevestigd door het Verdrag van Zaragoza met de
rivaliserende Spanjaarden.
De Portugezen knoopten in Macau handelsbetrekkingen aan met China en
Portugese missionarissen bereikten Japan. In 1533 stichtten de Portugezen
in Rio de Janeiro een nederzetting en in 1549 werd in Bahia de centrale regering van de Braziliaanse
kolonie gevestigd.
Johan voerde in 1536 de Inquisitie in om de rooms-katholieke leer te beschermen tegen ketters en
ongelovigen. De Jezuïeten werden belast met de taak om aan de Universiteit van Coimbra de geloofsleer
te bewaken en om in de koloniën missie te bedrijven.
Nederland voerde vele malen oorlog tegen Portugal, vooral in de strijd om koloniën. De NederlandsPortugese oorlog (Portugees: Guerra Luso-Neerlandesa) is een koloniale oorlog die duurde van 1588 tot
1654. De oorlog kende verschillende conflicten op zee en in de Nederlandse en Portugese koloniën. De
lange strijd tussen het Portugese koloniale Rijk en de VOC en de WIC had tot gevolg dat er een
Nederlands koloniaal Rijk op werd gebouwd en Portugal zijn leidende status als macht grotendeels af
moest geven aan de Nederlanden. In dezelfde jaren hadden de Lage Landen nog steeds een moeilijke (80
jarige) oorlog tegen Spanje.
De Nederlanders waren de uitlokkers; een initiatief tot een conflict was vrijwel altijd aan Nederlandse
zijde. Aan de andere kant had Portugal er wel baat in dat de Nederlanders de Spanjaarden in
de Zuidelijke Nederlanden bestreden en ook de oorlog verplaatsten naar de Spaanse koloniën. Portugal
had namelijk ook conflicten met het buurland en stond een geruime tijd onder Spaans gezag. De
Spanjaarden en de Portugezen beheersten destijds de zeeën tot ergernis van de
Nederlanden en Engeland. Samen wisten deze twee landen de Spaanse Armada te verslaan.
De Nederlandse vloot groeide en groeide. Op Java werd de stad Batavia gevestigd als hoofdstad voor
de Nederlandse koloniën in Oost-Indië. Batavia kwam snel in conflict met de hoofdstad van PortugeesIndia Goa. Andere slagen zouden onder andere plaats vinden in Zuid-China,
nabij Macao en Hongkong (het enige gebied in China met Europese koloniën).
De WIC veroverd de Noordoostkust van Brazilië, de Portugese Goudkust en de kust van Angola.
Daarbij werd de slavenhandel een nog grotere inkomstenbron. In 1648 gingen de delen van Angola
terug naar Portugal en in 1661 werd Nederlands-Brasília teruggegeven.

Jong geleerd is oud gedaan!
In deze nieuwsbrief plaatsen wij integraal een artikel geschreven door Jasmine van Regenmortel uit
België Jasmine zet zich al jarenlang met succes in voor de jeugdfilatelie. Jasmine heeft vóór Corona
gereageerd op een artikel in het Maandblad naar aanleiding van de openingsspeech van uw voorzitter.
Die kritische reactie is destijds integraal op de bondspagina’s afgedrukt en was aanleiding voor het
starten van een vruchtbare samenwerking. Door Corona konden wij elkaar niet fysiek ontmoeten, maar
wij hebben wel een aantal telefoongesprekken gevoerd en hebben één fysieke meeting gehad samen
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met de voorzitter van de Vlaamse Bond. Nu Corona op zijn retour is (althans zo lijkt het) is het tijd om
de draad weer op te pakken. De ideeën van - en de passie waarmee Jasmine de jeugdfilatelie op een
hoger plan wil brengen zijn aanstekelijk en geven reden tot verdere gesprekken. Haar laatste
pennenvrucht willen wij u dan ook niet onthouden. Indien Jasmine ook bij u enthousiasme wekt, meld
u dan bij de KNBF. ( info@knbf.nl )
Veel leesplezier!
Victor Coenen
29 mei 2022

De toekomst in de filatelie: Filatelie 2.0 heeft uw hulp nodig
Alle actieve bonden hebben als doelstelling de filatelie te ondersteunen en te promoten. Eén van die
speerpunten of aspecten hiervan is de jeugdfilatelie. Inzetten op de jeugdfilatelie vraagt een specifieke
aanpak, hiervoor verwijs ik graag naar een eerder artikel van mij. Enkel het starten met een serie artikels
die jongeren kan aanspreken is namelijk onvoldoende.
Beginnende verzamelaars, -18 en +18, zoeken een vereniging die ben hen past of steun vanuit een
ervaren filatelist. Op dit moment is het niet duidelijk waar dit nieuw bloed terecht kan. Je moet al een
ingangspoort hebben in de filateliewereld om toegang te hebben tot de nodige kennis van bonden, clubs,
disciplines,…. Ook de mogelijkheden van deze hobby is door vele niet gekend.
Hierdoor verliezen we potentieel dat we zeker kunnen gebruiken om onze hobby in de toekomst
levensvatbaar te houden. De drempel is voor jong en oud op dit moment groot!
De filatelie zoals deze nu is (Filatelie 1.0) is zeker een meerwaarde en ik wil iedereen geruststellen dat
ik geen grootste plannen heb om hier aan te komen. Anderzijds is het huidige aanbod te weinig attractief
om de nieuwe generaties aan te trekken. We hebben nood aan Filatelie 2.0, de huidige werking met een
nieuw (digitaal) laagje.
Want ‘het digitale’ kunnen we niet langer weren uit de filatelie als we nieuwe generaties willen
aantrekken. Laagdrempeligheid, toegang tot informatie en inzetten op het digitale lijkt mij ook essentieel
en een meerwaarde voor de toekomst.
Momenteel heb ik zelf al wat ideeën en suggesties, maar ik wil niemand beperken tot mijn ideeën. Mede
omdat hier en daar nog zaken op punt moeten gesteld worden. Zaken die op poten gezet worden dienen
realistisch te zijn en een draagvlak te hebben binnen de filatelie. Samenwerken aan de toekomst is de
onderliggende gedachtegang.
Hierbij is een nieuw (jeugd)evenement in de grensstreek circa 2023 een idee. Voordat we kunnen denken
aan een (jeugd)evenement dient de filateliewereld zich opnieuw kenbaar te maken en ervoor te zorgen
dat er na dit (jeugd)evenement een opvangnet is voor de nieuwe ‘kuikens’ in de filatelie. Ter
verduidelijking deze ‘kuikens’ kunnen -18 of + 18 jaar zijn. En daar hoop ik op de steun van jullie
allemaal. Alleen kan ik dit niet (en wil ik dit ook niet… )!

Jeugdveiling op de Eindejaarsbeurs Barneveld 2019, Jeugdstand VOVV (foto Jan Mulder)

Bij het opmaken van een verzameling of tentoonstelling is een van de eerste zaken om een plan op te
stellen. Een plan dat voortvloeit uit kennis (van het thema/discipline) en kunde (over filatelie). Dezelfde
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methodiek is van toepassing bij het ontwikkelen van deze Filatelie 2.0. Filatelie is de naam dat ik graag
geef aan de filatelie van de toekomst: het goede wat er nu is met een extra (digitaal) laagje voor de
nieuwe generaties. Want ‘het digitale’ kunnen we niet langer weren uit de filatelie als we nieuwe
generaties willen aantrekken. Laagdrempeligheid, toegang tot informatie en inzetten op het digitale lijkt
mij ook essentieel en een meerwaarde voor de toekomst.
In mijn zoektocht naar oplossing dien ik jammer genoeg vast te stellen dat er geen up tot date lijst of
kennis is van de jeugdfilatelie in de lage landen (Vlaanderen en Nederland). Anderzijds is er geen weet
wat de huidige concrete noden van (jeugd)filatelisten, jeugdleiders en (jeugd)verenigingen is. Ik kan mij
moeilijk voorstellen dat mijn eigen jeugdclub; de Binkse Ruilclub Turnhout en de collega’s die ik ken
in Hamont en KAPC Mortsel, de enige jeugdclubs in Vlaanderen/België zijn. Ik denk aan Club
Philatélique Gaumais die in 2014 in PhilaNews van Bpost zich voorstelde. Ik ga er ook vanuit dat elke
club of vereniging steeds open staat voor nieuwe leden. Maar eigenlijk kan ik dat niet stellen zonder
hierbij de clubs/verenigingen te betrekken.
Er is nood aan een overzicht van bestaande jeugdfilatelie in België en Nederland. Want jeugdleiders
kennen elkaar onvoldoende. Ook kinderen en jongeren kennen elkaar onvoldoende. Wat jammer is,
gezien filatelie ook kennis en materiaal delen uitwisselen is (ruilen). Dus jeugdclubs en jeugdleider,
maak u kenbaar bij ons! Ongeacht of nu nog actieve jeugdleden hebt…
Met andere woorden, ik zou heel graag in contact komen met iedereen die te maken heeft met
(jeugd)filatelie om zo nieuwe leden te werven. In eerste plaatst jeugdleden. Ook ideeën of suggesties
om volwassenen warm te maken of opnieuw warm te krijgen voor de postzegels en filatelie is meer dan
welkom. Mijn vaardigheden en kennis liggen in de jeugdfilatelie en thematische filatelie, maar ik wil
die graag verruimen naar iedereen die interesse heeft in postzegels en filatelie. Waar het past, maak ik
graag kennis met clubs/ kringen, disciplines alsook collega-jeugdleiders. Gezien de omstandigheden in
eerste plaats digitaal of via telefoon, post…Hopelijk zo snel mogelijk fysiek, wat nog het meest
aangename is. Ik doe een expliciete oproep naar al wie geen thematische filatelie doet om ook hier
aansluiting te vinden!
Om te weten wat nodig is, moeten we simpelweg vragen stellen aan de jeugdleden van vroeger en nu.
Allereerst de nu actieve jeugdleden. Wie zijn ze en wat zijn hun behoeftes?
Ook de jeugdleden die nu gestopt zijn (al dan niet nu volwassen), zou ik graag willen bevragen. Waarom
zijn ze gestopt en is er interesse om ooit terug de hobby op te nemen? De huidige leden/filatelisten
kunnen zij vertellen wat de postzegelmicrobe is. En diegene die gestopt zijn, waarom ze de microbe
(even?) kwijt zijn?
De (ex)leden zijn enkel aanspreekbaar via de clubs en kringen. De clubs hebben als enige deze gegevens.
Dus aan hen zou ik willen vragen om de enquête (digitaal via https://forms.gle/ZymVWweQT1uwenc7)
over te maken. Ook heb ik van jullie geen gegevens in het kader van privacy. Dus aub contacteer mij
voor vragen, bedenkingen… Neem ook contact op als u problemen ervaart om deze enquête in te vullen!
Heb je nog een idee of suggestie, laat gerust weten!
Een jeugdlid of nieuw lid staat niet alleen. Deze wordt ondersteund door een jeugdleider(s), familie en
bijhorende club. Ook hier zoeken we aanknopingspunten. Welke clubs hebben nu een actieve
jeugdafdeling met jeugdleiders? Ook de clubs met een jeugdafdeling in het verleden hoor ik graag. Is er
bereidheid om terug kinderen- en jongeren op te vangen in uw vereniging/club?
Welke behoefte zijn er om meer of terug jeugd aan te trekken? Of om deze in uw
club op te vangen? Ook hier wil ik aandacht schenken aan de +18 nieuwe leden.
Hebben clubs de kennis, kunde, mogelijkheden,… om nieuw bloed op te vangen?
Wat is hier voor nodig (praktisch, inhoudelijk,…)?
Tot slot spreek ik ieder van jullie persoonlijk aan. Als iedereen iets klein doet,
hebben we uiteindelijk veel. Ik zoek materiaal, informatie/kennis, mensen die
vorm willen geven aan de Filatelie 2.0. Wat hebben we nodig om de mooiste
hobby in leven te houden? Elke kleine bijdrage is welkom!
Ik zou vooral mensen die laagdrempelig (max 1A4) een aantal dingen willen
verduidelijken voor leken. Om dit te kunnen verzamelen en bezorgen aan nieuwe
leden.
Ik denk aan toelichten op 1 A4 wat posthistorie (discipline) is, wat een stempel is, wat tanding is… De
huidige boeken die er bestaan, zijn een kleine 30 jaar oud en in zwart wit... Een nieuwe frisse versie is
welkom. En dit in digitale vorm. Denk aan de Wikipedia categorie ‘Filatelie’ zie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Filatelie . Hier kunnen we allemaal samen aan werken!
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Ook is er veel informatie in vele hoofden van filatelisten aanwezig. Borg niet enkel uw collectie maar
ook uw kennis! Is schrijven wat moeilijk, neem contact op hoe we naar een oplossing op maat kunnen
zoeken.
Rekening houdend met de privacy wetgeving vraag ik aan club en leden om zich actief aan mij kenbaar
te maken. Ik vertrouw erop dat mijn gegevens voor de juiste doeleinde worden gebruikt.
Ik ben alvast beschikbaar via mail op jasmine.v.r@outlook.be . Mijn postgegevens zijn gekend bij de
redactie.
Wie wil helpen,
Vindt een middel.
Wie niet wil helpen,
Vindt een excuus
Mahtma Gandi (Druivelaar 11-03-2021)
(Jasmine Van Regenmortel)

Het nieuwe verzamelen: PostNL lanceert de eerste Nederlandse cryptopostzegel
PostNL geeft dit najaar de allereerste Nederlandse cryptopostzegel uit. De lancering komt voort uit
een samenwerking met de Oostenrijkse Post, die gelijktijdig een cryptopostzegel uitbrengt.
“Postzegels verzamelen is van alle tijden,” zegt Bob van Ierland, Directeur Mail Nederland bij
PostNL. “We zijn er trots op dat we met deze Nederlandse primeur een nieuwe generatie verzamelaars
aanspreken.”
De ‘NL crypto stamp’ bestaat uit een fysieke postzegel om te gebruiken en een 'digitale tweeling'. Die
digitale versie wordt zichtbaar door de QR-code op de fysieke postzegel te scannen. Daarna kun je
deze activeren, verzamelen, uitwisselen en verhandelen via de blockchain. De digitale tweeling is een
zogenoemde ‘non fungible token’ (NFT).

De NL crypto stamp is niet alleen nieuw in Nederland, maar ook een wereldwijde primeur. Het is
namelijk de eerste cryptopostzegel die gezamenlijk uitgegeven wordt door twee postbedrijven. PostNL
heeft de krachten gebundeld met de Oostenrijkse Post, die de eerste cryptopostzegel uitbracht in 2019.
Om deze samenwerking te bezegelen, trof PostNL CEO Herna Verhagen onlangs haar Oostenrijkse
collega Georg Pölzl. De Oostenrijkse Post heeft inmiddels al meer dan drie jaar ervaring met het
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uitgeven van cryptopostzegels. Georg Pölzl: “We zijn al lange tijd bezig met het inzetten van
blockchain en crypto-technologie en daarmee een pionier op dit gebied. Door gebruik te maken van
onze licentie, kunnen postbedrijven wereldwijd een beroep doen op onze expertise. Ik ben ervan
overtuigd dat, met de hulp vanuit Oostenrijk, deze Nederlandse cryptopostzegel zal uitgroeien tot een
gewild verzamelobject.“
“Er zijn steeds meer Nederlanders die zich verdiepen in de wereld van crypto,” aldus Van Ierland.
“Toch kent het grote publiek ze alleen van naam. Met deze cryptopostzegel maken we NFT's nu
toegankelijk voor een breder publiek. We hopen dat we zo meer mensen kunnen enthousiasmeren voor
deze bijzondere nieuwe stap in de wereld van het verzamelen.”
Het ontwerp van deze joint issue cryptopostzegel kent net als de voorgaande edities van de
Oostenrijkse Post, een uniek symbool. Bij die eerdere edities waren dat de symbolen van een
eenhoorn, een walvis en een panda. PostNL en de Oostenrijkse Post onthullen het ontwerp dat straks
op deze cryptopostzegel prijkt, nu nog niet. Via de website NLcryptostamp.nl, de Collect Club
nieuwsbrief van PostNL en de social mediakanalen van PostNL zal de komende tijd het ontwerp stap
voor stap onthuld worden.
De NL crypto stamp is verkrijgbaar in een gelimiteerde oplage voor €9,05. Wanneer de voorverkoop
start, hoe groot de oplage is en waar de cryptopostzegel te koop is, maakt PostNL later bekend.
(Postnl - 220601)

Pont-en-Royans:
De vakantie lokt, het seizoen 2022, waarin toch weer velen zullen kiezen voor een verblijf in Frankrijk,
staat voor de deur. Bijna ieder jaar geeft de Franse Post zegels uit, met als onderwerp bekend (en minder
bekende) vakantiegebieden. Zo werd op 2 april 2021een postzegel met de nominale waarde van € 1,28
uitgegeven met als afbeelding het (kleine
– ongeveer 1.000 inwoners) plaatsje
Pont-en-Royans, een gemeente in
het departement Isère (regio AuvergneRhône-Alpes). De plaats, in het
Regionaal Natuurpark van de Vercors,
maakt
deel
uit
van
het
arrondissement Grenoble.
Pont-enRoyans is ontstaan in de 16e eeuw, als
handelscentrum voor houtproducten. Op
de locatie van het huidige dorpje bevond zich in de middeleeuwen een oversteekpunt via welke men de
rivier Bourne over kon steken, om zo het plateau van de Vercors te bereiken. Volgens de archieven van
de Dauphiné was deze oversteekplaats zo belangrijk dat hier maar liefst drie kastelen zijn gebouwd. Van
deze drie kastelen hebben enkel de resten van een kasteel de tand des tijds min of meer doorstaan.
Op de postzegel een afbeelding van de oude huizen van Pont-en-Royans, hangend over de oever van de
Bourne.
Tot de belangrijkste bezienswaardigheden in Pont-en-Royans en de directe omgeving behoren:
• De "maisons suspendues", kleurrijke huizen die gebouwd zijn hoog boven de steile overs van
de Bourne;
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•

•
•
•

Het Musée de l'Eau, dat alle aspecten van water behandelt, en
meer specifiek ook het belang van water in de Vercors. het
watermuseum met een ruimte, die afwisselend speels,
wetenschappelijk en cultureel, gewijd is aan water in alle
vormen. Het museum heeft een waterbar met meer dan 1.500
flessen water uit de hele wereld.
De Grot van Choranche; met een ondergrondse rivier.
Het Cirque de Choranche en de waterval van de Gournier;
De Gorges de la Bourne tussen Pont-en-Royans en Villard-deLans.

De rivier de Bourne loopt als een hoefijzer rondom het dorp. Bijzonder is de metershoge waterval die
vanuit het dorp via verschillende plateaus in de Bourne uitkomt. Deze plateaus zijn de plek waar de
inwoners van het dorp gaan zwemmen. Het water is er net iets warmer dan in de rivier. Op andere
plaatsen langs de oever van de Bourne is ruimte gemaakt voor een klein parkje en een boulevard. Er
staan verschillende picknicktafels, wat het de ideale plek om even uit te rusten en te genieten van het
bijzondere uitzicht.

Het dorp is het vertrekpunt van meerdere fiets- en wandeltochten. Populaire bezienswaardigheden in
de omgeving zijn de Gorges de la Bourne, het natuurpark Vercors en de wandeling naar de “Drie
Kastelen”. Een plek waar door de eeuwen heen drie verschillende kastelen hebben gestaan. Van de
kastelen zijn nu alleen nog enkele ruïnes te vinden.
In ieder geval is het de moeite waard, dus ook naar de mening van La Poste, mocht u in uw vakantie of
wanneer dan ook, naar (Zuid) Frankrijk willen gaan, een bezoek aan Pont-en-Royans te overwegen.
(Anna C. van der Maade – 220319)

Dresden:
In 2014 gaf Deutsche Post een tweetal zegels uit, die samen een afbeelding geven van het panorama van
Dresden. De zegels hebben een waarde van € 0,45 (Michel 3069).
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Als kostbare parels van een ketting staan de prachtige barokke gebouwen aan de oevers van de Elbe in
de oude binnenstad van Dresden. De imposante koepel van de Frauenkirche staat hoog boven en achter
het Brühl-terras. Daarnaast getuigt het Residenzschloss van de hoofse pracht en praal van de Saksische
heersers uit het huis Wettin. In de stijl van de Romeinse late barok werd de indrukwekkende Hofkirche
gebouwd, die grenst aan het prachtige terrein van de Dresden Zwinger.
Het adembenemende silhouet van de oude stad wordt afgerond door het gewelfde neorenaissance
arcadegebouw van de Semperoper. Het bloeiende "Florence aan de Elbe" heeft nu zijn oude schoonheid
herwonnen – bijna alsof het tijdens de Tweede Wereldoorlog niet tot puin was gereduceerd.
Door haar ligging aan de de west-oost langeafstandshandelsroutes trok de oorspronkelijke Sorbische
stichting in de middeleeuwen steeds meer kooplieden aan. In de 16e eeuw werd de nederzetting
uitgebreid tot de residentie van de Saksische keurvorsten en koningen, die hun hoogtijdagen beleefden

in de barok onder keurvorst Friedrich August I de Sterke (1670-1733).
Het meest gedenkwaardige keerpunt in de geschiedenis van de stad vond plaats in de nacht van 13 op
14 februari 1945: massale bombardementen door de Royal Air Force verwoestten vrijwel het hele
stadscentrum. Al in de DDR-tijd werden de Zwinger en de Semperoper herbouwd – en sinds de val van
de Berlijnse Muur wordt de restauratie ijverig uitgevoerd.
Dresden is (nu) de hoofdstad van de Duitse deelstaat Saksen. De stad aan de Elbe telt 556.227 inwoners
(31 december 2020) op een oppervlakte van 328,31 km². De agglomeratie telt 1,1 miljoen, en maakte
van 1949 tot 1990 deel uit van de communistische DDR. Bestuurlijk is het een kreisfreie Stadt
(een kreisfreie Stadt, is een grote Duitse stad, die niet tot een Landkreis of Kreis behoort, maar direct
onder de betreffende deelstaat valt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Dresden in eerste instantie gevrijwaard van de geallieerde
bombardementen. De eerste luchtaanvallen op de regio werden al in augustus 1944 uitgevoerd en de
stad werd voorbereid op bombardementen. Bij de luchtaanvallen op Dresden werden in vier elkaar
opvolgende nachtelijke aanvalsgolven van 13 tot 15 februari 1945 grote delen van het stadsgebied zwaar
beschadigd door Britse en Amerikaanse bommenwerpers (met brand- en brisantbommen). Hierbij werd
de historische binnenstad uitdrukkelijk getroffen en niet het grote kazernecomplex in het noorden van
de stad, hoewel de geallieerden Dresden als militaire concentratie als hun oorlogsdoel aangaven.
Op 30 oktober 2005 werd de Frauenkirche na een wederopbouw die tien jaar duurde en die in hoge mate
met giften gefinancierd werd officieel in gebruik genomen (het ‘wonder van Dresden’).
In de loop van de jaren zijn veel postzegels uitgegeven met beeltenissen van Dresden:
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(Frans Haverschmidt – 220329)
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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.

Van de heer Benedictus ontvingen wij de volgende vraag:
In de bijlage een foto van postzegel NVPH 61b
(1924), die ik onlangs spotte.
Opvallend vind ik het stempel met een Engelse
tekst. Kan dit kloppen? Is dit zegel echt of vals?
Misschien kunt u mij wijzer maken.
Vr.gr.
Benedictus Benedictus

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

©KNBF

www.knbf.nl

Pagina 14

