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Bondsbureau
Na een jaar van hard werken gaan de medewerkers van het Bondsbureau en de Bondsbibliotheek
er een paar weekjes tussenuit om te genieten van een welverdiende vakantie.
Het Bondsbureau is gesloten van vrijdag 22 juli t/m dinsdag 23 augustus. Vanaf woensdag 24
augustus
zijn wij u weer graag van dienst.
De Bondsbibliotheek is vanwege de vakantieperiode gesloten van week 30 t/m week 32. Woensdag 17
augustus is de bibliotheek weer geopend voor bezoek.
Het kantoor van de KNBF is dan nog gesloten. U kunt via de mail aanmelden dat u komt:
bibliotheek@knbf.nl
De mail wordt tijdens de vakantieperiode gelezen en beantwoord.
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).
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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).
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:
•
•

Stempels van scheepsagenturen in het Egeïsche en Ionische gebied – Hans Paul Soetens
CHINE opdrukken Belgische zegels – Marc Siemens

De kast met doubletten is overvol. Komt u ook eens langs in onze mooie bibliotheek waar u dan ook
kunt snuffelen in deze 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
De bibliotheek is met zomerreces van 23 juli tot en met 24 augustus. De medewerkers wensen u een
filatelistisch rijke zomer tegemoet.

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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Bijzondere primeur: de NL crypto stamp
Dit najaar lanceert PostNL de NL crypto stamp! Deze
bijzondere cryptopostzegel bestaat uit een fysieke postzegel
om te gebruiken en een 'digitale tweeling'. Een NFT dus.
(Post NL – 220614)

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (85)
Tarievenpuzzels, 1.
Een van de ‘filatelistische elementen’ wordt gevormd door de tarieven. In tentoonstellingsinzendingen
van veel klassen wordt meer waarde gehecht aan correct gefrankeerde stukken dan aan
fantasiefrankeringen en - wat meer is - een inzender wordt geacht een niet vanzelfsprekend tarief te
kunnen verklaren. Zeker bij ogenschijnlijk te uitbundige frankeringen is dat een ‘must’. Als het gebieden
betreft waarin die inzender gespecialiseerd is dan bezit hij daarvoor de nodige documentatie en anders
kan hij terecht in de
Bondsbibliotheek.
Enkele
voorbeelden van ingewikkelde
tarieven volgen hierna en
vanwege mijn beschikbare
documentatie zijn het Duitse
voorbeelden.
Het eerste voorbeeld (Fig. 851) dateert uit een tijd (1981)
dat men geld nog vaak per
brief overmaakte, althans in
Duitsland. In mijn herinnering
deden wij dat in Nederland al
lang via bankrekeningen.
Maar misschien ging het bij dit
stuk wel om zwart geld en dan
moet je het buiten de administratie van een bank houden!
Geldzendingen kregen een V-strookje (van het Franse ‘Valeur’) en ze liepen via een loketbeambte die
in dit geval het gewicht netjes op de enveloppe heeft gezet (388 gram, dus een flinke bundel biljetten
van lage waarde). Het interlokale tarief van zo’n zware brief was in 1981 230 Pfennig en het versturen
van 500 DM kostte 300 Pfennig. De frankering is derhalve correct, met een wat ongebruikelijke, maar
volkomen legale mengfrankering van gelegenheidszegels van Berlijn en automaatzegels van de
Bondsrepubliek.
Het tweede voorbeeld (Fig. 85-2) is helaas het V-strookje kwijtgeraakt (en heeft daardoor niet meer
waarde dan de opgeplakte zegels). De brief vertoont aan de achterkant een zestal lakzegels ter vergroting
van de veiligheid, alsmede een aankomststempel. (Fig. 85-3) Het tarief bedraagt 24 Pf voor de
verzending van de brief, 20 Pf voor het geldtransport en 100 Pf zogenaamde ‘behandelingskosten’, dus
in totaal 144 Pf. Opmerkelijk is dat de verantwoordelijke beambte de hand over het hart heeft gestreken
en de 0,5 gram overgewicht niet in rekening heeft gebracht.
In feite is de brief 24 Pf onder gefrankeerd. Er is linksboven wel een postale krabbel te zien – letterlijk
een veeg teken - maar er is geen strafport (van 48 Pf) opgelegd.
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In 1947 waren er in Duitsland
nog vier bezettingszones,
maar er was wel volledig
postverkeer tussen de Franse
en de Britse zone. Hoewel de
afzender
een
(post)bankrekening heeft en
de
geadresseerde
een
bankdirecteur is, was een
bankoverschrijving blijkbaar
nog niet zo eenvoudig. Net als
bij de vorige brief is ook hier
sprake
van
een
mengfrankering. De zegels
voor de hele Franse zone
bleven nog geldig tot 20 juni
1948.

(Sjoerd Bangma)

POSTEX IN BARNEVELD.
De meesten van u zijn gewend om de Postex in oktober te bezoeken in Apeldoorn.
Echter deze wordt nu in de toekomst gehouden in Barneveld in de Veluwehal.
Deze hal is geen onbekende locatie voor velen, in het verleden werden hier een aantal andere beurzen
gehouden.
Postex zal dit jaar wel gehouden worden in het vierde weekend van oktober t.w. 28 en 29 oktober 2022.
De openingstijden zijn op vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
De Veluwehal ligt op de Nieuwe Markt 6, 3771 CB
BARNEVELD.
Er hebben zich inmiddels weer vele handelaren aangemeld
voor dit evenement, ook een aantal Belgische handelaren
zullen aanwezig zijn. De gespecialiseerde verenigingen
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hebben ook dit jaar weer een plekje gevonden, er zullen een 16-tal verenigingen hun promotiestand
hebben.
De Filatelistische Contactgroep Oost Europa houdt haar jubileum en De Vliegende Hollander zal ook
met diverse kaders deelnemen.
Raadpleegt u ook de website www.Postex 2022 voor de actuele informatie, hier kunt u zich ook opgeven
voor de nieuwsbrief, die binnenkort uit komt met de nodige informatie.
Voor overige vragen kunt u mailen naar coro65al@kpnmail.nl en zullen uw vragen zo spoedig mogelijk
worden beantwoord.
Leen Louwerse, coördinator Postex

Internationale beurs Expo Houten
Op zaterdag 10 september wordt in de Expo Houten de 7 e editie van een Verzamelevenement voor
postzegel-, kaarten-, en poststukken verzamelaars georganiseerd. Voor deze grote beurs hebben zich
(stand juni) al bijna 60 standhouders aangemeld waaronder een fors aantal NVPH-leden. Tegen de
marktontwikkelingen in, worden de verzamelevenementen in de centraal in Nederland gelegen Expo
Houten juist steeds drukker bezocht zoals ook weer bleek tijdens de in april gehouden Filanumis.

Voor de komende beurs is de zaalindeling met stands in deze beurszaal van meer dan 2000m² ruim
opgezet en is er volop zitgelegenheid bij de stands.
Met het entreekaartje dat 5 euro kost, heeft men ook toegang tot de muntenbeurs in de naastgelegen
zaal. De beurs is geopend 09.30 -16.00 uur en kaartverkoop is alleen aan de zaal en daarvoor gaan
meerdere kassa’s om 9 uur open.
Overzicht van deelnemers is te vinden
op https://www.wbevenementen.eu/evenement/ansichtkaarten-en-poststukken-manifestatie-houten/

Boekbespreking:
Titel: Norgeskatalogen 2022
Dit is alweer de zeventigste uitgave sinds 1929 van deze catalogus. Voorheen kwam deze catalogus eens
per jaar uit, tegenwoordig eens in de twee jaar. De "NORGESKATALOGEN" wordt beschouwd als de
"Bijbel" voor de verzamelaar van Noorse zegels en postgeschiedenis. Elke uitgave is uitstekend
verzorgd en up-to-date inclusief de nieuwste uitgaven tot en met november van het voorafgaande jaar (
5 nov. 2021). De eerste 28 pagina's bevatten zéér veel informatie. Niet alleen hoe de catalogus is opgezet
maar ook veel informatie betreffende gebruikte papiersoorten, watermerken, gebruikte gomsoorten,
stempels, proeven en vervalsingen etc. Ook een drietalige woordenlijst (No-GB- Duits) en een redelijke
literatuur lijst ontbreken hier niet. De catalogus behandelt vooral de klassieke en ouder emissies zéér
diepgaand. Dit houdt in dat er aandacht geschonken wordt aan perforaties, watermerken, varianten en
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plaatfouten. Ook de verschillend typen en drukverschillen die bij diverse emissies voorkomen worden
duidelijk beschreven. Waarderingen worden, tot 1940, weergegeven in vier kolommen (** - * -  en
), en daarna in drie kolommen (** -  en ). Tevens
worden de prijzen voor FDC's en een afbeelding van het FDC
stempel weergegeven. De minimum prijs is M wat voor 1
Noorse Kroon staat. De prijzen gelden voor zegels van
uitstekende kwaliteit. Zegels die minder van kwaliteit zijn
worden beduidend minder gewaardeerd en dat geldt niet
alleen in deze catalogus maar ook op de vrije markt, handel en
veilingen. In dit catalogus gedeelte vinden we, vooral bij de
oudere emissies, veel korte artikeltjes en kleine kaders waarin
bepaalde aspecten uitgelicht worden. Na de gewone
postzegels komen we bij de postzegelboekjes, de rolzegels en
de automaat zegels, ook de persoonlijke postzegels hebben
hun eigen hoofdstuk. Vervolgens krijgen we de dienstzegels,
met de daarbij behorende "firma perforaties" die door
verschillende officiële instituten gebruikt werden. De port- en
retour zegel worden niet vergeten. Voor de verzamelaar die
wil beginnen met het verzamelen van de langlopende
posthoornzegels is er een beknopte maar uitermate duidelijke
"sleutel" opgenomen waarmee men de diverse soorten en
typen eenvoudig kan onderscheiden. Vervolgens krijgen we
ook nog een uitgebreid tarieven overzicht en een verhandeling over valse stempels gepresenteerd.
De catalogus is makkelijk in het gebruik en duidelijk en helder opgebouwd, ook voor de verzamelaar
die het Noors niet machtig is. Elke uitgave krijgt een aantal, eenmalige, artikelen mee waarin dieper
ingegaan wordt op een bepaald onderwerp. Dit keer zijn dat de twee-ring stempels uit de periode 19321855 en de postwaardestukken (briefkaarten en enveloppen) uitgegeven in Skilling waarden. Veelal
worden deze artikelen op een later tijdstip nog verder uitgediept en krijgen dan een plaats in de speciale
NORGESKATALOGEN POSTAL. Deze "POSTAL" catalogus komt ook om het jaar uit. Correct, dat
is dus het jaar waar in de reguliere catalogus niet verschijnt!
Veel tekst krijgt een Engelse vertaling mee, helaas niet alles, maar ja er moet iets te wensen overblijven
nietwaar? Kortom ook deze zeventigste uitgave voldoet weer aan alle eisen die de geïnteresseerd
Noorwegen verzamelaar van een speciale catalogus verwacht.
(Henk P. Burgman (AIJP))
Schrijver: Divers - Taal: Noors/Engels - Bladzijden: 480 -Illustraties: kleur - Verlijmd - softcover, 24 x
17 cm. - ISBN: 978-82-93453-06-2 - Uitgever: Oslo Filatelistklubb - Prijs: NOK 475 ; excl.
verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: OIslo Filatelistklubb, Frydenlunfgata 14, NO-0169,
Oslo, Noorwegen - E-mail: ofk886@gmail.com - Website: www.oslofilatelistklubb.no

Caffé Florian:
Het Caffè Florian (18e eeuw) is een koffiehuis in Venetië. Het café bevindt zich aan het centrale San
Marcoplein, in de wijk San Marco, met name op het gelijkvloers van het historisch pand
der procuratoren van San Marco. Het koffiehuis organiseert regelmatige muzikale events, zowel tijdens
het Carnaval van Venetië als daarbuiten
Caffè Florian op Piazza San Marco in Venetië is het oudste en bekendste cafè van Italië. De bar onder
de zuilengalerijen van het Piazza San Marco opende zijn deuren in 1720, onder de naam ‘Caffè alla
Venezia Trionfante’. De huidige naam is een eerbetoon aan de eerste eigenaar, Floriano Francesconi.
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Het is een plek met een bijzondere geschiedenis. Zo heeft Casanova hier ooit gewerkt, en kwamen
Goethe en Wagner er zeer geregeld een kop koffie drinken. De historie van de bar is in elk detail te zien:
de ruimten vol fresco’s en spiegels, de mooi
gestoffeerde stoelen rond de marmeren tafeltjes.
De prijzen zijn hoog, maar dan word je wel bediend
door obers in pak en je drankje wordt geserveerd op
een zilveren dienblad. Een beleving dus, in plaats van
gewoon een kopje koffie drinken, zeker als je het
uitzicht op het schitterende Piazza San Marco
meetelt...Grote kans dat u bij een bezoek aan Venetië
hier wel eens een kopje koffie hebt genoten.
Op 29 december 1720 opende Floriano Francesconi
zijn
koffiehuis.
Dankzij
handel
met
de Ottomanen kwam koffie beschikbaar in Venetië.
Het koffiehuis bood al in de 18e eeuw wijnen uit
Cyprus of andere buitenlandse wijnen aan. Reeds snel
werd het een ontmoetingsplaats voor patriciërs,
artiesten en zakenlui. Zo waren vaste gasten Carlo
Goldoni, Johann
Wolfgang
Goethe en Giacomo
Casanova in een periode
dat Caffè Florian het enige lokaal in Venetië was waartoe vrouwen toegang
hadden.[2] Ook Eleonora Duse, Gabriele d’Annunzio, Marcel Proust, lord
Byron, Claude Monet en Charles Dickens waren gasten van het Caffè
Florian. Tijdens het Revolutiejaar 1848 werden gewonden verpleegd in het
Caffè Florian.
In 1858 en volgende jaren drong een grondige renovatie zich op. Lodovico
Cadorini was de verantwoordelijke architect. Hij creëerde vier riante salons
in het café: Sala Orientale (Oosterse Zaal); Sala del Senato (Senatoriale
Zaal); Sala Greca (Griekse Zaal) en Sala Cinese (Chinese Zaal). In een
latere restoratiegolf in de jaren 1870 kwamen daar nog bij: Sala degli
Uomini Illustri (Zaal van Beroemde Mannen) en Sala degli Stagioni (Zaal
der Seizoenen), een zaal met vier vrouwenfiguren ook genoemd Sala degli Specchi (Spiegelzaal). Elk
van deze zalen werd verlucht met muurschilderingen en ingelijste portretten. Giulio Carlini was de
meest gevraagde kunstschilder.
In 1895 organiseerden de eigenaars voor het eerst een kunsttentoonstelling. Zij deden dit ter ere van
koning Umberto I en koningin Margaretha van het verenigd Italië. Dit was de voorloper van de Biënnale
van Venetië.
Sinds de 20e eeuw worden er regelmatig café-concerten georganiseerd. Ontmoetingen met artiesten van
moderne kunst horen hier ook bij. Het café heeft ook een luxe-winkel en souvenirshop. De
driehonderdste verjaardag werd niet gevierd
(2020) vanwege de COVID19 pandemie. Het
café was daardoor dicht op het moment dat
dit gevierd had moeten worden.
Op 3 december 2020 gaf de Italiaanse Post
een postzegel die behoort tot de thematische
serie "de excellenties van het productie- en
economische systeem" gewijd aan Caffè
Florian, op de 300e verjaardag van activiteit,
waarde van tarief B gelijk aan € 1,10 (oplage:
vierhonderdduizend exemplaren). Druk:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., in chalcografie, op wit papier, gecoat neutraal, zelfklevend, niet-fluorescerend. Het ontwerp is
van Rita Fantini.
De afbeelding toont het externe glas-in-loodraam van de Caffè Florian in Venetië van waaruit je de
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Senaatszaal kunt zien en waarop een detail van het Dogenpaleis wordt weerspiegeld, verder aangevuld
met "300° CAFFÈ FLORIAN", "VENEZIA", "ITALIA" en de tariefaanduiding "B".
(Frans Haverschmidt – 220222)

Charles-Denis Bourbaki
In ons land zullen weinigen Bourbaki kennen. En zeker niet de ingrijpende belevenissen die deze Franse
generaal meemaakte. Charles-Denis Sauter Bourbaki (1816 - 1897) was een Frans generaal van Griekse
afkomst ten tijde van het Tweede Franse Keizerrijk. Toch was hij zo beroemd dat Schweizerische Post
AG op 4 maart 2021 een bijzonder postzegel uitgaven, ter
nagedachtenis aan Bourkabi.
De vuurdoop van Bourbaki, in dienst van het Franse leger, vond
plaats gedurende de Franse verovering van Algerije in 1842. In
1849 was hij betrokken bij de Slag bij Zaatcha en een jaar later
werd hij luitenant-kolonel van de zoeaven. In 1851 werd hij
kolonel van de Turcos (een korps van Algerijnse
scherpschutters). In 1854 voerde hij als brigadier-generaal het
bevel over een deel van de Algerijnse troepen tijdens
De zoeaven (Frans: zouaves) waren een lichte
infanterie eenheid van het Franse Leger actief tussen 1830 en
1962 en waren verbonden met Frans Noord-Afrika.

de Krimoorlog,(1853-1856) waar zij deelnamen aan de Slag aan de Alma, de Slag bij
Inkerman en de Belegering van Sebastopol.
Vanaf 1860 werden er in verschillende landen nieuwe
In 1857 werd Bourkabi tot divisiegeneraal
gelijkaardige eenheden opgericht die zichzelf "zoeaven"
noemden. Zo waren er onder anderen de Pauselijke Zoeaven die
benoemd en nam hij deel aan de Slag bij
de Kerkelijke Staat gingen beschermen en de Poolse zoeaven
Icheriden, aan de zijde van generaal Patrice
die vochten tegen het Russische Keizerrijk.
de Mac Mahon. Tijdens de Tweede Italiaanse
Onafhankelijkheidsoorlog nam hij in 1859 deel aan de Slag bij Magenta en de Slag bij Solferino onder
gezag van generaal François Certain de Canrobert.
Tijdens de Frans-Duitse Oorlog in 1870 benoemde keizer Napoleon III Bourbaki tot bevelhebber over
de Keizerlijke Garde. In deze hoedanigheid nam hij deel aan Beleg van Metz.
Onder valse voorwendselen werd Bourbaki naar Hastings gelokt, de tijdelijke
verblijfplaats van de naar Engeland gevluchte Franse keizer. Na de afkondiging
van de Derde Franse Republiek stelde Bourbaki zich ten dienste van Léon
Gambetta, die minister van Binnenlandse Zaken was in de nieuwe
republikeinse Regering van Nationale Verdediging. Op 22 oktober werd hij
benoemd tot bevelhebber van het Armée du Nord, een functie waarin hij werd
bijgestaan door kolonel Jean Farre en Achille Testelin, de prefect van
het Noorderdepartement. Op 10 november 1870 werd hij van deze taak ontheven
om bevelhebber te worden van het Armée de l'Est. Farre volgde hem op in zijn
vorige functie.
Aan het hoofd van het slecht getrainde en slecht uitgeruste Armée de l'Est probeerde hij een einde te
maken aan het Beleg van Belfort. Deze operatie leverde al snel bevoorradings-problemen op. Na de
onbenutte overwinning in de Slag bij
Villersexel, leed het Armee de l'Est een
nederlaag in de Slag bij Hérnicourt,
beide in januari 1871.
De troepen van Bourbaki zetten hun
terugtocht naar Besançon in, maar
werden door Pruisische troepen onder
leiding
van Edwin
von
Manteuffel afgesneden.
Dit
genoodzaakte Bourbaki om zich terug
te trekken naar Zwitserland, waarmee het de neutraliteit van dit land schond. In de Zwitserse dorpjes Les
Verrières, Sainte-Croix en Vallorbe werden zij ontwapend, om daarna te worden geïnterneerd in
diverse Zwitserse kantons ingevolge de Conventie van Verrières. De troepen van Bourbaki bevonden
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zich op dat moment in een zeer benarde situatie, met een tekort aan voedsel. Van de 150.000
manschappen in het begin bleven er 87.000 over. Tussen 1 en 3 februari 1871 staken de overgebleven
87.000 man met 12.000 paarden de grens over bij ‘Les Verrières, Sainte Croix, Vallorbe en in de Vallée
de Joux, waarbij wapens
en
munitie
werden
ingeleverd aan de Zwitsers
en de leden van het
zogenaamde
Bourbakileger geïnterneerd werden
in Zwitserland.
Om de vernedering van de
overgave niet te hoeven
ondergaan,
droeg
Bourbaki zijn functies
over aan generaal Justin
Clinchant en ondernam hij
een zelfmoordpoging door
zich door het hoofd te
schieten. De kogel week
echter af en ketste af op
zijn schedel, waardoor hij
op miraculeuze wijze
overleefde. Na de Franse
nederlaag in deze oorlog tegen Pruisen werd Bourbaki verweten een te weinig strijdvaardige en
voorzichtige houding te hebben aangenomen, de kracht van de vijand te hebben overschat en de kracht
van zijn eigen troepen te hebben onderschat.

Op de afbeelding: een fragment uit het ‘Bourkabi-Panorama’ een 112 bij 10 (112x10) meter
lang schilderij over de overgave aan de Zwitsers, in Luzern, in een museum op de Lewenplatz,
een werk van Édouard Castres, een schilder die zelf deelnam aan de Frans-Pruisische oorlog
als vrijwilliger van het Franse Rode Kruis.
(Frans Haverschmidt – 210319)
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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 Ed Boers ontvingen wij de
volgende melding n.a.v. de vraag uit de
vorige nieuwsbrief van de heer
Benedictus:
Beste redactie,
Bijgaand een scan van het complete
vlagstempel ‘KON. NED. POSTVAART
ROYAL MAIL VLISSINGENENGELAND’ dat is in de jaren ’20
regelmatig werd gebruikt op Nederlandse
poststukken. Het keerdrukpaar lijkt echt
en is naar mijn mening niet echt
bijzonder.
Met vriendelijke groet,
Ed Boers

Ook een antwoord op dezelfde vraag van de heer Adam van der Linden:
Stempel op 61B is Nederlands, vlagstempel met reclame voor een scheepslijn van Vlissingen naar
Engeland.Groet, Adam van der Linden
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Het volgende antwoord is van de heer Jan Doggen:
Als ik naar de stempel kijk staat er ook Vlissingen op.
Als je Googlet op 'vlissingen royal great britain 1924' duiken er al meteen een paar afbeeldingen op
met het hele stempel, o.a. een kavel bij Delcampe
(https://www.delcampe.net/nl/verzamelingen/postzegels/nederland/postwaardestukken/briefkaartnederland-7-5-cent-s-gravenhage-1924-kon-ned-postvaart-vlissingen-engeland-royal-mail-greatbritain-flushing-139875260.html)

Kon.Ned.Postvaart
Vlissingen-Engeland
Royal Mail
Great-Britain Flushing
Flushing is natuurlijk de 'officiële' Engelse naam van Vlissingen. Het grappige is dat deze briefkaart
van Den Haag naar Bergen gereisd heeft.
Dat was blijkbaar niet ongebruikelijk, hier is er een van Amsterdam naar Bloemendaal, ook met een
Nederlandse zegel gefrankeerd:
https://ohvz.nl/op-hoop-van-zegels/postgeschiedenis/sociale-filatelie/stoop/ Ik kan niet direct iets
vinden over die routes 'binnen Nederland', maar misschien als u verder zoekt met variaties op de
zoektermen (ik heb bv. ook gebruikt "filatelie Kon.Ned.Postvaart Vlissingen-Engeland") is er wat meer
te achterhalen.
De Hertogpost van augustus 2007 had iets meer informatie dan diverse websites (die elkaar vaak
naschrijven):https://www.hertogpost.nl/documenten/hertogpost/Hertogpost%20augustus%202007.pdf
Jan Doggen

Ook een reactie op de vraag van de heer Benedictus in Nieuwsbrief 146 van juni 2022, door de heer
Victor Badran :
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Weliswaar kan ik de vraag of de zegels echt of vals zijn niet beantwoorden, maar over de stempelafdruk
weet ik wel het een en ander.
Een brief met precies
hetzelfde stempel, maar
dan 3 uur vroeger dan op
de foto van NVPH 61b. Als
in de NVPH-catalogus
naast het jaartal 1924 ook
nog de vroegst bekende
stempeldatum zou staan,
konden we zien of 21 mei
wel kan kloppen. Maar bij
een machinestempel durf
ik wel te stellen, dat het
echt is. De reclame-vlag
werd niet alleen in ’sGravenhage
gebruikt,
maar ook in Amsterdam en
Rotterdam.
Kijken we alleen naar ’sGravenhage, dan blijkt uit
de inventarisatie die ik van
de machinestempels van
die periode gemaakt heb, dat er twee verschillende vlaggen gebruikt zijn. Gemakshalve noem ik ze VL1
en VL2. Dat ze niet hetzelfde zijn is op onderstaande afbeelding te zien, waarbij VL1 zwart is en VL2
violet.
De afdruk van het kantoornaamstempel wordt bij machinestempels stok genoemd. De twee vlaggen zijn
met drie verschillende stokken gebruikt.

Stok A1, met onderin een boogje.

Stok B1 met drie sterren onderin die dichter bij elkaar staan.

Stok B2, met drie sterren met 6 stralen, die van de afdryuk.
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Het aardige bij de stempels van ’s-Gravenhage is, dat er in die tijd twee stempelmachines van het type
Flier stonden. De ene voor post die op het hoofdpostkantoor aangeboden werd en de andere voor post
uit de brievenbussen. De machine met de stok met het boogje onderin (A1) was voor de post van het
hoofdpostkantoor. Van dit type zijn tussen 1912 en 1934 vier stokken gebruikt. Omdat er minder post
op dat kantoor aangeboden werd, dan uit de brievenbussen kwam, zat er minder sleet op. Van het andere
type zijn er 22 geweest, met dichte en open sterren, met vijf of zes stralen, dicht bij elkaar of verder
uiteen. Meestal waren er drie sterren en een enkele keer maar twee.
Hieronder volgt een tabel met de gebruiksperioden
van de verschillende combinaties. Dit zijn gegevens
uit mijn verzameling, dus er zullen vroegere en
latere gebruiksdatums zijn. Hoofdpostkantoor
Van
T/M
Stok
Vlag
12.12.192 25.06.23
A1
VL2
2
23.07.192 25.08.24
A1
VL1
3
Brievenbussen
Van
T/M
Stok
Vlag
20.11.192 03.01.23
B1
VL1
2
04.01.192 16.07.23
B2
VL1
3
17.07.192 27.12.23
B2
VL2
3
14.01.192 31.01.24
B1
VL2
4
01.02.192 21.06.24
B2
VL2
4
Wie over de postvaart Vlissingen-Engeland meer wil weten kan terecht bij de vereniging Po & Po.
Hier is een zogenaamde Posthistorische Studie uitgegeven. Nummer 34, De Koninklijke Nederlandse
Postvaart Vlissingen – Engeland, geschreven door Kees de Baar.
Victor Badran

Ook de heer Theo Smits reageerde op de vraag van de heer Benedictus:
Beste redactie,
N.a.v. een vraag van dhr. Benedictus of de zegel(s) met catalogusnummer 61b met daarop een
stempel(vlag) in Engelse tekst vals is of
echt. Kan ik twee dingen melden.
Ten eerste, echte zegels kunnen wel
voorzien zijn van een vals stempel
maar dat maakt de zegel op zichzelf
nog niet vals.
Ten tweede, op het stempel is ook
Vlissingen te lezen, dus heb ik
gegoogled op ‘Vlissingen Royal
Britain”. En via
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nederland-7-5-cent-s-gravenhage-1924-kon-ned-postvaart-vlissingen-engeland-royal-mail-greatbritain-flushing-139875260.html kwam ik erachter dat de stempelvlag verwijst naar de Koninklijke
Nederlandse Postvaart tussen Vlissingen en Engeland. Als bijlage heb ik een afbeelding van het gehele
stempel bijgevoegd.
Op Wikipedia is meer te lezen over deze postvaart, als onderdeel van de Stoomvaaart Maatschappij
Zeeland: zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomvaart_Maatschappij_Zeeland.
Het lijkt er dus op dat dit zegelpaar is gebruikt voor het verzenden van post tussen Nederland en
Engeland en deels is vervoerd door de Stoomvaart Maatschappij Zeeland.
Met vriendelijke groeten,
Theo Smits
Ook van de heer Sijtze Reurich ontvingen wij een reactie op de vraag van de heer Benedictus:
Het stempel dat de heer
Benedictus
liet
zien
in
Nieuwsbrief 146 kwam mij
bekend voor. Het kostte niet veel
moeite om op het internet een
complete afdruk van het stempel
te vinden. Het is een vlagstempel
met reclame voor de Stoomvaart
Maatschappij
Zeeland,
Koninklijke
Nederlandsche
Postvaart NV. De Engelse tekst
is volkomen logisch.
Ik heb het stempel dat ik op het
internet vond als jpg-afbeelding
bijgesloten.
met vriendelijke groeten,
Sijtze Reurich
Emmen

Van de heer Peter Jansen uit Enschede ontvingen wij volgende vraag:
Onlangs deze enveloppe op de kop getikt.
Wie kan mij iets uitleggen over de frankering én de gebruikte stempels.
Ben zeer erkentelijk voor de reacties.
Vriendelijke groet,
Peter Janssen
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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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