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Bondsbureau
Vanwege de kerstperiode is het Bondsbureau gesloten van vrijdagmiddag 23 december 13.00 uur t/m
donderdag 5 januari 2023. Vrijdag 6 januari zijn we weer aanwezig.
De Bondsbibliotheek is vanwege de kerstperiode gesloten van woensdag 28 december t/m dinsdag 10
januari 2023. Woensdag 11 januari zijn we weer geopend voor bezoek. Graag van te voren via de mail
een afspraak maken:
bibliotheek@knbf.nl
Het bestuur van de KNBF en haar medewerkers wensen u allen gezellige feestdagen en een gezond en
filatelistisch 2023.
KNBF - Audio Visueel Centrum
Het is nu een mooi moment om alvast 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/mailen
om een afspraak te maken.
Nieuw in de KNBF-bibliotheek:
•

Slovensko 1938 – 1945 Postova historia, twee delen 800 pagina’s Miroslav Bachraty

Door een aantal grote schenkingen vele nieuwe titels. Zie hiervoor de catalogus op de site.
KNBF.nl à DIENSTEN à BIBLIOTHEEK à CATALOGUS. Europa bijgewerkt tot en met Polen.
Komt u ook eens langs in onze mooie bibliotheek waar u ook kunt snuffelen in een stapel doubletten,
ongeveer 500 stuks. Kom eens langs op woensdag, koffie/thee staat voor je klaar.
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.
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: Nikola Tesla (1)
Het is absoluut zeker dat Nikola Tesla aan de wieg stond van de ontwikkelingen met elektriciteit en
draadloze transmissie. Nu ruim 160 jaar geleden vond in 1856 in het dorp Smiljan, een dorp dat bij het
keizerrijk Oostenrijk hoorde, maar tegenwoordig in Kroatië ligt, de geboorte van Nikola Tesla plaats.
Op jonge leeftijd vertoonde hij al inzicht in voor die tijd innovatieve toepassingen. Na zijn
schoolopleiding en het overwinnen van de cholera ging hij als 19-jarige in 1875 studeren aan de
Technische Hogeschool in Graz. Aanvankelijk liep alles op rolletjes, maar Tesla ontwikkelde slechte
gewoonten als gokken, kaarten en biljarten en brak zijn studie af. Ook latere studies zou hij nooit
voltooien. Zijn wens om iets te doen met elektriciteit en motoren voor de aandrijving werkte hij verder
uit en het lukte hem om op papier een wisselstroommotor uit te vinden. Hij bezat een sterke hang naar
een excessieve zelfoverschatting. Hij werd snel bekend als een talentvolle uitvinder, elektrotechnicus
en natuurkundige met een hoge ambitie en dat alles ondanks zijn afgebroken opleidingen in het hoger
onderwijs. (Wordt vervolgd).
Jan M. Broeders, 221014 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl
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Wereld Toiletten Dag (UNO):
We zijn het ons (gelukkig) meestal niet bewust, maar voor ons is het vrijwel vanzelfsprekend dat er bij
hoge nood altijd een toilet in de buurt is. En bovendien over het algemeen een toilet dat schoon en
bruikbaar is en waarbij de boodschap die we daar doen, hygiënisch en veilig wordt opgeruimd. En waar
we ons ook niet van bewust zijn dat dit zeker niet overal in de wereld en voor alle mensen zo geregeld
is. Ieder jaar op 19 november wordt met de ‘Wereld Toiletten Dag’ jaarlijks herinnerd aan het feit dat
ongeveer 3,6 miljard (3.600.000.000 !!!) mensen leven zonder toegang tot sanitaire inrichtingen. De dag
richt zich op het belang van goede sanitaire voorzieningen en voor toegang tot schone en
veilige toiletten voor iedereen. Het is de World Toilet Organisation die sedert 2001 met deze dag de
aandacht wil vestigen op de wereldwijde sanitaire crisis. Sindsdien is Wereld Toilet Dag over de hele
wereld in omvang en erkenning door partners gegroeid. In 2013 hebben de Verenigde Naties (VN) een
resolutie goedgekeurd waarin WTD wordt erkend als een officiële VN-internationale dag.
Conventionele gedecentraliseerde rioleringssystemen zoals latrines en septic tanks zijn in vele streken
nauwelijks haalbaar, vooral wanneer de bewonings-dichtheid van nederzettingen blijft stijgen waardoor
in sommige gevallen aanzienlijke grondwaterverontreiniging optreedt. Bovendien gaan bij
conventionele waterafvoer de voedingsstoffen die aanwezig zijn in menselijke excreties (en in principe
waardevol zijn voor de landbouw en dus voedselproductie) ten minste gedeeltelijk verloren.

Voor World Toilet Day 2021 heeft UN Stamps drie nieuwe postzegelontwerpen gemaakt, die enkele
van de belangrijkste manieren weergeven waarop toiletten, water en hygiëne waarde toevoegen aan ons
leven:
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•
•
•
•

Veilig beheerde toiletten en waterdiensten voeren ons afval af, helpen voorkomen dat
voedselgewassen worden verontreinigd en zorgen voor duurzaam gebruik van water in de
landbouw.
Goede hygiënepraktijken zijn alleen mogelijk met betrouwbare en
betaalbare water- en sanitaire voorzieningen, die mensen helpen
beschermen tegen vermijdbare ziekten zoals COVID-19 en cholera.
Toiletten thuis, op school en op het werk komen vooral vrouwen en
meisjes ten goede en helpen hen hun volledige rol in de samenleving
te spelen, vooral tijdens menstruatie en zwangerschap.
Postzegels van de Verenigde Naties zijn miniatuurkunstwerken, die
internationale designprijzen hebben gewonnen. Ze zijn gemaakt door
kunstenaars van over de hele wereld en gedrukt in verschillende landen door de beste drukkers.

Wereldtoiletdag wordt vooral ook gevierd om het bewustzijn te vergroten van de benarde situatie van
al die mensen die leven zonder toegang tot veilige sanitaire voorzieningen, waardoor de gezondheid,
waardigheid en economische ontwikkeling worden ondermijnd. Het is een dag waarop actie moet
worden ondernomen om de wereldwijde sanitaire crisis en Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling te
bereiken: water en sanitaire voorzieningen voor iedereen tegen 2030.
De effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen, droogtes en stijgende zeespiegels, bedreigen
sanitaire systemen - van toiletten tot septic tanks en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Overstromingen
kunnen toiletten beschadigen en drinkwater verontreinigen, waardoor menselijk afval onze
samenleving binnendringt, evenals onze voedselgewassen, die dodelijke en chronische ziekten
veroorzaken. Deze incidenten, die steeds vaker voorkomen als gevolg van de verslechterende
klimaatverandering, veroorzaken noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en verergeren het
milieu.
Wereldwijd stroomt 80 procent van het afvalwater dat door de samenleving wordt gegenereerd terug
naar het ecosysteem zonder te worden gezuiverd of hergebruikt. Duurzame sanitaire systemen gebruiken
afval productief om de landbouw veilig te bevorderen en emissies te verminderen en
milieuvriendelijkere energie te genereren. Iedereen heeft
recht op veilige, schone sanitaire voorzieningen en
drinkwater. Het is van cruciaal belang dat we allemaal
toegang hebben tot duurzame sanitaire voorzieningen en
schoon water, evenals hygiënefaciliteiten om gezonde
habitats te behouden en de verspreiding van dodelijke
infectieziekten zoals COVID-19 en andere ziekten te helpen
stoppen.
De zegels van de Verenigde Naties (ontworpen door Gail
Armstrong, UK) die zijn uitgegeven voor Wereldtoiletdag
2021 tonen drie van de belangrijkste manieren waarop
toiletten, water en hygiëne waardevol zijn voor ons leven.
US$ 0,58 Veilig beheerde toiletten en waterdiensten voeren
ons afval af, wat helpt ervoor te zorgen dat voedselgewassen niet besmet raken en zorgt voor duurzaam
watergebruik in de landbouw.
CHF 1,00 Betrouwbaar beheer van toiletten en waterdiensten voert ons afval af. Dit helpt ervoor te
zorgen dat voedselgewassen niet besmet raken en dat duurzaam watergebruik in de landbouw wordt
gewaarborgd.
€ 1,00 Toiletten thuis, op school en op het werk helpen vooral vrouwen en meisjes om hun rol in de
samenleving.
(Willem-Alexander Arnhemer – 221101)
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Een president om je (af en toe) voor te generen:
Heinrich Lübke (1894-1972) werd geboren in Enkhausen (Sauerland) in een katholieke boerenfamilie.
Na zijn eindexamen in 1913 ging hij Geodesie (De klassieke geodesie is de wetenschap die zich
bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde) studeren aan
de universiteit in Bonn. Hij onderbrak zijn studie al in 1914 om als vrijwilliger toe te treden tot het
Duitse leger. Hij zou tot het einde van de Eerste Wereldoorlog onder de
wapenen blijven. Pas daarna hernam hij zijn studie, die hij in 1921 afrondde.
Daarna kreeg hij diverse functies bij de Deutsche Bauernschaft - (1927-1933) een vereniging van kleine en middelgrote boerenorganisaties die de democratie
van de Weimarrepubliek voorstonden. In 1927/28 waren er ongeveer 100.000
leden..
Toen de Nationaal-socialisten de Bauernschaft in 1934 verboden, werd Lübke
een klein jaar gevangengezet. Daarna was hij tot 1937 werkloos. Van 1937 tot
1939 was hij verbonden aan een woningbouwcorporatie in Berlijn,
de Niedersächsischen Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft. Tussen 1939 en 1945 werkte hij voor
het architectenbureau van Walter Schlempp. Dit bureau werkte mee aan diverse naziprojecten. Lübke
was onder meer betrokken bij de inzet van gevangenen op de basis in Peenemünde waar de V1 en
de V2 werden ontwikkeld.
In 1945 werd hij lid van de CDU. In 1946 werd hij afgevaardigde in de door de Britten ingestelde
provinciale Landestag voor Westfalen. Hij was van 1947 tot 1952 minister van landbouw in de
deelstaat Noordrijn-Westfalen. In 1953 werd hij minister van landbouw in de Bondsregering onder
leiding van Konrad Adenauer.
Op 1 juli 1959 werd Lübke als eerste katholiek gekozen
tot Bondspresident van de Bundesrepubliek Deutschland. Lübke had
een oprechte interesse voor ontwikkelingshulp en bezocht ook veel
landen van de derde wereld. In 1964 werd Lübke herkozen, ook met
stemmen van de SPD.
Lübke was bekend om zijn onhandige uitspraken. Het beroemde "Sehr
geehrte Damen und Herren, liebe Neger" op een staatsbezoek aan
Liberia in 1962 kan echter niet worden bewezen. Wel klopt het dat hij
in de hoofdstad van Madagascar, Tananarive, de staatspresident en
diens vrouw aansprak met de woorden: "Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Tananarive!"
Tegen afgevaardigden van Mauretanië zei hij dat hij hen een goede ontwikkeling wenste daarbeneden.
In zijn tweede termijn als bondspresident leed Lübke steeds meer aan hersensclerose, (verkalking van
de bloedvaten) wat dergelijke of soortgelijke versprekingen bevorderde. Wat zeker tot het rijk der
legenden behoort, is een opmerking aan het adres van de koningin van Engeland tijdens een staatsbezoek
van Hare Majesteit aan Bonn. Lübke zou tegen zijn gast hebben gefluisterd dat het concert op het punt
stond te beginnen met de woorden: "Equal goes it loose". (Zo dadelijk gaat het beginnen ?) Te mooi om
waar te zijn, zou je denken. In feite is dit citaat echter uitgevonden door een SPIEGEL-verslaggever en
heeft het een hele golf van andere vermeende grappige taal veroorzaakt. Dit leidde tot versprekingen die
aan Lübke werden toegeschreven. De meeste waren echter fictief.
Hoewel Lübke niet werd ontslagen, nam hij zelf voortijdig ontslag uit zijn ambt nadat er beschuldigingen
rezen over zijn activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog, die hij destijds altijd ontkende en
relativeerde. Tijdens zijn tijd als tekenaar bij een architecten- en ingenieursbureau voor rijksarchitect
Albert Speer had hij blauwdrukken ontworpen voor concentratiekampkampen.
Hij was ook verantwoordelijk voor de huisvesting en inzet van concentratiekampgevangenen in zijn
functie als bouwmanager van het Peenemünde Army Experimental Work.

©KNBF

www.knbf.nl

Pagina 7

Lübke kan niet als dom worden afgeschilderd vanwege zijn taalkundige incompetentie door de
hersenziekte na de oorlog. Maar het feit dat hij nooit echt verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn
daden tijdens het nazitijdperk, maakte hem kwetsbaar voor verwijten.

(Frans Haverschmidt – 2104223)

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (89)
Wetenswaardigheden van A tot Z (1).
In de komende afleveringen behandelen we telkens een aantal meer of minder bekende zaken die de
verzamelaar kan tegenkomen op zijn ontdekkingsreizen in de wereld van de filatelie. Inspiratiebron is
een al wat oudere filatelistische encyclopedie. Leerzame lectuur! We gaan alfabetisch te werk en starten
dus met de A. De verhaaltjes zijn bewerkingen van stukjes die in 2012-2015 zijn verschenen in het blad
van een lokale vereniging.
Achteraf vernietigd. Normaal worden postzegels machinaal afgestempeld in het sorteercentrum, maar
dat lukt niet voor 100%. Een logische misser ontstaat als er meerdere zegels op een poststuk zijn geplakt
en één of meer zegels buiten het bereik van het stempel zijn gebleven. In een later stadium van het
sorteerproces of door de besteller zou(den) dan alsnog de betreffende zegel(s) moeten worden ontwaard
(=vernietigd) in het belang van het postbedrijf, anders kunnen de zegels nog eens worden gebruikt. In
Nederland gebeurt dat vernietigen doorgaans met de pen, soms héél grondig. (Het mág, maar nergens
staat dat de postmedewerker zijn frustraties er op moet afreageren). (Fig. 89-1) Zulke zegels zijn voor
de verzamelaar waardeloos geworden. In Duitsland (Fig. 89-2) zijn voor het achteraf ontwaarden
stempels in gebruik die voor de verzamelaar heel wat vriendelijker zijn, al wordt ook in dat land soms
flink gekrast. (Fig. 89-3) De Duitsers hebben de reputatie “gründlich” te werk te gaan en met reden: ook
buitenlandse zegels die onafgestempeld op bijvoorbeeld ansichtkaarten het land binnenkomen
ondergaan vaak een bewerking. (Fig. 89-4) Tegenwoordig zijn modernere versies van dit stempel in
gebruik, zonder datum en plaatsnaam. (Fig. 89-5, Fig. 89-6 en Fig. 89-7) Oostenrijk kent eveneens een
stempeltje (drie golflijntjes in een cirkel) voor het achteraf ontwaarden. (Fig. 89-8)
(Sjoerd Bangma)
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Fig 89-1
Fig 89-2

Fig. 89-3

Fig. 89-4
Fig. 89.5
Fig. 89.6

Fig. 89-7
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Gabriël Aartsengel
Gabriël, aartsengel,

is patroon van de post, telegraaf- en telefoondienst; sinds 1951 ook van
persagentschappen, nieuwsdiensten, radio- en televisiemedewerkers;
van boodschappers, brievendragers, postboden en krantenbezorgers;
en, wat u wellicht niet wist, daarnaast ook van
postzegelverzamelaars; hij wordt ook aangeroepen bij kinderloze
huwelijken. Gabriël is één van de aartsengelen, die in de Joodse
traditie met name worden genoemd. Naast hem kennen wij nog
Michaël en Rafaël. In het Oude Testament horen we voor het eerst
van Gabriël in de profetieën van Daniël: 8,16 en 9,21. De eerste keer
wordt hij opgeroepen om aan Daniël een hemels visioen uit te leggen;
de tweede keer komt hij naar Daniël toevliegen om hem een bericht
uit de hemel te brengen. Buiten de Heilige Schrift horen we ook van
hem in het Eerste Boek Henoch.

Gabriël is het meest bekend geworden door de rol die hij speelt in het Nieuwe Testament. Hij kondigt
de geboorte aan van Johannes de Doper, wanneer diens toekomstige vader, de priester Zacharias, dienst
doet in de tempel. Hij verschijnt hem naast het altaar; en als Zacharias hem iets tegenwerpt, wordt hem
door de engel het zwijgen opgelegd totdat het kind Johannes geboren zal zijn.
Hij wordt afgebeeld met scepter en globe; kruis; leliestengel; olijf- en palmtak (in hoge Middeleeuwen
en renaissance vooral bij Annunciatie); schriftrol; soms met een wierookvat; zwaard; duif (Heilige
Geest); staand op bankje (in Byzantijnse voorstelling, teken van waardigheid).
Op 18 oktober 2022 gaf de Poolse Post een zegel uit, met een afbeelding van de aartsengel Gabriël met
een waarde van 8,90 zloty. (ongeveer € 1,86)
In de christelijke kunst worden de engelen, en dus ook Gabriël, meestal afgebeeld als een man in een
lang gewaad met vleugels op de rug en met, als symbool van heiligheid, een aureool rond het hoofd. In
schilderijen of Byzantijnse iconen van de "Annunciatie" (aankondiging) heeft de engel Gabriël in zijn
hand vaak witte lelies, als symbool van de maagdelijkheid van Maria; soms ook een bazuin (symbool
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van de aankondiging van een belangrijke gebeurtenis). Op iconen waarop de aartsengel Gabriël alleen
wordt afgebeeld, heeft hij meestal een staf in de hand als symbool van zijn kwaliteit als - Goddelijke boodschapper, zoals Hermes in de Klassieke oudheid.
Bij de KNBF aangesloten is een vereniging voor verzamelaars van de thema’s Geschiedenis, Kunst en
Cultuur in relatie tot Bijbel en Christendom, met de naam “Gabriël”. Info: https://www.gabrielfila.nl/
Postzegels, poststempels en poststukken die verband houden met Bijbel en Christendom anneke@meeuwenoord.com
(Anna C. van der Maade – 221022)

Van Postoverhemd – naar postzegel:
Van wasgoed tot postzegels: In de geest van duurzaamheid worden in Oostenrijk gebruikte
postuniformen omgezet in postzegels voor frankering en tegelijkertijd originele verzamelobjecten.
Duurzaamheid is een bijzondere zorg voor de Oostenrijkse Post – alle zendingen worden al meer dan
10 jaar CO2-neutraal geleverd. Duurzaamheid omvat onder andere de opwekking
van elektriciteit met fotovoltaïsche systemen, het gebruik van de grootste vloot
elektrische voertuigen van Oostenrijk, hulpbronnenefficiënte processen en de
grootst mogelijke vermindering van afval, inclusief de recycling van afgedankte
uniformen.
Sinds 2020 worden praktische goederen zoals zakken geproduceerd uit
afgedankte uniformen als onderdeel van het Re:Post-recyclingproject. Door deze
upcycling blijven de oude materialen in de kringloop van bruikbaarheid en
worden
ze
niet
zomaar
als
afval
afgevoerd.
Ook oude uniformhemden werden voor deze speciale postzegel gerecycled door ze te verwerken tot
voddenpapier. Dit papier is gemaakt van textielafval of "vodden", d.w.z. gebruikt textiel. Het
voddenpapier voor de postzegels "Postlerhemd" werd volgens eeuwenoude traditie geproduceerd in een
papierfabriek van Waldviertel – de laatste in zijn soort in Oostenrijk.
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Voor dit doel werden de oude shirts geplet, gemengd met water en zand. De papperige "papieren stof"
werd vervolgens met de hand geschept doormiddel van zeven, het papier werd op vilt gelegd en het
water werd eruit geperst. De postzegels werden uiteindelijk gedrukt op de vellen voddenpapier. De
blauwe vezels van de shirts zijn nog goed zichtbaar in het papier. Een ander opmerkelijk iets over de
zegels is dat een klassieke perforatie kon worden geponst, wat normaal gesproken niet mogelijk is met
dit materiaal. De speciale zegel werd uitgegeven op 21 oktober 2022 – nominale waarde € 8,20 –
Ontwerp: David Gruber – druk: Variuscard – oplage: 150.000 stuks in vellen van 565 stuks.

Subsidieregeling literatuur gewijzigd
Recent is de subsidieregeling literatuur van de Stichting Filatelie gewijzigd. De regeling is uitgebreid
met (digitale)media en de procedure voor aanvragen, beoordeling en uitbetaling is vereenvoudigd.
Naast boeken kunnen nu ook digitale publicaties op het internet en andere media-uitingen zoals
bijvoorbeeld de filavlogs van Joan en Jeffrey Groeneveld in aanmerking komen voor subsidie van de
Stichting Filatelie. De herziene subsidieregeling literatuur & media is in te zien op de website van de
KNBF onder tabblad vademecum –> 300 Stichting Filatelie -> 300.01 Subsidieregeling literatuur &
media
(J. Vermeulen – 221025)

Powerpointpresentaties:
Beste filatelisten,
Ik heb een aantal PowerPoint presentaties, die ik graag zelf wil komen presenteren op
verenigingsavonden.
Hierbij de lijst van mijn beschikbare thema-filatelistische PPs:
1.
2.
3.
4.

De Noordelijke Zeeroute;
De Oprichting van het Atoombureau in Wenen in 1957 tijdens de Koude Oorlog;
Een Heelal vol Zwaartekracht;
De Relativiteitstheorie is geen
Theorie en is niet van Einstein;
5. Tsjernobyl 1986, evaluatie en
achtergrond;
6. Majorana,
een
mysterieus
Kerndeeltje, en een mysterieuze
Atoomfysicus
In principe kom ik kosteloos mijn PPs voor verenigingen presenteren. Echter, enige vergoeding van
mijn reiskosten vanuit Velp (Gld) v.v. wordt gewaardeerd.
De enige voorwaarden zijn een beamer en een ruimte geschikt om mijn presentatie te projecteren. De
spreektijd ligt tussen een half uur en drie kwartier.
Dr. Joop F. van de Vate, Velp (Gld). - e-mail: j.f.vdvate@hccnet.nl

Boekbespreking:
Titel: Hitler Empire Stamps, Forgeries & Fakes.
Een mond vol maar het geeft exact de inhoud van dit nieuwe boek weer. Na zijn vijf eerdere boeken met
betrekking tot vervalsingen heeft hij zich in dit boek geworpen op de vele vervalste zegels en opdrukken,
evenals fantasie producten, uit de periode 1919 - 1945. Er zijn honderden zo niet duizenden
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verschillende vervalsingen, manipulaties en zelf bedachte en gemaakte vignetten etc. Clark heeft alles
op een rijtje gezet en vergelijkt zijn bevindingen ook met andere bronnen zoals diverse catalogi
waaronder uiteraard de Michel catalogi en handboeken zoals Werner Bohne's "Reference Manual of
Forgeries". Een uitgebreide referentie lijst, met literatuur, websites, historische boeken en landkaarten
van 4 bladzijden is achterin het boek terug te vinden.
Het boek begint met een uitgebreide introductie waar veel wordt
uitgelegd. Ik adviseer kopers van dit boek dit zeer zeker te lezen.
Hierna krijgen we de naweeën van de eerste wereldoorlog met onder
andere de rekruteringsvignetten voor de Duitse vrijkorpsen waarbij
er in 1920 al gebruik werd gemaakt van het hakenkruis. Ook in Italië
waren er al vroeg allerlei fascistische uitingen op o.a. postzegels te
vinden. De "Anschluss" met Oostenrijk en de periode voorafgaand
en tijdens de inval in Tsjechoslowakije komen dan aan de beurt. Ook
op zegels van die landen vinden we vandaag de dag opdrukken die
toen echt uitgebracht zijn maar ook veel valse opdrukken en
onmogelijke fantasie opdrukken. Vooral bij de zegels van
Sudetenland en die van Böhmen und Mähren is er heel wat
afgerommeld (wat denkt u van een zegel met de opdruk wapenschild
met hakenkruis en daar boven de plaatsnaam Velsen?), maar dan
zitten we al in 1938/1939. Langzaam aan gaan we zo door tot 1940
waarin Duitsland de westerse en Noordse landen aanvalt en verovert.
In veel van deze landen worden zegels overdrukt en verschijnen er propaganda vignetten. Bij de invasie
van Frankrijk en de overname van de Engelse Kanaaleilanden verschenen ook diverse overdrukken zoals
Elzas, Lotharingen en Duinkerken en "proefdrukken" voor de genoemde eilanden. Ook hier is het een
en ander gerommeld en vervalst. Oekraïne, Rusland, Polen en de Baltische staten komen eveneens aan
bod. Daarna kunnen we met Clark kijken naar de diverse uitgaven voor de "legioenen" die aan Duitse
zijde, meestal in het oosten, meevochten. Het is allemaal te veel om op te noemen maar tegen het einde
van de oorlog worden er nog regelmatig propaganda postzegels uitgegeven. Clark toont veelal de
originele zegels, opdrukken en/of vignetten, met daarnaast de vervalsingen en nep uitgaven. Hij
verklaard in woord en beeld de verschillen en geeft regelmatig toelichtingen op de zegels,
geschiedkundige achtergronden en omstandigheden.
Clark houdt zich niet alleen bezig met postzegels en Cinderella's maar ook de rantsoenzegels,
oorlogsvervalsingen, Afrika Korps, concentratiekamp en krijgsgevangenenkampen waar postzegels in
gebruik zijn geweest vinden we hier terug. Ook de zegels van het Indiase AZAD HIND krijgen nog een
uitleg. Een overzichtlijst met landen, plaatsnamen en instanties die in het boek op een of andere manier
terug te vinden zijn loopt van Afrika Korps, Tunesië tot en met Zarasai, Litouwen bevat 132
trefwoorden. Een hoofdstuk, aan het einde van het boek, met de titel "What happened to them", behoeft
geen nadere uitleg en is absoluut interessant.
Ik heb het boek met veel plezier gelezen en heb er veel van geleerd. Het is geen boek die aan een vast
gebied gekleefd is maar het bevat van alles wat en dus voor iedere verzamelaar van post, posthistorie en
postzegels uit die donkere periode is het een boek waarvan ik zou zeggen; "Warm aanbevolen".
(Henk P. Burgman (AIJP)
Schrijver: P. Clark Souers - Taal: Engels - Bladzijden: 114 - Illustraties: Kleur Verlijmd softcover 28
x 21,5 cm. - Uitgever: P. Clark Souers - Prijs: € 25,= Incl. verzendkosten.
Informatie // Verkrijgbaar bij: H. P. Burgman.
E-mail: henk.burgman@gmail.com
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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 J. Vellekoop ontvingen wij de volgende reactie n.a.v. de
reactie van de heer Hoogendoorn:
Goedemiddag mijnheer Luinge,
Alweer een zorgvuldig gecomponeerde KNBF Nieuwsbrief !
Ik zie dat de heer Hoogendoorn een interessante reactie schreef.
Wanneer ik zijn definitie van een 'standbeeld' volg mis ik toch nog het
kunstwerk gewijd aan de beroemde Leidse oud-student Rembrandt, dat
sinds 2006 in Leiden op de Rembrandtplaats aldaar is te vinden.
Misschien moet Hogendoorn zich eens opgeven voor een rondleiding
door de Leidse binnenstad ? Die gaat daar vast langs. Het beeld is
gemaakt van brons en terracotta. Een plaatje vindt de lezer op Wikipedia
(Nederlands). Zoek op 'standbeelden in Leiden'. De schilder is in dat
kunstwerk liefst driemaal afgebeeld.
In Wikipedia is uiteraard ook het nodige over Herman Boerhaave te
vinden: die promoveerde zoals Hoogendoorn ons leert in 1693 (14
juli) in Harderwijk tot doctor in de geneeskunde. Echter op 21
december 1690 was dezelfde Boerhaave al in Leiden gepromoveerd tot
doctor in de filosofie.
Zo'n Wikipedia-vondst moet uiteraard
verder worden gecontroleerd: bijgaand de beide titelbladen van deze
inmiddels zeer zeldzame boekwerkjes.
Met vriendelijke groeten,
J. Vellekoop

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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