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De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site. 

www.knbf.nl. Of scan de QR code met uw mobiele telefoon.  Alle 

postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, 

kunnen zich aanmelden voor een GRATIS abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via 

www.knbf.nl  

 
 

Elbphilharmonie: 
 

De Elbphilharmonie is een – nogal in spectaculaire stijl gebouwde - concertzaal in de Duitse stad 

Hamburg. De Elbphilharmonie ligt aan de rechteroever van de Elbe in het stadsdeel HafenCity in het 

stadsdistrict Hamburg-Mitte. Het orkest in residentie is het NDR Elbphilharmonie Orchester, het 

ensemble in residentie het Ensemble Resonanz. 

De bouw en de financiering zorgden jarenlang voor politieke en publieke commotie. Bij de eerste 

plannen van de bouw als publiek-private samenwerking rond de eeuwwisseling werd uitgegaan van een 

bijdrage van de stad Hamburg van 77 miljoen euro. Uiteindelijk bleek de bouwput eindeloos diep. Er 

moest steeds meer geld bij en de commotie was groot. In 2007 werd een afwerking in 2010 op 241 

miljoen euro geraamd, waarvan Hamburg 114 miljoen zou dragen. Er volgden nog meerdere bedragen 

en termijnen. Eind 2014 voorzag men een opening in 2017 en een kostprijs van 789 miljoen euro, 

waarvan 575 miljoen voor de belastingbetaler.             

De eerstesteenlegging in aanwezigheid van Ole von Beust, eerste burgemeester van Hamburg en 

daarmee aan het hoofd van de Vrije en Hanzestad Hamburg, dus eigenlijk de eerste-minister van het 

Bundesland Hamburg, CEO Henner Mahlstedt van Hochtief Construction AG, Karin von Welck, 

Hamburgs minister van cultuur, en architect Pierre de Meuron van het Zwitsers architectenbureau 

Herzog & de Meuron vond plaats op 2 april 2007.  
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De bouw werd afgerond en het gebouw geopend op 6 november 2016. Het openingsfeest vond plaats 

op 11 januari 2017 met een concert van het NDR Elbphilharmonie Orchester.  

Het gebouw naar ontwerp van Herzog & de Meuron heeft als basis een ouder pakhuis, zoals er meerdere 

zijn in de oude havenstad Hamburg, Kaispeicher A, een voormalige opslagplaats van cacao, thee en 

tabak, waarop een in glas afgewerkte bovenbouw met een gebogen dakvorm werd gerealiseerd. Het 

gebouw met 26 verdiepingen heeft van de begane grond tot de zesde verdieping de gevelbekleding van 

Kaispeicher A. Het nieuwbouwgedeelte kreeg een glazen gevel met een totaal van 1.096 individuele 

glaselementen, waarvan vele verschillend gebogen en gekromd, aan een kostprijs per stuk van 20.000 

euro. Voor optimale zonwering en om andere ontwerptechnische 

redenen werd ook elk van de ongeveer 2200 segmenten bedrukt met 

een uniek patroon. Dit wekt volgens de architecten de indruk van een 

gigantische kristal, waarbij de lucht, het water en de stad altijd anders 

worden weerspiegeld.  

Het gebouw is overduidelijk een landmark geworden in de 

Hamburgse horizon, aan de rivier en vlak bij het stadscentrum. Het 

ligt aan Kaiserhöft, het pierhoofd tussen de voormalige dokken 

Sandtorhafen en Grasbrookhafen, en dus op het meest westelijke punt 

van HafenCity. Het dichtstbijzijnde metrostation is U-Bahnhof Baumwall, op 450 meter, gelegen op de 

U3-lijn. De nieuwe U4-lijn loopt onder het gebouw door, maar de kostprijs van een station in de 

onmiddellijke omgeving werd te hoog geacht. Het dichtstbijzijnde station op die lijn, Überseequartier, 

ligt op 600 meter.  

De grote zaal van de Elbphilharmonie, centraal bovenaan de constructie, heeft een capaciteit van 2.150 

toeschouwers en is geschikt voor klassieke muziek maar evengoed voor jazz en populaire muziek. 

Daarnaast zijn er twee kleinere zalen in het gebouw, één met 550 zitplaatsen, voor kamermuziek, jazz 

en pop en een derde zaal, de zogenaamde Kaistudio, met 170 zitplaatsen. De totale hoogte van het 

bouwwerk bedraagt 110 meter, waarmee de Elbphilharmonie het hoogste - deels - residentieel gebouw 

van Hamburg is geworden. In het oostelijk deel van het gebouw is het Westin hotel Hamburg met 244 

hotelkamers gevestigd, in het westelijk deel zijn 45 appartementen ingericht. De plaatselijke officieuze 

benaming van het bouwwerk is de Elphi. 

Deutsche Post gaf ter gelegenheid van de opening op 2 januari 2017 een speciale postzegel uit.  

De Burgerij, als opdrachtgever van de Elbphilharmonie, vierde de opening van de grote zaal en van het 

complete gebouw op 11 januari 2017. De viering van de oplevering en de sleuteloverdracht hadden 

direct na 31 oktober 2016 plaatsgevonden. Vanaf 4 november 2016 werd het gebouw door 

honderdduizenden bezocht en bezichtigd. 

(Frans Haverschmidt – 180715) 

 

 

Boekbespreking:  

 

Titel: Michel Österreich-Spezial 2018 
 

Voor mij ligt de alweer 39e editie van de Oostenrijkse speciaal catalogus van Michel. Het is de 

tegenhanger van de iets goedkopere Austria Netto Katalog. 

Deze catalogus is bestemd voor de verzamelaar die Oostenrijk verzamelen als grote passie heeft. In het 

bekende Michel stramien qua formaat en opmaak hebben ze weer een doorwrocht boekwerk afgeleverd. 

Met zijn ruim 744 bladzijden, meer dan 6500 kleuren afbeeldingen plus 40.500 prijswaarderingen en 

bijgewerkt tot aan media 2018, is het daadwerkelijk een kloeke uitgave te noemen. De prijswaarderingen 

zijn in meerdere kolommen weergegeven. Van ongebruikt, postfris tot gebruikt (inclusief zo hier en daar 

voor speciale en filatelistische afstempelingen) en op brief plus soms voor blokken van vier en voor 

strippen.  
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In deze “Spezial” vinden we alle Oostenrijkse post-, port-, telegraaf- en “Zeitungs”-zegels, inclusief 

diverse lokaal uitgegeven zegels, die sinds 1850 zijn verschenen. Ook de zegels voor Lombardije, 

Venetië en Bosnië-Herzegovina zijn opgenomen. Allen zeer interessante gebieden die je bij de doorsnee 

verzamelaar niet tegenkomt in de stockboeken. Ook de overgangsperiode na de tweede Wereldoorlog, 

van het Oostenrijk als deel van Nazi-Duitsland naar de oprichting van de 2e Oostenrijkse Republiek 

wordt behoorlijk uitgebreid behandeld. We vinden hier ook de 

“Notmaßnamen” “Schwärzungen” alsmede de diverse overdrukken op 

o.a. de zegels die gebruikt werden in de Sovjet zone plus de zegels van 

de Amerikaanse, Britse en Franse zone. Vele plaatfouten en 

bijzonderheden, zoals tandingvariëteiten, worden uitgebreid 

weergegeven. Ook zijn, waar nodig, vele type onderscheidingen en druk- 

en opdrukverschillen opgenomen. Uiteraard worden de rolzegels en 

postzegelboekjes en mapjes niet vergeten. Tevens vinden we de uitgaven 

voor de Oostenrijkse post in China, op Kreta en in de Levant terug. 

Aparte hoofdstukken voor, zwartdrukken (vanaf 1946), jaarboeken, 

herinneringsbladen, “Jahresgaben” en zegels die op andere manieren dan 

via de post verkrijgbaar waren, de persoonlijke postzegels, 

automaatstroken, postwaardestukken (ruim 130 pagina’s), Internationale 

antwoord coupons, de Oostenrijks-Hongaarse veldpost en de zegels die 

door de DDSG (de private Donau scheepspost zegels) uitgegeven waren 

evenals de posttarieven complementeren het geheel. 

Er is nog veel meer moois aan te geven maar ik denk dat de echte Oostenrijk adept hier wel genoeg aan 

heeft. Het is wederom weer een uitstekend verzorgde catalogus geworden waar we weer veel plezier 

aan zullen beleven.  

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 744 - Illustraties: Kleur - 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - ISBN: 978-3-95402-245-8 - Uitgever: Schwaneberger Verlag 

GMBH - Prijs: € 68,00 Excl. verzendkosten. - In de "Online library": € 49,00. - Informatie // 

Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,  Duitsland / Elke 

gerenommeerde postzegelhandel. - E-mail: europa@michel.de  - Web-site: www.michel.de  

(Henk P. Burgman (AIJP)) 

 

 

India: 
 
Ondanks dat het een heel erg groot land is, met heel veel inwoners (bijna 1,3 miljard), lezen we niet zo 

vaak iets – filatelistisch gezien – over India.   

In de week van 14 oktober brachten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een officieel 

bezoek aan India. Uit de berichten van deze week komt al heel veel naar voren over dit gigantische land. 

Het land heeft een eigen ruimtevaartorganisatie, waarmee nog pasgeleden een raket naar de maan is 

gestuurd, het heeft een filmindustrie en het land produceert zeer 

geavanceerde producten zoals auto’s, vliegtuigen en raketten. Veel 

bedrijven in het ‘westen’ maken gebruik van Indiase callcenters en 

veel ingenieurs werken aan software en programmeren, ook voor 

bedrijven uit het ‘westen’.   

India post heeft op 5 mei 2017 een herdenkingspostzegel 

uitgegeven ter gelegenheid van de viering  - in 2017 - van het feit 

dat 20 jaar geleden de Telecom Regelgevende Autoriteit van India 

(TRAI) werd opgericht. De groei van particuliere dienstverleners 

bracht de onvermijdelijke noodzaak van onafhankelijke 

regelgeving. De regelgevende autoriteit voor telecommunicatie van 

India (TRAI) werd aldus met ingang van 20 februari 1997 opgericht 

door een besluit van het Parlement, de zogenaamde Telecom 

Regulatory Authority of India Act, 1997, om telecomdiensten te reguleren, met inbegrip van 

vastlegging/herziening van tarieven voor telecomdiensten die eerder aan de centrale overheid waren 

opgedragen. 

 

mailto:europa@michel.de
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De doelstelling van TRAI is het creëren en beheren van voorwaarden voor de groei van 

telecommunicatie in het land India op een manier en in een tempo dat het land in staat zal stellen een 

leidende rol te spelen in de opkomende wereldwijde informatiemaatschappij. Een van de 

hoofddoelstellingen van TRAI is een eerlijke en transparante beleidsomgeving te bieden die een gelijk 

speelveld bevordert en eerlijke concurrentie mogelijk maakt. 

Uit hoofde van bovenstaand doel heeft TRAI  een groot aantal verordeningen, opdrachten en richtlijnen 

uitgevaardigd om problemen aan te pakken en de vereiste richting aan te geven voor de evolutie van de 

Indiase telecommarkt van een monopolie van de overheid in een ‘multi operator - multi service’ open 

concurrerende markt. De richtlijnen en verordeningen hebben betrekking op een breed scala van 

onderwerpen, waaronder tarief, onderlinge verbindingen en kwaliteit van de dienstverlening, alsmede 

de controle door de autoriteit. TDSAT is opgericht om geschillen te beslechten tussen licentiegever en 

licentiehouder, tussen twee of meer dienstverleners, tussen een dienstverlener en consumenten, in 

opdracht van TRAI. 

(Anna C. van der Maade – 170521) 

 

 

Brits Instituut in Florence: 
 

Op 22 juli 2017 werd door ‘Post Italiane’ een herdenkingszegel uitgegeven ter gelegenheid van het 

honderdjarige bestaan van het ‘British Institute of Florence’. 

De postzegel met een waarde van € 0,95 naar een ontwerp door Luca Vangelli, toont de gevel van het 

zestiende-eeuwse ‘Palazzo Lanfredini’ in Florence, een van de twee locaties van het instituut.    

"Na honderd jaar is het British Institute of Florence uitgegroeid tot een centrum voor wederzijds begrip 

van twee culturen en is het een belangrijke en actieve speler in de 

culturele promotie van de betrokken landen...." (Julia Race, 

directeur van het British Institute of Florence)  

Na de oprichting van het ‘Institut Français de Florence’ in 1907, 

besloten een groep Italiaanse en Engelse intellectuelen en 

geleerden om een plaats van ontmoeting en culturele uitwisseling 

tussen Italië en Engeland te creëren. Het project kwam tot bloei in 

1917, met de stichting van het British Institute of Florence.in een 

klimaat niet gemakkelijk vanwege de eerste wereldoorlog. Onder 

de promotors van deze belangrijke culturele instelling, uitgereikt in 

1923 door het Koninklijk Charter, is de verzamelaar Arthur Acton. Na zijn dood bleef zijn zoon Harold, 

schrijver en historicus, die zijn passie en kennis van zijn vader had geërfd, het Instituut steunen. Hij 

schonk het instituut het deel van zijn eigendom van Palazzo Lanfredini samen met de bibliotheek 

gehuisvest in het paleis sinds 1966. Nu is er de ‘Harold Acton Library’ gevestigd en is het nu archief en 

cultureel centrum van het British Institute of Florence. 



 

©KNBF 2010                    www.knbf.nl Pagina 5 
 

Het prestigieuze paleis werd gebouwd in het begin van de 16e eeuw in opdracht van Lanfredino door 

Jacopo d'Orsino Lanfredini, naar tekeningen en architectonische gegevens  uit de 15e  eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgio Vasari, een van de meest bekende Italiaanse schilders en beeldhouwers uit Cimabue renoveerde 

het oorspronkelijke paleis. De karakteristieke beschildering van de gevel, is in stand gehouden ondanks 

de renovaties die het gebouw heeft ondergaan.   

Van het British Institute of Florence, kan men vaststellen dat het één van de oudste en meest prestigieuze 

instellingen in Italië is, opgericht ter bevordering van de culturele uitwisseling.  

(Anna C. van der Maade – 180127) 

 

 

Een stukje filatelistische vorming (66)  

Post op een koopje. 

 
In het Maandblad Filatelie van augustus 2019 

staat een Nederlands postwaardestuk dat  

destijds voor minder geld kon worden gekocht 

en verzonden dan het normale tarief. Hoe 

bijzonder is zoiets? Wel, buiten Nederland 

kwam dit verschijnsel vroeger veelvuldig  voor. 

Adverteerders betaalden een gedeelte van het 

port in ruil uiteraard voor een plekje op het 

betreffende postwaardestuk. In een tijd waar 

communicatie bijna uitsluitend per post plaats 

had was dit voor de adverteerders een effectieve 

methode om bekendheid aan hun product te 

geven. Het eerste voorbeeld dateert uit 1892, 

een tijd dat men in Frankrijk nog met centimes 

rekende en het besteedbaar inkomen van de 

mensen zodanig laag was dat korting op het 

frankeertarief van 15 naar 5 centimes een niet te 

missen voordeeltje vormde. Het gaat hier om 

een vouwbrief en na openslaan komen nog veel 

meer advertenties tevoorschijn.  

In Europa zijn met het verdwijnen van veel 

particulier postverkeer ook deze bijzondere 

acties niet meer denkbaar (hoewel zoiets bij de 

huidige tarieven wel eens erg welkom zou kunnen zijn) en de adverteerders zijn naar de televisie en de 

sociale media verhuisd.  
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Buiten Europa komen we de korting op de 

posttarieven veel langer tegen. In Japan kennen de 

zogenaamde echokaart (Eko hagaki), waarbij de 

adverteerder zorgt voor een korting op het porttarief. 

(Hier 41 yen).  

Die adverteerder is hier het stadsbestuur van  

Shizukuishi waar in 1993 het wereldkampioenschap 

skiën zou worden gehouden (en dan kan het geen 

kwaad daar al in 1991 wat reclame aan te besteden). 

Voor verzending naar het buitenland zijn er twee 

(toepasselijke) zegels bijgeplakt. Nog veel recenter is 

het voorbeeld uit India: een “meghdoot” kaart. Hier 

betaalt de adverteerder (het nationale Ministerie van 

Gezondheid) de helft van het tarief. Die bedraagt hier 

(in 2017!) 25 paise, oftewel €0,003. Dat lijkt 

onwerkelijk, maar wat verdiende men in Nederland 

toen hier het drukwerktarief ½ cent bedroeg? 
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(Sjoerd Bangma) 
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Washington (DC): 
 

Als we aan Amerika denken, dan wel in de eerste plaats aan de steden met de honderden meters hoge 

wolkenkrabbers. Natuurlijk zijn  er tegenwoordig veel steden in de wereld waar men hoog bouwt, zelfs 

hoger dan in de Verenigde Staten, maar voor ons is het daar toch allemaal begonnen. De skyline van 

New York, de hoge gebouwen van Chicago, voor ons allemaal bekend.  

Toch was in Washington, de hoofdstad van de Verenigde Staten, het  postkantoor lange tijd het hoogste 

gebouw.  

In de 19e eeuw werden postkantoren nog als representatieve gebouwen ontworpen, denkt u maar eens 

aan het oude postkantoor in Amsterdam, maar veel van die vroegere kantoren hebben inmiddels hun 

functie verloren. In de verenigde Staten hadden meerdere grote steden, zoals New York, boston, 

Baltimore en vele andere steden, trotse pronkgebouwen die dienden als postkantoor.  

Het postkantoor in Washington werd gebouwd tussen 1892 en 1899  en stond bekend onder de naam 

‘Old Post Office Pavillion’, gebouwd in neo-romaanse stijl en ontworpen door architect Willoughby 

James Edbrooke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al in 1914 werd het postkantoor verplaatst naar een andere locatie en er gingen stemmen op om het 

gebouw af te breken, maar lokale burgers wisten het congres op andere gedachten te brengen en in 1976 

werd het gebouw opgenomen in het ‘National Register of Historic PLaces’, waarmee het een 

beschermde status kreeg als historisch bouwwerk. De toren is 96 meter hoog, waarmee het gebouw 

lange tijd het hoogste gebouw van 

Washington was.  Het oude postkantoor is nu 

in gebruik als Trump Hotel.    

 

In het oude postkantoor is ook gevestigd het 

‘National Postal Museum’, een museum van 

het Smithsonian Institution. Het museum 

werd opgericht door een overeenkomst 

tussen het Smithsonian Institution en de 

United States Postal Service in 1990 en 

geopend voor het publiek in 1993. Als u dit museum bezoekt is een bezoek aan ‘Owney’beslist aan te 

raden. 
 

 
 

 
 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-jUDY3a-Vm_A/UhH7pmt3vAI/AAAAAAAAP3o/qVJJ7KnnAYE/s1600/stamp+USA+Postal+Museum+2013-08-15+001.jpg


 

©KNBF 2010                    www.knbf.nl Pagina 8 
 

Het verhaal van Owney: “Een verdwaalde border terrier kwam binnen in een postkantoor in Albany in 

de staat  New York in 1888 en het beestje werd 

uiteindelijk geadopteerd als  de officieuze mascotte 

van de Railway Mail Service. Owney was eigenlijk 

het eigendom van een postbeambte en hij sliep graag 

op de postzakken. Hij reed gedurende negen jaar 

(1888-1897) met postzakken op treinen door het 

hele land om de kostbare lading onderweg te 

bewaken. Spoorweg mensen omhingen Owney met 

medailles en andere zaken, die, als hij langs liep 

klonken als belletjes en waarmee zichtbaar was, 

waar Owney allemaal wel geweest was. Hij reisde 

in totaal minstens 140.000 mijl, onder andere naar 

Montreal en Quebec in Canada. Vanuit Canada wer 

een rekening gezonden naar New York met het 

verzoek $ 2,50 te betalen voor eten voor de hond. 

Het bedrag werd betaald en Owney kwam terug naar 

New York.  

In 1895 reisde Owney zelfs met posttassen op 

stoomschepen naar Azië en naar Europa. Het 

verhaal van Owney is te zien  in de tentoonstelling 

"mail by rail" in de Museum galerij "Moving the 

mail". 

 

 

 

 

 

Toen Owney ouder werd kwam hij terug bij een postbeambte 

in New York, waar hij in 1897 overleed.  

De posterijen zijn Owney niet vergeten. Owney was zo 

beroemd dat zelfs – in 2011 - een speciale postzegel aan hem 

werd opgedragen, aan een klein hondje, eigenlijk door 

niemand gewenst, maar populair bij post- en spoorwegmensen.  

(Willem-Alexander Arnhemer – 141212) 

 

 

Franciscus en de Sultan: 
 

In 2019 is er sprake van veel onbegrip tussen moslims en christenen. In veel moslimlanden worden 

christenen vervolgd of niet geduld en in het westen zijn de indrukken die dagelijks worden opgedaan, 

ten opzichte van de Islam zeker niet positief. In de middeleeuwen was al 

sprake van onbegrip en onderlinge rivaliteit.  

In 1219 reisde Francis van Assisi naar Damiette in Egypte, om het 

toenmalige politieke en spirituele hoofd van de moslims, Sultan al-Kamil 

Muhammad al-Malik, te ontmoeten. In Damiette stonden in 1219 het 

christelijke kruisvaarders leger en de Moslim-Ayyubid troepen tegenover 

elkaar tijdens  de 5e  kruistocht (1217-1221). In voorgaande jaren had een 

pauselijke brief van 1213 en het daaropvolgende systematische inzet van 

kruistocht-predikers de kruistocht bevorderd en de haat tegen de islam en 

de moslims in Europa gesteund. Franciscus had, ondanks de algemene 

stemming, geen vooroordelen en bedenkingen tegenover de vermeende 

vijand, maar hij probeerde in het gesprek met de Sultan de kruistocht te 

beëindigen en vrede te sluiten. Hij slaagde er niet in, maar de bijeenkomst is een vroeg voorbeeld van 

de culturele dialoog, waarin respect en de wil tot vrede voorop stonden.  

http://3.bp.blogspot.com/-cRSGekgoCtU/UhHQyaOusuI/AAAAAAAAP3I/Dl4QOl6cIHQ/s1600/USA+Postal+Museum+2013-08-15+001.jpg
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De bekendste kruistochten of kruisvaarten zijn de religieus geïnspireerde, militaire ondernemingen die 

westerse christenen tussen 1096 en 1271 ondernamen voor verovering en behoud van christelijke heilige 

plaatsen in Palestina. Het is een vroeg voorbeeld van de Europese expansiebeweging die op gang kwam 

nadat er in de tiende eeuw een einde was gekomen aan de invasies van Europa door Vikingen, Moren 

en Aziatische steppevolkeren (de Hunnen).  

De krijgsheren die zich eerder tegen elkaar en de bevolking richtten, werden nu bij elkaar gebracht door 

de overtuiging dat de door het christendom als rechtmatig eigendom beschouwde heilige plaatsen in het 

Heilige Land bevrijd moesten worden van de islamitische heersers, die ze sinds 638 veroverd hadden.  
De postzegel op 10 oktober 2019 uitgegeven door Deutsche Post is ontworpen door Greta Gröttrup, 

Hamburg, en toont een afbeelding van het „Franziskus und der Sultan“  

 

 

HERTOGPOST 2020 
 
Voortbordurend op het succes van de MULTILATERALE HERTOGPOST 2017 wordt ter gelegenheid 

van het 90-jarig jubileum van de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging in 2020 een grote 

postzegeltentoonstelling georganiseerd in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. 

 

HERTOGPOST 2020 is een Nationale Postzegeltentoonstelling in de 

wedstrijdcategorieën I en II met exposanten uit binnen- en buitenland, en 

met een afdeling propaganda. Inmiddels is ook accreditatie bij de FEPA 

aangevraagd. Een deskundig jurycorps van de KNBF zal de inzendingen in 

de wedstrijdklasse beoordelen aan de hand van het nieuw aangepaste KNBF 

tentoonstellingsreglement, dat is geschoeid op de internationale en 

Europese FEPA/FIP reglementen. Alle tentoonstellingsklassen zijn welkom 

tijdens deze HERTOGPOST 2020.  

 

Naast de postzegeltentoonstelling zal ook een grote postzegelshow plaatsvinden met Nederlandse en 

internationale standhouders, postadministraties en veilinghuizen. Het evenement vindt plaats gedurende 

drie dagen, donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2020, en wel in verschillende ruimten van 

de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. 

 

Er zal een bijzondere “Schatkamer van HERTOGPOST” aanwezig zijn met sublieme verzamelingen. 

Onder andere betreft dit inzendingen die niet meer kunnen deelnemen in wedstrijdverband omdat zij al 

eerder verschillende keren nationaal en/of internationaal met de hoogste onderscheidingen zijn 

bekroond. 

 

Tijdens de drie dagen zullen verschillende thema’s worden uitgelicht. Welke deze zijn blijft nog even 

een verrassing…. 

Heeft u interesse om mee te doen als exposant, als standhouder, vereniging of organisatie: kijk op de 

website: www.hertogpost-event.nl  en/of stuur een mail naar info@hertogpost-event.nl  

 

 
 

Nieuwsbrief niet ontvangen ??: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Heeft u de Nieuwsbrief een keer niet ontvangen (de KNBF 
Nieuwsbrief wordt elke maand rond de 15e 

verzonden) of bent u de Nieuwsbrief kwijtgeraakt?   Op de 
website van de KNBF kunt u alle 

Nieuwsbrieven lezen en/of downloaden:  
www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/1096
https://nl.wikipedia.org/wiki/1271
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Expansionisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vikingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Centraal-Azi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hunnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Land
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://www.hertogpost-event.nl/
mailto:info@hertogpost-event.nl
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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Boekbespreking:  

 

Titel: Michel Deutschland-Spezial Band 1 und 2 
 
De meest bekende Michel catalogus is ongetwijfeld de Duitsland Speciaal. Deze alweer 49e uitgave is 

zoals we ondertussen gewend zijn in twee delen uitgegeven.  

 Deel 1 bevat de uitgaven vanaf 1849 tot en met de laatste uitgaven van 

het 3e Rijk (April 1945). Hier vinden we de zegels, boekjes, lokaal 

uitgaven, bezettingszegels, de uitgaven van de oud Duitse staten, de 

uitgaven die gebruikt zijn bij de buitenlandse postkantoren en koloniën, 

de Abstimmungsgebiete, Saargebiet, Danzig enz. enz.  

In dit deel zijn de volgende veranderingen c.q. vernieuwingen (t.o.v. 

de 2018 editie) te vinden : Bij het Saar gebied, Gdansk, Memel, 

Allenstein en Upper Silesia zijn veel type variaties evenals kleuren 

schakeringen en plaatfouten vermeld. Bij de bezettingsuitgaven m.b.t. 

tot WO II en veldpost is veel extra informatie vermeld. Bij vooral 

Sudetenland zijn veel, opwaartse, prijs aanpassingen te vinden. Ook nu 

weer is er aandacht geschonken aan het vervangen van zwart/wit 

illustraties door kleuren afbeeldingen. In dit deel vinden we ongeveer 

5.900 afbeeldingen en ruim 95.500 prijswaarderingen.  

Deel 2 bevat alle latere uitgiften dus vanaf de Geallieerde bezetting 

vanaf medio 1945 tot en met de huidige BRD inclusief de DDR en de 

uitgaven voor Berlijn. Uiteraard vinden we ook de vele lokale en privé uitgaven van vlak na de 

beëindiging van de 2e wereldoorlog hierin terug evenals de zegels van 

Saarland en de diverse bezette zones. De vele door DDR uitgegeven 

dienstzegels en labels ontbreken niet. Dit deel bevat 9.700 afbeeldingen 

en 114.000 prijswaarderingen. Vooral bij de uitgaven van de Russische 

bezettingszone zoals de verschillende watermerken vinden we nieuwe 

toevoegingen. Ook de nieuw gevonden watermerk variant bij het 

"Notopfer Berlin" zegel is opgenomen. Bij de zegels van de BRD vinden 

we nieuw gevonden plaatfouten en type variaties. Vooral bij de 

naoorlogse zegels zijn de prijswaarderingen behoorlijk opgelopen. 

Uiteraard zijn deze catalogi volgens het bekende Michel principe 

opgezet waarbij over het algemeen het bekende systeem van twee 

prijsnoteringen voor zegels + een voor het zegel op brief gehanteerd 

wordt. Bij vooral de uitgaven van de DDR vinden we nog een derde 

waardering voor zegels die filatelistisch ontwaard zijn, denk o.a. aan de 

voorafstempelingen etc. 

 Een speciale catalogus zou die titel niet kunnen dragen zonder ook 

speciaal te zijn. In deze twee delen vinden we vele honderden extra 

afbeeldingen waarmee verschillende typen, watermerken, papiersoorten, afwijkingen en varianten 

gemakkelijker te onderscheiden zijn. Daar waar nodig vind u een gedegen en heldere uitleg om deze 

extra zaken voor de verzamelaar te verduidelijken. Uiteraard ontbreken de tabellen met tarieven voor de 

diverse gebieden en een steekwoordenlijst niet. Veel prijswaarderingen zijn weer, vooral naar boven 

gericht, bijgesteld en voldoen weer aan het huidige marktniveau. 

Beide delen zijn ook in de online bibliotheek te vinden. Kijk hiervoor op www.michel.de . 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 1216 + 1440 - Illustraties: Kleur - 

Verlijmd, softcover 22,5 x 15 cm. - ISBN: 978-3-95402-238-0/-239-7 - Uitgever: Schwaneberger Verlag 

GMBH - Prijs: per deel € 89,90  Excl. verzendkosten. De online delen kostten € 69,00. - Informatie // 

Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Industriestrasse 1, DE 82110 - Germering, Duitsland 

/ Elke gerenommeerde postzegelhandel - E-mail: europa1@michel.de  - Web-site: www.michel.de 

(Henk P. Burgman (AIJP)) 

 

 

 

http://www.michel.de/
mailto:europa1@michel.de
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Evenementenlijst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Blauwe Mauritius: 
 

Heeft u (nog) niet in uw verzameling ?  Deze ‘postzegel der 

postzegels’?  Nu kunt u gemakkelijk een exemplaar aanschaffen. En 

de prijs valt ook nog heel erg mee. Richard Borek biedt de ‘Two 

Pence’ aan voor slechts  € 9,95. Maar dan is hij wel gemaakt van 

zilver (zilvergehalte 999/1000 !!) Gedrukt in reliëf ! in hoogste 

kwaliteit (PP) (Polierte Platte) en hij wordt geleverd in een 

transparante verpakking en met echtheidscertificaat. 

Dus, wie houdt u nog tegen……… 

 

Post Office Mauritius of kortweg Post Office is de eerste 

postzegelemissie van het eiland Mauritius, destijds een Britse kolonie, uitgegeven op 12 september 

1847. De emissie met de beeldenaar van koningin Victoria bestond uit twee postzegels: 1 penny in de 

kleur oranje-rood en 2 pence in de kleur blauw. Deze zegels zijn ook bekend als de Rode Mauritius en 

de Blauwe Mauritius.  

Onder niet-filatelisten zijn dit de bekendste postzegels, met de Blauwe Mauritius aan top, al zijn het niet 

de zeldzaamste of duurste postzegels die er bestaan. Van de Blauwe Mauritius 

zijn wereldwijd 8 gebruikte en 4 ongebruikte zegels bekend; van de Rode 

Mauritius zijn er nog 12 gebruikte en 2 ongebruikte zegels. Hiervan zitten vier 

zegels op twee brieven: de Bordeaux-brief met een rode en een blauwe zegel 

en de Bombay-brief met twee rode zegels.  

Reeds in 1848 verscheen een tweede emissie met de tekst "Post Paid" in plaats 

van "Post Office". Verzamelaars beschouwden de eerste emissie (ten onrechte) 

als drukfout en om die reden waren de zegels erg gewild.  

De vier ongebruikte exemplaren van de Blauwe Mauritius bevinden zich in de 

volgende collecties:  

de privécollectie van koningin Elizabeth II; 

het Museum voor Communicatie in Den Haag - dit museum verwierf de Blauwe Mauritius in 1994; 

het postmuseum in Londen; 

het Blue Penny museum in Port Louis, de hoofdstad van Mauritius - hier bevindt zich ook een Rode 

Mauritius ongebruikt. 

 

 

August Wilhelm von Schlegel 
 

August Wilhelm (von) Schlegel (1767 — 1845) was een Duitse  filoloog en literatuurcriticus uit de 

Romantiek en vertaler. August Wilhelm Schlegel was de oudere broer van Friedrich Schlegel. De 

gebroeders Schlegel stonden aan de wieg van een romantische beweging, die niet enkel op literair, maar 

ook op historisch-taalkundig gebied vruchtbaar is geweest. De gebroeders Schlegel ontwikkelden een 

nieuwe vorm van recenseren, in hun zoektocht naar karakteristieken. De hele vroeg-romantische 

beweging was een reactie op de nuchtere, sobere Verlichting, die als gevoelloos ervaren werd. 

Wilt u dat uw evenement wordt opgenomen in de evenementenlijst? 
Voor het inzenden kunt u het beste uw mededelingen in ‘platte’ tekst in Word 
inzenden, of als tekst in uw e-mailbericht, zodat wij de tekst kunnen kopiëren en 

waardoor er geen fouten kunnen worden gemaakt bij het overnemen van uw tekst. 
Inzenden aan redactienieuwsbrief@knbf.nl 

Vergeet u vooral ook niet te vermelden waar, wanneer en hoe laat en neem s.v.p. 
een informatie (e-mail) adres en/of een telefoonnummer op in uw bericht. 

De evenementenlijst is niet bedoeld voor uw ledenbijeenkomsten, maar vooral voor 
beurzen en andere evenementen die ook door buitenstaanders bezocht kunnen 

worden. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_postzegelemissie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_postzegelemissie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauritius_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonie_(staatkundig)
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1847
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victoria_van_het_Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postzegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Penny_(munt)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filatelie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bordeaux_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombay
https://nl.wikipedia.org/wiki/1848
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drukfout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_van_het_Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_voor_Communicatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Port_Louis_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/1767
https://nl.wikipedia.org/wiki/1845
https://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuurcriticus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(stroming)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vertaler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schlegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Verlichting
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modry_mauritius.jpg
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Hoewel zijn eigen poëtische werken – sonnetten, balladen en drama's – geen blijvend succes konden 

behalen, heeft Schlegel als literair criticus, filoloog en vertaler heeft grote invloed gehad. Hij werkte aan 

Schiller's "De Horen" (Griekse godinnen van de seizoenen)  en 

publiceerde in Jena samen met zijn broer Frederick het  tijdschrift 

"Athenaeum", dat de vroege romantiek van 1798 tot 1800 bekend maakte. Vanaf 1818, introduceerde 

hij de Indologie (Indiakunde – wetenschappelijke studie naar culturen en talen in India)  die hij mede 

stichtte als eerste vertegenwoordiger van de wetenschap aan de nieuw opgerichte Universiteit van Bonn. 

Schlegel was een uitstekende vertaler. Hij vertaalde poëzie uit het Engels, Italiaans, Spaans en 

Portugees. Zijn ingenieuze vertaling van Shakespeares drama's, waarmee hij een belangrijke rol speelde 

in de roem van de dichter in Duitsland, is tot op de dag van vandaag onovertroffen. 

Ter gelegenheid van zijn 250e geboortedag werd op 7 september 2017 – als erkenning van zijn betekenis 

als belangrijkste vertegenwoordiger van de Duits romantiek – een postzegel met een waarde van € 0,85 

uitgegeven in velletjes van tien stuks.  

Ontwerp: Birgit Hogrefe, Hamburg; druk: Bundesdruckerei GmbH, Berlin  

(Willem-Alexander Arnhemer – 180715) 

 

 

Huisdieren: 
 

Er wordt veel geknuffeld met een hond of kat, maar wist u dat huisdieren zowel de bloeddruk 

als uw pols/hartslagritme kunnen verlagen? 
Uit een studie blijkt ook dat honden en katten net als  mensen verschillende persoonlijkheidskenmerken 

hebben. Bent u onder degenen die hebben gedacht dat mensen die kiezen voor hond als huisdier, zijn 

verschillend zijn van diegenen die kiezen voor een kat? 

Dan heeft u volkomen gelijk volgens onderzoekers van de 

Universiteit van Californië. 

In een grote studie werden meer dan duizend honden- of 

kattenbezitters gevraagd hoe ze hun eigen persoonlijkheid 

zouden karakteriseren, en wat voor emotionele band ze 

hebben met hun huisdieren. De resultaten toonden aan dat 

eigenaren van katten creatiever en avontuurlijker zijn,  

 

 

 

maar ook angstiger en bezorgder. Hondenbezitters aan 

de andere kant zijn meer extravert en zelfverzekerd, 

maar niet zo risicobereid. De onderzoekers hadden ook 

een theorie dat neurotische huisdieren-eigenaren zich 

meer bewust zijn van de behoeften van de dieren. 

U kunt  er van uitgaan dat in Noorwegen er een of meer 

huisdieren zijn  in ongeveer 800.000 huizen. Uit 

onderzoek blijkt dat dieren de mens positief kunnen beïnvloeden. Onze harige viervoetige vrienden 

zorgen voor verlaging van zowel de bloeddruk als de hartslag van  ons mensen als we met hen 

samenleven. 
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En er worden steeds vaker met zogenaamde therapiehonden ingezet, honden die worden gebruikt voor 

therapeutische bezoeken en ontmoetingen met  mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ook bij  

bewoners van verpleeghuizen, gevangenissen en psychiatrische instellingen, allemaal met het doel om 

hun levenskwaliteit te verbeteren. 

Uitgebreide studies in de kinderpsychologie tonen aan dat kinderen met huisdieren een beter gevoel van 

zelfvertrouwen hebben – en zich gemakkelijker aanpassen aan klasgenoten. Bovendien zijn ze beter in 

het interpreteren van lichaamstaal, zowel bij honden maar ook bij vrienden. 

Het lijkt er op dat veel mensen gelukkig zijn in het delen van hun bestaan met hun dieren. Men zou zich 

kunnen afvragen of het niet alleen de gezondste mensen toevallig ook kiezen om dieren te hebben, maar 

grotere studies tonen wel aan dat eigenaren van huisdieren  een betere gezondheid hebben, zelfs wanneer 

rekening wordt gehouden met andere fysieke en sociale factoren. 

Op 5 oktober 2019 – Werelddierendag – gaf de Noorse Post twee zegels (binnenland-tarief) uit. 

Ontwerp: Cecilie Sørgård  - Druk:  Offsetdruk Joh. Enschedé Security Print, Nederland 

 

 

 

Collect: 

 
 

 

 

  

      (klikken:  Ctr / klik) 

Collect 101 is uit!  
Nieuwsgierig naar alle 

postzegeluitgiften de komende 

maanden? Lees dan nu Collect 101  

Naar Collect   ›  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://click.edm.postnl.nl/?qs=33b78ad2b5f8136c19b1bb308122df670f9aef6e3bd543b59c700e8d2e6ed9af4addb522e22ef540f1d629d05f2b0d4ca8ccf73adc4eed68
https://click.edm.postnl.nl/?qs=aceedf45b633ee48beae39ffbb636b37bea47b75116ea895d4d1da59c3a32ee1b6bb1280bfa3abfa7a4b95a3e194bbd27c6469458fbfb104
https://click.edm.postnl.nl/?qs=33b78ad2b5f8136c19b1bb308122df670f9aef6e3bd543b59c700e8d2e6ed9af4addb522e22ef540f1d629d05f2b0d4ca8ccf73adc4eed68
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vastberadenheid, de stad van de koningen had verdiend goed van het vaderland. Net als zij, zal twintig 

gewonden steden worden ingericht in de naoorlogse periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij stellen de ruimte van de KNBF Nieuwsbrief  graag beschikbaar 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. 

 

 

 

Helaas , wij ontvingen deze maand geen reacties….. 

 

 

 

Mocht u willen reageren, commentaar leveren, zelf een stukje inzenden, een vraag stellen?  

                               Redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 

 

Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan s.v.p. een berichtje aan 

redactienieuwsbrief@knbf.nl 

 

Wilt u zich aanmelden voor de (gratis) KNBF Nieuwsbrief:  

1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op de 

KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de 

Nieuwsbrief wilt ontvangen.  

2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u 

ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u door aan te 

klikken uw abonnement kunt activeren.  

Mocht dat allemaal niet lukken: stuurt u dan eenvoudig een 

mailberichtje naar redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 

 

 

 

uw reacties 
 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:Redactienieuwsbrief@knbf.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1339540985

