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

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

postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, 

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

www.knbf.nl  
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Bondsbureau  
 

Vanaf januari is het Bondsbureau geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 

9.30 uur tot 16.00 uur.  

 

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). 

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

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

Daarnaast is een aantal lezingen op CD beschikbaar.  

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

projectiescherm (of een witte muur). 

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

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

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

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

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

poststukken en het laten vervaardigen en beschikbaar stellen van (gelegenheids-)stempels. 

De afgelopen maanden hebben weer aan aantal speciale stempels het levenslicht 

gezien.  

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

Hier zijn geen kosten aan verbonden.   

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

Sluit een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop in voor de terugzending. 

 

KNBF Bibliotheek|: 

Met enige regelmaat ontvangt de bibliotheek schenkingen en nalatenschappen. die in dank worden 

aangenomen. Naast waardevolle aanvullingen voor de bibliotheek zitten hier ook exemplaren tussen, 

die reeds in de bibliotheek aanwezig zijn. Deze doubletten bevatten een schat aan filatelistische 

informatie en worden voor een fancy prijs ter verkoop aangeboden.   

Bij de bibliotheek kunt u (via  bibliotheek@knbf.nl) een actuele lijst opvragen met doubletten waarvoor 

geldt: OP = OP. Deze lijst wordt ieder kwartaal bijgewerkt. 

 

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: 

• Alexandria postal history until 1918 delen I & II. Auteur Ronny van Pellecom 800 pag. 

• Studie der Telegraafstempel, de achthoekige stempels van België.150 pag. 

Uit schenking verkregen: 

• Express bestellingen België tot 1914. 2 delen. Voordracht Erwin Van Tendeloo januari 2023.  

 

Door een aantal grote schenkingen vele nieuwe titels. Zie hiervoor de catalogus op de site.  

KNBF.nl - > DIENSTEN - > BIBLIOTHEEK  - > CATALOGUS. Europa bijgewerkt tot en met 

Zwitserland. 

 

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. 

 

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 

 

 
Nieuwsbrief een keer niet ontvangen ??: 
 

Van enkele van onze lezers vernemen wij dat de Nieuwsbrief niet altijd goed binnenkomt. In verband 

met de bescherming van uw privacy wordt 

de Nieuwsbrief verzonden via de ‘BCC’. 

Deze afkorting staat voor ‘blind carbon 

copy’, hetgeen inhoudt dat de 

mailadressen van de ontvangers niet voor 

anderen  zichtbaar zijn. Er zijn echter 

mailprogramma’s die dit soort van 

mailberichten beoordelen als ‘spam’ en ze 

daarom of in uw ‘spam box’ plaatsen of helemaal verwijderen.  Daarom is het goed uw spamberichten 

te controleren op berichten.  

Soms helpt het door in uw mailprogramma bij  ‘ongewenste mail’ aan te geven dat u mails van ‘deze 

afzender’ altijd wilt ontvangen. Ook kunt u ons adres opnemen in uw lijst van ‘contactpersonen’.  

 

 

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

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

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

 

mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
http://www.knbf.nl/nieuws/nieuwsbrief
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Filatelistische aandacht voor: Nikola Tesla (3) 
 
Nikola Tesla imponeerde bezoekers van de wereldtentoonstelling in Chicago in 1893 met demonstraties 

van de ongekende mogelijkheden van elektrisch licht. Thans kunnen we constateren dat de jaren tot het 

jaar 1894 de meest succesvolle jaren voor Tesla waren op het gebied van inkomen en aanzien in de 

wereld van elektriciteit. In zijn leven vol spanning en elektriciteit voerde hij in zijn laboratorium 

experimenten uit, waarbij statische elektriciteit voor spectaculaire visuele effecten zorgde. Met de vele 

op uitstekende wijze ontworpen postzegels met afbeeldingen van de uitvindingen, ontdekkingen en 

resultaten van experimenten door Nikola Tesla hebben postzegelverzamelaars een fascinerend overzicht 

van zijn veelal unieke avonturen en kunde. Het zijn daarbij vooral de op commerciële basis uitgegeven 

blokken en zegels, die een prachtig en leerzaam overzicht geven van zijn genialiteit. Hij maakte zich 

wel erg druk om het verlenen van een Nobelprijs aan Guglielmo Marconi (1874-1937) in 1909 en 

betwistte de geldigheid van Einsteins werk. Bekend is dat Marconi voor het opbouwen en demonstreren 

van zijn eerste draadloze trans-Atlantische radiocontact gebruik maakte van eerder gepubliceerde 

uitvindingen van Nikola Tesla. Op zijn 75e verjaardag werd Tesla in 1931 (ook het overlijdensjaar van 

Edison) extra in het zonnetje gezet door een foto van hem op de omslag van het tijdschrift Time en door 

de vele positieve bijdragen. Ook op meerdere bankbiljetten en munten is Nikola Tesla afgebeeld. (Wordt 

vervolgd). 

Jan M. Broeders -  221216 - nieuwsbrief Optische Fenomenen, www.optischefenomenen.nl  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Boekbespreking: 
 
Titel: Michel Mittelmeerländer 2022/2023 

 

Dit is het 9e deel van de 16-delige reeks Europa catalogi waarin, in alfabetische volgorde, de volgende 

landen worden behandeld; Gibraltar, Malta, Turkije, Turks-Cyprus en Cyprus (Zypern). Behalve dat alle 

nieuwe uitgaven tot begin dit jaar zijn opgenomen zijn er weer een flink aantal nieuwe kleuren 

illustraties toegevoegd. 

http://www.optischefenomenen.nl/
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Alle prijzen zijn onder de loep genomen en waar nodig aangepast aan de huidige markt. Opvallend is 

dat bij Gibraltar het blokje met de Crypto zegels zo duur geworden is. Bij Malta en bij Turks-Cyprus 

zijn diverse thematische zegels ook behoorlijk in prijs gestegen, terwijl 

diverse gebruikte Turkse zegels juist in prijs zijn gedaald. Verder is 

alles weer een doorgevlooid en zijn er hier en daar redactioneel wat 

aanpassingen doorgevoerd. Niet veel opzienbarend nieuws dus. Wat 

mij wel opviel was dat bij de inleiding, de filatelistische a tot z, de 

afbeldingen nog in zwart wit zijn uitgevoerd. Bij de Michel Duitsland 

zijn deze voor het eerst in kleur afgedrukt. Had hier wat mij betreft ook 

gemogen. 

  Met 672 goed gevulde bladzijden en met ruim 8300 kleuren illustraties 

en 33.400 vermelde prijs noteringen is het weer een degelijke catalogus 

geworden waar de verzamelaar best mee uit de voeten kan. 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 

672 - Illustraties: Kleur - "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. - 

ISBN: 978-3-95402-389-9 - Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 

- Prijs: € 59,= Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: 

Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde 

postzegelhandel. - E-mail: redaction@michel.de  - Web-site: www.briefmarken.de/michelshop/en  

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Dominic Thiem: 

(Hoe langer hoe…..) 

Dominic Thiem (Wiener Neustadt, 3 september 1993) is een Oostenrijks tennisspeler. Thiem geldt als 

een specialist op gravel. Van zijn 27 finales op ATP-toernooien waren er liefst 17 op gravel. In totaal 

won hij in zijn loopbaan tot nu toe 17 titels, waarvan 10 op het gemalen baksteen (gravel). Tevens heeft 

hij twee challengers in het enkelspel op zijn naam staan. Zijn hoogste positie op de wereldranglijst is de 

3e  plaats. 

Zowel in 2016 als in 2017 behaalde hij op Roland Garros de halve 

finale, maar werd hij uitgeschakeld door Novak Djokovic, 

respectievelijk Rafael Nadal (beiden de latere winnaars van dat jaar). 

Zowel in 2017 als in 2018 was hij de enige speler die Nadal wist te 

verslaan op gravel. In 2018 deed hij dat in de kwartfinales van 

het ATP-toernooi van Madrid, om vervolgens net als het jaar ervoor 

de eindstrijd te halen. Beide finales gingen verloren. Op het ATP-

toernooi van Indian Wells 2019 behaalde hij met de hoofdprijs zijn 

eerste titel op een masterstoernooi. In de eindstrijd versloeg hij de 

Zwitser Roger Federer. Enkele weken later won hij ten koste van de 

Rus Daniil Medvedev ook het ATP-

toernooi van Barcelona 2019. In 2019 was Thiem ook erg succesvol in 

eigen land. Hij won zowel het ATP-toernooi van Kitzbühel 2019 als 

het ATP-toernooi van Wenen 2019. De eindstrijd van de ATP Finals 

2019 tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás ging in drie close sets verloren. 

Een jaar later ging de finale van de ATP Finals 2020 tegen de Rus Daniil 

Medvedev eveneens nipt verloren. 

In 2018 bereikte hij voor het eerst in zijn loopbaan een finale op een 

grandslamtoernooi. Op Roland Garros verloor hij in 2018 en in 2019 de 

eindstrijd van Nadal. In 2020 bereikte hij voor de eerste maal de finale van 

de Australian Open, maar verloor ook deze finale, ditmaal van Djokovic. Daarna was het op de US Open 

2020 in zijn vierde finale wel raak. In de eindstrijd was hij de Duitse generatiegenoot Alexander 

Zverev in vijf sets de baas. Thiem is een van de vijf spelers die 5 wedstrijden of meer tegen Roger 

Federer heeft gespeeld en een positieve balans tegen de Zwitser heeft: 4 gewonnen en 2 verloren. 

mailto:redaction@michel.de
http://www.briefmarken.de/michelshop/en
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiener_Neustadt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tennis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gravel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Garros_(tennistoernooi)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Novak_Djokovic
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nadal
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP-toernooi_van_Madrid
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP-toernooi_van_Indian_Wells_2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP-toernooi_van_Indian_Wells_2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roger_Federer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniil_Medvedev
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP-toernooi_van_Barcelona_2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP-toernooi_van_Barcelona_2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP-toernooi_van_Kitzb%C3%BChel_2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP-toernooi_van_Wenen_2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP_Finals_2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP_Finals_2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9fanos_Tsitsip%C3%A1s
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP_Finals_2020
https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniil_Medvedev
https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniil_Medvedev
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Garros_2018_(mannen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australian_Open_2020_(mannen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/US_Open_2020_(tennis,_mannen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/US_Open_2020_(tennis,_mannen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Zverev_(1997)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Zverev_(1997)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roger_Federer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roger_Federer
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De Oostenrijkse postadministratie heeft ons verzamelaars vaak verwend met uitzonderlijke postzegels. 

U weet het: geborduurde, gedrukt op hout, in uitzonderlijke vormen,  op 25 oktober 2021 werd opnieuw 

een unieke postzegel toegevoegd . De nieuwe zegel met een nominale waarde van € 7,00, " Tennisser: 

Dominic Thiem " is weer een bijzonder soort collectors item! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De postzegel werd opgedragen aan de beroemdste tennisser van Oostenrijk "Dominic Thiem". Passend 

bij de sport is deze zegel gemaakt van het materiaal van een tennisbal. Op de zegel van geel 

tennisbalvilt staat een portret van Dominic Thiem en zijn handtekening. 

Informatie: Het portret, de tekst en de witte lijnen zijn gezeefdrukt op een thermische sublimatiefolie. De 

folies werden vervolgens met een carrousel-laminator op het vilt aangebracht. Als laatste stap werd het 

vilt gelamineerd op een gekerfde kleeffilm. Het uiteindelijke formaat van de postzegel werd gesneden 

met een digitale snijder.                         

(Frans Haverschmidt – 211129) 

 

Zuzana Čaputová 

 
Ook in de één-en-twintigste eeuw zijn er in Europa (en wereldwijd)  niet veel landen met een 

vrouwelijke president. Als staatshoofd kennen we als vrouwelijke presidenten Hilda Heine 

(Marshalleilanden); Tsai Ing-wen (Taiwan);  Halimah Yacob (Singapore); Paula-Mae Weekes 

((Trinidad en Tobago); Sahle-Work Zewde (Ethiopië); Salome Zoerabisjvili (Georgië); Jeranine Áñez 

(Bolivië); Katerina Sekallaropoulou (Griekenland) en Maia Sandu 

(Moldavië). En… Zuzana Čaputová  van Slowakije.  Acht, 

wereldwijd, en misschien kennen we er nog een paar niet, maar veel 

meer als tien zullen het niet zijn. 

Zuzana Čaputová (1973) is een Slowaaks politica en advocate. Sinds 

2019 is zij de president van Slowakije. Čaputová is stichtend lid en 

vicevoorzitter van de in 2017 opgerichte politieke partij Progresívne 

Slovensko. 

Zuzana Čaputová is geboren in een arbeidersfamilie in Bratislava. Ze 

is opgegroeid in een dorp daar in de buurt, Pezinok. In de eerste twee 

decennia van haar leven heette het land nog Tsjecho-Slowakije. Ze heeft gestudeerd aan de Comenius 

Universiteit faculteit voor rechten in Bratislava. Ze studeerde af in 1996. Na het afronden van haar 

opleiding werkte ze bij de lokale overheid van Pezinok, eerst als assistent op de juridische afdeling en 

later als plaatsvervanger van de burgemeester. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1973
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slowakije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politicus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Advocaat_(beroep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_presidenten_van_Slowakije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressief_Slowakije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressief_Slowakije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comeniusuniversiteit_Bratislava
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comeniusuniversiteit_Bratislava
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Čaputová had haar eigen advocatenkantoor en is auteur en co-auteur van verschillende publicaties. Ze 

is fellow van de Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), een netwerk van milieuadvocaten 

en juristen. 

In maart 2018 stelde Čaputová zich kandidaat voor de Slowaakse presidentsverkiezingen van 2019, 

waarvan zij op 16 maart 2019 de eerste ronde won. Čaputová gaf aan dat ze zich na de moord op de 

onderzoeksjournalist Ján Kuciak genoodzaakt voelde om zich kandidaat te stellen voor het 

presidentschap. Op 30 maart 2019 werd ze verkozen tot de eerste vrouwelijke president van het land. 

Ook werd ze toen de jongste president in de geschiedenis van Slowakije. Een van haar grootste 

aandachtspunten is de klimaatverandering. Ze beëindigde subsidies voor steenkool en andere fossiele 

brandstoffen en beloofde om tegen 2023 mijnbouw en elektriciteitscentrales geleidelijk af te schaffen. 

Ze vindt dat illegale ontbossing voorkomen moet worden en wil daarom 5% van het meest ecologisch 

waardevolle bosgebied strikt beschermen. Een van haar uitspraken is dat "gerechtigheid in Slowakije 

niet altijd voor iedereen gelijk is". Ze is voornemens veranderingen aan te brengen in het politie- en 

gerechtelijk apparaat van Slowakije. Haar streven is dat de politie om een onafhankelijke instelling 

zonder politieke invloed wordt. Haar inspanningen voor meer democratie werden in 2019 bekroond met 

de ‘European Prize for Political Culture’. 

De postzegel  (tarief 2 – tot 50 gram)  met de afbeelding van Zuzana Čaputová werd uitgegeven op 15 

juni 2019.             

(Anna C. van der Maade – 190608)  

 

 
EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (91) 
 
Wetenswaardigheden van A tot Z (3). 

De  derde aflevering van meer of minder bekende zaken die de verzamelaar kan tegenkomen op zijn 

ontdekkingsreizen in de wereld van de filatelie, in alfabetische volgorde. Dit is het tweede verhaaltje 

onder de letter B. 

 

Bestellerstempel. 

Omstreeks 1855, beginnend in enkele grote steden, begonnen de toenmalige Nederlandse Posterijen 

poststukken te voorzien van een zogenaamd bestellerstempel. Dit was (de afdruk van) een klein 

handstempeltje met een letter en een getal in een kadertje. De letter A gaf aan dat het de eerste bestelling 

van de betreffende dag betrof, de letter B was de tweede enz. In grote steden zijn ooit maximaal acht 

bestellingen per dag verricht, zodat het rijtje niet verder gaat dan de letter H. Het getal achter de letter 

was het nummer van de postbode. Er waren vier modellen van het kadertje: rechthoek, rechthoek met 

afgeronde hoeken, ovaal  en rechthoek met “ingedeukte” randen. 

We laten hier drie briefkaarten zien die zowel een bestellerstempel hebben als een aankomststempel. De 

kaart met A. 3  (eerste bestelling) is tussen 6 en 7 uur ’s morgens (met de eerste trein op het station 

Grouw-Irnsum) aangekomen. (Fig. 91-1) De kaart met D. 2 (vierde bestelling) betreft een stuk dat tussen 

4 en 5 uur ’s middags is binnengekomen (Fig. 91-2) en de kaart met E. 1 (vijfde bestelling) is tussen 8 

en 9 uur ’s avonds afgestempeld (en daarna dus nog bezorgd). (Fig. 91-3) Het betreft alle drie kaarten 

aan hetzelfde adres (van de grootvader van schrijver dezes) in een Fries dorp met (afgaande op 

personeelsfoto’s uit die tijd) waarschijnlijk vier postbodes. Merk op dat er in het vertrekstempel van 

Enschede iets is misgegaan met het aanbrengen van de uurkarakters: die staan gespiegeld! Een ander 

opmerkelijk feit is de snelheid van de PTT in 1910: ’s morgens vroeg gepost in Enschede, dezelfde dag 

nog bezorgd. 

De post uit Rauwerd liep hoogstwaarschijnlijk via Irnsum en stukken voor Grouw werden door de 

postbode van Irnsum op het perron overhandigd aan de postbode uit Grouw, die met een handkar 

aanwezig was*). De tekst op de laatste kaart wijst er op dat de schrijver er van uitging dat  de kaart nog 

diezelfde dag zou worden bezorgd en dat een eventueel tegenbericht van ‘vriend Sjoerd’ hem de 

volgende morgen tijdig zou bereiken. Een dergelijke snelheid zou kunnen via de hierboven beschreven 

route. 

In feite was het bestellerstempel een controlemiddel (op de poststukken én op de besteller), maar in 

1930 werd het afgeschaft als achterhaald en te arbeidsintensief. In de laatste jaren van het gebruik werd 

in grotere plaatsen soms een variatie van dit stempel, maar nu met een tijdsaanduiding, aangebracht op 

de stukken die naar een postbus gingen, ook weer als een controlemiddel (tegen klagende klanten).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slowaakse_presidentsverkiezingen_2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_J%C3%A1n_Kuciak
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N.B. De plaatsnamen zijn inmiddels Friestalig geworden: Grou, Jirnsum en Raerd. 

 
*) Als scholier heb ik begin jaren ’50 de aanwezigheid van post(hand)karren op het station nog kunnen waarnemen, maar 
de post uit Irnsum kwam in mijn herinnering toen met de fiets en dat was gezien de grote afstand tussen station en dorp 
niet zo vreemd. 

(Sjoerd Bangma) 

 

 

 

 

 

Fig. 91-1 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 91-2 
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Fig. 91-2 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers: 

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers. Bij de verenigingen is het zo dat zonder vrijwilligers niet 

veel meer zou functioneren. En bij de KNBF – de Bond – is het ook zo dat zonder vrijwilligers er 

weinig zou terechtkomen van alle activiteiten die in de loop van een jaar plaats vinden. Daarom is het 

nodig, nu aan het begin van een nieuw jaar stil te staan bij al die mensen die hun vrije tijd en meer 

opofferen. Alle bestuursleden, de vrijwilligers voor de rondzendingen, voor de bibliotheek, voor de 

verlotingen, voor het audio-visuele centrum, kortom iedereen die helpt bij het organiseren van alle 

activiteiten  en al die mensen die (regelmatig) artikelen inzenden voor deze Nieuwsbrief,  danken we  

voor hun inzet. Zonder u zou het verenigingsleven (en deze Nieuwsbrief) niet kunnen voortbestaan. 

Hartelijk dank !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekbespreking:  
 
Titel: Michel – Kuriose Briefmarken – Ganze Welt 

 

Al sinds 1840 bestaan er postzegels. De basis verschijningsvorm van een postzegel was eigenlijk altijd 

rechthoekig. Zegels zijn gedrukt met drukinkt op papier en voorzien van gom op de achterzijde en 

meestal voorzien van een vorm van perforatie aan alle vier de zijden. Deze basis vormen zijn, vooral in 

de laatste decennia, losgelaten met soms verrassende, vreemde en soms zelfs vermakelijke gevolgen. 

De Michel redactie had in 2020 gemeend een overzicht van deze "afwijkende" uitgiften te maken en 
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samen te vatten in één “thematisch” deel. Nu na twee jaar hebben ze gemeend een tweede uitgave te 

publiceren. Veel nieuws is er niet te melden. De nieuwste “curieuze” zegels zijn toegevoegd en door 

een iets andere “lay-out” hebben ze het aantal bladzijden op 480 kunnen houden. Dat is het wel zo een 

beetje. Zo vinden we hier allerlei verschillende vormen van postzegels. Rond; de eerste ronde zegels 

dateren al van 1852 en we kennen allemaal de postzegels van Bhutan in de vorm van munten en zelfs 

van grammofoonplaten. We kennen hartvormige, ruitvormige en driehoekige zegels en die in de vorm 

van landsgrenzen tot aan de meest bizarre kunstmatige vormen zoals "onze" Boekenweek zegel uit 2010 

en de jeugdfilatelie zegels uit 2014, ook Finland heeft veel zegels in de vreemdste vormen gegoten. Het 

materiaal waar de postzegel van gemaakt wordt is niet langer standaard 

van papier. Vele kunststoffen zijn gebruikt maar ook zegels van glas, 

leer, wol, textiel, goud, zilver en andere folies, vis huid (Færøer) en 

toiletpapier (Oostenrijk) hebben de laatste jaren het levenslicht mogen 

aanschouwen. Afwijkende drukprocedés worden ook opgenomen, zoals 

digitaal printen, laserprinten, hoogdruk en zeefdruk en zegels met 

hologrammen en Brailleschrift. Verder werden er soms de vreemdste 

stoffen aan de drukinkt toegevoegd zoals zand, vulkaanstof (IJsland), 

bloemenzaadjes (NL), en gebruikte men inkten waarbij de kleur 

veranderd onder invloed van licht of temperatuur. Ook geur en 

smaakstoffen zijn gebruikt om zegels iets extra's mee te geven. De 

gebruikte "plakmiddelen" zijn in de loop der tijd eveneens veranderd, 

denk aan de verschillende soorten gom die werden, en worden, gebruikt 

voor, onder andere, de zelfplakkende of zelfklevende postzegels. Ook 

gom soorten met toegevoegde smaakjes zijn gebruikt. 

Zo zijn er nog wel meer aparte verschijningsvormen te bedenken, zoals 

een stadspostzegel van Tbilisi uit 1857 waarbij geen inkt is gebruikt 

maar dat alleen een ingedrukte (embosed) afbeelding draagt. 

Het geheel is in de bekende Michel huisstijl weergegeven dus dat zit wel goed. Ik had echter wel 

verwacht dat er bij de omschrijving vermeld zou worden om welke reden een zegel opgenomen is in 

deze catalogus. Dit vind ik een gemiste kans. Dat blijft nu dus een duistere zaak. Het geheel sluit af met 

een alfabetisch overzicht van de landen waarvan zegels zijn opgenomen. Ik weet niet of er verzamelaars 

zijn die dit soort "afwijkende" postzegels als thema verzamelen. Indien dat het geval is hebben zij nu 

een “vernieuwde” catalogus ter beschikking waarmee zij met dit verzamelgebied uit de voeten kunnen, 

want in deze 480 bladzijden met 5000 afbeeldingen en 39.000 prijsnoteringen, kunt u de meest vreemde 

postzegels tegenkomen. Als u denkt “dit komt mij bekend voor” dan heeft u gelijk. Dit is, op een paar 

aanpassingen na, dezelfde tekst als bij de bespreking van de eerste uitgave. Er is gewoonweg niet veel 

meer/nieuws over deze catalogus te melden. Oh ja, een positief dingetje. De prijs is hetzelfde gebleven!! 

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 480 

Illustraties: Kleur - "Verlijmd", softcover 22,5 x 15 cm. - ISBN: 978-3-95402-409-4 - Uitgever: 

Schwaneberger Verlag GMBH - Prijs: € 69,90 Excl. verzendkosten en als e-book € 39,00. - Informatie// 

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

elke gerenommeerde postzegelhandel. - E-mail: redaction@michel.de  - Web-site: 

www.briefmarken.de/michelshop/en  

 

 

Vrouw Holle:  
 

“Vrouw Holle” is een sprookje dat voorkomt in verschillende Europese folklore-tradities. Het verhaal 

gaat over een vrouw die bekend staat als Vrouw Holle of Moeder Holle en die bekend staat om haar 

vermogen om te breien of te spinnen. In sommige versies van het verhaal is ze ook geassocieerd met 

winterweer of sneeuw. 

In het sprookje wordt Vrouw Holle vaak afgebeeld als een oude vrouw die in een hut woont die op een 

wolk is gebouwd. Sommige versies van het verhaal vertellen hoe een jonge vrouw naar de hut van 

Vrouw Holle gaat en haar helpt met het breien of spinnen van garen. Als beloning voor haar hulp krijgt 

de jonge vrouw gouden stoffen of andere rijkdommen. 

mailto:redaction@michel.de
http://www.briefmarken.de/michelshop/en
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In andere versies van het verhaal is Vrouw Holle een heks of een fee die magische krachten heeft. Ze 

kan bijvoorbeeld 

sneeuw laten vallen 

of het weer 

beïnvloeden. Het 

sprookje wordt vaak 

verteld als een manier 

om kinderen te leren 

om dankbaar te zijn. 

en om te laten zien 

hoe beloningen 

kunnen komen als 

gevolg van hard 

werken en aardig zijn 

voor anderen. 

 

Het sprookje gaat als volgt: 

Sprookje Vrouw Holle: 

Een weduwe heeft twee dochters, de éne (Stiefdochter) is mooi en ijverig en de andere (haar eigen 

dochter) lui en lelijk. Ze houdt meer van de lelijke en laat de andere (stief) dochter al het werk doen. 

Het meisje zit elke dag bij een put te spinnen. Door het harde werken komt er bloed van haar handen 

aan de spoel. Als ze deze wil schoonmaken, omdat zij bang is dat ze zal worden bestraft, valt de spoel 

in de put. Ze duikt de spoel achterna en 

komt zo in een wonderland terecht. Er 

bloeien duizenden bloemen en er staat een 

oven vol met brood, dat roept om eruit 

gehaald te worden. 

Het meisje haalt alle broden uit de oven en 

komt dan bij een boom vol appels. Ze haalt 

de appels van de boom door deze te 

schudden en komt dan bij een klein huisje, 

waar een oude vrouw naar buiten kijkt. Het 

meisje wordt bang van de grote tanden, 

maar de oude vrouw roept haar en zegt dat 

ze het goed zal hebben als ze bij haar blijft. 

Ze moet wel het bed van de oude vrouw 

netjes opmaken en flink uitschudden, 

zodat het op aarde sneeuwt.  

Het meisje komt in dienst en doet tevreden 

haar werk, in ruil heeft zij ook een goed 

leven. Maar na een tijdje krijgt ze heimwee en ze vraagt of ze weer naar boven mag. De poort wordt 

voor haar geopend en als ze eronderdoor loopt, valt er een gouden regen omlaag. Vrouw Holle geeft 

haar nog de spoel terug en het meisje gaat naar huis. De haan begroet haar als gouden meisje en haar 

moeder en zuster ontvangen haar. 

Als de moeder hoort hoe haar dochter aan rijkdom is gekomen, wil 

ze dat haar andere dochter dit ook overkomt. Het meisje gaat bij de 

put spinnen en prikt zichzelf aan een doornhaag om bloed 

tevoorschijn te halen. Zij komt in de wonderwereld voor dezelfde 

beproevingen te staan, maar wil ze niet uitvoeren. Ze wordt niet 

bang van de grote tanden van Vrouw Holle, omdat ze hier al over 

heeft gehoord. Als hulpje van Vrouw Holle voert ze alleen de eerste 

dag iets uit omdat ze nog aan de beloning denkt, maar daar blijft het 

bij. Ze wordt na een tijdje ontslagen en gaat met Vrouw Holle naar 

de poort en daar wordt ze overgoten met pek. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterput
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnen_(textiel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spintol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heimwee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pek
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Vrouw Holle:  

Vrouw Holle, Holda of Hulda is een van vele bovennatuurlijke vrouwelijke wezens uit 

het volksgeloof die vanuit hun oorsprong met de onderwereld in contact staan. De aard van dit type 

wezens varieert van behulpzaam en vriendelijk tot bestraffend en hard.  

Holda wordt "De Witte Dame", maar ook "De Zwarte Grootmoeder" genoemd, dit heeft overeenkomsten 

met het sprookje over Vrouw Holle. Ze is een doodsgodin. Er 

zijn nog andere benamingen, zoals Vrou-Elde en Vrou-Elde, 

Frigga, Eastre, Fri, Fria, Fricka, Friga, Frige, Frigg, Gode, 

Ostara, Fri(a), Frig, Bertha, (Frau) Gode, (Frau) Wode, Frija, 

Holda, Huda, Huld(r)a, Nerthus, Frea, Eastre, Bertha, Brechta, 

Frau Venus, Harfer, Herke, Hold(e), Holl(e), Hulle of Frigga. 

Vrouw Holle maakt de sneeuw door haar kussen uit te kloppen, 

vergelijk dit met Frigg uit de Noordse mythologie: zij spint de 

wolken. Als het sneeuwt zeggen mensen in Hessen: Frau Holle 

schudt haar bed op. De germaniste Erika Timm gaat ervan uit 

dat Vrouw Holle een bijnaam was voor Frigg, die tijdens en na 

de kerstening als zelfstandige naam werd gebruikt (het was 

gevaarlijk namen van heidense godheden aan te roepen.  

Vrouw Holle wordt gezien als godin van leven en dood en de 

aarde, ze gaf haar naam aan de onderwereld. Zie 

ook Hel, Perchta, Cailleach en Nehalennia, zij worden allen in 

verband gebracht met Vrouw Holle. Vrouw Holle is 

beschermvrouw van de spinsters en wevers, er bestaan 

parallellen met de Völva, Nornen en witte wieven. Vrouw Holle 

wordt soms als koningin van de kabouters of alven (zie 

ook elfen en fee) genoemd. 

In Gelderland is Schele Guurte bekend, zij heeft veel overeenkomsten met Vrouw Holle. Ook bekend 

van de de sage “Het verhaal van Schele Guurte en Simeliberg. 

Vrouw Holle zou in een berg wonen, de Hohe Meißner (tussen Kassel en Eschwege), 

de Hörselberge bij Eisenach (in het bijzonder Hörselberg) en ook Hollerich (het rijk van Holle) worden 

genoemd als woonplaats. In de negentiende eeuw dansten meisjes nog bij het Hollelochs bij Schlitz. 

Jonge meisjes namen vroeger een bad in de Frau-Holle-Teich op de Hohe Meißner om vruchtbaar te 

worden. Het water uit deze vijver zou geneeskrachtig zijn. Volgens de overlevering is de vijver 

bodemloos. Opgravingen rond de vijver duiden ook op een mogelijke offerplaats, er zijn vuurstenen uit 

de Steentijd gevonden. Ook munten uit de Romeinse keizertijd (uit de tijd van Titus Flavius Domitianus 

–  81-96 n.Chr.) en keramiekscherven uit de Middeleeuwen (en ouder) zijn aangetroffen. 

(Anna C. van der Maade – 211106) 

 

Klooster Corvey: 
 
De bijzondere zegel van 70 cent, in de serie 

Wereldcultuurerfgoed, ter gelegenheid van de benoeming 

van het klooster Corvey tot Wereldcultuurerfgoed, werd 

op 1 maart 2015 uitgegeven.  Het ontwerp is van Prof. 

Daniela Haufe en Prof. Detlef Fiedler. De foto is gemaakt 

door Tore Straubhaar en de zegel heeft als afbeelding de 

westzijde van het klooster , met kerk en slot in de sneeuw. 

Boven het klooster opvallend donkere wolken. Van de 

zegel werden 100.000 stuks gedrukt door 

Bundesdruckerei Berlin. Over de uitvoering van de postzegel is veel discussie geweest: te donker? – 

niet uitnodigend?. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovennatuurlijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksdevotie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwereld_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Godin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frigg_(godin)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordse_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnen_(textiel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hessen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Germanistiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Godin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hel_(godin)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perchta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cailleach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nehalennia_(godin)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volva_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nornen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_wieven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabouter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elf_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sage_(volksverhaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_verhaal_van_Schele_Guurte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Simeliberg
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohe_Mei%C3%9Fner&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kassel_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eschwege
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B6rselberge&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eisenach
https://nl.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rselberg
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollerich_(Duitsland)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Negentiende_eeuw
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollelochs&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schlitz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Offer_(religie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuursteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steentijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Flavius_Domitianus
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Het klooster is een koptisch-orthodox klooster van de Heilige Maagd en Sint Mauritius, gelegen in 

Höxter-Brenkhausen. De Kopten zijn de oorspronkelijke christenen van Egypte en traceren hun 

fundament terug naar de heilige apostel en evangelist Marcus. In 1993 verwierf de Koptisch-Orthodoxe 

Kerk het voormalige cisterciënzer- en benedictijnenklooster in Brenkhausen. Sindsdien is het onder 

leiding van ZE-bisschop Anba Damian op een beschermde, liefde-volle en deskundige manier 

gerenoveerd. Na 25 jaar stralen de voormalige kloosterruïnes in nieuwe pracht. Tegenwoordig is het 

klooster een oecumenische 

ontmoetingsplaats, een 

populaire excursie-

bestemming en een 

bekende congreslocatie 

.Het klooster Brenkhausen, 

gesticht rond 1240, is 

vandaag de dag de zetel van 

de Koptische bisschop van 

Noord-Duitsland. Als een 

van de oudste kerken ter wereld werd de Koptische Kerk in Egypte in de 1e  eeuw gesticht. De naam 

"Koptisch" verwijst naar de Egyptische christenen. Ze worden beschouwd als directe afstammelingen 

van de oude farao's. Het voormalige cisterciënzerklooster werd in de 18e  eeuw geseculariseerd en 

vervolgens verlaten. Sinds 1993 zijn de voormalige kloosterruïnes liefdevol en vakkundig gerestaureerd 

onder leiding van bisschop Anba Damian. Inmiddels is het Koptisch Klooster een populaire bestemming 

voor excursies en is het een oecumenische ontmoetingsplaats geworden. Höxter ligt in de Duitse 

deelstaat Noordrijn-Westfalen, in het gelijknamige district Höxter.  De stad ligt aan de rivier de Wezer, 

en telt rond 29.000 inwoners.  Van 1792 tot 1804 was Höxter de hoofdstad van het vorsten-bisdom 

Corvey.                                                  

(Frans Haverschmidt – 190718) 

 

 

Robert Blum (1807-1848) 

In de serie ‘Oprechte demokraten’  (Aufrechte Demokraten) heeft de Duitse Post op 2 november 2021 

een zegel uitgegeven ter nagedachtenis aan Robert Blum. Ontwerp van de postzegel: professor Annette 

le Fort en professor André Heers, Berlijn; Houtsnede Robert Blum: Quagga Media RUG / akg-beelden 

Robert Blum (1807-1848) was een Duits politicus, publicist, uitgever en dichter in de jaren voor en 

tijdens de revolutie van 1848. Hij kwam uit de lagere klasse en had deels autodidact voortgezet 

onderwijs. Hij was ook een leidende figuur in de liberale en nationale 

kerkbeweging van het Duitse katholicisme. 

Blum was lid van het eerste democratisch gekozen Duitse parlement, 

de Nationale Vergadering van Frankfurt, die als gevolg van de 

revolutie ontstond. Daar voerde hij als een van de leidende figuren 

van de Democraten campagne  voor een republikeinse grondwet van 

de Duitse natiestaat. Daarbij was hij net zo begaan met compromissen 

met de linkervleugel van de liberalen als met een strikt democratische 

koers. Over het algemeen werd zijn politieke actie meer bepaald door 

de behoeften van de situatie dan door een programmatische koers. 

Tijdens de tweede fase van de revolutie nam Blum deel aan de 

Oktoberopstand van 1848 aan de kant van de revolutionairen in de verdediging van Wenen tegen de 

Keizerlijke Oostenrijkse troepen en werd geëxecuteerd na de onderdrukking van de opstand en na een 

rechterlijke uitspraak. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deelstaten_van_Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordrijn-Westfalen
https://nl.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6xter_(district)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wezer
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Publizist
https://de.wikipedia.org/wiki/Verleger
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichter
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Revolution_1848/1849
https://de.wikipedia.org/wiki/Autodidakt
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschkatholizismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Nationalversammlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Oktoberaufstand_1848
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaisertum_%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Standgericht


 

©KNBF                    www.knbf.nl Pagina 13 
 

"Shot like Robert Blum” is een bekend gezegde. Veel meer is vandaag de dag niet bekend over deze 

voorvechter van de democratie in Duitsland, die in 1807 in Keulen werd geboren, opgroeide in slechte 

omstandigheden, naar Leipzig kwam als theatersecretaris en in een paar jaar uitgroeide tot een van de 

leidende oppositionele progressieven van zijn tijd. Aanvankelijk zonder mandaat, als publicist, spreker 

en organisator van politieke verenigingen en festivals. In 1846 werd hij gemeenteraadslid, in mei 1848 

werd hij gekozen (tot ondervoorzitter) in de Nationale 

Vergadering van Frankfurt en werd al snel de belangrijkste 

woordvoerder van links. In oktober werd hij in Wenen, 

bedreigd door de contrarevolutie, gearresteerd, 

veroordeeld, zonder rekening te houden met zijn 

immuniteit als volksvertegenwoordiger en standrechtelijk 

doodgeschoten op 9 november 1848. Zijn laatste woorden: 

“Ich sterbe für die Deutsche Freiheit, für die ich gekämpft 

habe”. Deze terecht-stelling betekende de 

oorlogsverklaring van de Oostenrijkse reactie aan het 

Frankforter Parlement. 

Zijn gewelddadige dood maakte hem tot een martelaar van de 

democratie en de arbeidersbeweging van de 19e  eeuw vereerde hem 

als een van haar kampioenen. In het historisch-politieke geschil over 

de erfenis binnen Duitsland probeert de DDR Blum tot een van zijn 

pioniers te maken. Vooral in het Westen verzet bondspresident Gustav 

Heinemann zich hier fel tegen. In 1970 vroeg hij gerechtigheid voor 

Robert Blum." 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reklamemarke Robert Blum                             
 Uitgegeven door ‘Verein Deutsches Haus’ in Wien. 

 
 
(Willem-Alexander Arnhemer  - 220826) 
 

https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30279315760&searchurl=sortby%3D17%26tn%3Drobert%2Bblum&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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Postex 2023: 
 

Ook in 2023 zal er een Postex worden georganiseerd ook deze keer in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 

te Barneveld. De datum is zoals (bijna) altijd het derde weekend van oktober. Te weten vrijdag 20 

(10.00-17.00 u.)  en zaterdag 21 oktober 2023 (10.00-16.00 u).  

De tentoonstelling is open voor alle klassen/categorieën maar we maken wel onderscheid in de 

kaderprijs zoals vorig jaar is ingevoerd: € 15,00  euro voor een categorie 1 en alle overige inzendingen 

voor de prijs van € 7,50. 

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

 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto 

Met het openbaar vervoer is De Veluwehal uitstekend bereikbaar. U kunt met de trein naar Barneveld 

komen. De Veluwehal ligt op 500 meter van Station Barneveld-Centrum. 

 

De Veluwehal is ook goed met de auto bereikbaar. Neem de A30 afslag 5 Barneveld, vervolgens rijdt u 

richting centrum. Na 380 meter neemt u de tweede afslag op de rotonde richting Thorbeckelaan. Na 770 

meter neemt u de tweede afslag op de rotonde richting Thorbeckelaan. Na ongeveer 700 meter aan 

uw rechterhand vindt u De Veluwehal. Er is voldoende parkeergelegenheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Deze maand hebben we (helaas) geen reacties……. 

 

 

 

uw reacties 
 

mailto:b.mol76@upcmail.nl
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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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 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:Redactienieuwsbrief@knbf.nl

