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  Nummer:  106                  Jaargang 11          februari 2019 

 

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 of redactienieuwsbrief@knbf.nl  

 
 

 

Boekbespreking: 

Titel: Michel Pfadfinder - Ganze Welt 
 

In de zich steeds meer uitdijende rij met thematische catalogi hier de eerste druk met als onderwerp 

Scouting. In goed  Duits uiteraard Pfadfinder geheten. Ook hier houdt Michel zich aan de door hem of 

haar (?) zelf opgelegde regels voor thematische catalogi; Per land, alfabetisch en dan op datum van 

uitgifte ingericht. Series waarin minimaal één zegel met het 

beoogde motief voorkomt word in zijn geheel opgenomen 

en vaak ook allemaal afgebeeld. Zegels worden voorzien van 

twee prijskolommen n.l. tot 1919 voor ongebruikt en 

gebruikt daarna voor postfris en gebruikt. Verder, indien 

uitgegeven, vinden we prijzen voor blokjes, 

postzegelboekjes en FDC's etc. De meeste illustraties zijn in 

kleur. 

Ruim 100 jaar na de oprichting van de padvindersbeweging 

(1907) door Generaal Baden Powell is deze tak van sport nog 

immer een van de populairste thematische verzamel-

gebieden. Hoewel er in 1900 door Zuid-Afrika reeds een 

nooduitgifte met de  afbeelding van voornoemde Generaal 

werd uitgegeven is dit niet de eerste Scouting zegel ter 

wereld. Het zegel is wel in deze catalogus opgenomen. Het 

eerste zegel met een Scouting onderwerp/afbeelding werd in 

1925 uitgegeven door Hongarije en wel als onderdeel van 

een serie met als onderwerp sport! Ook de Tsjechische 

semiofficiële lokale "revolutie" zegels die door Scouts in 

1918 werden gebruikt om de lokale post te bezorgen worden 

niet overgeslagen. Tevens vinden we in deze catalogus weer 

vele uitgiftes die te pas en te onpas door op geld beluste postadministraties werden en nog steeds worden 

uitgegeven. Maar de vele wel serieus te nemen postzegel uitgevende landen vinden we hier natuurlijk 

ook in terug.  Wederom een ieder moet zelf beslissen wat er verzameld word en wat er wel of niet in de 

verzameling opgenomen word. 1400 Uitgiften aan zegels, blokjes etc. (en ook hier helaas geen 

postwaarde stukken) uit ruim 260 landen zijn opgenomen. Na 3000 afbeeldingen en 18000 

prijsnoteringen verder vinden we dan als afsluiting nog een inhoudsopgave en wat informatie 

betreffende de Duitse ArGe Pfadfinder e. V. 

Ook dit boekje zal door de fanatieke Scouting verzamelaar, ondanks de stevige aanschafprijs, wel op 

waarde worden geschat. 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 272 - Illustraties: Kleur 

"Verlijmd", hardcover 21 x 15 cm. - ISBN: 978-3-95402-197-0 - Uitgever: Schwaneberger Verlag – 

GMBH - Prijs: 69,80 € Excl. verzendkosten. - Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag 

http://www.knbf.nl/
http://www.knbf.nl/
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
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GMBH, Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 

E-mail: europa1@michel.de  - Web-site: www.michel.de    

 

(Henk Burgman – 180729) 

 

 

NAPOSTA 2020 (rang 1) wordt gehouden in Haldensleben (Duitsland) 
 
De traditie van de ooit elke vijf jaar gehouden nationale Duitse Postzegeltentoonstelling NAPOSTA 

wordt nieuw leven ingeblazen. NAPOSTA werd voor het laatst gehouden in Essen, waar de expositie 

gelijk optrok met de eveneens in Essen gehouden IBRA in Essen. 

"Haldensleben in Saksen-Anhalt nodigt 

bezoekers uit om van 20 tot 23 augustus 

2020 naar de NAPOSTA te komen. 

Aanleiding is het 100-jarig bestaan van 

de vereniging van postzegelvrienden 

van Haldensleben en omgeving", zegt 

Maik Schröder, voorzitter van de 

vereniging. De expositielocatie, de 

Ohrelandhalle in het centrum van de 

bijna 20.000 inwoners grote districts-

plaats, biedt plaats aan ongeveer 800 

tentoonstellingskaders. BDPh-president 

Alfred Schmidt voegt hier aan toe: "NAPOSTA 2020 is de laatste kans voor exposanten om zich te 

kwalificeren voor de Wereldpostzegeltentoonstelling IBRA 2021 in Essen", die hiermee de bijzondere 

betekenis van de tentoonstelling benadrukt.  

De voorbereidingen in het organisatiecomité zijn al in volle gang. Meer gedetailleerde informatie voor 

exposanten en bezoekers is vanaf december beschikbaar op de website www.naposta.de Daar kunt u 

ook de deelnamedocumenten downloaden. De tentoonstellingsvoorwaarden zijn al in gedrukte vorm 

verkrijgbaar: Benny Berger, P.O. Box 1121, 06780 Zörbig, Mobil: 0176/23845023, e-mail: 

berger_benny@web.de . 

(AIJP – 181123 - BDPh) 

 

 

                                                                

                                                            
 

                                                                                              Koninklijke Nederlandse             

                             Bond   van                                                                                    
                                           Filatelistenverenigingen  
     
 

KNBF-JoToussainttoernooi 
 
Het “KNBF-JoToussainttoernooi” wordt gehouden op zondag 10 maart 2019 in de O.C. 

Huismansporthal, Dennenstraat 25, 6543 JP, Nijmegen.Tel. 024-3770219. 

 

 

 

mailto:europa1@michel.de
http://www.michel.de/
mailto:berger_benny@web.de
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PROGRAMMA. 
 

v.a. 9.15 uur Ontvangst en verwelkoming van deelnemers, jury, bondsvertegenwoordigers, 

gasten en pers 

 door bestuursleden van de organiserende vereniging “Noviopost” m.n. de 

heren J.G. Op den Camp en P.L.M.  Grutters. 

 

9.45 uur Opening van het toernooi, door de voorzitter vabn de KNBF, de heer H. 

Kraaibeek. 

 

10.00 uur Aanvang categorie: “Algemene Filatelie”. 

 

Samenstelling jury: Namens “KNBF”: dhr. A.D.M. Steenbakkers(Voorzitter),  namens FV 

“Noviopost”: dhr. J.F. G. Spijkerman, namens “NVPH”: dhr. N. Bouscher. 

 

DEELNEMERS. 
Dit is tevens de volgorde van de presentaties. 

 

1.Hr. J. Meijer, Leiden.  

Vereniging; Postzegelvereniging Griekenland. 

Titel voordracht: Ikarië, een blauwe zone in de filatelie?  

2. Mevr. C. van Vliet. Hoogvliet.    

Vereniging: RPHV en Studiegroep Brittanië. 

Titel voordracht: De geschiedenis van (post)zegelrechten in Groot Britannië. 

3. Hr. A.L.H.M.  Simons, Landsmeer, 

Vereniging: PV. Noviopost. 

Titel voordracht: Dienstcorrespondentie, portvrij en toch beport. 

4. Hr. E.W. Flentge, Haren. 

Vereniging: Phil. Ver. Groningen; Po & Po( en nog veel meer). 

Titel voordracht: De ongeschreven brief. 

5. J.A. Verberne, Eindhoven. 

Vereniging: PV. Griekenland en ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging 

Titel voordracht:Mercurius, de snelle bode van Nederland, Curacao en Suriname. 

 

Ca. 12.10 einde toernooi “Algemene Filatelie” en juryberaad. 

Ca. 12.30 prijsuitreiking. 

 

Vanaf ca. 12.00 kan er gelunchd worden door deelnemers van beide categoriën , jury, organisatie 

en bondsvertegenwoordiger in een aangegeven ruimte. 

 

13.10 uur; aanvang categorie “Thematische Filatelie”. 

 

Samenstelling jury; namens “KNBF”: dhr. J. M. Vermeule(Voorzitter), 

    namens FV “Noviopost”: dhr. J.W. Diesveld, 

    namens “NVPH”: dhr. N. Bouscher. 

 

DEELNEMERS. 
Dit is tevens de volgorde van de presentaties. 

 

1. Hr. S. Bangma, Stad aan ’t Haringvliet. 

Vereniging: NVTF en anderen. 

Titel voordracht:  Geflest? 

2. N.F. Helling, Vinkeveen. 

Vereniging:NVTF, MFN, verzamelaarsvereniging De Ronde Venen. 

Titel voordracht: Racen met de motorfiets, van de openbare weg naar permanente circuits. 
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3. Mevr. S. Kuipers, Poeldijk. 

Vereniging: ZHPV “de Ruilkelder”. 

Titel voordracht:  Filatelistisch zwemmen. 

4. Hr. A.A.M.F.van Berkel, Leusden. 

Vereniging: NVTF. 

Titel voordracht: Rondom Rudolf Schock. 

5. Hr. M. P. van Hulten, Weert. 

Vereniging: Filatelica Weert. 

Titel voordracht: Watervallen. 

6. Hr. D. P. Jimmink, Heerhugowaard. 

Vereniging: NVTF. 

Titel voordracht: “Staat U allen Klaar? “ 

 

Ca. 15.40 einde toernooi “Thematische Filatelie” en juryberaad. 

Ca. 16.00 Prijsuitreiking. 

Ca.16.20 Einde en afsluiting van het “KNBF-JoToussainttornooi”. 

 

Coordinator Toernooi:de heer  P. Grutters, Nijmegen    e-mailadres: p.grutters@upcmail.nl  

 

 

In memoriam Jan Balkestein 24 oktober 1926 – 12 januari 2019 
 
Ons bereikte het bericht van overlijden op 12 januari jl. van de heer Prof. Ir. J.G. (Jan) Balkestein, 

erevoorzitter van de KNBF. 

 

De heer Balkestein trad in 1985 toe tot het bestuur van de toenmalige NBFV (nu KNBF) als 

commissaris Filatelistische Vorming. 

Hij werd kort daarna commissaris Juryzaken welke functie hij vervulde van 1986 tot 1990 

In 1990 werd hij benoemd tot voorzitter van de NBVF. 

Vanuit de NBFV was de heer Balkestein ook vertegenwoordiger in de Stichting Filatelie. In 1986 is de 

heer  Balkestein samen met de heer Han Siem de initiator geweest tot het opzetten van de 

“Multilaterale”, in Hotel Nagtegaal te Lisse. De multilaterale is een samenwerking van Duitstalige 

landen om bij toerbeurt tentoonstellingen organiseren. 

Hierbij zijn 7 landen aangesloten.  

In 1995 is de heer Balkestein benoemd tot erevoorzitter van de NBVF. Na het vertrek van Pieter van 

der Loo heeft de heer Balkestein  van 1997 tot 1999 tijdelijk als waarnemend voorzitter de Bond 

vertegenwoordigd.  

In 2013 is de heer Balkestein door het toenmalige bestuur van de KNBF gevraagd om het woord te 

voeren tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering. Dit vanwege perikelen met het bestuur en een 

nieuw te kiezen bestuur 

De heer Balkestein is Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

 

Het afscheid heeft plaatsgevonden op donderdag 17 januari 2019 om 10.30 uur in de St. Martinuskerk 

aan de Jan Deckerstraat te Heeze. 

Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren. 

Aansluitend wordt hij ter ruste gelegd op de parochiebegraafplaats. 

 

Wij wensen de familie veel sterkte met het dragen van dit verlies. 

 

 

Bondsbestuur KNBF 

Houten, 16 januari 2019 

 

 
 
 

mailto:p.grutters@upcmail.nl
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Filip Višnjić 
 

Ter gelegenheid van de 250e geboortedag van Filip Višnjić gaf de postdirectie van Bosnië-Herzegowina 

Servische Republiek in 2017 bijgaande zegel uit met een waarde van M 0,90 (15.000 stuks).  Filip 

Visnjic leefde van 1767 – 1834 en was een dichter en dichter. 

Filip Višnjić werd geboren in het dorp van Vilića Guvno, in de buurt van Gornja Trnova, Ugljevik, in 

1767. Op het moment van zijn geboorte was Bosnië en Herzegovina onderdeel van het Turkse 

Ottomaanse Rijk. Zijn vader stierf toen hij nog erg jong was, en op de leeftijd 

van acht of negen, verloor hij zijn vermogen om te zien na een aanval van 

pokken. Toen Višnjić 20 was, werd zijn familie vermoord door de Osmanen 

en hun dorp werd afgebrand.  

Jarenlang reisde Višnjić als zwerver over de Balkan. Hij speelde de ‘gusle’ 

een éénsnarig instrument en vertelde verhalen.  Zijn vertelkwaliteit trok de 

aandacht van enkele invloedrijke personen, waaronder Ivo Kneževic, een 

edelman uit Semberija. Rond 1798,  

In 1809, verliet Višnjić Oost-Bosnië, stak de Drina over en waagde zich in 

Servië, waar in 1804, een gewelddadige anti-Ottomaanse opstand was 

ontstaan onder leiding van 

Karađorđe.  

Daarna reisde Višnjić langs de Drina, speelde de gusle en 

verhaalde zijn epische poëzie met als doel het moreel van de 

rebellen te verhogen.  Uiteindelijk, na negen jaar, werd de 

opstand neergeslagen. De meeste rebellen vluchtten naar het 

Keizerrijk Oostenrijk en Višnjić volgde hen. Na een aantal 

jaren in een 

vluchtelingenkamp, 

vestigde hij zich in 1815 in het dorp Grk, in de buurt van Šid, in 

de regio Syrmië, waar hij kennismaakte met de taalkundige en 

folklorist Vuk Karadžić, die wilde dat de poëzie van Filip Višnjić 

zou worden bewaard en geschreven. Kort daarna werden in 

Wenen zijn epische gedichten gepubliceerd. Hij overleed in Grk 

in 1834.  

In veel van zijn werken speelden de veldslagen, zoals die van Čokešina, Salaš, Mišar, Loznica en Užice 

een grote rol.  

 

 
Uitbreiding openingstijden Bondsbibliotheek: 
 
De bondsbibliotheek heeft langzaam maar zeker alle nieuwe aanwinsten verwerkt, mede dank zij de 

medewerking van vele vrijwilligers. De Bibliotheek is nu in staat haar openingstijden uit te breiden. 

Voortaan is de Bibliotheek geopend op woensdag van 10.00 tot 16.00 u.  

Daarnaast zijn er extra zaterdagopenstellingen op de 1e zaterdagen van de maanden 

februari, maart en april 2019. Openingstijden van 10.00 – 13.00 u.  

KNBF Bondsbibliotheek – Nieuwe Schaft 23, 3991 AS  Houten – tel. 030 3075469 

  bibliotheek@knbf.nl  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Een gusle is een knieviool met één snaar die 
vooral voorkomt in het Dinarische Alpen-
gebied (Kroatië tot Albanië) Het instrument 
heeft een houten klankkast dat uit één stuk 
gesneden is en is bespannen met een 
geitenvel.  
Een gusle wordt vooral gebruikt bij het 
begeleiden van epische heldendichten uit de 
tijd van de Turkse overheersing van de 
Balkan.  

 

mailto:bibliotheek@knbf.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snaar_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dinarische_Alpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroati%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albani%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekinstrument
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaanse_rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balkan_(schiereiland)
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NATIONALE  TENTOONSTELLING GOUDA 2019 - 26e Postzegel- en 
Brievenbeurs. 
 
18, 19 en 20 april 2019 (toegang gratis) 

 

Van donderdag 18 april t/m zaterdag 20 april 2019 vindt in sporthallencomplex De Mammoet in Gouda 

de NATIONALE TENTOONSTELLING GOUDA 2019 (cat. 1,2 en propaganda) plaats samen met de 

26e Internationale Postzegel- en Brievenbeurs. Donderdag t/m zaterdag voor Pasen is er een 

tentoonstelling van circa 700 kaders met internationale deelname van o.a. 

leden van de Belgische Landsbond en deelnemers uit andere landen. Een 

aparte hoek zal zijn ingericht voor collecties van de leden van de Royal 

Philatelic Society London. De tentoonstelling is interactief: Het publiek mag 

een door de organisator beschikbaar gestelde ereprijs toekennen aan een van 

de collecties, waarbij dan ook de propagandacollecties meedingen en Iedere 

verzameling is voorzien van een QR-code voor meer informatie op de 

smartphone. Aanleiding van de tentoonstelling is het 40 jarig bestaan van de 

Filatelistenvereniging IJssel- en Lekstreek.  
Op de beurs zijn ruim 50 gerenommeerde standhouders uit zes landen 

aanwezig, met een grote diversiteit aan poststukken, stempels, postzegels  en 

aanverwante zaken. 

Het thema is "Markante gebeurtenissen” en is ook onderwerp van de speciale uitgave in april van het 

maandblad Filatelie. Ook in de tentoonstellingscatalogus zullen diverse interessante artikelen over dit 

thema zijn opgenomen, evenals andere artikelen, waaronder over Gouda. 

Hoofdsponsor: Corinphila veilingen Amstelveen.  

Zie voor een uitgebreid programma: www.SFEG.nl       

Info: Jan Heijs, 06-51070378 of  heijs@brievenbeurs.com  

(Jan Heijs). 

 

 

Severín Zrubec 
 

Een filatelist afgebeeld op een postzegel komt niet veel voor – een voorbeeld van een bekende filatelist 

op een postzegel zijn bijvoorbeeld de schrijver George Bernard Shaw en  de Amerikaanse president 

Franklin Delano Roosevelt.  

Minder bekend wellicht, maar wel filatelist en afgebeeld op een postzegel is  Severín Zrubec. 
Dr. Severín Zrubec(1921 – 2011) , studeerde,  woonde, werkte en ontving zijn graad van Doctor van de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Bratislava (1948). Severín Zrubec werkte als 

advocaat voor verschillende organisaties. Zijn laatste functie bij het ministerie van landbouw van de 

Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek (1968-1981) behield hij tot 1982 toen hij met pensioen 

ging. Hij is begraven in zijn woonplaats. De ware  filatelist kent Severín Zrubec als een succesvolle 

exposant, journalist, verenigingslid en lid van 

binnenlandse- en buitenlandse jury’s voor de  

beoordeling van exposities. Meer dan vijftig jaar 

nam hij deel aan georganiseerde filatelie. Hij was 

betrokken bij de  filatelie als hobby met een 

belangrijke culturele en sociale missie. 

Severín Zrubec was sinds 1952 lid van de Federatie 

van Slowaakse filatelistische verenigingen. Hij  was 

twee termijnen voorzitter van de federatie (1969-

1979 en vice-voorzitter voor twee volgende  

perioden. Zijn werkzaamheden leverden hem diverse onderscheidingen op, zoals  bijvoorbeeld de 

gouden eremedaille van de vereniging van Slowaakse filatelisten en de prijs van de associatie van de 

Slowaakse filatelisten 2000. Severín Zrubec was lid van de Thematische filatelie Commissie van FIP 

(1974-1984) en van de internationale Jury van de vereniging van Slowaakse filatelisten (1973 − 2011).  

Zijn naam wordt in gouden letters geschreven in de Slowaakse en Europese filatelistische geschiedenis. 

http://www.sfeg.nl/
mailto:heijs@brievenbeurs.com
https://www.pofis.sk/images/products/546d99ec6b0efc338901f5b9_large.png
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Zijn expositie “ Rotary Press Machine’ nam, deel aan veel binnen- en buitenlandse tentoonstellingen 

gedurende achtentwintig jaar. Deze expositie kreeg vier gouden, zeventien vergulde en zeven zilveren 

ereprijzen o.a. op de vijfwereldtentoonstellingen onder het 

beschermheerschap van FIP en tweeëntwintig internationale 

tentoonstellingen. Na het beëindigen van zijn  activiteiten bij 

tentoonstellingen in 1998, schonk Severín Zrubec zijn uitgebreide 

thematische collectie "Afdrukken en boek" aan het Museum van boek  

en cultuur in Trnava. De uitstekende filatelist was echter ook een dichter 

die zich jarenlang bezighield  met schrijven. In 2003-2005 publiceerde 

hij veertien korte samenvattingen van lyrische poëzie, speciaal 

geschreven voor zijn vrienden en kennissen. 

De postzegel van 5 december 2014, wordt jaarlijks uitgegeven ter 

gelegenheid van de ‘dag van de postzegel’en is gevormd als een trapezium met driehoekige hoekjes.  

Op de zegel afgebeeld zijn portret en zijn  handtekening. Zrubec en zijn eerste gouden medaille 

uitgereikt tijdens de wereld postzegeltentoonstelling PRAGA 1962.   

(Frans Haverschmidt – 160204 – Pofis.sk)  

 

 

Appels en Peren: 
 

Appels met peren vergelijken, dat mag niet. Volgens kenners betekent dit: twee totaal verschillende 

dingen vergelijken, dus dat kan nooit een goed resultaat opleveren.  

In 2015 gaf de Luxemburgse Post een postzegelboekje (velletje) uit met als naam: “Äppel a Biren” – 

het boekje had in 2013 moeten verschijnen, wegens 

problemen met het verkrijgen van het juiste papier echter 

uitgebracht in 2015. Aardig is wel dat de Luxemburgse 

taal hier duidelijk maakt dat het een mengvorm van 

Nederlands (Appel en Peren) en Duits (Äpfel und 

Birnen) is.  

Het speciale papier benodigd voor de zegels, is normaal 

bestemd voor de aanmaak van US-dollar bankbiljetten, 

maar het postzegelvelletje werd verkocht via ‘Bancomat-

geldautomaten’ via creditcard en moest derhalve van 

bankbiljettenkwaliteit zijn. Een moeilijke opgave voor 

Joh. Enschedé, die al sinds 1880 postzegels drukken voor 

Luxemburg, en voor de techniek in de automaten.  Mocht 

u een exemplaar van deze mooie zegels op een brief – en 

gestempeld – hebben ontvangen, is het aan te raden de 

zegel niet af te weken, onbeschadigd lukt dat vrijwel niet.  

En over de afbeeldingen op de zegels valt nog op te 

merken dat Luxemburg een rijk fruitland is met ongeveer 

600 regionale soorten, die daar in de ‘Bongerten’ 

(boomgaarden) groeien. De meeste soorten zijn 

hoogstammig, waardoor de bewerking en oogst 

moeilijker is dan bij laagstammige soorten. Veel bomen 

in oudere boomgaarden worden daarom vervangen door 

laag groeiende soorten. Niet alle oude soorten zijn bij de 

groente- en fruithandel of in de supermarkt te vinden, 

mede omdat de meeste (Oude) soorten niet voldoen aan 

de EU normen.  

In Luxemburg drinkt men graag ‘Viez’ (vers) geperst of 

ingekookt appelsap, en daar worden alle soorten voor 

gebruikt. Ook appeltaart is een gevraagde lokale 

specialiteit.  

Op de zegels worden vijf verschillende appels en peren voorgesteld, als vrucht en doorgesneden. 

(Anna C. van der Maade – 160216 – PostLU – DBZ maart 2015) 

https://www.pofis.sk/images/products/5475d5926b0efc674e01c99f_large.png
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Boekbespreking: 

 

Titel: NORMA – 2019  
Deze alom bekende catalogus heeft weer zijn jaarlijkse uitgave gepubliceerd. Zoals we gewend zijn van 

de “kleine” Norma vinden we hier alle door Finland en gebieden (Aunus - Noord Ingermanland Karelië 

en Oost Karelië) + Åland uitgegeven post-, automaat-, frankeer-, buspakket-, en veldpostzegels. Ook de 

door de post uitgegeven postzegelboekjes, jaarsets en maximumkaarten komen aan bod. De prijssetting 

is weergegeven in drie kolommen en wel voor ongebruikt, tot 1885, of postfris, na 1885, gebruikt en op 

brief, tot 1963 of gebruikt in excellente conditie, na 1963. Waarvoor er gekozen is voor deze opsplitsing 

is mij nog steeds niet geheel duidelijk maar een kniesoor die daar op let. Bij de eerste 3 emissies zijn er 

4 prijskolommen vermeld. Daar wordt o.a. onderscheid gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van de 

tongen. Verder worden ook nog de prijzen voor FDC ’s vermeld en vinden we bij de modernere uitgaven 

de perforatie verschillen vermeld en geprijsd. Alle afbeeldingen zijn buitengewoon scherp en in kleur. 

Waar nodig zijn, vooral bij de klassieke uitgaven, verhelderende illustraties ingevoerd die de diverse 

typen verduidelijken. Ook de diverse standen van de watermerken zijn duidelijk weergegeven. Bij Åland 

vinden we drie kolommen n.l. voor postfris, gebruikt en luxe gebruikt. Uiteraard vinden we ook de 

gutterpairs, geprijsd en al, terug. Ook dit jaar is de laatste sectie in dit boekje geweid aan de Finse munten 

en bankbiljetten (in Penni en Markkaa1860 - 2001 en in € en €-cent 1999 - 2018) die in de loop der jaren 

in Finland zijn gebruikt. Het is geen diepgaande catalogus maar voor de doorsnee verzamelaar voldoet 

deze uitgave weer prima. De gehele catalogus is drietalig 

(Fins, Zweeds en Engels) waardoor ook de niet Fins lezende 

verzamelaar niet voor verrassingen hoeft te komen staan.  

 Het is zoals we gewend zijn een handzaam boekwerkje dat 

gemakkelijk mee te nemen is naar beurs of bijeenkomst. 

Door het aanvinken van de kleine hokjes die voor elk 

catalogus nummer zijn geplaatst is het gelijktijdig een 

handige mancolijst en kan men zonder door de waarderingen 

heen te krassen makkelijk zien wat er in de verzameling 

aanwezig is en/of wat er nog ontbreekt. Ook de prijs mag 

geen beletsel zijn, de Finse winkelprijs bedraagt € 23,00. 

 Portokosten van uit Finland zijn evenals in andere Noord 

Europese landen behoorlijk hoog maar bij meerdere 

bestellingen kan ik korting krijgen en eventueel wat aan de 

portokosten doen. 

 

Taal: Fins/Zweeds/Engels - Bladzijden: 424 - Illustraties: 

Kleur - Verlijmd, 21 x 13,5 cm.  

ISSN: 0358-1225 - Uitgever:  Käpylän Merkki Oy   

Winkelprijs: € 23,00  excl porto   

Informatie // Verkrijgbaar bij: Käpylän Merkki Oy,  

Pohjolakatu 1, Fin 00610 Helsinki, Finland . 

E-mail: myynti@kapylanmerkki.fi  - Web-site: www.kapylanmerkki.fi  

(Henk Burgman)  

 

 

 
Nederlandse Vereniging van Postzegel Handelaren bestaat (in 2018) 90 jaar 
 
Alhoewel het inmiddels ‘oud’ nieuws is, willen wij u toch de informatie niet onthouden: 

Ter ere van het 90-jarig jubileum van de NVPH is op 13 september 2018 de eerste editie van de 

NVPH-catalogus uitgebracht. De NVPH-catalogus vervangt de Speciale Catalogus en zal eens in de 

twee jaar worden uitgegeven. Waar in de oude Speciale Catalogus postzegels uit Nederland en de 

Overzeese gebiedsdelen vermeld stonden, worden in de vernieuwde catalogus alleen Nederlandse 

postzegels gepubliceerd. De NVPH-catalogus ligt vanaf 13 september 2018 ook in de boekhandel. 

mailto:myynti@kapylanmerkki.fi
http://www.kapylanmerkki.fi/
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“De eerste N.V.P.H.-catalogus dateert uit 1934 en verscheen in augustus 1933. Een heel ander soort 

boek dan we nu kennen: rijk geïllustreerd en in kleur, dat is vergeleken met vroeger wel anders,” 

vertelt Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH. “Ik ben als voorzitter trots op dit mooie boek. In 

mijn voorwoord aan de verzamelaars wens ik hen plezier 

met deze nieuwe editie en vooral veel plezier met de mooie 

hobby filatelie.”  
De nieuwe catalogus heeft een facelift gekregen en bevat 

alleen Nederlandse uitgiften. De informatie is uitgebreider 

en voorziet in alle noodzakelijke informatie zoals 

plaatnummers, tandingen en typen, zoals de Portzegels, en 

waar mogelijk andere bijzonderheden, fout- en 

misdrukken. Bij deze eerste editie is de 16e editie van de 

Blauwdruk toegevoegd en ook een transparante en zwarte 

tandingsmeter. De transparante tandingsmeter is voorzien 

van twee opdrukken waarmee puntstempels kunnen 

worden beoordeeld of ze haaks of scheef zijn. Een 

puntstempel bestaat uit een aantal vette punten in 

ruitpatroon met een getal in het midden, dat correspondeert 

met het postkantoor van verzending. 

Op veler verzoek is de rubriek Roltanding ingevoerd. 

Postzegels met dit typisch Nederlands fenomeen 

verschenen voor het eerst in 1925. Postzegelseries van Koningin Wilhelmina en Vliegende Duif 

bleken in de frankeermachines te gemakkelijk van elkaar te gaan. Door enkele pinnen uit de 

perforeerkam te halen werd het aantal gaatjes minder en de samenhang sterker. Tandingsvarianten zijn 

in deze tijd schaars materiaal met een goede vraag, zoals blijkt uit de veilingopbrengsten. 

In 1928 werd de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren opgericht. Er waren toen al veel 

postzegelverzamelaars en eigenlijk weinig verschillende postzegels. De trend was toen dat filatelisten 

hun eigen moederland verzamelden. Ook waren er mensen die postzegels van de hele wereld 

verzamelden, het was allemaal erg overzichtelijk. Hoewel deze editie van de NVPH-catalogus het 

jaartal 2019 draagt, is deze in 2018 verschenen; het jaar waarin de NVPH 90 jaar bestaat. “90 jaar is 

niet niks, er is in die tijd veel veranderd.” 

Verkrijgbaar bij de postzegelhandel. 

(NVPH.nl ) 

 

EEN STUKJE FILATELISTISCHE VORMING (58)  

De betreurenswaardige neergang van de afstempeling (3). 

Een derde type stempels dat we in ons land nauwelijks meer zien is een speciaal 

(hand)ontwaardingsstempel (Duits: Sonderstempel). Het gebruik hiervan hangt sterk samen met de 

lokale afstempeling van poststukken – en die is heden ten dage in de meeste landen verdwenen. Een 

variant die we natuurlijk nog wel zien is die op eerstedag- en aanverwante gelegenheidsenveloppen. 

Maar op ‘gebruiks’ post zien we hem niet vaak meer. In Zwitserland heeft men het behoorlijk lang 

volgehouden zoals de datum op de getoonde stempels laat zien. Deze stempels waren een uitstekende 

manier om de plaats in kwestie en zijn bezienswaardigheden in de meest letterlijke zin ‘op de kaart te 

zetten’. Ik zou u een hele berg voorbeelden kunnen tonen, maar misschien zijn deze wel genoeg om bij 
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u ook een gevoel van weemoed op te wekken. Eén afgebeeld Nederlands stempeltje staat niet op een  

postzegel, maar dat is hier bewust gebeurd (en de ontvanger heeft strafport moeten betalen). Verder geen 

verhaal, alleen dat gevoel van weemoed… 

(Sjoerd Bangma) 

 

 

 

 

 

 

Boekbespreking: 

Titel: Michel Europa deel 3 = Südeuropa 2018   
 

In dit derde deel van de Europa set vinden we in alfabetisch de volgende landen: Albanië, Bosnië en 

Herzegovina, Fiume,  Italië, Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Malta, San Marino, Servië, 

Slovenië, Triëst en Vaticaanstad. 

Uiteraard is de opbouw en uitvoering gelijk aan alle andere Michel catalogi dus daar zal ik het dit keer 

niet over hebben. 

Wat is er nieuw of vernieuwd? Bij Italië is het gehele gedeelte tot en met 1950 op nieuwe onder de loep 

genomen. Dus inclusief de oude Italiaanse Staten. Dit leidde tot het doorvoeren van veel verbeteringen 

en wijzigingen in zowel de tekst als bij de illustraties. Bij de" 

jonge republieken" Kroatië, Montenegro en Slovenië zijn de 

hoofdstukken over de postzegelboekjes en de samenhangende 

zegels opnieuw bewerkt. Bij Joegoslavië zijn waar bekend de 

vervalste opdrukken vermeld. Tevens is Albanië opnieuw 

geredigeerd. De gehele catalogus is nog eens doorgelopen en 

diverse kleine fouten en verschrijvingen zijn gecorrigeerd. 

Uiteraard zijn ook alle nieuwe uitgiften vermeld en zijn er weer 

veel zegels opnieuw ingescand op een hogere resolutie. 

Met 1568 bladzijden, 20.000 illustraties en 83.000 

prijsnoteringen is deze catalogus weer helemaal uptodate. 

  

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH 

Taal: Duits 

Bladzijden: 1568 

Illustraties: Kleur 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 

ISBN: 978-3-95402-273-1 

Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 

Prijs: 72,00 € Excl. verzendkosten. 

Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, 

Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 

E-mail: europa1@michel.de  

Web-site: www.michel.de    

 

 

 

 

mailto:europa1@michel.de
http://www.michel.de/
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Titel: Michel Europa deel 4 = Südosteuropa 2018   

 

In deel 4 worden de volgende postzegel uitgevende landen en gebieden behandeld: De Egeïsche 

eilanden, Bulgarije, Epirus, Griekenland met de autonome republiek Athos, Ikaria, de Ionische eilanden, 

Kreta, Oost-Roemelië, Roemenië, Samos, Trachië, Turks-Cyprus en Cyprus. 

Ook dit deel is grotendeels opnieuw doorgenomen en waar 

nodig gecorrigeerd, vooral op het prijzengebied. Bij Bulgarije 

(zeker in de periode 2000/2017), de klassieke Griekse emissies 

en bij Turkije vinden we veel prijsverhogingen. Tevens zijn bij 

Griekenland veel zegels opnieuw ingescand. Zowel bij 

Roemenië als bij Griekenland zijn diverse tandingsvariëteiten 

opgenomen. 

Ook in dit deel zijn de nieuwste uitgaven opgenomen. Al met 

al vinden we in de ze catalogus 1312 pagina's met 18.500 

meestal kleuren illustraties 73.000 prijsnotaties. 

Ook deze catalogus zal, mede door zijn vele kleurige postzegel 

afbeeldingen, niet alleen de traditionele verzamelaar maar ook 

de thematische verzamelaar kunnen bekoren. 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH 

Taal: Duits 

Bladzijden: 1312 

Illustraties: Kleur 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 

ISBN: 978-3-95402-274-8 

Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 

Prijs: 72,00 € Excl. verzendkosten. 

Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 

Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 

E-mail: europa1@michel.de  

Web-site: www.michel.de    

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

 

Knuffelpostzegels: 
 

De Zwitserse Post noemt ze ‘Streichelmarken’ 

(zegels om te aaien).  De vier zegels uitgegeven in 

2015 in de serie ‘Haustiere’ met de afbeeldingen 

van vier aaibare huis-

dieren. De zegel van CHfr 

0,85 met de afbeelding 

van een hond, de CHfr 

1,00 met een kat, de CHfr 

1,40 met een konijntje en 

de CHfr 1,90 met een 

hamster. 

Inderdaad ‘knuffelzegels’ 

gedrukt door Joh. Enschedé op zelfklevende 

postzegels. En op het eerstedagstempel de pootafdrukken van deze vier huisdieren. 

 

 

 
 
 
 

mailto:europa1@michel.de
http://www.michel.de/
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François Haverschmidt, alias  Piet Paaltjens  (1835-1894) 
 
Door Hans Kremer   

 
Onlangs kwam ik een schoenendoos met wat oudere, eerder bekeken poststukken,  een eenvoudige 

briefkaart uit 1890 tegen (Afb. 1). Ik besloot nog eens te lezen wat de afzender te vertellen had. Het was 

niet echt veel bijzonders maar wat me ineens opviel was de naam van de afzender: Fr. Haverschmidt 

(Afb. 2).   

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De naam Haverschmidt kwam we bekend voor van mijn middelbare schooljaren. Afgaande op het jaar 

(1890), naam, plaats van versturen (Schiedam) en Margot  (Haverschmidts dochter, genoemd in de tekst 

van de kaart) ga ik ervan uit dat het hier gaat om François Haverschmidt, beter bekend onder zijn alias 

van “Piet Paaltjens”. 
  
François Haverschmidt (ook wel  gespeld als HaverSchmidt)  wordt op 14 februari 1835 geboren in 

Leeuwarden. Zijn vader is apotheker en wijnhandelaar. Hij logeert vaak bij zijn grootvader die  predikant 

was  en HaverSchmidt  besluit om later ook dominee te worden.  In 1851 legt hij het eindexamen 

gymnasium af. Omdat zijn ouders hem als zestienjarige te jong vonden voor het studentenleven, blijft 

hij nog een jaar in Leeuwarden. In die tijd las hij veel,  o.a   de werken van Heine, Goethe, Schiller, 

Hugo en Dickens.  

 

Leiden 

Na een jaar  begint hij zijn studies in  Leiden, waar hij godgeleerdheid gaat studeren. Student 

HaverSchmidt raakt in Leiden onder de invloed van de ‘moderne’ richting in de theologie, waarbij de 

Bijbel minder letterlijk wordt genomen en er meer ruimte komt voor het eigen geweten van de gelovige. 

HaverSchmidt is een goede student, maar hij neemt ook druk deel aan het Leidse studentenleven. Hij is  

Afb. 2 François Haverschmidts   handtekening 

Afb. 1 Briefkaart verstuurd van  
Schiedam naar  Amsterdam in 1890. 
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lid van de vereniging Minerva en  op de sociëteit draagt hij regelmatig zijn gedichten voor. Ook schrijft 

hij veel voor de studentenpers. 

In de Leidse Studenten-almanak voor het jaar 1856 verschijnt een bijzondere publicatie van de hand van 

François HaverSchmidt: ‘Bloemlezing uit de 

dichterlijke nalatenschap van Piet Paaltjens’. 

HaverSchmidt doet alsof zijn alter-ego Piet 

Paaltjens recent was overleden en hem zijn 

gedichten heeft nagelaten. HaverSchmidt weet de 

maskerade zo goed vol te houden, dat het soms lijkt 

of hij er zelf in gelooft. 

 

Foudgum 

Na zijn afstuderen wordt hij in 1859 predikant te 

Foudgum (Friesland), niet ver van Dokkum. In het 

doodstille dorpje woonden niet meer dan 150 

mensen. HaverSchmidt preekt  er niet alleen, hij 

geeft er ook catechisatie en hij leert de schooljeugd 

de tafels van vermenigvuldiging. De 

bekrompenheid en beperktheid die hij er ontmoet , 

vormen een geweldige ontnuchtering na de 

levendige tijd in Leiden.  

 
 

 

 

Den Helder  

In het najaar van 1862 neemt HaverSchmidt afscheid van zijn kleine gemeente en vertrekt naar Den 

Helder.   Al een halfjaar na zijn aantreden vraagt hij in een depressieve stemming ontslag aan: hij meent 

niet te kunnen voldoen aan de eisen van Den Helder, die zoveel hoger waren dan die van Foudgum.    

 

Schiedam  

Op 1 juni 1864 wordt HaverSchmidt beroepen door de kerkeraad van Schiedam. Wellicht hebben 

financiële overwegingen ook meegespeeld om dit beroep aan te nemen. In Den Helder verdiende hij f 

500.-- per jaar en in Schiedam kon hij f 1000.-- per jaar verdienen.  Ook is  hij in 1863 getrouwd, hetgeen 

ook wel bijgedragen zal hebben bij zijn beslissing om van standplaats  te veranderen. HaverSchmidt 

houdt hier preken en lezingen,  waarvan er tijdens zijn leven enkele worden gepubliceerd door de 

Schiedamse uitgever/drukker Roelants. Ook is  Haverschmidt een gevierd spreker voor de 'Maatschappij 

tot Nut van 't Algemeen'.  Van eind 1870 tot augustus 1871 is Haverschmidt overspannen  en verblijft 

hij met zijn gezin in Beekhuizen om te herstellen. Op 14 juni 1891 overlijdt onverwachts zijn vrouw, 

nog maar 50 jaar oud. In 1892 onderneemt hij nog enkele reizen o.a. naar Foudgum en Leiden, maar in 

juli 1893 stort hij volledig in en hij gaat naar Laag-Soeren naar een instelling voor zenuwlijders. Maar 

hij heeft hier geen baat bij. Op 19 januari 1894 hangt hij zich op in zijn bedstede. François HaverSchmidt 

alias Piet Paaltjens ligt begraven op begraafplaats Beukenhof in Schiedam. 

 
Snikken en Grimlachjes 

In 1867 worden de gedichten van Piet Paaltjens gebundeld in 

Snikken en Grimlachjes. Het wordt uitgegeven door zijn over-

buurman in Schiedam, H.A.M Roelants.  Hieruit blijkt dat 

Paaltjens/Haverschmidt een ware romanticus is. De gedichten 

gaan over verlangen naar een andere wereld, (onbeantwoorde) 

liefde, melancholie en eenzaamheid. Daarnaast zijn ze 

humoristisch en ironisch. 

 
 

 

 

Afb. 3  François Haverschmidt 

Afb. 4  Advertentie uit 1867. 
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Eén van zijn bekendste gedichten is “Immortellen IX”: 

 

Op `t hoekje van de Hooigracht 

En van den Nieuwen Rijn, 

Daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang 

Mijn boezemvriend zou zijn. 

  

En halverwegen tusschen 

De Vink en de Haagsche Schouw, 

Daar brak hij, zes weken later zoowat, 

Den eed van vriendentrouw. 

 

Het eerste couplet van dit gedicht staat 

sinds 1987 op een muur op de hoek van de 

Hooigracht en  Nieuwe Rijn  64 in Leiden 

(Afb.5)   

 

 

 

 

 
Bij het Van der Valk Hotel Leiden met Restaurant 

Het Haagsche Schouw aan de Haagse Schouwweg 

gaat de tekst verder. Het muurgedicht is in 2008 

geplaatst.  

 

 
Verder zijn er nog standbeelden van Piet Paaltjens in Leiden en 

Leeuwarden (z’n geboorteplaats)  en een monument in Foudgum (voorstellende een  opengeslagen boek 

gesteund door een gebroken hart. In het boek staat een gedicht). 

 
 
 
 
 
 
  
 
      
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afb. 5  Immortellen IX    1ste couplet 

Afb. 6  Immortellen IX   2de couplet 

Afb. 7  Standbeelden van Piet Paaltjens in Leiden (l) en Leeuwarden (r) 

http://www.muurgedichten.nl/paaltjens2.html
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Wat schrijft Haverschmidt ? (Afb. 8) 

 

Schiedam, 12 Sept. 90. 

Waarde mevrouw. 

 

Een maand geleden had U de attentie, of mijnheer v. H. de goedheid, ons een exemplaar van het vliegend 

hert (w.)(Afb. 9)  te doen toekomen. Daar U toen op reis ging 

naar Thüringen had ik geen gelegenheid, U onze dank te 

betuigen. Mag ik het nu nog doen. Lang zijn de beestjes niet 

in’t leven gebleven ofschoon ik ze geregeld van eikeblad 

voorzag, dat hier haast niet te vinden is. Ze versieren nu 

opgezet mijn kamer en herinneren ons aan het Loo, de 

heerlijke wandelingen die we daar in den omtrek maakten, 

en aan het aangenaam gezelschap dat wij vonden in de 

Nieuwe Kroon. – Wij hopen dat U het goed gehad heeft op 

reis en dat uwer familie, groot en klein, den weldadigen 

invloed van het buitenleven den heelen winter zal gevoelen. 

– Wij voor ons zijn gezond. Op het oogenblik logeert mijn 

vrouw met Margot te Wageningen, waar een familielid in de 

buurt trouwt. Onze zoon is te Leiden en ik heb dus het rijk 

alleen. Goed dat het mij niet aan werk ontbreekt. – Mag ik 

U mijn  compliment (?) verzoeken aan den heer v. Hoorn – 

Uzelve groet ik, in de hoop U en de Uwen nog weleens weer 

te zullen ontmoeten.  Steeds Uw toegenegen,  

Fr. Haverschmidt 

 
 
 
 
 
 
 

 
Refs:  

https://dbnl.nl/tekst/have010mmat01_01/have010mmat01_01.pdf 

http://www.pietpaaltjens.nl 

https://www.bibliotheek.nl/eregalerij/piet-paaltjens/piet-paaltjens-erfenis.html 

 

   Afb. 9 . Vliegend Hert 

Afb. 8  Achterkant van de briefkaart 

Afb. 8  Piet Paaltjens monument 
in Foudgum 

https://dbnl.nl/tekst/have010mmat01_01/have010mmat01_01.pdf
http://www.pietpaaltjens.nl/
https://www.bibliotheek.nl/eregalerij/piet-paaltjens/piet-paaltjens-erfenis.html
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(Dit artikel verscheen in het verenigingsblad ‘Hertogpost’ van de ’s-Hertogenbossche Filatelisten 

Vereniging van januari 2019 – auteur: Hans Kremer.)  

 

 

Postex 2019: 
 
Op de komende Postex zal na de opening op vrijdag weer de Gerrit Glas Trofee worden uitgereikt. 

Deze trofee is ingesteld door de Stichting filatelie en zal 

worden uitgereikt aan een persoon die zich 

verdienstelijk heeft gemaakt voor de filatelie. 

Let u wel op, dat deze Postex later wordt gehouden en 

niet in oktober, de datum voor dit jaar is 1,2 en 3 

november. Het thema dit jaar is vervoer. 

Aanmeldingsformulieren kunt u aanvragen bij Dhr. B. Mol, email b.mol76@upcmail.nl aanmelden kan 

tot 30 april a.s. 

(Leen Louwerse) 

 
 

Boekbespreking: 

 

Titel: Michel Nordeuropa 
 

Naast de Norgeskatalogen, de Facit en de AFA catalogi gebruiken veel Scandinavië verzamelaars een 

andere catalogus. Dit is de welbekende MICHEL-Nordeuropa Katalog. 

Deze (alweer de 103e uitgave) catalogus behandelt de zegels van de Scandinavische landen: 

Denemarken, Færøer, Groenland, Finland met Aunus en Oostkarelië, Åland, IJsland, Karelië, Noord-

Ingermanland, Noorwegen en Zweden plus de Baltische staten: Letland, Litouwen + Midden-Litouwen 

en Estland.  

 De prijsnoteringen, zoals we gewend zijn bij de Michel 

catalogi, vinden we in 2 kolommen weergegeven n.l. tot 1920 

voor *= Ongebruikt met originele gom en = Gebruikt. Voor 

de uitgaven vanaf 1920, **= Postfris en = Gebruikt, met waar 

nodig prijzen voor zegels op brief en op FDC. In vergelijking 

met de voorgaande editie zien we dat het hoofdstuk Zweden 

opnieuw onderhanden is genomen. Hierbij zijn vele watermerk 

variëteiten. Ook het nooit uitgegeven boekje uit 1994 (MH 188 

= Facit 444) is nu opgenomen. Bij de meeste landen zijn de 

prijzen weer naar boven bijgesteld maar voor al bij de diverse 

Baltische staten zijn deze stek gestegen.  De zegels zijn in 

verkleind formaat, ± 50%, maar door de moderne scan 

mogelijkheden in goede kleuren en scherp afgebeeld. Waar 

nodig zijn verduidelijkende vergrotingen afgebeeld waardoor 

type verschillen goed te herkennen zijn.  

 Behalve de postzegels vinden we ook de frankeerlabels, de 

port- en dienstzegels en alle andere zegels die we ook in de 

andere diverse Noordse catalogi vinden. Wat apart is en waar 

veel verzamelaars blij mee zijn is dat er per land een hoofdstuk 

is waarin de samenhangende combinaties van zegels uit 

postzegelboekjes vermeld en zo hier en daar ook (schematisch) afgebeeld worden. Tevens worden de 

velletjes uit postzegelboekjes afgebeeld en geprijsd. 

 Deze Michel Nordeuropa catalogus is met 1120 bladzijden, 62.000 prijsnoteringen en ruim 12.000  

afbeeldingen, jaargangregisters met waarde aanduiding, overzichten van de postzegelboekjes, een 

gedegen naslagwerk van de diverse postale producten die door de Scandinavische en Baltische landen 

zijn uitgegeven. 

mailto:b.mol76@upcmail.nl
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Uiteraard is, zoals we ondertussen gewend zijn, ook deze catalogus met harde kaft en twee leeslinten 

uitgevoerd. 

De Michel catalogus is mijns inziens een degelijke en goed bruikbare catalogus! 

 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH 

Taal: Duits 

Bladzijden: 1120 

Illustraties: Kleur 

"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 

ISBN: 978-3-95402-275-5 

Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 

Prijs: 72,00 € Excl. verzendkosten. 

Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 

Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 

E-mail: europa1@michel.de    -   Web-site: www.michel.de    

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

 

Museumdirecteur COMM huurde voor bijna vier ton eigen bedrijven in’ 
   
Directeur Tobias Walraven zette een dure marketingcampagne op voor de heropening na de anderhalf 

jaar durende verbouwing van het museum. 

De directeur van museum COMM heeft in 2017 voor ruim 370.000 euro drie marketingbedrijven 

ingehuurd waar hij ook directeur van was. Dat blijkt uit een reconstructie door onderzoek platform 

Follow the Money (FTM). 

FTM onderzocht de anderhalf jaar durende verbouwing van het voormalige Museum voor 

Communicatie in Den Haag en de marketingcampagne voor de heropening van het museum. 

Museumdirecteur Tobias Walraven zou bedrijven Tribal Internet Marketing, The Webcare Company en 

Jaager voor de campagne hebben ingehuurd terwijl hij daar zowel directeur als aandeelhouder is.  

Volgens Walraven zijn er wel degelijk offertes aangevraagd bij verschillende partijen, en heeft hij zich 

daar als COMM-directeur niet mee bemoeid. In totaal kostte de marketingcampagne bijna negen ton. 

Ook het salaris van Walraven wordt bekritiseerd. Met een totaalbedrag van 255.000 euro (inclusief 

managementvergoeding) bevond deze 

zich in 2016 ruim boven de 

Balkenendenorm van 181.000 euro. 

Het museum werd in 2016 voor 11 tot 

12 miljoen euro verbouwd, terwijl het 

in 2016 een balans van nog geen 2 

miljoen euro had. De verbouwing zou 

zijn betaald door de verkoop van alle 

panden van het museum en geld uit de 

stichting Museumfonds Zeestraat 80 

die geld voor COMM beheert. Het 

museum haalde de beoogde 100.000 

bezoekers in 2018 niet. Vorig jaar 

bezochten maar 23.000 mensen 

COMM.  

Volgens FTM verkeert het museum financieel in zwaar weer. De directie zou overwegen om de collectie 

volledig af te stoten en verder te gaan als vergader- en horecagelegenheid.  

Uit de reconstructie blijkt dat de verbouwing is goedgekeurd en begeleid door een Raad van Toezicht 

die in strijd met de statuten van het museum handelde. Zo had de Raad van Toezicht uit vijf tot zeven 

leden moeten bestaan, maar in 2017 telde deze er vier. Ook trad er pas in 2018 een lid toe met een 

achtergrond in de museumwereld.  

COMM wilde (190117) niet inhoudelijk reageren.  

(NRC.nl – Cosette Molijn – 190118 – foto: Dennis Knol Photo) 

mailto:europa1@michel.de
http://www.michel.de/
https://www.ftm.nl/artikelen/museum-verbouwd-en-gesloopt-door-directeur?share=1&utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=COMM&utm_content=FTM0615
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De reiziger J.W. von Goethe geschilderd in een landschap 
 
Eén van de beroemdste schilderijen waarop Johann Wolfgang von Goethe is afgebeeld is in het bezit 

van Städel Museum in Frankfurt am Main, in 1749 de geboortestad van J.W. Goethe. In de 

postzegelserie “Schatten uit Duitse musea” koos de Duitse Post voor het postzegelontwerp van 

ontwerpers Stefan Klein en Olaf Neumann en bracht de postzegel uit 

op 7 juni 2018. De ontwerpers kozen voor een uitsnijding van het 

originele kunstwerk 

en voegden in een 

kader teksten toe. Het 

is jammer dat de 

opdrachtgever niet 

koos voor de 

volledige weergave 

van het schilderij. 

Het originele 

schilderij wordt in de 

kunstwereld betiteld 

als een meesterwerk. Maar het schilderij heeft wel een 

bijzondere ontstaansgeschiedenis. Johann Wolfgang 

von Goethe was ruim 10 jaar in dienst aan het hof van 

Karl August, de hertog van Saksen - Weimar - 

Eisenach. De hertog vereerde Goethe en verhief hem 

zelfs in de adelstand. Doch het hofleven en de vele 

verplichtingen waren hem te veel. Daar moest een einde aan komen! Waardering voor zijn dichterlijke 

inspanningen bleven uit, de druk aan het hof op zijn ambtelijke werkzaamheden werd hem te veel en 

zijn relatie met Charlotte von Stein verliep niet naar zijn zin. Genoeg 

redenen voor Goethe om in het geheim op pad te gaan. Goethe 

besloot om zijn jongensdroom uit te laten komen: een  reis naar 

Italië. Na een beetje bedrog in Karlsbad (volgens zijn dagboek 

vertrok hij al om drie uur in de nacht om niet ontdekt te worden) en 

via bezoeken in andere steden 

kwam hij in het jaar 1786 in Rome 

aan. De bijna twee jaar durende 

reis door geheel Italië van boven 

naar beneden en weer terug is 

beschreven door Goethe in zijn 

reisverslag. Aangekomen in de stad 

Rome, aan de Via del Corso, 

woonde hij bij zijn vriend en kunstschilder Johann Tischbein. Van 

hieruit bezoekt hij antieke monumenten, tekent, schildert en beleeft het 

Romeinse carnaval en legt Tischbein bezienswaardigheden vast in 

tekeningen. 

Al in het jaar 1783 vestigde Tischbein zich in Rome. Door de 

bemiddeling van Goethe ontving hij namelijk een studiebeurs. Hij schildert portretten, landschappen en 

historische taferelen en stillevens en kent de stad Rome inmiddels goed. De wens van hem om een 

levensgroot geschilderd portret van zijn vriend te realiseren krijgt z’n invulling. Hij schildert Goethe 

dan in een geïdealiseerd landschap van de Campagna en voorziet het geheel van antieke details uit 

andere landen. De complete voorstelling en de details op het schilderij hebben zowel Goethe als 

Tischbein in hun leven nooit gezien. Nog ruim voor de voltooiing van het schilderstuk eindigde hun 

Duitsland, 2018, 145 c, schatten 
uit Duitse musea, “Goethe in de 

Campagna”, Mi. 3393. 

 

Goethe in de Campagna, Johann Heinrich 

Wilhelm Tischbein, olieverf op doek, 164 x 206 cm, 
1787. Foto: Städel Museum, Frankfurt am Main. 

 

Sao Tomé en Principe, 1981, 75 
Db. 

 

Duitsland, 1949, 10 + 5 pf, Mi. 
108. 
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relatie in maart 1787 en reisde Goethe verder naar Sicilië. Tischbein vertrok naar Napels. Hij liet in 

1788 het niet afgemaakte schilderij 

naar Napels komen. Door het innemen 

van Napels door de Franse troepen 

moest de kunstenaar door zijn 

versnelde vlucht veel materiaal 

achterlaten. Ook het grote werk, dat 

later “Goethe in de Campagna” is 

genoemd, moest worden achtergelaten. 

Wat daarna met het onvoltooide 

schilderij is gebeurd laat zich raden. 

Hoe dan ook, het schilderij werd voltooid. Naar alle 

waarschijnlijkheid geldt dat een andere schilder op basis van 

schetsen en aantekeningen de voorstelling heeft kunnen aanvullen tot het bekende plaatje, of dat de 

schilder een rijke fantasie hanteerde en er met opzet een aantal merkwaardigheden aan toevoegde. 

Bij een nader onderzoek van dit kunstwerk en 

een analyse van de extra aangebrachte 

voorstellingen naast en achter Johann W. von 

Goethe (1749-1832) kom je gemakkelijk tot de 

conclusie dat beide veronderstellingen verwerkt 

zijn. Curieus is de linkerschoen aan de 

rechtervoet. In het werk zijn een omgevallen 

obelisk uit Egypte, een tableau met drie figuren 

uit een theaterstuk van Goethe, een ornament uit 

het klassieke Rome en bewaard gebleven 

kledingstukken van Goethe verwerkt. Ook op de 

achtergrond zijn delen van bouwwerken 

toegevoegd, die niet in het landschap stonden. Het 

voltooide kunstwerk werd verkocht en wisselde in 

de loop van de tijd van eigenaren. Uiteindelijk kwam het stuk in bezit van bankiersfamilie Rothschild 

en werd in 1887 door de familie geschonken aan het Städel Museum, waar het permanent te zien is. In 

1788 keerde Goethe terug in Weimar en schreef hij tussen 1813 en 1817 over zijn Italiaanse reis. Het 

beroemde schilderij is voor de liefhebbers van kunst een  

 

 

 

Geweldige inspiratiebron om op een andere manier te kijken naar kunstwerken. Voor de 

postzegelverzamelaars een start voor opbouw van een thematische verzameling met Goethe-zegels, -

poststukken en -poststempels met gegevens over zijn boeiende activiteiten.  

(Inspiratie: postfrisch 3/2018). 

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

  
 

 

 

 

 

 

Servië, 2007, 1,50 dinar, Mi. 380.  

 

Mozambique, 2012, 66 MT, Mi. 5496. De rechter 
afbeelding laat zien dat het portret van Goethe een 

exacte kopie is van Tischbeins kunstwerk. 

 

Zwitserland, 1999, 0,90 CHF. 

 

http://www.optischefenomenen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin3paf2v7fAhURM-wKHbM-AUEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.briefmarken-sieger.li%2Fmillennium-johann-w-goethe-1999-kleinbogen-postfrisch-kat-nr-os-80b-schweiz.html&psig=AOvVaw0b89ONw0KVCY_yhKXSE287&ust=1548154269294754
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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. 

 

 

 

Van de heer Jaap Termes kregen wij onderstaand antwoord op de vraag van mevr. Loes Timmermans 

inzake UK zegels met witte stippen: 

 

Geachte redactie, 

Ik heb tussen mijn Engelse vuurtorenzegels ook zoiets en dacht toen dat lichtpunt verschoven was. 

Uiteindelijk bij veel navraag kreeg ik dit antwoord en dat bewijst de witte stippen, 

Hopende U van dienst te zijn  

Jaap Termes  

“ 

 

 

“Many Thanks,  The marks are not part of the design but were applied to aid mechanised 

sorting. A fuller explanation kan be found here. 

http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=16970&start=50#p810515  

 

Van de heer Tiny van Gilst ontvingen wij een paar afbeeldingen van afstempeling en 

bestickeren van poststukken:  

Misschien iets om weer te laten zien hoe de post met verzamelaar omgaat.                      

Pas ontvangen van medeverzamelaar.                        

Afb 1.   3 prachtige zegels met niet te verwijderen sticker                     

Afb 2.   1 x stempelen is schijnbaar niet genoeg.                     

Vriendelijke groet, Tiny van Gilst 

uw reacties 
 

mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl
http://www.stampboards.com/viewtopic.php?f=17&t=16970&start=50#p810515
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De heer Jan Mulder reageerde op het artikel ‘Postkaart van metaal’ in Nieuwsbrief 105: 

 

Beste redactie, 

Naar aanleiding van het artikel "postkaart van metaal" zou ik u willen wijzen op het artikel 

"Gewichtige nieuwjaarskaarten" dat verschenen is in Novioposta nummer 135. Alle oudere 

afleveringen van Novioposta kunt u vinden op de website van Noviopost. De link naar het betreffende 

nummer is: 

http://www.noviopost.nl/archief-Novioposta/nr135/nr135.pdf 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Mulder 

 

 

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: een mailtje aan redactienieuwsbrief@knbf.nl  , dan 

lukt het zeker ! 

http://www.noviopost.nl/archief-Novioposta/nr135/nr135.pdf
mailto:redactienieuwsbrief@knbf.nl

