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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 - Voor het aanmelden geldt het volgende: 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: aanmelden op het hoofdscherm - u ontvangt dan automatisch een email waarmee u door aan te klikken uw abonnement kunt activeren. Als u de KNBF Nieuwsbrief al
regelmatig ontvangt, hoeft u niet opnieuw aan te melden.
100e KNBF Bondsbrief
De Bondsbrief is een bulletin dat door de secretaris van de KNBF, Fred van den Brink, regelmatig
wordt verzonden aan de besturen van de bij de Bond aangesloten verenigingen. In deze Bondsbrief
worden actuele (Bonds)zaken, huishoudelijke mededelingen en andere berichten die voor de
verenigingen van belang zijn, nu nog per brief, in de toekomst als e-mailbericht, behandeld. Besturen
kunnen - indien ze dat nuttig achten - de inhoud van de Bondsbrief in de ledenbijeenkomsten
bespreken en eventueel in hun verenigingsbladen delen van de inhoud opnemen. Het initiatief voor de
eerste Bondsbrief kwam eind 1990 van de toenmalige secretaris de heer H.W.M. Hopman. De
Bondsbrief heeft in de loop van de tijd zijn nut bewezen. Binnenkort verschijnt uitgave nummer 100.
Het Bondsbestuur hoopt dat de Bondsbrief blijft bijdragen aan een snelle en effectieve communicatie
waarmee de betrokkenheid van de verenigingen bij het werk van de Bond kan worden versterkt.
Interpol Benin, een verhaal over één serie.
Deze keer wil ik U meenemen in een verhaal over één Interpol-serie van 2 zegels. Kan je daar een heel
artikel over schrijven vraagt U zich wellicht af? Mag ik U uitnodigen !
Dahomey
In 1973 gaf de Afrikaanse staat Dahomey, in verband met het 50 jarig
bestaan van Interpol, net als 28 andere landen, een postzegel-serie
hierover uit van 2 postzegels (afb. 1). Niets bijzonders tot zover. De
eerste bijzonderheid is dat enige tijd later dezelfde serie nog een keer
uitkomt, maar dan ongetand (afb. 2). Maar ach, dat gebeurde in
meerdere Afrikaanse landen. Ook het feit dat er drukproeven met
verschillende kleuren op de markt kwamen en door verzamelaars
gekocht konden worden, is niet een uniek iets. (afb 3).

Het zal ongetwijfeld wat extra geld in
het laatje van de PTT van Dahomey
gebracht hebben. En ook het feit dat er
een luxe proefdruk (afb. 4) gemaakt wordt op wat dikker papier om als relatiegeschenk weg te geven
aan ministers en diplomaten, is nog steeds geen reden om onder de indruk te raken van deze serie.
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Benin
Nee, het wordt pas interessant als Dahomey, gelegen in West-Afrika tussen Nigeria en Togo, in 1975
na een militaire staatsgreep ophoudt te bestaan en verder gaat onder de naam volksrepubliek Benin.
.Deze republiek ging vanaf 1976 zelf nieuwe postzegels uitgeven met vermelding van de officiële
naam: Republique Populaire du Benin. In 1984 werd in Benin echter de noodtoestand uitgeroepen in
verband met de grote droogte die tot hongersnood
leidde. Om kosten te besparen werden er geen nieuwe
postzegels gedrukt, maar werden oude postzegels
voorzien van een zogenaamde “overdruk”.
Er
werden in de kluis ook nog vellen van de interpol
postzegels van Dahomey gevonden en ook deze
kregen een zwarte opdruk: De zegel van 50 franc
kreeg de opdruk met de volledige naam Republique
Populaire du Benin; op de zegel van 35 franc vond
men dat hier te weinig ruimte voor was, en volstond
men met de opdruk van het woord Benin (afb. 5).
Moeilijk te krijgen
Dit gebeurde echter maar in kleine aantallen,
waardoor het bijzonder moeilijk werd om deze postzegels (als
verzamelaar) te bemachtigen. Het ging in ieder geval niet via de
groothandel, maar eigenlijk moest je naar Benin zelf
om deze zegels te halen (of door een kennis te laten
meebrengen).
In 1996 vond er een 2e overdruk plaats van de
Interpol-postzegel. Nu werd er (in zwarte letters) op
de zegel met de waarde van 50 franc een nieuwe
waarde van 135 f gedrukt (afb. 6). Men wijzigde nu ook aanduiding van de landsnaam
in Republique du Benin. Het “populaire” van deze republiek was wellicht wat minder geworden.
Extra alert
Als verzamelaar wordt je dan extra alert of er wellicht nog meer oude vellen in de kluis gevonden gaan
worden die weer in gebruik genomen gaan worden. En ja hoor in 2009
was het weer zover. De PTT van Benin kwam met een nieuwe opdrukuitgifte van deze Interpolzegels. Tegenwoordig kan je wat
gemakkelijker aan deze zegels komen via internet. Kennelijk is in Benin
de geldontwaarding ook toegeslagen, want de 2 interpol postzegels
kregen nu als opdruk mee Benin met een waarde van respectievelijk
350 franc en 1000 franc (afb. 7).
Mocht U op vakantie of tijdens uw werk Benin aan doen, wilt U dan eens een postkantoor binnen
stappen voor me en kijken of er nog Interpol-postzegels te koop zijn? Ik neem ze graag van U over.
(auteur: Willem Hogendoorn)

Workshop BBE tijdens Postex:
Voor Postex 2011 in Apeldoorn staat weer een workshop BBE (begeleiding Beginnende Exposanten)
op het programma op zondag 16 oktober 2011 van 11.00 u tot 13.00 u. De BBE is bedoeld om
vermijdbare beginnersfouten te voorkomen en om te leren van de fouten, de ideeën en de vorderingen
van anderen. Onderdeel van de workshop is dan ook het onder deskundige leiding bekijken van de
inzendingen van zowel gevorderde als beginnende verzamelaars. Het is daarom gewenst dat
deelnemers voorafgaande aan de workshop hun plannen, ideeën, problemen of misschien zelfs al een
kopie van een gereed deel van de toekomstige inzending opsturen (uiterlijk 6 oktober) naar de
Commissaris Filatelistische Vorming van de KNBF: S. Bangma, Boomgaarddreef 5, 3243 AC Stad
aan ´t Haringvliet (email adres: sbangma@xs4all.nl )
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Filamanifestatie 2012 - ‘Noord-Holland in een kader’.
Op 21 en 22 april 2012 wordt door een tiental Noord-Hollandse postzegelverenigingen in Purmerend
(Jan van Egmondlyceum) een bijzonder evenement georganiseerd:
Filamanifestatie 2012. Net als bij de eerste Filamanifestatie in 2008 is het thema
‘Noord-Holland in een kader’. Het wordt een tentoonstelling in de categorieën
Propaganda en Categorie 3. In totaal zijn er ruim 200 kaders. Ook de Dag voor de
Jeugdfilatelie zal aan dit evenement gekoppeld worden, onder meer met een
aparte jeugdhoek. Bij de jeugd staat het thema ‘Vakantie’ centraal. Er komen
handelaren, stuiverboeken, bijzondere postzegels, een speciaal stempel, een
catalogus. Uiteraard wil de organisatie van Filamanifestatie 2012 de schoonheid
en het roemruchte verleden van Noord-Holland een plaats geven. Leden van
Noord-Hollandse verenigingen worden gevraagd zich aan te melden voor de tentoonstelling. Vooral
verzamelingen met een Noord-Hollands tintje zijn welkom. In de categorie Propaganda (zonder
jurering) kunnen ook beginnende exposanten hun collecties tonen. Zij betalen geen kadergeld. Voor de
andere inzendingen geldt een kadergeld van 4 euro per kader. U kunt zich nu al (voorlopig)
aanmelden als deelnemer aan de expositie bij de secretaris Jeffrey Groeneveld, De Goede-meent 1,
1447 PT Purmerend, jeffreygroeneveld@hetnet.nl.Vermeld uw naam en adres en geef daarbij aan of
het om een wedstrijd- of een propaganda-collectie gaat. Vermeld ook de titel van uw inzending, het
gewenste aantal kaders (1 kader = 12 pagina’s A4) en de ‘klasse’: luchtpost, thema, traditioneel, éénkader, etc.
Afscheid Marijke van der Meer - Bibliothecaris Bondsbibliotheek:
Marijke van der Meer, de gezichtsbepalende persoonlijkheid van de Bondsbibliotheek is met
welverdiend pensioen. Als Bondsbibliothecaris heeft ze bijzonder veel werk verzet en is ze bepalend
geweest voor de modernisering van de bibliotheek, inmiddels één van de grootste en meest uitgebreide
bibliotheken ter wereld op het gebied van de filatelie.
Vrijdag 12 augustus nam de groep mensen waarmee ze het
meest nauw heeft samengewerkt in een intiem samenzijn
afscheid van Marijke, waarbij onder andere aanwezig waren
echtgenoot Douwe, medewerkers van de Bibliotheek de heer
en mevrouw Hulkenberg, afgevaardigden van het bestuur van
vereniging Po & Po, voorzitter Peter Poortvliet en secretaris
Ernst Flentge, namens de Bondskeuringsdienst Hans
Vinkenborg, namens het Bondsbestuur voorzitter Victor
Coenen en vice-voorzitter Ben Mol en namens het Bondsbureau
de dames Eveline Kalkhoven en Sonja van Zoeren.
In zijn afscheidswoord sprak Victor Coenen o.a. over de enorme betrokkenheid van Marijke. Vol lof
haalde hij aan hoe zij heeft bijgedragen aan de vernieuwingen binnen de organisatie van de
Bondsbibliotheek en haar bepalende invloed bij de
modernisering en het op een hoger niveau brengen van de
bibliotheek. Oud collega Ben Mol overhandigde namens het
Bondsbestuur als dank een kunstwerk van de heer
Spannenberg van Glasblazerij Leerdam.
Peter Poortvliet en Ernst Flentge benoemden Marijke tot
erelid van Po & Po, als dank voor het vele werk dat ze heeft
verzet voor de vereniging en haar leden. Hans Vinkenborg
dankte Marijke voor het vele werk dat zij in de loop van de
jaren ten behoeve van de BKD heeft gedaan.
Marijke zelf tenslotte dankte in de eerste plaats haar
echtgenoot die haar al die jaren bij haar werk als
bondsbibliothecaris heeft bijgestaan en gaf met een persoonlijke noot voor alle aanwezigen uiting aan
het plezier wat zij aan haar werk heeft beleefd.
Marijke bedankt voor wat je voor de filatelie hebt betekend en het ga je goed.
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Gezocht: Schrijvers voor nieuwe KNBF Website en voor de KNBF Nieuwsbrief:
Voor de vernieuwde website van de KNBF en voor de KNBF Nieuwsbrief zijn wij op zoek naar
schrijvers. Auteurs van filatelistische artikelen en actuele informatie zijn van harte welkom hun
bijdragen in te zenden aan redactienieuwsbrief@knbf.nl. Dit e-mailadres is ook beschikbaar voor
nadere informatie. Natuurlijk wordt de naam van de auteur opgenomen bij het artikel en de schrijver
kan rekenen op een groot aantal filatelistische lezers, die over het algemeen georganiseerd zijn als lid
van een vereniging.
Internationale Tentoonstelling IPHLA 2012 in Mainz:
In 2012 organiseert de Duitse Bond van Filatelistenverenigingen
BDPh van 2 – 4 november de Internationale Tentoonstelling voor
Philatelistische Literatuur in het stadhuis van Mainz. Mainz is de stad
van ‘de man van het millennium’ Johannes Gutenberg, de man die
algemeen geldt als de uitvinder van de boekdrukkunst. Tijdens
IPHLA 2012 wordt het 150 jarig jubileum van filatelistische literatuur
in Duitsland gevierd. In 1862 werd voor het eerst filatelistische
literatuur in Europa uitgegeven. Alle Europese landen maar ook bijvoorbeeld
Argentinië, Australië, Brazilië, Chili, India, Canada, Nieuw Zeeland, Singapore,
Zuid Afrika en de USA zijn uitgenodigd voor de speciale evenement. De organisatie
is in handen van bekende experts op het gebied van literatuur en ervaren mensen van
de BDPh. Voor de tentoonstelling wordt literatuur in zowel digitale (CD / DVD) als
ook in gedrukte vorm geaccepteerd. Verder informatie is te vinden op www.iphla.de .
Eventuele vragen kunt u richten aan de heer Wolfgang Maassen (W.Maassen@aijp.org ).
Adreswijziging doorgeven s.v.p.:
Als u de (gratis) toezending van de KNBF Nieuwsbrief ook in de komende tijd wilt
voortzetten, geeft u dan, indien uw e-mailadres verandert, het nieuwe adres door via
www.knbf.nl. Het komt af en toe voor dat wordt vergeten een adreswijziging door te
geven, met als gevolg dat toezending van de Nieuwsbrief stopt.

Vakantie - adressen postzegelhandelaren en musea:
Na onze vermelding in de vorige uitgave van de KNBF Nieuwsbrief ontvingen wij niet alleen adressen
van handelaren maar ook van musea in vakantielanden, die de moeite van het bezoeken waard zijn. De
rubriek houden we nog voor één uitgave even in stand, uiteindelijk zijn er nog
wat mensen met vakantie en volgend jaar zo tegen de tijd dat de
vakantieperiode opnieuw begint, zullen we de rubriek heropenen. Mocht u het
een goed idee vinden, stuurt u dan uw adressen van postzegelhandelaren en
musea naar redactienieuwsbrief@knbf.nl
Noorwegen: Kristiansand - Sørlandets Frimerke- og Myntsenter, Henrikl Wergelands gate 52
Malta: Valletta - Said - Stamp & Coin Dealers, Triq San Zakkarija 43
Tsjechië: Vrchlabi - Filatelie Marvan, Krkonošská 41
Canada: Ian Kimmerly Stamps, 62 Sparks Street, Ottawa K1P 5A8, tel. (613) 235-9119
www.iankimmerly.com
Frankrijk Provence: Musée Régional du Timbre, Place Convention (Château),83340 Le Luc
www.lemuseedutimbre.com Het is een klein museum met een wisselende expositieopstelling met
interessante verzamelingen. Je kun er recent uitgegeven postzegels kopen en er is een bibliotheek.
Tevens is het locatie voor verenigingsbijeenkomsten. (adres van mevr. Van Leeuwen).
Hongarije: Budapest: Een werkelijk heel mooi postzegelmuseum staat in Boedapest, het zgn.
Belyegmuzeum (www.belyegmuzeum.hu) in de Hársfa utca 47 in Wijk VII (adres van de heer
Versteijne)
Denemarken: Kopenhagen: Ook een heel leuk Post- en Telemuseum staat in Kopenhagen aan de
Kabmagergade 37. (adres van de heer Versteijne).
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Liefdesbrief na jaren (53 jaar) toch nog bezorgd:
Op 20 februari 1958 verzond een meisje een brief aan een student van de California University of
Pensylvania in California in de USA. Nooit aangekomen en nu,
na 53 jaar is de brief plotseling boven water gekomen meldt de
universiteit. De brief, getekend met ‘liefde voor altijd, Vonnie,
is nu bezorgd bij toenmalig student Clarke Moore, die ongeveer
70 jaar oud moet zijn. In de brief schrijft Vonnie onder andere
dat ze Clarke erg mist en dat ze duizend keer meer van hem
houdt dan voorheen. De universiteit kreeg de brief, maar weet
niet wat de oorzaak van de vertraging is geweest. Clarke werd
alsnog opgespoord en wat blijkt: Vonnie en Clarke zijn
getrouwd en kregen samen vier kinderen. Jammer dat jongelui en andere geliefden van vandaag niet
beseffen dat al hun correspondentie via e-mail, Twitter, Hyves of hoe ze ook allemaal mogen heten,
over vijftig jaar niet meer bestaan en dat niet bezorgde brieven dan ook niet meer kunnen worden
nabezorgd. Dus, toch maar weer brieven schrijven………
Tekst en uitleg Bondspas KNBF
Beste houder van de KNBF Bondspas.
Proficiat met de vernieuwde KNBF Bondspas. Heeft u uw naam op de pas inmiddels ingevuld?
Zonder naam verliest deze pas zijn geldigheid namelijk!
Wij vragen u op de allereerste plaats deze pas op de vernieuwde website van de KNBF (www.knbf.nl)
te activeren vanaf 5 september aanstaande om gebruik te maken van de (extra) diensten van uw bond.
Elke pas heeft een uniek nummer welke is afgedrukt aan de voorzijde van de pas.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via activering van hetzelfde KNBF pasnummer op de website
van Voordelengids.eu gebruik te maken van verschillende aangeboden diensten, acties en overige
zaken. Hierbij een uiteenzetting van de mogelijkheden die geboden worden op de website van de
Voordelengids.eu, de partner van de KNBF Bondspas. Dit is geheel vrijblijvend en geen verplichting!
Om het overzichtelijk te houden geven wij alle informatie per onderdeel van deze website, waar de pas
bij te gebruiken is.
Account aanmaken (dit is nodig voor onderstaande onderdelen)
U gaat naar www.voordelengids.eu en klikt links bovenaan, onder het inlog scherm, op Account
aanmaken. Hier vult de pashouder zijn pasnummer in. Daarna moet een formulier worden ingevuld.
Alle gegevens die hier worden ingevuld worden strikt vertrouwelijk behandeld! Er wordt ook om een
rekeningnummer gevraagd. Dit is nodig om gebruik te maken van ons Cashback Systeem. Later in de
mail staat wat dit is en hoe dit te gebruiken is.
Webshop
In de Voordelengids.eu Webshop zijn producten te kopen voor een lagere prijs. Hiervoor heeft men
wel een account nodig. Dit wijst zichzelf eigenlijk. De pashouder
kiest een categorie en een subcategorie (bijvoorbeeld: categorie:
Film, subcategorie: Humor). De pashouder kiest de producten die hij
wilt en klikt op bestellen. Vervolgens is er te betalen via iDeal.
Cashback/Online Webshop
Hier kunnen producten gekocht worden bij andere bedrijven. Lees
hiervoor nog goed op de website hoe het precies in zijn werking
gaat. Hier alvast een samenvatting: Kies een categorie en kies daarna het gewenste bedrijf, de korting
staat ernaast vermeld. Klik daarna op de banner en bestel de gewenste producten. Daarna moet het
formulier op onze website ingevuld worden. De korting waar de pashouder recht op heeft wordt
vervolgens op het account gestort. Zodra het bedrag meer dan € 25,- is kan dit teruggestort worden op
de rekening van de pashouder. (voor dit onderdeel is er een rekeningnummer vereist bij account)
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Online reserveren bij restaurants.
Ga naar www.vdgrestaurants.eu, of klik op het plaatje, kies hier via land en regio een restaurant naar
wens. Bij de laatste stap moet er een pasnummer en wachtwoord ingevuld worden. Dit zijn dezelfde
gegevens als op het account van www.voordelengids.eu.
Na het boeken krijgt de pashouder een smsje met daarin een bepaalde code voor de reservatie. Gebruik
deze code bij binnenkomst van het restaurant en ontvang 10% tot 25% korting, dit is vaak inclusief
drank!
Show Your Card – Laat zien die pas.
Dit is het bekendste onderdeel van Voordelengids.eu. Op onze website (www.voordelengids.eu) zijn
via de 4 stappen :
kies land(nr.1), Regio(nr.2), plaats(nr.3) en categorie(nr.4) bedrijven bij u in de buurt te vinden waar u
korting krijgt door alleen al de pas te laten zien. Hiervoor hoeft een pashouder verder niets te doen.
Vakanties.
Bij Voordelengids.eu Vliegvakanties (http://www.voordelengidsvakanties.eu/) kunt u vakanties
boeken met 8% - 10% korting op de gehele vliegreis. Op deze website kunt u uw ideale vakantie
opzoeken met de pull down menuutjes. Vlak voor de betaling wordt een code gevraagd. Hier moet het
pasnummer worden ingevoerd. Pas daarna wordt de korting verrekend!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons telefonisch bereiken 030-2894290 of mailen knbf@knbf.nl
Veel plezier aan u en de andere filatelisten met het gebruik van de KNBF Bondspas!
(Peter Teurlings)

Herinnering aan de Holocaust bezorgt koude rillingen
Toen ik gevraagd werd te helpen bij het uitpluizen van een aantal postale zaken, kon ik me nog niet
voorstellen geconfronteerd te worden met de verschrikkingen van de Holocaust.
Eén van de zaken waarvoor ik werd gevraagd commentaar te geven op de filatelistische aspecten, was
het hierbij afgebeelde ‘adreswijzigingformulier’. Het werd verzonden op 27 januari 1943 vanuit
Westerbork in Nederland naar Italië. De afzender was Hugo Mosbacher. De kaart is afkomstig uit de
privé collectie van de dochter van Hugo Mosbacher, Rosi Mosbacher Baczewski.

Afb. Adreswijzigingkaart verzonden in 1943 van Westerbork naar Italië

Het ziet er vrij onschuldig uit tot je de plaatsnaam Westerbork en de datum 1943 tot
je laat doordringen. En de zaken worden nog gruwelijker als je de achterzijde van de
adreswijzigingkaart leest. Op de achterzijde van de kaart is als nieuw adres vermeld
Baracke 55, Westerbork (Camp).
Westerbork: Het kamp Westerbork was gesitueerd ongeveer 15 kilometer van het
dorp Westerbork in de provincie Drenthe in het noordoosten van Nederland. Het
kamp was geopend door de Nederlandse overheid in de zomer van 1939 om Joodse
vluchtelingen uit Duitsland op te vangen. De eerste vluchtelingen kwamen aan in Westerbork op 9
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oktober 1939. Toen het Duitse leger Nederland binnenviel waren er 750 vluchtelingen in het kamp.
Op 1 juli 1942 namen de Duitse autoriteiten de controle over het kamp over. Westerbork werd
officieel een doorgangskamp (Durchgangslager Westerbork). Op 14 juli 1942 werden alle Joden
onderzocht door de SS om vast te stellen wie in staat was om te werken en wie niet. De eerste trein
arriveerde op 15 juli en verliet het kamp op 16 juli met 1.135 van de als eerste geselecteerde Joden. De
bestemming van de trein was Auschwitz. Aan het eind van de maand waren bijna 6.000 Nederlandse
Joden in Auschwitz aangekomen, waarvan de meerderheid werd vergast. In het begin werden de
deporteringen gedaan vanaf het station Hooghalen. In november 1942, nadat een nieuw stuk spoorweg
was aangelegd, kwamen de treinen rechtstreeks naar het kamp. Meer dan 103.000 Joden werden
overgebracht van Westerbork naar Auschwitz of Sobibor (een vernietigingskamp in Polen).
(http://www.jewishgen.org/ForgottenCamps/Camps/WestEng.html)
Op 15 juli 1992 gaf de Nederlandse PTT een postzegel uit, waarop de eerste dodentrein vanuit
Westerbork wordt herdacht.
Wie was Hugo Mosbacher?
Hugo en Clemy Mosbacher kwamen naar Amsterdam vanuit Duitsland in
maart 1940 met het voornemen door te reizen naar de Verenigde Staten.
Hun plan werd verijdeld toen de Nazi’s Nederland binnenvielen in mei
1940. Hugo en Clemy waren eigenlijk in de val gelopen in Amsterdam.
Ze werden opgepakt en in januari 1943 naar Westerbork gestuurd. Enkele
weken
later
werden
ze
gedeporteerd
naar
Auschwitz.
(http://www.communityjoodsmonument.nl)
Alhoewel de datum van het poststempel (Assen / 27 ….3.9) wat
onduidelijk is moeten we vaststellen dat het hier gaat om 27 januari 1943,
09.00 u., er van uitgaande dat Hugo en zijn vrouw Clemy naar Auschwitz
werden gezonden op 2 februari 1943 waar ze op 5 februari 1943 aankwamen. Ze werden bij aankomst
vergast.
Hoewel de geïnterneerden in Westerbork zeer beperkte vrijheid van correspondentie hadden was het
aantal adreswijzigingkaarten dat men mocht verzenden onbeperkt. Dit is de oorzaak van het feit dat er
relatief veel adreswijzigingkaarten vanuit Westerbork bekend zijn in vergelijking met brieven en
briefkaarten.
Het posttarief voor drukwerk (een adreswijzigingkaart was drukwerk) naar Italië was in 1943 2½ cent.
Omdat op de kaart een voorgedrukte zegel van 1½ cent was afgedrukt, was nog 1 cent verschuldigd.
Men kon postzegels kopen in kamp Westerbork, maar de heer Mosbacher had waarschijnlijk wat 7½
cent zegels meegenomen uit Amsterdam, waaraan hij de voorkeur gaf. Ze zijn voorzien van een K
perforatie. K perfins werden toegepast in postzegels die werden verkocht in kiosken dit om diefstal
door het kiosk personeel te voorkomen. In de Rosi Mosbacher Baczewski collectie heeft een brief
gedateerd september 1940 van Amsterdam naar New York ook één van deze 7½ cent K perfin
postzegels.
De kaart werd gepost in het
postkantoor in kamp Westerbork en
van daaruit overgebracht naar het
postkantoor van Assen vanwaar het in
de
normale
poststroom
werd
opgenomen. In 1943 liep post vanuit
Nederland bestemd voor Italië via
München. Te herkennen is de beschadiging aan de beneden rechterkant van het München stempel van
de Duitse Wehrmacht. (Mr. Landsmann noemt dit type DP2.3.6.)
Wisten de heer Mosbacher en zijn vrouw van Westerbork en wat hun bestemming zou zijn? Hij had
waarschijnlijk gehoopt dat ze langer in Westerbork zouden blijven, vandaar dat hij zijn familie liet
weten hoe hij en zijn vrouw Clemy te bereiken zouden zijn. De geadresserde, Melanie Engelsrath, was
een schoonzuster van Hugo.
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Deze kaart, in al zijn eenvoud, brengt de verschrikkingen en gruwelijkheden van de Tweede
Wereldoorlog terug en maakt dat wij Hugo en Clemy Mosbacher en al degenen die hetzelfde lot
moesten delen, niet vergeten.
hkremer@usa.net
(Dit artikel is ook in de originele (Engelse) taal beschikbaar via redactienieuwsbrief@knbf.nl)
(auteur: Hans Kremer , Danville, California (USA)

Voor meer informatie over de Mosbacher’s zie:
- http://blog.sevenponds.com/opening-our-hearts/letters-from-the-holocaust
- Drs. W.J. van Doorn, Nederlandse Oorlogspost Rondom de Tweede Wereldoorlog,
deel I, PO&PO Posthistorische Studies V, 1978
- G. Hoekstra, Westerbork, De Postzak#125, PO&PO, September 1980
- Horst Landsmann, Die Zensur von Zivilpost in Deutschland im 2. Weltkrieg, January
2008, ISBN 9783837017489
This article is also available in English.
Zegel Einde Ramadan:
De Verenigde Staten hebben op 12 augustus 2011 een postzegel uit gegeven, zonder
waardeaanduiding, voor onbepaalde tijd geldig, die o.a. het einde van de Ramadan, de
islamitische vastenmaand, eert. Het zegel heeft het onderschrift “EID GREETINGS”
en heeft in de vorm van een kerstboom een Arabische tekst “Eid Mubarak” wat vrij
vertaald “gezegend feest” betekent. Moslims wensen dit elkaar o.a. op Eid al-Fitr
(einde Ramadan) en “Eid al-Adha” (einde jaarlijkse pelgrimstocht Mekka).
Een dergelijk zegel is ook op 1 september 2001 uitgegeven (waarde 34 cent). Dat was
tien dagen voor de aanval van Al-Quaida op de Twin Towers op 11 september 2001
en de uitgifte had dus niet slechter getimed kunnen zijn.
Gevolg was dat sommige postkantoren het zegel juist zo weinig mogelijk verkochten
terwijl andere groepen (moslims) de verkoop van dit zegel juist stimuleerden.
Uiteindelijk werd het zegel, in de golven van patriottisme dat volgde op de aanslag op
de Twin Towers, tot “slechtste ontwerp van 2001” gekozen.
Ik ben benieuwd welke plaats dit zegel uit 2011 zal krijgen in de keuze van de
mooiste zegel van het jaar 2011. (auteur: Jan Heijs, Amsterdam)
Verzamelwoede is stoornis:
Volgens een artikel in het Nederlands Dagblad verschijnt in 2013 een boek waarin
staat dat verzamelwoede altijd werd gezien als een dwangneurose, maar dat het
vanaf nu zal worden beschouwd als een afzonderlijke stoornis. Volgens
verpleegkundig specialist Linda Vriend is dit terecht omdat het geen ziekte is die
gemakkelijk geneest. “er is nog geen geschikt medicijn tegen. Je kunt mensen
hooguit helpen er beter mee om te gaan.” En wij maar denken dat het verzamelen
van postzegels een onschuldig tijdverdrijf is, zeker is wel, als je eenmaal besmet
bent, is het moeilijk om het los te laten.
Multilateraal Jury overleg Kerkrade:
Het Multilateraal Jury overleg vind elk jaar plaats. Vorig jaar in Leipzig, dit jaar in Kerkrade.
Aanwezig in Kerkrade waren de heren M. Schneider en K. Märki uit Zwitserland, A. Schmidt en T.
Kroog uit Duitsland, J. Huys uit Liechtenstein, H. Horin en W.
Weigel uit Oostenrijk. Uit Nederland waren aanwezig de voltallige
Advies Commissie Jury met de heren A. Haan, F. Hermse, C.
Janssen, A. Zonjee, J. Groeneveld, A. Jacobs, P.K.Joosse en P.v.d.
Bold.
Op vrijdag opende Victor Coenen (Voorzitter KNBF) de
bijeenkomst, waarna de aanwezigen een leerzaam en interessant
weekend hadden. Aan de hand van een 4-tal kaders werd het
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thematische gedeelte behandeld. Van de E-kaders werden de voor en nadelen behandeld in verband
met de toekomst van de filatelie. De in Nederland met succes ontwikkelde éénkader met de daarbij
behorend opleiding van BBF en BBE werden voorgesteld. (Albert Haan).
Verzamelen postzegels staatsgevaarlijk?:
In een artikel in BN/De Stem (Wegener) van zaterdag27 augustus schrijft Addie Schulte in de rubriek
‘buitenlandse zaken’ onder de titel ‘Na de oorlog volgt de kater’ over de situatie in Lybië. Hij schrijft
o.a.: “Formele structuren bestonden amper. Kaddafi had geen officiële positie, maar wel de macht. Het
land had geen mechanisme om met tribale, etnische en politieke meningsverschillen om te gaan,
behalve dan de verdeel-en-heers politiek van de leider. Er is geen maatschappelijk middenveld. Zelfs
de vereniging van postzegelverzamelaars was verboden, want wie weet wat daar kan worden
bekokstoofd.”
Bijna echt:
Je zou bijna geloven dat deze brief echt gestempeld is. Eigenlijk is dat
‘stempel’ overbodig want het wordt gelijk met het logo van PostNL op
de brief gedrukt. Misschien is het om de brief een wat ‘gewichtiger’
aanblik te geven? Zo’n ‘echt gestempelde’ brief gooi je misschien
minder gemakkelijk weg dan iets dat er uitziet als een reclamebrief?
Nederlandse producten:
Nu eens niet over postzegels, maar een berichtje voor mensen met heimwee.
Nederlanders in het buitenland en natuurlijk ook buitenlanders,
zouden soms graag in de gelegenheid zijn typisch Nederlandse
producten te kopen, zoals hagelslag, drop, stroopwafels,
Sinterklaasartikelen, Nederlandse boeken enz. Ook onder onze
abonnees zijn Nederlanders in het buitenland en natuurlijk
verzamelaars van andere nationaliteiten die wellicht ook wel eens iets anders willen
proeven of proberen. U kunt nu terecht op www.heimweewinkel.nl voor een
uitgebreid assortiment van typisch Nederlandse zaken.
Michel Catalogus met CD: Schepen:
De bekende Duitse uitgever Michel brengt vanaf 9 september 2011 ook een speciale
catalogus ‘Schepen’ op de markt in de vorm van een boekwerkje en een CD-rom met
gegevens in Michel soft. De catalogus heeft een motiefregister en beschrijft postzegels
op schepen, hun namen en landen vanaf de oudheid tot nu. De inhoud bestaat uit o.a.
12.000 uitgiften van 29.000 postzegels, ongeveer 14.000 afbeeldingen en 60.000
prijsnoteringen van allerlei soorten schepen, oorlogsschepen, handelsschepen, roei- en
zeilboten.

POSTEX 2011: voor elke postzegelverzamelaar wat wils
De Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars organiseert i.s.m. de Gezamenlijke Stuurgroep
(GSE), een samenwerkingsverband van de KNBF, de NVPH en
PostNL, voor de dertiende maal de nationale Postzegelshow POSTEX
2011. Een groots evenement voor de verzamelaar en het hele gezin.
Met een actief kijk-doe-programma, met onder andere: Jeugdfilatelie,
NVPH Handelarenstands, PostNL verkoop, Dag van de Postzegel, promotiestands van
gespecialiseerde filatelistenverenigingen, promotietentoonstelling, postzegelberg voor de jeugd, gratis
taxaties van verzamelingen en losse zegels en nog veel meer. Ook voor niet-filatelisten is ruime
aandacht met o.a. een tentoonstelling van Creatief met/door postzegels en tentoonstellingen van
motoren en pauwen. POSTEX 2011wordt gehouden in de Americahal, Laan van Erica 50 te
Apeldoorn. POSTEX 2011 is open op vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober van 10.00 - 17.00 u,
op zondag 16 oktober van 10.00 - 16.00 u. Toegangsprijs: 5,00 p.p. jeigd t/m 17 jaar gratis. Reductie
op vertoon KNBF ledenpas
1,00. Passepartout voor alle dagen:
10,00. POSTEX is goed
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bereikbaar per openbaar vervoer, het (nieuwe) station Apeldoorn De maten ligt naast de Americahal.
Parkeren bij de Americahal: gratis.
Ontwikkelingshulp of gelukszoeker? :
Op de redactie van de KNBF Nieuwsbrief kwam onlangs het onderstaande e-mail bericht binnen. Het
kan natuurlijk zijn dat de betreffende persoon een gelukszoeker is, het kan zijn dat het iemand is die in
de toekomst een gewaardeerd filatelist gaat worden, maar die nu geen mogelijkheden heeft postzegels
te kopen. In ieder geval willen wij u de tekst niet onthouden en, mocht u zegeltjes willen toesturen aan
deze jongeman, ga vooral uw gang, maar kom s.v.p. later niet klagen! De tekst:
Hi! I collect a stamps. This is a hobby that brings me pleasure, because I each time learn something new
about different countries. If possible please send me by mail the stamps of Yours country, for which I thank
You sincerely. My address: Andrew Pavlyuk (24 years old) Kolomijska 3/18 Lviv, 79049 Ukraine
e-mail:freedomtravel9@gmail.com

Afmelden:
Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via www.knbf.nl
De digitale Nieuwsbrief is (gratis) beschikbaar voor iedereen die interesse
postzegels. Aanmelden kan via

heeft in de filatelie en het verzamelen van

www.knbf.nl

Verenigingen – Bond - Regio’s – Beurzen – Evenementen
(Ruil-)
Handelarenbeurs
Veendam
Filatelistenvereniging Veendam en omstreken organiseert
op zaterdag 17 september 2011 in Wijkcentrum Dukdalf
(midden in de wijk Sorghvliet),
De Reede 1, 9642 MA Veendam
een postzegel(ruil)beurs. De
entree is gratis. De openingstijd
is van 10.00 -16.00 uur. Voor
inlichtingen: (0598) 617789 of
(0598) 785210. De handel heeft
70 meter tafel ter beschikking. Rondom Wijkcentrum
Dukdalf is voldoende gratis parkeergelegenheid.”
Postzegelbeurs Apeldoorn:
Op zaterdag 17 september 2011 wordt de Apeldoornse
Postzegelbeurs gehouden in Wijkcentrum Het Bolwerk,
Ravelijn 55, 7325 NT APELDOORN. Het
postzegelwinkeltje van de Commissie Jeugdfilatelie van
F.V. De Globe is aanwezig. De beurs wordt ook
gehouden op 15 oktober en 19 november 2011.
Openingstijden: 10.00 – 16.00 u. Toegang en parkeren
gratis.
Info:
055
3558600
of
organisatie@eindejaarsbeurs.nl
Postzegelbeurs Kapelle:
Op zaterdag 24 september is er in de Vroone C.D.
Vereeckestraat 74 te Kapelle, een grote beurs van 10-17
uur. Organisatie KNBF zuidwest. Grote veiling ca. 210
kavels, aanvang 15.00u. Info 0113-228562.Kavellijst via

Ruilbeurs Bodegraven:
Zaterdag 17 september 2011 organiseren de Postzegelverenigingen van Alphen aan den
Rijn, Bodegraven, Boskoop en Gouda
een ruilbeurs voor postzegels, munten
en
ansichtkaarten.
Locatie:
Rijngaarde,
Rijngaarde
1
te
Bodegraven-Dronenwijk. Openingstijden: 9.30 – 16.30
uur. Semi-handelaren, ruiltafels en jeugdhoek aanwezig.
Voor de jeugd zijn er gratis postzegels. Toegang 2 euro
(tot 18 jaar gratis). Inlichtingen betreffende de Ruilbeurs:
06-53260579 of 0182-394584
http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/
Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede:
Op zondag 25 september, 31 oktober en 27 november
organiseert FV Wijk bij Duurstede een verzamelbeurs in
de Vikinghal, Karolingersweg234, van 11.00 - 15.30 u toegang gratis. Info 06 22650760 www.fv-wbd.nl
Ruilbeurs Oosterhout:
De Oosterhoutse Vereniging van Postzegelverzamelaars
organiseert een ruilbeurs op zaterdag 1 oktober(13.00 u –
16.00 u) in Wijkcentrum De Bunthoef, Bloemenhof 2 in
Oosterhout (winkelcentrum Zuid). Tafels beschikbaar:
€ 6,00. Entree € 0,50

www.postzegelclubdebevelanden.nl .
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Veiling ’s-Hertogenbosch:
De
’s-Hertogenbossche
Filatelisten
organiseert op 8 oktober (14.00 u) een
grote
(600
kavels)
openbare
postzegelveiling in Zaal 1 van Sociaal
Cultureel Centrum ‘De Helftheuvel’,
Helftheuvelpassage
115
te
’sHertogenbosch. Op www.hertogpost.nl
is vanaf 23 september te zien welke
kavels worden aangeboden.
Info: email@teurlings-online.nl

Vereniging

Ruilbeurs Alphen aan den Rijn:
NVPV afd. Alphen a/d Rijn
organiseert op 29 oktober 2011 in
de zalen van de Maranthakerk,
Raadhuisstraat 84 een ruilbeurs.
Open: 10.00 – 16.00 u. Er zijn handelaren aanwezig.
Info: tel. 0182 - 395103 of louwerse51@kpnmail.nl

Ruilbeurs Drunen:
Postzegelvereniging Philatron in Drunen organiseert
(bijna) iedere tweede zaterdag van de maand een
ruilbeurs in gemeenschapshuis 't Rad, Kerkstraat 39 in
Elshout. De beurs wordt gehouden van 10 tot 13 uur en
de toegang is voor iedereen vrij. Data: 8 oktober, 12
november en 10 december. Info: joop@jheeren.com

Postzegelruilbeurs Tiel:
De Philatelistenclub Tiel, Postzegelvereniging Gelders
Rivierengebied,
organiseert op zaterdagmiddag 8
oktober een postzegelruilbeurs in het ANVG-gebouw
aan de Scheeringlaan 4a in Tiel open 13.00 - 16.00 u .
Kavelveiling ca. 15.00 u. Info: www.postzegelclubtiel.nl

Postzegelbeurs 100 jaar “Op Hoop van Zegels”
Haarlem.
Zondag 9 oktober a.s. van 11.00 tot
15,30 uur in “Casca de Luifel”
Herenweg
96
Heemstede.
Filatelieloket
met
de
laatste
nieuwtjes is van 12.00 tot 14.00 uur aanwezig.
Bezoekers gratis toegang. Er zijn nog enkele tafels
beschikbaar.
Filapuur, Heerlen
Zondag 8 oktober organiseren EKPV Kerkrade en PV
Heerlen van 10.00 u - 14.00 u Filapuur in Mondriaan, J.F.
Kennedylaan 301, Heerlen. Ruilen, lezingen, loterij,
instant veiling. Gratis parkeren, gratis koffie en thee.
Luchtposttentoonstelling op Postex 2011:
De
Vliegende Hollander zal haar luchtposttentoonstelling ter
gelegenheid van haar 75-jarig bestaan en tevens de 50ste
Dag van de Aerofilatelie houden op 14-16 oktober 2011
tijdens de POSTEX 2011 te Apeldoorn met circa 120
kaders in de categorie W2, W3, open klasse en
propaganda.
Tentoonstelling Griekenland:
De vereniging
Griekenland viert haar 45 jarig jubileum vanwege het feit
dat 150 jaar geleden de eerste ‘Hermeskop’werd
uitgegeven met een grote promotie tentoonstelling van
118 kaders tijdens de Postex manifestatie, die gehouden
wordt van vrijdag 14 oktober tot en met zondag 16
oktober 2011 in de Americahallen in Apeldoorn.
Postzegelruilbeurs Sint-Maartensbrug:
FilatelistenverenigingWest-Friesland organiseert een
grote Postzegelruilbeurs op zondag 23 oktober 2011 van
9.30 uur tot 12.30 uur in Dorpshuis “De Uytkijk”
KNBF Nieuwsbrief

Maarten Breetstraat 1 Sint-Maartensbrug Diverse
handelaren aanwezig Toegang € 1,00

Ruilbeurs met tentoonstelling Asta Phil Beek (Lb)
De philatelist in Geleen, organiseert op 29 en 30 oktober
een tentoonstelling met ruilbeurs in Asta-Cultuurcentrum,
Markt 6a, Beek (Lb). Ook persoonlijke zegels
Ruilbeurs-Katwijk-Rijnsburg:
Postzegelvereniging Katwijk - Rijnsburg organiseert op
28 oktober 2011 een ruilbeurs in wijkgebouw "de Wiek"
Fresiastraat 19 2223 XA te Katwijk a/d Rijn tel: 0714075757. De entree bedraagt € 0,50 . De ruilbeurs wordt
gehouden van 10.00 tot 15.30 uur. Er zijn handelaren
aanwezig. Voor verdere inl. tel 071-5173995
Het wijkgebouw is rolstoelvriendelijk en rookvrij.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede: Op zondag 25
september, 30 oktober en 27 november organiseert FV
Wijk bij Duurstede een verzamelbeurs in de Vikinghal,
Karolingersweg234, van 11.00 - 15.30 u - toegang gratis.
Info 06 22650760 www.fv-wbd.nl
Postzegelruilbeurs Tolbert
Op zaterdag 29 oktober 2011, van 10 – 16 uur,
organiseert de Filatelisten Vereniging Roden-Leek e.o.
weer haar jaarlijkse postzegelruilbeurs in “Dorpshuis
Tolbert”, Meester Boonstraplantsoen 4, Tolbert. Tal van
handelaren aanwezig. Entree: gratis. Info: 050 5343470
of pr@filatelistenrodenleek.nl
Ruilbeurs Stadskanaal:
P.V. "De Kanaalstreek" organiseert een grote ruilbeurs
van: Postzegels; Poststukken en Munten op zaterdag 29
oktober 2011 van 10.00 - 16.30 uur, in Gebouw De
Eendracht,
Poststraat 32 te Stadskanaal.
Entree
gratis.Onderling
ruilen
mogelijk,
handelaren
aanwezig.Info: 0599 614416 (na 18.00 u) of pzvkanaalstreek@zonnet.nl (Java Script nodig) website:
www.pzvdekanaalstreek.nl
Veiling Oosterhout:
Op zaterdag 5 november 2011 organiseert Vereniging
van Postzegelverzamelaars Oosterhout een grote (meer
dan 600 kavels) veiling in Wijkcentrum De Bunthoef ,
Bloemenhof 2, 4904 CA Oosterhout (NB).
Info: Peter Hendrickx petercmhendrickx@home.nl of
0161-455996
Postzegel- en Muntenbeurs Voorschoten:
Op 12 november 2011 van 10-16.00 uur wordt de 6e
Voorschotense Postzegel-en Muntenbeurs gehouden in
Sporthal De Vliethorst, Burgemeester van der Haarplein
9 2251 CXT Voorschoten. Er komt een speciale beurspostzegel. Entree: € 2,--
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Informatie: Cor Verlooij tel. 071-5611719 of e-mail:
cor@verlooij.nl
Ruilbeurs Rijssen:
Postzegelvereniging ’n Poszeagl te Rijssen organiseert in
samenwerking met De Verzamelaar op zaterdag 19 nov.
2011 een ruilbeurs voor postzegels, munten en ansichtkaarten van 10.00 tot 16.00 uur. Handelaren aanwezig.
Locatie: S.V. Tubantia. Nieuwlandsweg 5, 7461 VP
Rijssen. Info: tel. 0548-517506 of e-mail:
basenhenny@concepts.nl

Tentoonstelling 2012 - 2e categorie in Schleiz –
Duitsland:
In Schleiz (Thüringen - Duitsland) wordt van 27 t/m 29
april 2012 een tentoonstelling 2e categorie georganiseerd.
Ook inzenders uit de in multilateraal verband samenwerkende landen kunnen zich voor deelname aanmelden.
Informatie: www.briefmarkenfreundeschleiz.de of aan
te vragen bij Dr. Wolfgang Leupold, Fröbelstrasse 26, D07902 Schleiz, Duitsland.

Breda Verzamelbeurs:
Op 19 november 2011 organiseert Postzegelvereniging
Breda, in samenwerking met Oosterhoutse Vereniging
van Postzegelverzamelaars, Philatelica West Brabant, De
Verzamelaar en Baronie 82 een verzamelbeurs in
Gemeenschapshuis "DE VLIEREN", Dr. Struykenstraat
165, 4812 BC Breda. Gratis toegang van 10.00 tot 17.00.
Info: www.pvbreda.nl of 076-5418419

Postzegelruilbeurs Weert:
Filatelica Weert organiseert op zondag 27 november
2011 een belangrijke postzegelruilbeurs met een
uitgebreide veiling in scholengemeenschap Philips van
Horne, Wertastraat 1 te Weert. Openingstijden: 10.00 –
15.30 u. Veiling ca. 12.30 u. Entree: 1,50 p.p. Jeugd
gratis.
Postzegel- en Muntenbeurs Venlo:
Phila Venlo organiseert op 10 december 2011 haar 1e
Internationale Postzegel- en Muntenbeurs (10.00 u –
17.00 u) in Café Rest. ‘De Wylderbeek’, Hagerhofweg
2a, Venlo (Zuid). Er zijn
nog een aantal tafels ( à €
10,00)
beschikbaar.
Informatie: P.J. van Bree (piet.van.bree@home.nl) of tel.
077 3733293.
Postzegel- en ansichtkaartenbeurs Kampen:
De Kamper Filatelisten Club organiseert op 28
december2011 een postzegel- en ansichtkaartenbeurs in
Hanzestad, IJsseldijk 12, open: 10-16 uur. Info: tel.0383324654
Eindejaarsbeurs Barneveld:
Op 28 en 29 december 2011 (10.00-17.00 u) wordt in
Barneveld
de
Eindejaarsbeurs
&
Stamptales
georganiseerd in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771
CB Barneveld. Entree 3,00 per dag. Jeugd tot 17 jaar:
gratis.
Info: 055 3558600 of
organisatie@eindejaarsbeurs.nl
Verzamelt u een of meer landen in het Midden
Oosten?
Al Barid (= De Post in het Arabisch) verenigt zo’n 75
verzamelaars van landen in het Midden Oosten en Noord
Afrika. Wij komen 4x per jaar bijeen in Woerden in de
Speeldoos, het clubgebouw
van het fanfarekorps
Excelsior. Vlakbij het NS-station, Singel 45 A, postcode
3442 AL. Komt u geheel vrijblijvend eens een kijkje
nemen (en neemt u dan ook ruilmateriaal mee). Onze
volgende bijeenkomst is op 17 september.
Contactadres: A.J.Jansen toon.anton@online.nl
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