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IN BEWEGING
U zou wat meer moeten bewegen, zei de assistente
van de huisarts. Een goed advies. Bij de Postex
kreeg ik een stappenteller als cadeautje, dus die ga ik
inzetten, zodra ik weet hoe die werkt en wat die nou
precies meet. Dat zullen wel niet de toetsaanslagen
op mijn laptop zijn, maar misschien telt ie al die dozen
die in huize Dehé versjouwd moeten worden wel
mee. Novemberveiling (drie verhuisdozen),
benefietveiling (tien bananendozen), Grote Veiling
(inmiddels staan er vier dozen klaar). Uit een nalatenschap van een medeverzamelaar van de Eerste Wereldoorlog kreeg ik zes goed gevulde
verhuisdozen, ze konden maar net in de auto. Nu moet ik nog mijn hobby
(WO1) combineren met mijn werk (de PPRC), de opdracht van de
assistente (bewegen!) en mijn belangrijke taak van oppas-opa en andere
huiselijke bezigheden.
Eerst maar een excuus. In mijn vorige voorwoord was ik niet vriendelijk
over enkele leden die in de stuiverboeken zaal stoelen bezet houden door
er tassen of jassen op te leggen. Het gaat nota bene om twee van de
aardigste leden van onze club, die mij kwamen uitleggen hoe het zit. Soms
moeten de stuiverboeken gecombineerd worden met het bestuderen van
veilingkavels en dan kan zoiets gebeuren, zeker als je de 90 intussen
gepasseerd bent. Dus, sorry mannen.
U heeft inmiddels kunnen vernemen dat het bestuur uitgebreid is met een
nieuw hoofd rondzendverkeer: Bert Joosten. Ad blijft gewoon als
bestuurslid aan, om Bert te helpen en omdat hij u en ons zo gezellig vindt.
Het worden drukke tijden. Na de november-veiling gaan we in december
veilen voor het goede doel. Dat wordt de Wereldwinkel in Purmerend.
Zoekt u vast wat spullen bij elkaar? We hebben al heel veel van het
Veilinghuis Van Dieten gekregen, maar er kan altijd meer bij en dat hoeven
echt geen postzegels te zijn. Ook vinden we het prettig om materiaal voor
de Grote Veiling op tijd binnen te krijgen. Waarschijnlijk gaat die veiling zich
half april afspelen, om de grote veilinghuizen en de vakanties wat te
ontlopen.
Genoeg getikt, ik moet gaan wandelen. Op de volgende clubbijeenkomst woensdag 15 november- kan ik u melden of er al resultaten geboekt zijn.
John Dehé
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB
(zie ook www.pprc.nl)
Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster
tel. 0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com
Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17
1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend
tel. 0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com
Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl
Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris: Juan de Groot Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen j.groot89@chello.nl
Gastheer: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl
Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek, Ron
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John
Dehé, Piet Struik, Joop de Groot, Cor Boon, Ad Springer en Rob Grigoletto..

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren
van kopij voor het december nummer uiterlijk vrijdag 24 november
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG

Het Ringling Bros. en Barnum & Bailey
Circus was een bekend Amerikaans circus,
met de reclame slogan The Greatest Show
on Earth. 21 mei dit jaar werd het circus na
146 jaar gesloten. De postzegel op het
omslag past mooi in diverse thematische
verzamelingen, zoals b.v.het circus of
acrobatiek. Maar er is nog een ‘onverwacht’
thema waar deze postzegel goed in past,
welke thema dat is leest u vanaf pagina 22.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL
Za. 11 nov.

Za. 11 nov.

Zo. 12 nov.

Ma. 13 nov.

De verzamelaar Afd. Zaanstreek, Water- en Kennemerland
houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur in
buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1505 VP Zaandam.
Postzegel- en Muntenbeurs in het Afas stadion,
Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar. Van 10.00 -16.00 uur.
Informatie: info@wbevenementen.eu
NVPV afd. Alkmaar organiseert van 10.00 – 16.00 uur een
Najaarsbeurs voor postzegels, ansichtkaarten en
munten. Stichting de Rekere 2.0, Drechterwaard 16, 1824
EX Alkmaar.
Decemberzegels 2017 - vel met 2 keer 10 verschillende
postzegels (zelfklevend)

Woe. 15 nov.. Purmerend, PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze
gezellige clubveiling, nummer 306, de kavellijst staat op de
pagina’s 38 tot 41.

Nieuw in onze bibliotheek: nieuwe catalogi
Michel Europa 2017, deel 1 tot en met 7.
Za. 25 nov.

Zo. 26 nov.

Do. 14 dec..

2018
Za. 20 Jan.

Najaarsbeurs in De Zenderkerk, Borneolaan 30, 1276 NS
Huizen. Parkeren gratis. Openingstijd 10.00 – 16.00 uur,
waarbij om 14.00 een grote veiling met ca 500 kavels wordt
gehouden. Info: Jan Visscher, tel 035 – 5387550
Ruilbeurs OHvZ in cultureel centrum “Wij Heemstede”
voorheen “Casca de Luifel”, Herenweg 96, 2101 MP
Heemstede, van 11.00 tot 15.30 uur. Met postzegels, poststukken, munten, ansichtkaarten en andere waardepapieren. De toegang is gratis. Info Rinus Hagenaars, tel.
023-5334252 e-mail: m.hagenaars2@chello.nl
Purmerend, PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.
Grote Regionale Postzegelbeurs van de PPRC. In
Wijkcentrum “De Inval”, Karekietpark 16, 1444 HV
Purmerend, 10.00 uur tot 16.00 uur. TOEGANG (en
parkeren) GRATIS
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MICHEL SAAR-SPEZIAL 2017
Na dertien jaar is er eindelijk weer een
gespecialiseerde catalogus voor de
verzamelaars van postzegels en
poststukken van het Saar gebied
gepubliceerd. Het is het wachten waard
geweest. In samenwerking met de
Arbeitsgemeinschaft Saar is het een waar
"handboek" geworden. Deze studiegroep
heeft zéér veel materiaal aangedragen dat
tot voorheen niet in deze Michel uitgave te
vinden was. Om enkele aspecten te
noemen; Diepgaande weergave van vele
variëteiten en plaatfouten bij zowel de oudere emissies (1920-1935)
als bij de latere uitgaven (1947-1959); een lijst met druknummers en
corresponderende drukdata; uitgebreide posttarieven overzichten en
zéér veel zegels die nu in kleur afgebeeld zijn. Uiteraard vinden we
alle zegels en dienstzegels die in de verschillende perioden zijn
uitgebracht evenals veel postwaardestukken. Aparte rubrieken met
betrekking tot gebruikte stempels, oplage cijfers van de Heuss zegels
etc. etc. het is er allemaal terug te vinden.
Deze publicatie bevat 166 bladzijden waarin 1300 afbeldingen en
10.000 prijsnoteringen terug te vinden zijn. In mijn opinie is het,
ondanks de pittige aanschafprijs, een aan te bevelen uitgave voor de
verzamelaar van dit vaak omstreden gebied met een roerige
geschiedenis.
Meer informatie over de Arbeitsgemeinschaft Saar kunt u vinden op :
http://www.arge-saar.de/index.html (Henk Burgman) Schrijver:
Schwaneberger Verlag GMBH - Taal: Duits - Bladzijden: 166 Illustraties: Kleur "verlijmd", softcover 22,5 x 15 cm. - ISBN: 978-395402--228-1 - Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 49,80 € 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 Burgman
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ZATERDAG 20 JANUARI 2018
organiseren wij onze

50e jaarlijkse

GROTE REGIONALE
POSTZEGELBEURS
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van boven het IJ
in Noord Holland staat weer voor de deur. Ook dit keer weer op de
voorlaatste zaterdag van januari in

Wijkcentrum “De Inval”,
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend
Een beurs waarvoor verzamelaars en vele handelaren traditiegetrouw
van heinde en verre naar de PPRC komen.
Een beurs waar voor menig verzamelaar buitenkansjes wachten,
met munten, ansichtkaarten en méér postzegels en postwaardestukken.

De zalen van “De Inval” zijn open van ’s ochtends
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.
Ook dit jaar is er weer volop gelegenheid om weer eens ouderwets
postzegels te ruilen! Taxatie vanaf 12.00 uur.

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum
zaterdag 20 januari 2018 in uw agenda te noteren!

TOEGANG (en parkeren) GRATIS
TRACTEER UZELF WEER EENS EN GA GEZELLIG EEN DAGJE
POSTZEGELEN BIJ UW P.P.R.C.
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WIL DEDTERS, VERZAMELAAR PUR SANG
De rouwkaart die ik kreeg om zijn begrafenis
bij te wonen. toonde een Griekse postzegel
met daarin zijn portret. Dat geeft aan hoe
belangrijk onze hobby ook voor Wil Dedters
geweest is.
Ik kende Wil al vele jaren, vanaf 1963. Af en
toe kwamen we samen, dan vergeleken we
onze manier van werken. Wil schreef
geschiedenis in zijn albums, in de breedste zin
genomen, want elk onderwerp moest aan bod
komen. Zijn artikelenreeks voor dit blad is daaruit voortgekomen en
zou nog lang niet ten einde geweest zijn als hij langer bij ons was
gebleven.
Wil had het verzamelen niet van een vreemde, zijn grootvader was
postmeester geweest. Uiteraard verzamelde hij zegels. Ook vader
Dedters was bezeten van de filatelie. De oude heer Dedters is lang
lid geweest van de Edamse Postzegelclub. De collecties van zijn
voorvaderen heeft Wil behouden, maar zelf heeft hij er een andere
draai aan gegeven. Zo combineerde hij zijn liefde voor historie met
filatelie, en altijd wanneer twee elkaar vreemde disciplines verweven
raken ontstaat er iets nieuws. Wil beschreef de pagina’s van zijn
album met een typemachine. Elk blad werd anders. Voor of tijdens
dat werk spaarde hij ruimtes uit waar hij een afbeelding, een
postzegel dus, in wilde plaatsen. Zo heeft hij talloze pagina’s dicht
beschreven en zo werden ze in zijn verzameling opgenomen.
Wil had veel kennis over de klassieken, de oude geschiedenis en die
van Midden-Europa, een terrein dat ver buiten onze vaderlandse
geschiedenis ligt. Wij hebben daar vroeger op school nauwelijks iets
over geleerd. Want wie weet er nou iets over kasteelheren van de
Tsjechische of Slowaakse burchten?
Al op jonge leeftijd bracht Wil zijn vakanties hoofdzakelijk in
Griekenland door. Hij moet er alle grote eilanden bezocht hebben.
Uiteindelijk kocht hij daar een tweede huis om met zijn vrouw Lieke
en hun twee zonen de tijd zo aangenaam mogelijk door te brengen.
Alexander, zijn oudste zoon zal de verzameling voort gaan zetten.
Ik zal hem missen.

Cary Venselaar
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EGYPTE, 18DE DYNASTIE: AMENHOTEP III ►
REGERINGSDUUR 37 JAAR (aflevering 3)
Het leven van Amenhotep III kun je opdelen in
twee stukken. In het eerste stuk voerde hij nog
wat oorlogen. Amenhotep was omgeven door
capabele mensen waardoor er vrede en welvaart
kwam (geld en tijd).
De beroemdste man was
◄ Amenhotep, zoon van Hapu. Hij was persoonlijk adviseur, schrijver, arts en bouwmeester en
zou later vereerd worden. De belangrijkste
bouwwerken: de dodentempel en paleis te
Malkata Inkl, de “Memnon” kolossen ▼ die
Amenhotep III
voorstellen.
Het bijzondere in deze tempel zijn de
inscripties betreffende andere landen
(waar hij handel mee dreef): Keftiu
(Kreta) en diverse plaatsen plus Tanaju
(Griekenland) en diverse plaatsen op
de Peleponessos.
◄Handel
met
Griekenland.

▲ Tempel te Luxor ►.
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◄ Koningin Teye ►
In Boleb (Nubië) bouwt
Amenhotep een tempel
ter ere van Amon-ra
ook voorzien van
bijzondere inscripties;
voor het eerst in de
geschiedenis wordt
vermelding gemaakt van verschillende “Shasu” stammen (Hebreën);
S’rr / RBN / Sm’t / Wrbt / YHW en Pysps, op een later tijdstip komt
ISR er ook nog bij en weten we dus van 7 stammen. Met Amenhotep
III begint de verering van Aton (monotheïsme) in het begin als een
privé aangelegenheid. Amenhotep IV, zijn zoon voert Aton in als
staatsgodsdienst. Amon wordt Aton. Hij werd de laatste jaren
hulpbehoevend (artritis/obesitas) en had daardoor hulp nodig bij het
regeren. Hij was getrouwd met Teye (burger), hierboven afgebeeld,
dochter van Yuya (raadgever/millitair) die de broer was van haar
schoonmoeder (tante).

Scheepstimmerlieden, graf Teye.

Jaar 30, super oogst.

Kinderen van Amenhotep III en Teye:
1. zoon Toetmoses
2. dochter Sitamun
3. dochter Isis
4. docter Henuttaneb
5. dochter Nebetah
6. dochter Beketaten
7. zoon Amenhotep (=Achnaton)
In zijn 23/24e regeringsjaar stuurde Amenhotep III op advies van
Amenhotep, zoon van Hapu, ca. 80.000 onreine mensen (Aziaten/
Melaatsen, e.a.) naar de kalksteengroeve van Tura.
Wil Dedters
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Aanschuiven op de Woensdag. € 9,95 p.p.
Uiterlijk dinsdags reserveren en op=op. Ook à la carte!
Wo. 1 nov: Biefstukpuntjes, aardappelen, groenten en saus;
Wo. 8 nov: Andijvie stamppot met balletje gehakt, jus en spek;
Wo. 15 nov: Spaghetti, gamba’s en rucola;
Wo. 22 nov: Zuurkool op Duitse wijze met casselerrib;
Wo. 29 nov: Captains Dinner;
Wo. 6 dec: Kip kerrie met rijst;
Wo. 13 dec: Stamppot boerenkool met slagersworst;
Wo. 20 dec: Varkenshaaspuntjes, tagliatelle en saus.

**************************************************************

KERST...
Op beide dagen 25 en 26 december serveren wij een mooi
kerstmenu. Vanaf 18.30 uur gaat de herberg open.
Prijs is € 54,50 p.p. Reserveren gewenst.
Wij sluiten het jaar af met traditioneel de “Kliekjesdag”
op woensdag 27 december.
Aanschuiven aan lange tafels genieten van de laatste gerechten.
Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom. Prijs is € 39,50 p.p.
Reserveren gewenst.
Max & Liesbeth, Maurice en Noëlle van Wersch.
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. Tel: 0299-743399.
Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Reserveren kan ook via: info@brasserieallesmetliefde.nl
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DE PORTUGESE HERDRUKKEN VAN 1905 TEN BEHOEVE VAN
HET BEZOEK VAN DE KONING VAN SPANJE” (aflevering 1)
Ter inleiding: Tegenwoordig klagen veel filatelisten, maar ook de simpele
plaatjes verzamelaars er steen en been over dat de postmaatschappijen,
althans wat ons nog rest van de oude vertrouwde staatsbedrijven, er met
hun uitgiftebeleid een potje van maken. Voor verzamelaars die van een
land via de filatelistische dienst een jaarcollectie willen aanschaffen wordt
dit jaarlijks een steeds duurdere grap. Dat ook vroeger de traditionele
staatsbedrijven wel eens een scheve schaats reden bewijst het
onderstaande artikel van de hand van Jan van Gerwen en Frits van
Beekum dat voor de eerste keer gepubliceerd werd in Iberia nr. 105. Het
kwartaalblad van de filatelistische Kontaktgroep Spanje –Portugal
“Iberia”KSP.
Rijst de vraag die wij ons als echte filatelisten zouden moeten stellen, is er
bij deze herdrukken eigenlijk wel sprake van postzegels? Want wat is nu
eigenlijk een postzegel? Hiervoor nemen we de Dikke Van Dale ter hand.
Wat lezen we daar?: Postzegel: “Een gewoonlijk rechthoekig stukje papier
van verschillende kleur en tekening en van verschillende bepaalde
waarden, om op brieven te plakken om daarmee het port tevoren te
betalen”. Is bij deze herdrukken wel sprake van postzegels? Weliswaar
gedrukt en uitgegeven door de CTT (de Portugese PTT), maar vrijwel
zonder uitzondering niet meer geldig voor frankering. Wie mocht denken
dat dit een eenmalige zaak was vergist zich. Al in 1863, 1865, 1900 werden
niet meer voor frankering geldige zegels herdrukt. Dit herhaalde zich in
1928 en voor het laatst bij het 100 jarig bestaan van de Portugese
postzegel in 1953, Bij deze laatste herdrukken werd de achterzijde van de
zegel weliswaar voorzien van een opdruk in grijs 1853-1953.
Al deze herdrukken hebben een notering in de Portugese Afinsa catalogus
en zijn beslist niet goedkoop.
(Peter de Leeuw)
Toen de koning van Spanje, Alfonso de XIII, Lissabon bezocht in 1905 gaf
hij te kennen een collectie van alle Portugese zegels te willen bezitten
inclusief die van de vele koloniën. Natuurlijk bedoelde hij de originele
zegels die wellicht nog te vinden waren in de officiële bureaus, maar men
wilde hem alle zegels die sinds 1853 uitgegeven waren schenken en omdat
de meerderheid van de oudste zegels niet meer in de Casa da Moeda te
vinden waren, kwam het idee op deze zegels te herdrukken.
Natuurlijkerwijze omvatte de herdruk alleen die zegels waarvan de platen
zich in het emissiebureau bevonden en respectievelijk de 'opdrukken';
hetzelfde gebeurde met de originele zegels die bijeengezocht werden om
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zo de complete collectie te vormen. In
totaal, is vastgelegd, dat er 168 collecties
werden gemaakt, op volgorde genummerd
en de Casa da Moeda verkocht deze
collecties voor 100$000 Reis per stuk.
(noot van Peter de Leeuw: 1000 reis had in
1905 een koers van ongeveer Fl 3,00, één
collectie kostte dus 300 harde Nederlandse
guldens, in die tijd een enorm bedrag, dat
toen veel Portugese arbeiders nauwelijks
per jaar verdienden)
Iedere collectie omvat een totaal van 1400
exemplaren originele zegels en
herdrukken en werd gedistribueerd in een
kartonnen doos van 135 x 190 x 130 mm,
waarop aan de bovenkant van de deksel
een etiket was geplakt met de zwarte tekst:

Alfonso de XIII

"No. ... Collectie van frankeerzegels
van Portugal, Azoren, Madeira en
Overzee 1853 - 1905".
Elke emissie bevond zich in een
kleine witte enveloppe van 73 x 112
mm. waarop de datum stond, de
waarden die er in zaten, en soms
andere indicaties van type, kleur etc.;
bovenop stond de naam van het
overeenkomstig gebied (Portugal,
Azoren, Madeira, of de naam van de Kolonie, Provincie of District). De
enveloppen van ieder gebied zaten in een grotere enveloppe van 117 x 179
mm., met de betreffende indicatie in zwart opgebracht. Bij de indicaties van
de enveloppen ziet men de volgende afwijkingen:
a) "Portugal/D.Luis - 1862-64 - Reliëfbeeldtenis/ 5, 10, 25, 50 en 100 Reis", dit stond vermeld op de enveloppe, maar deze bevatte geen enkel
exemplaar van het zegel van 25 Reis, noch het origineel, noch de herdruk.
b) "Azoren-D. Luiz -1882- Zegels van Portugal, type 1882, met opdruk
AÇORES/25 Reis - beeldtenis naarvoren, bruin-" in plaats van het
aangegeven exemplaar dat de grote opdruk (type II) had moeten hebben,
bevatte de enveloppe een herdruk van dezelfde zegel met de kleine opdruk
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(type III); maar in de enveloppe van de emissie 1883 zat een zelfde
herdruk.
c) "Macau/1885 - Kroon/10, 20, 25, 40, 50 en 80 Reis-". Bij deze enveloppe
de waarde van de 80 Reis met een pennenstreek doorgehaald, maar ze
bevatte toch een herdruk van de zegel.
Sommige zegels waren niet in voldoende mate voorhanden bij de Casa da
Moeda om alle 168 collecties te voorzien, andere zegels waren wel
voldoende voorradig voor de collecties, maar kwamen toch niet in de
emissies voor, waar ze hadden moeten zijn met opdrukken of vice-versa.
Daarom waren sommige zegels origineel in enkele collecties en de herdruk
in andere collecties; zo geschiedde met de volgende:
Moçambique - 150 Reis (1893/94); India - 9 Reis (1894); Macau - 4 Avos
(Provisorio 1902); Timor - 12 Avos (Provisorio 1902) en Comp.ª do Niassa 100 Reis (1898, 1e emissie).
Bij alle collecties die men heeft bestudeerd, waren de zegels van 'Guiné',
type Mouchon, van 10, 25, 40, 200 en 300 Reis de originelen, maar men
kent zeer zeldzame herdrukken van deze zegels. Omdat de waarden 5, 50,
80 en 100 Reis van de zelfde emissie waren vertegenwoordigd door
herdrukken, was de zegel van 20 Reis de enige zegel van deze emissie die
niet werd herdrukt. Bij de zegel van 5 Reis van dezelfde emissie deed zich
het merkwaardige feit voor dat er in de Casa da Moeda in voldoende mate
originele exemplaren aanwezig waren, reeds gegomd, maar niet
geperforeerd, om 168 collecties te voorzien en dat ze zo werden gebruikt,
na geperforeerd te zijn en voorzien te zijn van de overwaarde van 400
Reis, in 1905, om ze daarna in te voegen bij de emissie van 1902; echter
werden de zegels van 5 Reis herdrukt voor de emissie van 1886, zoals
eerder is opgegeven.
De reliëfzegels van Mozambique van 10, 20 en 200 Reis waren originele
zegels in alle collecties, maar kregen de overwaarden van 1902 niet, noch
de opdruk "COMP.ª DE MOÇAMBIQUE" en daarom moesten ze worden
herdrukt. Ook de zegels van 5 en 300 Reis van de eerste emissie van Don
Carlos 1 van Mozambique waren de originele zegels, maar de
overeenkomstige zegels van Comp.a do Niassa waren herdrukken. Zeker
per vergissing verschenen er in enkele collecties originele zegels van
Congo in plaats van de originele zegels van 15 en 20 Reis, of alleen van
deze laatste, van de eerste emissie van Don Carlos 1 van Angola; derhalve
weten wij niet of er een originele zegel van 20 Reis van Angola heeft
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bestaan met de opdruk "SPECIMEN" waarover wij het later zullen hebben.
Het totale aantal van verschillende zegels die herdrukt zijn in 1905 is 462,
inbegrepen die van Guiné, type Mouchon en de originele 5 Reis van het
zelfde type met de overwaarde van 1902 en 13 : 13 1/2 getand, toegepast
in 1905.
Maar in bijna alle collecties komen slechts 453 exemplaren voor of
maximaal 458 waaronder een dubbele, de 25 Reis bruin, Mouchon type,
van Azoren met de kleine 'açores'-opdruk.
De originele zegels die de herdrukken
begeleidden, varieerden tussen de 1002 en 1007,
waarbij één of twee dubbelen. In enkele collecties
hadden alle exemplaren, herdruk en origineel, de
opdruk "SPECIMEN" gelijk als werd gebruikt bij
de series van het Postcongres (zie afbeelding
rechts) opgebracht met een zwart handstempel
en meestal schuin naar de linkerbovenhoek van
elke zegel. Dezelfde opdruk kwam gestempeld
voor bij alle grote enveloppen en in de
rechterbovenhoek van de etiketten van de
kartonnen dozen waarin deze collecties werden gedistribueerd. Bij de
originele zegels van de districten van Madeira en Azoren (emissies van
1895 en later van Angra, Horta, Ponta Delgada en Funchal) kwam alleen
de opdruk "SPECIMEN" voor, schuin naar de rechterbovenhoek, in de
collecties waar de ander zegels en herdrukken de normale opdrukpositie
bevonden. De zegels van Macau en Timor van 1899 met de opdruk
"PROVISORIO" kwamen in enkele collecties voor met de opdruk
"SPECIMEN" in de linkerbovenhoek (normaal) en andere in de
rechterbovenhoek. Maar men kent andere originele zegels met dezelfde
opdruk schuin in de rechterbovenhoek en ook horizontaal. Wij twijfelen
eraan of deze deel uitmaakten van de gedistribueerde collecties met
herdrukken van de Spaanse Koning, om de volgende redenen: onder die
met de schuine opdruk in de rechterbovenhoek, komen de originele zegels
van de "Comp.ª do Niassa voor, eerste emissie 2 1/2, 25, 80 en 150 Reis,
die in alle collecties werden vertegenwoordigd door herdrukken.
Wordt vervolgd. Aflevering 2 wordt nu vervolgd in ons digitale clubblad en
aflevering 3 volgt in ons digitale clubblad van december.
Bron: “Estudo das Reimpressões” van José da Cunha Lamas
Jan van Gerwen en Frits van Beek
15

DE PORTUGESE HERDRUKKEN TEN BEHOEVE VAN DE
KONING VAN SPANJE” IN 1905 (aflevering 2)
De serie met "SPECIMEN" horizontaal bevat de
zegel van de Atiradores Civis, blauw en geel,
uitgave 1906, en het is niet aan te nemen dat de
zegel werd ingevoerd in één of andere collectie die
in dat jaar gedistribueerd werd of later, omdat wij
weten dat in 1909 er aan een familie een collectie
werd aangeboden die deze zegel niet bevatte. Het is
merkwaardig dat wij geen enkele zegel kennen met
de opdruk "SPECIMEN" in de twee aangegeven
posities, met uitzondering van de zegels van de districten van Azoren
en Madeira, die, zoals wij al zeiden, voorkomen in alle in 1905
gedistribueerde collecties met de opdruk in de rechterbovenhoek en
er bestaan er ook met een horizontale opdruk. Anderzijds kan men in
het algemeen vaststellen dat de uitgiften van Dom Carlos 1 van 1895
en later ,type Mouchon, in twee series werden gecompleteerd,
horizontaal en schuin, omdat in de Koloniën van Guiné, S. Tomé en
Principe, India, Macau en Timor, de zegels van 1898 de opdruk
bevatten en de zegels van 1900 of 1901 (500 en 700 Reis; 12 T, 1R
en 2 P; 5, 15 en 78 Avos; 10, 20 en 78 Avos) de horizontale opdruk;
in Portugal, in de districten van Azoren en Madeira en de andere
Koloniën is de opdruk horizontaal.
Wij kennen geen zegels van Congo of Inhambane met deze opdruk
in één van de twee aangegeven posities. Buiten de vermelde Don
Carlos 1 emissies, bevatten deze series de zegels van de Atiradores
Civis, uitgegeven van 1899 tot en met 1906; de zegels van
Assistencia Nacional voor de Tuberculose, rood en geel; enkele
zegels van het Centenario van India van Macau
en India; de drie "PROVISORIO" van India, 1902;
de eerste emissie van Comp.a do Niassa
(behalve de 300 Reis); enige 'portado' van
Portugal en de 20 Reis van Azoren. Deze laatste
verscheen in een serie waarvan alle andere
waarden van dezelfde emissie de opdruk
"SPECIMEN" had, normale positie (schuin in de
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linkerbovenhoek). Wij kennen dezelfde opdruk "SPECIMEN" in een
groenachtige tint, horizontaal bij de originele zegels, voornamelijk
van de Kolonie-emissies van 1902 (overwaarden) die naar wij menen
geen enkele relatie met de herdrukken hebben.
Ook hebben enkele series geen verband met de herdrukken die
werden gedistribueerd tussen april 1924 en december 1926, van
originele zegels van dit tijdvak met dezelfde opdruk met een
paarsachtige tint. Los van elke collectie kennen wij de herdruk van
1905 van de zegel van 5 Reis - kroontype van Angola (plaat alleen
bij herdrukken gebruikt, zie fig. 8) met de opdrukken "prova" van de
in figuur 5 en 6 aangegeven typen. Er bestaat nog de herdruk van de
zegel van 50 Reis - reliëf - van Moçambique (1886) met opdruk gelijk
aan die van de emissie van het 7de Centenario van de geboorte van
Sint Antonius (1895) van typografische samenstelling. Zeker wil men
deze zegel voor echt doen doorgaan, maar merkwaardigerwijze heeft
men één van de gewone waarden er voor uitgezocht. Hebben ze dat
misschien ook gedaan met wat zeldzamer zegels die nu als echt in
sommige verzamelingen voorkomen? De herdrukken van 1905
waren gemaakt in blaadjes van 6 zegels, 2 rijen van 3 zegels - tête
bêche - de één van de ander gescheiden, horizontaal 24 mm tussen
de zegels en verticaal 16 mm. Van elk zegel werden er dus 28
blaadjes gedrukt. Er zijn proeven van deze herdrukken bekend, op
gegomd papier als gebruikt voor de herdrukken. Buiten de proeven in
groepen van 6 zegels van dezelfde waarden, getand of niet,
verschenen er groepen van 2, 3 of 4 paar, dicht op elkaar, blokjes
van 6 in 2 rijen van 3, alle recht, etc.
In het algemeen zijn de kleuren van de proeven min of meer gelijk
aan de kleuren van de originele overeenkomstige zegels, maar er
bestaan ook herdrukken in verschillende kleuren, toch gelijk aan de
kleuren van andere waarden van dezelfde emissie. Bij het bekijken
van enkele exemplaren van de getande proeven, merkt men de
merkwaardige wijze op die werd gebruikt in de 'operatie van 1905':
de exemplaren waren met de schaar gescheiden en aangebracht op
blaadjes gewoon papier, blauwachtig, 4 bij 4 per paar, op een wijze
waarbij ze voldoende over elkaar vielen om tussen het beeld van de
samenhangende zegels een ruimte vrij te laten voor de marges van
de perforatie; zo werden ze 4 bij 4 geperforeerd door een machine
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die bestemd was voor blaadjes van 28 zegels (4 bij 7). Onderstaande
afbeelding geeft een idee van wat wij hier hebben beschreven.

Enkele proeven hadden een zeer verplaatste perforatie, waarbij een
deel van het zegelbeeld aan één van de kanten van elk zegel
doorsneed (zijn het herdrukken die voor de afval bestemd waren?).
De exemplaren van de proeven die wij konden bestuderen, dankzij
De heer Carl George, wie wij veel dank verschuldigd zijn, zijn de
volgende: Dom Pedro V - glad haar - 5 Reis bruin (3 per paar, uit
elkaar; Dom Pedro - gekruld haar - 25 Reis blauw, 1 blok van 6 uit
elkaar en 2 die slechts 5 zegels, ook uit elkaar, bevatten)- 25 Reis
roze (drie per paar, uit elkaar); Dom Luis 1, rechte band-type - 5 Reis
zwart (1 blok van 6 Verschillende kleuren: Wij denken ook te
maken hebben met een proef of met een herdruk van 1905 van de
zegel van 25 Reis van Madeira, Dom Luis- 1, kromme band-type,
niet getand, met opdruk type III. Het blijkt dat de Casa da Moeda de
moeite heeft genomen om de herdrukken van 1905 op de originelen
te laten gelijken. Men maakte gebruik van gewoon papier dat er
oud uitzag en men gebruikte weinig levendige kleuren alsof
deze door de invloed van tijd en licht doffer waren geworden,
maar in het algemeen zijn ze door de volgende karakteristieken
gemakkelijk te onderscheiden.
PAPIER - Het papier van de herdrukken van 1905 is fijn, fragiel en
ivoor-kleurig, met uitzondering van de volgende herdrukken waar
men 'Porcelana'-papier heeft gebruikt zoals bij de originelen.
1. - De 4 hoogste waarden van de 1892 Portugal emissies, ook van
Angra, Horta, Ponta Delgada en Funchal (roodachtig papier);
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2. - De zegels die herdrukt werden van de Dom Luis 1 emissies,
reliëf, en van de eerste emissie van Dom Carlos 1 van alle Koloniën,
inclusief de overwaarden opdrukken van 1902 en verder de 2 1/2
Reis van Moçambique; 3. - Alle herdrukken van de Comp.0 de
Moçambique en van Niassa, inclusief de 2 1/2 Reis.
N.B. de zegels van Guiné, type Mouchon, die herdrukt werden, zijn
op het speciale 1905-herdrukpapier
gemaakt, maar de originele zegels van 5
Reis, van het zelfde type met de waardeopdruk uit 1902, heeft in 1905 het originele
porcelana-papier gekregen. Zoals ij zeiden,
slechts de perforatie en de waardeopdrukken zijn van de herdrukken.
KLEUREN - De kleuren van de herdrukken
van de Koning van Spanje zijn weinig
levendig met de dofheid, zoals veroorzaakt
door de invloed van tijd en licht, maar in het algemeen verschillen ze
van kleur ten opzichte van de originelen. Echter herdrukte en
distribueerde de Casa da Moeda in elke collectie en beschouwde ze
als verschillende zegels, de volgende die zich slechts door kleur
onderscheiden: Portugal. Zoals ook de navolgende opdrukken met
Azoren - groot en klein - en Madeira . Op de Azoren verscheen de
herdruk van de 5 Reis, type Mouchon, met de kleine opdruk in iedere
collectie, in de navolgende variëteiten: Bij de herdrukken van 1905
kwam de zegel van 100 Reis van Dom Luis 1, kromme band-type en
getand, niet de twee tinten die ons bij de herdruk van het
Postcongres opvielen, maar er bestaan twee gelijke kleurtinten, lila
en lila-mauve, waarschijnlijk per ongeluk,
want ze werden niet samen in enige collectie
opgenomen, noch op de herdrukenveloppe
vermeld. Er verschenen nog andere
kleurvariëteiten die wij menen te moeten
classificeren analoog onze gegevens
betreffende de herdrukken van 1885 - 1893.
GOM - Alle exemplaren van de herdrukken
ten behoeve van de Koning van Spanje
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hadden witte, briljante fijne gom. Zoals natuurlijk heeft de 5 Reis van
Guiné, type Mouchon, de originele gom, omdat ze werd gebruikt in
gegomde toestand om de opdruk "400 Reis" in 1905 te ontvangen.
Vele originele zegels van de koloniën en de Comp.de Moçambique
en Niassa, gedistribueerd met de collecties van 1905, hadden geen
gom, zoals gebeurde met de voor de postcirculatie bestemde
overeenkomstige exemplaren. Maar niet altijd was dit van
toepassing, gezien het feit dat er in de collecties van 1905 gegomde
zegels voorkomen/voorkwamen die alleen voorkwamen voor
postgebruik zonder gom en vice versa.
PLATEN - Voor de herdruk van de zegels van 5 Reis en 25 Reis van
1853 en de 5 Reis van 1855, maakte men gebruik van de platen die
speciaal gemaakt waren voor de herdrukken van het Postcongres.
Bij de herdruk van de zegel van 5 Reis van 1853 ziet men min of
meer duidelijk de initialen 'F.B.F.', maar duidelijker dan bij de herdruk
van 1885. De plaat van de zegel van 50 Reis, van de emissie van
1853, werd licht geretoucheerd en daarom ziet men alleen bij de
herdrukken van 1905, de gleuf van de bovenmarge van de kant,
zoals wij eerder hebben geschreven over de herdrukken van 1885 1893.

Wordt vervolgd. Aflevering 3 staat in ons digitale clubblad van
december.
Bron: “Estudo das Reimpressões” van José da Cunha Lamas
Jan van Gerwen en Frits van Beekum
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AANPLAKBILJETTEN, POSTERS EN AFFICHES OP POSTZEGELS
Reclame maken is heel erg oud, bijvoorbeeld al in het oude Pompeii waar
men naast graffiti ook al veel reclame op de muren tekende en schilderde.
De historie van de poster begint
tijdens de middeleeuwen. Aanplakbijetten werden gebruikt door
de overheid om wetswijzigingen
en maatregelen aan het volk
mede te delen. Uithangborden
werden een andere vorm van
buitenreclame. Posters kunnen
enkel tekst bevatten Het gebruik
van een afbeelding op een
poster werd ontwikkeld in Frankrijk en raakte in 1890 in de mode in

heel Europa. Henri de Toulouse-Lautrec was zo’n
vooruitstrevende kunstenaar. Hij wist als geen
ander het moderne Parijse leven te verbeelden.
Hij deed dat in allerlei media en voor allerlei
soorten consumenten. Men begon posters te
maken voor sportwedstrijden en voorstellingen
zoals circussen. Daarnaast werden op scholen
de eerste educatieve posters in gebruik genomen, waar onder andere
wereld-kaarten, planten en dieren op afgebeeld stonden. In de Eerste en
Tweede Wereldoorlog werden posters gebruikt voor propaganda. Door
middel van deze posters trachtte men de publieke opinie te beïnvloeden.
Een tijdje geleden sprak ik de heer Boersma van veilinghuis Van Sabben
uit Hoorn. Het ging over de prijzen die posters
kunnen opbrengen tijdens hun posterveilingen. De
poster links boven van Jane Avril werd op € 72.000
afgehamerd. Dat was nog niets vergeleken met
een affiche voor de Parijse krant L’Intransigeant, ►
in 1925 ontworpen door A.M. Cassandre die in
2015 voor € 252.000,- werd afgehamerd.
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Dus of je het nu een affiche, aanplakbiljet of poster noemt: de functie is een
bekendmaking of (reclame)boodschap onder de aandacht van het publiek te
brengen of de poster nu aangeplakt of opgehangen is.
Men kan een onderverdeling maken in affiches met letters en beelden. Bij
de eerste categorie is de tekst, bij de tweede het beeld hoofdzaak. Met
artistieke middelen wordt een boodschap overgebracht op de mensen. Dat
is een uitdaging voor kunstenaars geworden om ons te overladen met een
onuitputtelijke reeks van al dan niet kunstzinnig uitgevoerde posters.
Heel acht fraaie voorbeelden van het thema posters op postzegels die te
vinden zijn op de Europa postzegels die in 2003 zijn uitgegeven. Rond de
honderd verschillende posters, oud en nieuw, met tientallen onderwerpen.

De Carry On & Hammer Horror Film Posters, uitgegeven in 2008.
Gedurende de jaren veertig kwamen de posters voor persoonlijk gebruik
op. Het begon met posters van pin-upgirls, die vooral populair waren bij
soldaten aan het front. Daarna volgden posters ter promotie van strip23

filmposters en daarmee ook posters van beroemdheden zoals
hoofdrolspelers uit films en theater en muziekbands.
In de tweede helft van de 20e eeuw
zorgde ▼Henryk Tomaszewski met zijn
vernieuwende stijl
voor een nieuwe
stroming de wel de
Poolse Posterschool
wordt genoemd.
In de jaren
zestig ontstond er een nieuwe stroming in de kunst, die
zich vooral liet inspireren door de beeldtaal van
reclameposters: de popart.

Propaganda posters uit Nieuw Zeeland uitgegeven in 2014.
Kunst en/of kitsch, posters op postzegels, een leuk thema.
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Op 3 juli dit jaar gaf de U.S. Postal Service dit boekje uit met twee maal 10
verschillende postzegels. Van de 2000 WPA-posters (Work Projects
Administration) die bekend zijn, is de collectie van de Bibliotheek van het
Congres met meer dan 900 posters de grootste. De posters zijn uitgegeven
van 1936 tot 1943. De posters werden ontworpen voor tentoonstellingen,
gemeenschapsactiviteiten, theatrale producties en gezondheids- en
educatieve programma’s.

Een boekje met vier postzegels waar oude twaalf posters op zijn afgebeeld
die ooit in de Londense metro stations hingen. In 2013 was het 150 jaar
geleden dat het eerste deel van Londen’s Underground gereed was.
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De “Rock Posters” op een velletje dat door de Australische post in 2006
werd uitgegeven.

Een velletje met vijf nostalgische advertentie posters

Hier nog vier van de acht verschillende fraaie circus posters van Ringling
Bros. En Barnum en Bailey, uit 2014
Hans Vaags
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DE BLOCK
FINANCIAL
CONSULTANCY
Het adres voor deskundige informatie en
professionele begeleiding op het gebied van
* financiële- en fiscale planning
* fiscale (on)mogelijkheden van (expirerende)
lijfrentepolissen en gouden handdrukken
Maak vrijblijvend een afspraak:
tel: 0299 – 41 36 40

email: info@deblockfc.nl internet: www.deblockfc.nl
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 157
MOOI BLAUW
1850 is een belangrijk jaar in de Nederlandse postgeschiedenis. In de
postwet van dat jaar werd de introductie van postzegels aangekondigd en
werden in veel plattelandsgemeenten hulppostkantoren opgericht. Over de
combinatie daarvan gaat dit stukje.
Jaren geleden kocht ik op een veiling onderstaand briefje, dat prachtig in
mijn verzameling over de postgeschiedenis van Waterland paste.
Een brief uit 1860 met een postzegel van de eerste emissie, van het
hulppostkantoor van De Rijp naar Middenbeemster. De brievengaarder
(=kantoorhouder) van De Rijp “vernietigde” de postzegel met zijn
langstempel.

Dat kom je niet zo vaak tegen. De brievengaarder gaf leiding aan een
hulppostkantoor en mocht slechts in twee gevallen de postzegels
stempelen:
-als brieven binnen het dorp verstuurd werden (zeer ongebruikelijk) of als
ze van het ene hulpkantoor naar het andere verstuurd werden zonder dat
daarbij een postkantoor gepasseerd werd. Een brief van De Rijp naar
Middenbeemster hoefde niet via het postkantoor (Purmerend of Alkmaar)
verstuurd te worden.
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Dat maakt postzegels van de eerste emissie met een stempel van een
hulppostkantoor tot gezocht materiaal. Hoe bijzonder zulke zegels zijn,
bleek op de recente veiling van Van Dieten (638, “Nederlandse
Klassieken”).
Daar kwam onder andere onderstaand briefstukje onder de hamer: een
langstempel van Middenbeemster op een nummertje 1. Volgens mij is daar
maar één exemplaar van bekend, dit exemplaar. Op een brief heb ik het
nog nooit gezien.

De inzetprijs was € 500 en mijn vermoeden
dat dit aan de lage kant zou zijn, werd
bevestigd: het kavel bracht € 1.600 euro op,
exclusief de veilingkosten van ruim 22%.
Maar er kwamen meer hulpkantoren uit onze regio aan de beurt.
(De) Rijp, in de catalogus omschreven als “uitermate
zeldzaam” bracht € 1.550 op (exclusief veilingkosten)
Westzaan: € 100
Winkel:€ 400
Zaandijk:€ 300
De prijzen voor brieven met de eerste emissie +
langstempel hulppostkantoor lagen nog veel hoger.
Leuk voor mijn (klein)kinderen als ik er niet meer
ben. Kan het briefje op de vorige bladzijde naar de
veiling.
In mijn eigen verzameling zitten nog een paar
andere langstempels op de eerste emissie, o.a.
deze:
Broek in Waterland >
Toen de postzegels in 1852 verschenen, bleef het mogelijk brieven
ongefrankeerd te versturen, waarbij de ontvanger voor de portokosten
opdraaide. Pas vanaf 1 januari 1871 werden ongefrankeerd verzonden
brieven belast met een verhoogd port.
Ongefrankeerd verstuurde brieven met langstempels komt men vaker
tegen.
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Bovenstaand briefje werd in 1866 verstuurd van De Rijp naar Leeuwarden.
De brievengaarder plaatste zijn stempel op de voorzijde van de brief en gaf
hem mee aan de bode die hem naar Purmerend bracht. Daar werd een
plaatsnaamstempel met datum geplaatst, werd de brief getaxeerd (10 cent
voor een afstand van meer dan 30 kilometer) en ging de brief naar
Leeuwarden, waar hij nog dezelfde dag aankwam ! (aankomststempel op
achterzijde).
Hieronder: ongefrankeerd van Middenbeemster naar Amsterdam, 1867:
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Een langstempel van Middenbeemster op een zegel van de derde emissie
(op brief) zit ook in mijn verzameling, twee keer zelfs, maar die brieven zijn
beide iets beschadigd. Toch is ook deze combinatie volgens mij zeldzaam:

John Dehé
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VAN DE PENNINGMEESTER
Gezien onze gezonde financiële positie
wordt ook voor het jaar 2018 uw bijdrage
niet verhoogd.
Leden betalen € 30,- contributie en
ontvangen hiervoor maandelijks ons
prachtige clubblad en daarnaast het maandblad Filatelie. Indien u
heeft aangegeven dat u het maandblad Filatelie niet wenst te
ontvangen, betaalt u tenminste € 15,-, als donateur (meer mag
uiteraard altijd !).
Uw bijdrage 2018 zien wij gaarne vóór 31 december a.s.
bijgeschreven op de juiste bankrekening, t.w.
NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. penningmeester PPRC.
Maar ………….veel eenvoudiger is het om éénmalig de
doorlopende machtiging in te vullen en uw bijdrage wordt dan
jaarlijks in januari automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
Formulieren zijn te verkrijgen bij ondergetekende.
Hans de Block
WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP
DOORGEVEN VOOR 1 DECEMBER
We kunnen het ons bijna niet
voorstellen, maar misschien
overweegt u om uw lidmaatschap op
te zeggen. Graag willen we u erop wijzen dat opzeggen voor 1
december a.s. moet gebeuren bij de secretaris van de vereniging.
Het is overigens mogelijk om uw lidmaatschap om te zetten in een
donateurschap. U krijgt dan echter geen abonnement op Filatelie.
Donateurs betalen minstens 15 euro per jaar. Indien u donateur van
de PPRC wil worden, dan dient u dat ook voor 1 december a.s.
kenbaar te maken.
Voor opzeggingen en wijzigingen die later bij ons binnenkomen
moeten we helaas een deel van de contributie voor 2018 rekenen.
Jeffrey Groeneveld
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Altijd op de tweede zaterdag van de maand van september

t/m april organiseert
De Verzamelaar afd. Zaanstreek Water- en
Kennemerland een gezellige en drukbezochte

verzamelbeurs
met ansichtkaarten, postzegels, munten etc.
Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.
Info 075-6354316 of 075-6421723
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GEBREIDE POSTZEGEL
Oostenrijk staat er om bekend dat het land
postzegels uitgeeft in de meest bijzondere
uitvoeringen. Denkt u maar eens aan de zegels in
leer, hout, met kristallen, als Lederhose en nog
veel andere zaken die eigenlijk niet passen bij een
postzegel. Hoe dan ook, in 2016 gaf Oostenrijk
een zegel uit in de vorm van een – gebreide –
Dirndl, u weet wel zo’n leuke klederdracht met schortje. Voor € 6,30 kunt u
daardoor al beschikken over een originele Dirndl, kleding waarvoor u – als
u tenminste de heel echte wilt hebben – veel meer zou moeten betalen. De
postzegel is uitgevoerd in ‘Silhouettenstickerei’, gebreid dus met profiel en
Oostenrijk is wereldwijd het eerste land dat dergelijke postzegels maakt.
Elke zegel wordt geproduceerd uit veertig !!! meter zijdedraad in drie
kleuren. Dirndl wordt in verschillende regio’s van Oostenrijk gebruikt als
aanduiding voor een jong meisje, van de
benaming van deze jonge vrouw is de naam van
het kledingstuk afgeleid. De huidige Dirndl wijkt
sterk af van de oorspronkelijke en traditionele.
Vandaag heeft een Dirndl vaak een korte rok,
diep decolleté en gewaagde kleurencombinaties.
In sommige regio’s wordt de Dirndl nog als
‘dagelijkse’ kleding gebruikt. Voor feestelijke
gelegenheden of feestdagen zijn er speciaal
gemaakte en versierde klederdrachten, met
geborduurde banden en halsdoeken, zijden
schorten en lange rokken met daarbij speciaal
passende hoedjes. Lang gold de Dirndl als
ouderwets maar sinds een aantal jaren ziet meen
steeds meer mannen en vrouwen, ook in de
steden, in klederdracht. Wellicht heeft dat te
maken met de populariteit van het befaamde ‘Oktoberfest’ dat eind
september / begin oktober in München wordt gehouden en waar miljoenen
bezoekers op af komen en waar traditionele klederdracht bijna een
voorschrift is. Op de speciaal gebreide ‘zegel’ zijn de blouse en het schort
in wit en de jurk in rood. Ook de landsnaam Austria is in rood. De strik van
het schort en de waarde van de zegel zijn in groen. Voor de Dirndlzegels is
in totaal 5,6 miljoen meter garen gebruikt door de firma Hämmerle & Vogel
in opdracht van de Österreichische Post. Er zijn ook al eens gebreide
zegels uitgegeven met als afbeelding de bloem van een edelweiss en van
een enziaan.
KNBF Nieuwsbrief
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BESTE POSTZEGELVRIENDEN,
Met ingang van het nieuwe seizoen 2017-2018 heb ik de
administratie en verzorging van de rondzendingen overgenomen van
Ad Springer. Ik zal in principe in dezelfde lijn doorgaan. Ik ben op de
clubavonden aanwezig dus als u ook mee wilt doen aan het
rondzendverkeer zal ik daarvoor zorgen, ook als u rondzendboekjes
wilt inbrengen kan dat bij mij.
Hopelijk zal er weer veel gebruik van de rondzendingen gemaakt
worden, zodat u daarmee uw collectie kan aanvullen.
Voor Nederland en Duitsland is momenteel erg weinig belangstelling.
Ik wens u veel postzegel plezier en zie u tijdens onze clubavonden.
Groeten, Bert Joosten, hoofd rondzending

WIE OH WIE WIL
GAAN
MEEWERKEN
AAN ONS
CLUBBLAD ?
Voor ons clubblad
zoeken we
iemand die als
back up wil gaan
functioneren en
zo wat taken van
mij kan gaan
overnemen,
omdat ik helaas wat gas moet terugnemen. Voor de opmaak en het
samenstellen van ons clubblad kan ik wel wat helpende handjes
gebruiken. Een goede back up is belangrijk voor de continuiteit van
ons clubblad. Zodat we door kunnen gaan met het samenstellen van
ons mooie blaadje. Het kunnen werken met Word 10 en Excel is wel
een vereiste..
We zoeken ook nog iemand die het bezorgen van ons clubblad bij
12 plaatselijke bezorgers en ook de postverzending, wil gaan doen.
Hans Vaags
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Kavel Cat. nr.
1
2
Blok 2495
3
Blok 2434
4
5
6
7
8
2
9
4-6
10
98
11
181
12
203-207
13
238-239
14
244-247
15
257-260
16
17
538-541
18
550-555
19
563-567
20
568-572
21
573-577
22 V2252-57
23
24
PZ 50R
25
PZ 51R
26
PZ 51R
27
R1 t/m 18
28
R71-73
29
D1 -8
30
D44-58
31
T3
32
IN 1-2
33
IN 2
34
PW 1-7
35
LP 10
36
Pt 44-60
37
103
38
LP 53-60
39
LP 61-68
40
Blok
41 LP142-146
42
blok 2
43
80a
44
445
45
451-452
46
47
48
572-574
49
yv 127
50

Omschrijving
Geboorte Amalia, munt + zegel, 3x
€ 5,= munt Michiel de Ruyter set
€ 5,= munt Rembrandt set
1 Gulden Koningin Wilhelmina 1931 fraai exemplaar
2 stuiver munt 1744
1 € munt met dubbele kop 2002 Monaco
2 € munt 2002 MONACO
Eerste emissie, smal gerand
Koning Willem III - serie 1864
Jubileum 1913 - 1 gulden
De 9 cent oranje/ zw art, 1 korte tand
Rodekruis serie
Goudse glazen
ANVV zegels 1932
Reddingsw ezen, mooi gebruikt
Hartz serie diverse w aarden 474-81,483-86,549
Zomerzegels
Kinderzegels
Zomerzegels
Kinderzegels
Bloemen
Boekenw eekpostzegel
prachtboekje helaas niet compleet
prachtboekje helaas niet compleet
prachtboekje helaas niet compleet
Roltanding
Roltanding
Dienstzegels
Dienstzegels
Telegramzegel
Internerings zegels
Interneringszegel, mooie vervalsing
Postbew ijszegels
Stripje van 3
Portzegels Curaçao
Curaçao
Curaçao minieme plakker
Curaçao minieme plakker
Suriname no 1361
IJsland luxe luchtpost serie met minieme plakker
Duitsland Beethoven
Reich
Reich
Reich
Oostenrijk, Sw arow ski zegel
Lundy vogels Papegaaiduikers
Luxemburg PAX serie (meelopers CEPT)
Frankrijk
Frankrijk dienst zegels Conseil de l'Europe
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Catw .

o
o
o
**
**
o
o
o
**
**
**
**
**
**
o

35,00
150,00
25,00
32,00
75,00
42,00
65,00
45,00
125,50
19,00
60,00
37,50
39,00
30,50
13,00

**
**
**
o
o
*
**
*
*
**
o
**
**
**
*
*
**
*

10,00
400,00

o
o
o

26,00
16,00
37,50

**
*

150,00
110,00

19,00
7,50

Inzet
bod
5,00
5,00
7,50
5,00
2,50
5,00
2,00
20,00
2,50
2,00
15,00
4,50
6,50
3,00
12,00
2,00
6,00
3,00
3,00
3,00
1,50
bod
bod
bod
bod
72,00
30,00
45,00
4,00
12,00
30,00
5,00
90,00
1,50
bod
bod
2,00
3,00
1,50
45,00
1,00
bod
bod
3,00
2,00
bod
15,00
12,50
bod

Kavel Cat. nr.
51
blok 3
52
94/95
53
blok 12
54
CEPT
55
56
57
58
45
59
49
60 101 + 106
61
envelop
62
508-512
63
mapje
64
FDC
65
Ned.
66
67
68
69 1400/1403
70
1813
71 blok 8
72
1955
73 1961/1966
74
blok 1
75
blok 2
76 blok 5 en 6
77
blok 2
78 bl 6,8 en 9
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97 Noorw egen
98
99
100

Omschrijving
Catw .
Montenegro CEPT
Moldavië vel CEPT
**
16,00
Monaco CEPT
o
25,00
CEPT diverse zegels modern
o
25,00
Guernsey blok 2014
**
Guernsey blok 2015
**
Guernsey blok 2016
**
Zw itserland
o
350,00
Zw itserland
o
300,00
Zw itserland
o
110,00
24 diverse velletjes Nederland
Kinderzegels 1948 op fdc (voorloper), blanco
10,00
1ste vluchten enz.
6x Nieuw Guinea
20,70
Vellen en fdc's
USA mooi vel 1997 reprints 1898
Australië kleinbogen no 1590
**
10,00
Cook - Islands Penrhyn diverse zegels
**
Tonga
**
22,00
Nieuw Zeeland Kleinbogen
**
7,50
Nieuw Zeeland.
**
8,00
Nieuw Zeeland Kleinbogen
**
8,00
Nieuw Zeeland
**
15,00
Albanië
**
30,00
Albanië
*
60,00
Albanië
**
17,00
Roemenië
*
25,00
Roemenië
**
40,00
China Kleinbogen no 3672/3673
**
42,00
Berlijn 1960 / 1990 Compleet
**
475,00
Nieuw Guinea Stockblad vol
o/*/**
Nederland Jaarcollectie 2007
o
Zuid-Korea 2008, veel natuur in mooie presentatiemap**
Vietnam, 'Stamp Collection', mooi presentatiemapje, 3 bladen
Tuvalu, Global Warming
USA, Atlanta 1996, vel van 20 zegels
USA, The w orld of Dinosaurs, 2 vellen, 14 zegels, lichte vouw
USA, Classic American Aircraft, vel van 20 zegels
Disney, Fujeira, vel Dalmatiërs
Spanje 2002, Salamanca, thema Europa, postfris blok
Mapje zegels en poststukken diverse landen
Idem, w aarbij NL nominaal en mooi Caraïbisch Nederland (Vogels)
Spanje postfrisse blokken uit 2002-2004
Overzee op albumbladen
Map met poststukken en diversen
Vier fdc's Kinderzegels groot formaat
Jaarset 1991
**
Rien Poortvliet velletjes 3x
Rie Cramer velletjes 3x
Koninklijkhuis 16 zegels
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Inzet
3,50
2,50
2,50
2,75
2,50
2,50
2,50
65,00
55,00
20,00
2,50
bod
bod
2,50
bod
7,50
1,50
1,50
2,00
1,00
1,50
1,50
2,00
3,00
5,00
1,50
2,00
4,00
6,00
20,00
2,50
2,50
2,00
1,00
2,00
2,00
1,50
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
4,00
bod
bod
bod
6,00
5,00
5,00
10,00

Kavel Cat. nr.
101
102
Vogels
103 Oostenrijk
104 Indonesië
105
106
107
pakket
108
Zw eden
109 Stockboekj
110 Stockboekj
111 Stockboekj
112 Stockboekj
113 Stockboekj
114 Stockboekj
115 Stockboekj
116 Stockboek
117 Stockboek
118 Stockboek
119 Stockboek
120 Stockboek
121 Stockboek
122 Stockboek
123 Stockboek
124 Stockboek
125 Stockboek
126 Stockboek
127 Stockboek
128 Stockboek
129
Album
130
Album
131
Album
132
Album
133
Map
134
Map
135 Stockboek
136
Davo
137
Album
138
Davo
139
140
141
142
143
144
Kabe
145
Kabe
146
Kabe
147 Stockboek
148
149
150

Omschrijving
Catw .
Inzet
Kerstzegels 50x
25,00
Vel Caribisch Nederland en w at losse zegels(Dorcas)**/o
4,00
Olympische w interspelen in mapje
1,00
6x pzb
54,00
5,50
Postcatalogus met de nulcent zegel
bod
mapje diverse enveloppen
bod
Kaartjes 44x met mooie series hoge w aarde
20,00
zakje met afgew eekte zegels
1,50
2x Zw itserland
o
2,00
2x Spanje
o
2,00
2x Duitsland w aaronder euro's
o
4,00
Zeppelins
2,00
CEPT
2,50
o.a. postfris Spanje(Dorcas)
3,00
Nederland
bod
Ned. Indië
o
5,00
Oostenrijk
**
10,00
Europa CEPT
o
10,00
diversen ruim 800 zegels
o
6,00
Boten
2,00
Antillen en Suriname
350,00 15,00
Nederland gebruikte collectie
o
20,00
Collectie Tsjechoslow akije 2x(1918-1992) geen doubletten
o
10,00
2x diverse landen(Dorcas)
4,00
Briefkaarten België(Dorcas)
bod
Nederland incl. leuke velletjes
**/0
10,00
Denemarken
3,00
USA
5,00
Importa map met Nederland(Dorcas)
bod
Importa map met Nederland(Dorcas)
bod
Importa map met Nederland met o.a. € 44,00 nom(Dorcas)
25,00
Importa map met Nederland met o.a. € 262,00 nom(Dorcas)
155,00
Nederland met vellen en veldelen
5,00
Reich, staten enz. leuk
10,00
Davo Nero stockboek 32/64 blz.
8,00
Nederland 1945 t/m 1987
**/o
10,00
2x Leeg Importa Nederland album
bod
Album met 10 x M251/ 6 hangverpakking
150,00 15,00
3 Stockboeken met inhoud plaatfoutzoekers!!!
5,00
2 Davo albums Nederland
7,00
4 albums prestigeboekjes/postzegelmapjes
4,00
2 Importa ringbanden + bladen
5,00
2 delen Cursus Filatelie
bod
Jersey 1969 t/m 2000 met klemstroken
5,00
Guernsey 1969 t/m 2000 met klemstroken
5,00
Insel of Men 1973 t/m 2000 met klemstroken
5,00
Purphilex jubileum uitgave Purmerend
Bod
Tw ee stockboeken, diversen, buitenland
bod
Speciaal verzameling Olympische Spelen
2,00
Speciaal verzameling Ruimtevaart
2,00
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Kavel Cat. nr.
151
152
153
154
155
156
157
158 Catalogus
159 Catalogus
160 Catalogus
161 Catalogus
162 Catalogus
163 Catalogus
164 Catalogus
165 Catalogus
166 Catalogus
167 Catalogus
168 Catalogus
169 Catalogus
170 Catalogus
171
doosje
172
doosje
173
doosje
174
doos
175
doos
176
doos
177
doos
178
doos
179
doos
180
doos
181
doos
182
doos
183
doos
184
doos
185
186
187
188
189
Benefiet
190
Benefiet
191
Benefiet
192
Benefiet
193
Benefiet
194
Benefiet
195
Benefiet
196
Benefiet
197
Benefiet
198
Benefiet
199
Benefiet
200
Benefiet

Omschrijving
Catw .
Stockboek in ringband
NL 1969-2000 in (deels) luxe Davo
Collectie Nl in tw ee Davo's tussen 1982 en 2003, nomin ca. € 50
Stockboekje met postfris
Stockboek NL, gebruikt en postfris (o.a. kinderblokken)
Set PTT mapjes in 6 mooie albums
Jaarsets NL 1979 t/m 1989
Michel cat. Europa deel 1
Michel cat. Europa deel 2
Michel cat. Europa deel 3
Michel cat. Europa deel 4
Michel cat. Europa deel 5
Michel cat. Europa deel 6
Michel cat. Europa deel 7
Michel Zuid en centraal Afrika
Michel Midden Amerika deel 1-2
Michel Japan Korea en Mongolië 9-2
Michel Duitsland
Michel CEPT
Specialiteiten catalogus deel 1 2006-2011 nieuw
Telefoonkaarten
Met 3 postauto's van de Royal Mail
2500 divers koopje
Deutsches Reich poststukken enz. heel leuk
hoog
met zw arte Davo bladen met klemstroken
6 insteekboeken Nederland ook postfris euro's(Dorcas)
FDC buitenland in mooie albums(Dorcas)
Kilow aar(Dorcas)
Klemstroken met veel nieuw e verpakkingen(Dorcas))
USA heel veel afgew eekt
afgew eekt
afgew eekt
afgew eekt
Bomvol Tsjechoslow akije
Kist met haw idstroken, zw art
Doos fdc' s Nederland
Bakje NL afgew eekt, iets euro's
Bak met 50 pz boekjes
Tw ee kleine albums Profil, met zegels
Mooi stockboek met NL gebruikt, ook eurozegels
Drie luxe banden in cassette + losse cassette
Luxe Davo V, nieuw , 1998-2001
Davo christal NL1970-1989, enkele zegels en kinderblokken
Luxe Davo IV, nieuw , bladen niet alle luxe, iets zegels
Australië en Nieuw Zeeland in sb
Aardig ab w ereld
Aardig sb Nederland 2x
Luxe band Mooi Nederland, enkele bladen, geen zegels
Drie m ooie Davo-banden voor fdc's
Grote doos NL, (on)afgew eekt, literatuur, diversen
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Inzet
bod
20,00
35,00
bod
bod
12,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
bod
7,50
7,50
bod
2,50
7,50
bod
10,00
bod
9,00
5,00
8,00
5,00
6,00
bod
15,00
bod
bod
bod
bod
6,00
bod
3,00
10,00
bod
3,00
bod
10,00
3,00
5,00
bod
bod
bod
4,00
4,00
bod
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