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 ALWEER EEN NIEUW SEIZOEN 
 
Typisch Hollands zomerweer met een druilerig regentje, dan ga je 
vanzelf weer aan postzegels denken. 
Uiteraard hebben de meesten van u in de “zomer” vakantie vrolijk 
door gezegeld. Jeffrey ging er zelfs helemaal voor naar Bandung.  

Mijn eigen collectie hing daar ook, maar de jury had er toch weer een 
andere visie op. Kijken of we in ’s-Hertogenbosch beter scoren. 
 
Treurig nieuws uit Canada, waar Piet Farenhorst plotseling overleed. 
Daarmee komt helaas ook een einde aan zijn maandelijkse berichten 
over de filatelie aldaar. Zie elders in dit clubblad. 
Een ander slecht bericht betreft Cor Boon. Hij werd getroffen door 
een beroerte en verblijft momenteel in Novawhere (Kamer 311, P.J. 
Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend). Uiteraard zijn mooi gefrankeerde 
kaarten van harte welkom.  
 
Is er dan niets leuks te melden?  
Ja, we hebben een lichtpuntje. Sanja, chef 
barzaken, is in blijde verwachting. Ze heeft 
beloofd dat ons verenigingsleven daar niet 
onder zal lijden en dat ze haar netwerk 
(Rachel, Lisanne, Svenja…) zal inzetten om 
ons met een stralende lach van koffie en biertjes te blijven voorzien. 
Het wordt een jongen en ik denk dat we Kobus (of een andere naam) 
maar meteen jeugdlid moeten maken.  Tenslotte is de filatelie een 
hobby voor alle leeftijden. 
Graag tot donderdag 14 september.          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:  Ad Springer  -  De Oeverlanden 253  -  1441 RE  Purmerend  
tel. 0299-421957  -  e-mail: ad.springer@planet.nl     
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 oktober nummer uiterlijk vrijdag 23 september 
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
  
OP HET OMSLAG 
Op het omslag staat het beroemde “Narmer-
palet” uit ca. 3100 v. Chr., hierop staat dat 
Narmer, farao van Boven Egypte, Beneden 
Egypte verovert en een nieuwe hoofdstad sticht 
(Memphis). Het is een van de beroemdste en 
belangrijkste voorwerpen uit het Oude Egypte, 
omdat het een van de oudste archeologische vondsten is, die 
hiërogliefen bevat. De inleiding over de reeks “2000 jaar geschiedenis van 
Egypte” vindt u op pagina 29 en verder de eerste aflevering. 

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABroglief
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AGENDA   VAN PPRC, BEURZEN en PostNL   
 

Za. 9 sept. De verzamelaar Afd. Zaanstreek, Water- en Kennemerland 
houdt de tweede zaterdag van de maand een verzamelbeurs 
van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, 
Klampersstraat 1, 1505 VP Zaandam. Er zijn postzegels, 
munten, ansichtkaarten, suikerzakjes, sigarenbandjes etc. 
Voor info: 075-6354316 / 075-6421723 

Ma. 11 sept. Mode II - vel met 10 verschillende postzegels (gegomd) 
Architectuur van de wederopbouw - vel met 10 verschillende 
postzegels (gegomd) 

Do. 14 sept. Purmerend, eerste PPRC clubavond/ledenbijeenkomst van 
het seizoen 2017/2018 in Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 
16, 1461 AJ Zuidoost-Beemster. De zaal is open van 19.00 
tot 22.00 uur. Met onze gezellige clubveiling, nummer 304, 
de kavellijst staat op de pagina’s 38 tot 41. 

Za. 16 sep. Ruilbeurs van PV Aalsmeer organiseert deze beurs van 
09.30-15.00 uur in Parochiehuis, Gerberastraat 6, Aalsmeer 
Info: Cor van Meurs 0297 343885 of Gerboud Zwetsloot 
0297 345231. www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. 

Woe. 11 okt. Purmerend,  PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in 
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  

Vrij. 20 okt. Dag van de Postzegel 2017 - vel met 10 gelijke postzegels 
(gegomd) 

Zo. 29 okt. Ruilbeurs van houdt Filatelie Vereniging Heerhugowaard  
e.o. in Zalencentrum “De Swan”, Middenweg 178 te  
Heerhugowaard van 10.00 tot 15.00 uur. Er zijn munten- en 
postzegelhandelaars aanwezig. Toegang is gratis evenals 
het parkeren. 

Ma. 6 nov. Kinderpostzegels 2017 - vel met 6 verschillende postzegels 
(gegomd) 

Ma. 13 nov. Decemberzegels 2017 - vel met 2 keer 10 verschillende  
  postzegels (zelfklevend) 
Zo. 26 nov. 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, post-
stukken, munten,  ansichtkaarten en andere waarde-
papieren. De toegang is gratis. Info Rinus Hagenaars, tel. 
023-5334252 E-mail: m.hagenaars2@chello.nl 

Noteer ook alvast de volgende clubavonden in uw agenda: woensdag 15 
november en donderdag 14 december. 
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70 JAAR NEDERLANDSE POSTZEGELS IN HET RIJKSMUSEUM 

Met o.a. de postzegels Koning Willem-Alexander 50 jaar 

Er zijn postzegels van meer dan 35 uitgiftes van onder andere Wim 
Crouwel, Rineke Dijkstra en Anton Corbijn te zien uit de periode 1946 tot 
en met 2017. Daarnaast toont de presentatie ook de orginele foto’s van o.a. 
Vincent  Mentzel en ontwerpen van de permanente postzegels met 
Koningin Beatrix en Koning Willem-Alexander. 
De speciale Dienst Esthetische Vormgeving, opgericht in 1945, waakte 
over de visuele communicatie van het bedrijf en begeleidde ook de 
grafische vormgeving van de postzegels. De beste grafische vormgevers 
werden ingeschakeld, maar ook fotografen, kunstenaars en striptekenaars. 
Postzegels vormen zo een staalkaart van de meest avontuurlijke en 
spraakmakende Nederlandse grafische vormgeving. “Onze postzegels 
behoren tot de meest opzienbarende ter wereld”, volgens de samen-
stellers... maar menig verzamelaar is het daar beslist niet mee eens. 
Door e-mail zijn er helaas steeds minder postzegels nodig. Sinds kort is er 
geen eigen adviseur meer voor de grafische vormgeving. 
Naast de standaardzegels zijn er talloze zegels bij bijzondere 
gelegenheden uitgegeven. Door hun actualiteit geven Nederlandse 
postzegels ook een tijdsbeeld. 
 
De presentatie is is tot stand gekomen met het Museum voor 
Communicatie in Den Haag en te zien tot en met 8 oktober 2017 op de 
afdeling 20ste eeuw (1950-2000) op de bovenste verdieping van het 
Rijksmuseum.                                 HV 
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MICHEL DEUTSCHLAND-SPECIAL 2017 : Band 1 & 2 
 
De meest bekende Michel catalogus is 
ongetwijfeld de Duitsland Speciaal. Deze alweer 
47e uitgave, is zoals we ondertussen gewend, zijn 
in twee delen uitgegeven en ligt hier voor mij.  
Deel1 bevat de uitgaven vanaf 1849 tot en met de 
laatste uitgaven van het 3e Rijk (April 1945). Hier 
vinden we dus de zegels, boekjes, lokale 
uitgaven, bezettingszegels en uitgaven uit WW 1 
en 2. De uitgaven van de oud Duitse staten, de 
uitgaven die gebruikt zijn bij de buitenlandse 
postkantoren en koloniën ontbreken niet. Evenals 
de Abstimmingsgebiete, Saargebiet, Danzig enz. enz. en het geheel 
wordt afgesloten met de Duitse veldpost- en dienstzegels die tot in 
1945 uitgegeven werden plus de Duitse en Geallieerde Oorlogs- en 
Propagandavervalsingen uit zowel de 1e als de 2e Wereldoorlog 
alsmede die van verzetsgroepen. Eigenlijk te veel om op te noemen! 
De bezettingszegels van Frankrijk (W.O. II) zijn op nieuw onder de 
loep genomen en verbeterd. Ook het veldpost gedeelte is opnieuw 
bewerkt waardoor de omvang in pagina's is verdubbeld. De " 
Brustschild" zegels, met name de variëteiten zijn evenals in de 2016 
uitgave uitgebreid evenals de variëteiten bij de port zegels van 
"Böhmen und Mähren". De plaatfouten van de vrije stad Danzig en 
het Memelgebied zijn ook opnieuw geredigeerd. Bij bijna alk gebied 
zijn er vele nieuwe varianten etc. opgenomen.  
 
De tendens dat er meer en meer variëteiten 
verzameld worden hebben ze goed ingeschat. 
Zoals te verwachtten was zijn de meeste 
prijzen in opgaande richting aangepast aan de 
huidige markt. Bij de zegels van het 
Saargebied zult u veel nieuwe illustraties in 
kleur tegenkomen. Het proces van het 
vervangen van zwart/wit afbeeldingen naar 
hoogwaardige kleuren illustraties is nog steeds 
in volle gang. In dit deel vinden we  5.500 
afbeeldingen en zo’n 95.500 
prijswaarderingen. 
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Deel 2 bevat alle latere uitgiften dus de 
Geallieerde bezetting vanaf medio 1945 tot en 
met de huidige Bundes Republiek Deutschland 
inclusief de DDR en de uitgaven voor Berlijn. 
Uiteraard vinden we ook de vele lokaal en privé 
uitgaven van vlak na de beëindiging van de 2e 
wereldoorlog weer terug alsmede de zegels van 
Saarland en de diverse bezette zones. Ook de 
vele door DDR uitgegeven dienstzegels en labels 
ontbreken niet. Dit deel omvat 1408 bladzijden 
met 9.500 afbeeldingen en 113.500 

prijswaarderingen waarvan vele omhoog zijn bijgesteld. Het streven 
van de MICHEL uitgevers is om alle zegels van een serie of set af te 
beelden ook die van langlopende series. Daarin is weer een 
stapgezet en u zal dus zéér veel dezelfde zegels, met een andere 
waarde inschrift, gaan tegenkomen. De een vind het overdreven en 
de ander zal er tevreden mee zijn. Verder is er uiteraard weer veel 
gecorrigeerd, verbeterd en aangepast. Ook in dit deel zijn bij diverse 
gebieden vele variëteiten en plaatfouten etc. voor het eerst 
opgenomen, en zijn veel prijzen aangepast aan het huidige prijspeil. 
 
Een speciale catalogus zou die titel niet kunnen dragen zonder ook 
speciaal te zijn. In deze twee delen vinden we, zoals reeds 
aangegeven, vele honderden extra afbeeldingen om verschillende 
typen, watermerken, papiersoorten, afwijkingen en varianten te 
onderscheiden. Daar waar nodig vind u een gedegen en heldere 
uitleg om deze extra zaken voor de verzamelaar te verduidelijken. 
Uiteraard ontbreken de tabellen met tarieven voor de diverse 
gebieden en een steekwoordenlijst niet. Erg handig is dat er op bijna 
elke bladzijde de mogelijkheid wordt gegeven om persoonlijke 
notities te plaatsen. 
Ook bij deze twee delen zijn vele zegels opnieuw gescand met een 
hoge resolutie waardoor de afbeeldingen scherper en helderder 
voorkomen dan voorheen. 
 
Als extra Bonus krijgt u bij elk deel een vouwblad met afbeeldingen 
van de diverse watermerken. In eerder uitgaven was dit opgenomen 
als opgevouwen achterblad. Echter doordat ook deze twee  
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publicaties wederom met een harde kaft, en twee leeslinten, zijn 
uitgerust was daar geen plaats meer voor. 
Beide delen zijn ook in de online bibliotheek te vinden. Kijk hiervoor 
op www.michel.de. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH 
Taal: Duits 
Bladzijden: 1216 en 1408 
Illustraties: Kleur 
Verlijmd, hardcover 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-195-6 en -169-3 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 88,00  € per deel, excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, 
Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke 
gerenommeerde postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de 
Web-site: www.michel.de           Henk P. Burgman (AIJP) 
 
 
 

 
                

       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 
 

http://www.michel.de/


 

10 
 

WELK LAND GEEFT VEEL, OF WEINIG, POSTZEGELS UIT ? 
 

Op een van de weinig zomerse dagen, lekker in de tuin, eens een lijstje van 
een aantal landen gemaakt, met het aantal uitgegeven postzegels, volgens 
de Michel Rundschau. 
Van de oostblok landen zijn de vele uitgaven wel bekend. Van de west 
europese landen is Denemarken een van de gunstige uitzonderingen, met 
naar verhouding weinig postzegels en lijkt Frankrijk de grote koploper.  
Duitsland met 3319 zegels lijkt weinig, maar dat zijn alleen de BRD 
uitgaven. Daar komen nog bij Reich met 910 zegels, DDR met 3365 
zegels, Berlijn met 879 zegels en met alle aanverwante duitse uirgaven van 
oudere staatjes en alle bezettings uitgaven. De twee nieuwe delen van de 
Michel Duitsland catalogus staat er vol mee. 
 

 

Gestempeld recent Japan is moeilijk compleet te krijgen. Waren er in 

februari 8371 zegels uitgegeven (landelijke- en regionale uitgaven) op 28 

april stond de teller al op 8499. 128 zegels in nog geen drie maanden.   HV 

Land Aantal per, datum Land Aantal per, datum

Belgie 4730 6 mrt 2017 Rusland tot 1991 6256 12 dec. 1991

Denemarken 1922 30 mrt 2017 Rusland na 1992 2433 11 april 2017

Duitsland 3319 6 juni 2017 Spanje 5147 31 mrt 2017 

Estland 888 15 april 2017 Turkije 4333 4 april 2017

Finland 2472 4 nov. 2016 Zweden 3166 16 mrt 2017

Frankrijk 6722 22 april 2017 Zwitserland 2499 11 mei 2017

Gibraltar 1780 6 febr. 2017

Griekenland 2936 15 mrt 2017 Buiten Europa

Groot Britannie 2115 12 mei 2017

IJsland 1530 27 april 2017 Australie 4486 5 april 2016

Italie 3974 4 april 2017 Cuba 6121 26 mei 2017

Luxemburg 2131 9 mei 2017 Canada 3350 8 maart 2016

Malta 1956 30 mrt 2017 China 4838 28 sept. 2016

Monaco 3340 10 april 2017 Guinea Rep. 11.157 22 juni 2015

Nederland 3563 27 mrt 2017 Indonesie 3.260 24 sept. 2016

Oostenrijk 3347 7 juni 2017 Israel 2565 4 april 2017

Porugal 4246 4 april 2017 Japan 8371 3 febr. 2017

Roemenie 7202 29 mrt 2017 USA 5357 1 febr. 2017
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HIGH TEA... 

 
KOM GEZELLIG OP DE THEE BIJ BRASSERIE “ALLES MET LIEFDE” 

 

Wij ontvangen u feestelijk met een glas prosecco en amuse. 

♥ 

Aansluitend serveren wij een tweetal sandwiches met gerookte kip,  

gerookte zalm, een soepje en luxe voorgerechtje. 

♥ 

Onze theesoorten tijdens de high tea komen van het theehuis  

Betjeman & Barton. Ons assortiment wisselt per seizoen.  

♥ 

Onze zoetigheden bestaan uit: 

Muffins naturel en chocolade, scones met slagroom en huisgemaakte 

seizoen jam, 

een selectie bonbons en verrassende huisgemaakte patisserie. 

 

Voor een High Tea kunt u bij ons terecht alle dagen dat wij open zijn  

vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Prijs: € 23,50 p.p. Reserveren is gewenst. 

Uiteraard houden wij rekening met speciale wensen en dieten. 
 

Heeft u een allergie meldt het ons. 
 

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 

http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
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MUNTGELD EN POSTZEGELS 
 
Er verandert veel in de filatelie. Werden postzegels en geld (bank-
papier zowel als munten), tot voor kort, aangemaakt en uitgegeven 
door de overheid of in opdracht van overheidsbedrijven. Inmiddels 
worden postbedrijven geprivatiseerd en moet onze nationale munt, 
inmiddels aan een Belgische bedrijf verkocht, her en der opdrachten 
verwerven om het hoofd boven water te houden. 
In het nog vrij recente verleden was er een duidelijk verband tussen 
geld en postzegels. De inflatie in Duitsland na de eerste wereldoorlog 
zien we terug in de toen uitgegeven postzegels. Ook bij de Duitse 
zegels uit die tijd komen we waarden tegen van miljoenen 
Reichsmark. 
In de moderne tijd zien we dat Nederland de inflatie na 1945 redelijk 
onder controle had. Een brief van 20 gram voor een adres in het 
binnenland kostte na 1946 ongeveer zo’n 10 jaar lang niet meer dan 
Fl 0,10. Nu zien we dat de prijs van een postzegel voor binnenlands 
gebruik sinds 2002 2x zo duur is geworden. Wat weer aardig spoort 
met andere sterk, in deze periode, verhoogde prijzen. 
Interessant, maar ook zeer zeker verzamelwaardig uit numismatisch 
oogpunt zijn de postzegels van het Iberisch schiereiland. Portugal 
laten we nu even buitenbeschouwing, hoewel toen wij daar in de 
jaren 70 woonden, we regelmatig postzegels als wisselgeld kregen. 
Portugal had namelijk al sinds midden 19de eeuw een chronisch 
gebrek aan muntgeld. 
 
Spanje is daarentegen voor wat betreft de combinatie munteenheid 
en 19de eeuwse postzegels behoorlijk  
interessant. Van Spanje kennen we 
allemaal nog wel de peseta als de Spaanse 
munt. Een munt die onderverdeeld was in 
100 centimos. Bekijken we de eerste 
postzegel van Spanje dan vallen 2 zaken 
op: namelijk, dat net als bij het United 
Kingdom de landsnaam ontbreekt, maar 
ook dat de nominatie in cuartos is. 
Per 19 oktober 1868  werd de p eseta 
officieel ingevoerd. De eerste serie post-  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primer_sello_de_Espa%C3%B1a_2.JPG
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zegels met de waardeaanduiding in pesetas zag het licht in 1872 
onder koning Amadeo I.  
Spanje werd, wel is waar nooit lid van de Latijnse unie, maar paste 
de regels van deze voorloper van de Euro wel toe. Één peseta werd 
toen evenveel waard als een Belgische frank en een Italiaanse lire.  
Voor die tijd (tot 1876) bezat Spanje een gouden munt de “doublon” 
die 10 escudos waard was. In toenmalig Nederlands geld was een 
doublon fl 12,30 waard. Een doublon was onderverdeeld in 10 
escudos. Een escudo was 10 reaal en 8½ cuarto was gelijk aan  
1 reaal. De eerste Spaanse postzegel had een frankeerwaarde  van 
6 cuartos dat wil zeggen: 6 : 8,5 = 0,71 reaal.   
De verkoopwaarde van de eerste Spaanse postzegel omgerekend 
naar Nederlandse guldens van die tijd bedroeg: 12,30 : 100 = 1,30 x 
0,71 =  fl 0,93. Een aardig bedrag als we dit vergelijken met de 
laagste waarde van onze eerste zegelemissie die fl 0,05 bedroeg. 
Ook in Nederland was toen overigens sprake van een fors tarief als  
we er van uitgaan dat in 1852 het weekloon van een geschoolde 

arbeider in Nederland  hoogstens fl 10,00 
bedroeg. Maar vaker lag dit weekloon 
ergens in de buurt van de 6 tot 7 gulden.  

 
Deze zegel uit 1854 zult u niet zo makkelijk 
tegenkomen. De cataloguswaarde bedraagt 
maar liefst €1850,--, ook hier geen 
aanduiding van Spanje. 
 
 
 

Van 1867 tot 1872 worden in Spanje 
enkele series uitgegeven met een 
waarde in duizendste van een escudo.  
 
Deze zegel uit 1870 met een allegorisch 

hoofd als afbeelding heeft geen 
landsaanduiding en een waarde voor 

frankering van 200 duizendste escudo 
Uitgegeven door een provisorische 

regering. 
 

https://assets.catawiki.nl/assets/2017/4/20/f/c/2/fc2f4c32-25b5-11e7-8d06-7282cf5284f9.jpg
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In eerste instantie lijkt het er op dat dit zegels zijn die werden 
uitgeven door de Spaanse republiek. Dit wegens het ontbreken van 
het hoofd van een monarch. De eerste Spaanse republiek bestond 
echter nauwelijks twee jaar, tussen begin 1873 en eind 1874. 
 
In de zelfde periode werden  ook nog zegels uitgegeven door de 
Carlistische regering in de jaren 1873 en 1874.   
 

Zegel van 16 maravedi uitgegeven door 
de Carlistische regering in 1874, waarbij 
men erg goed moet oppassen bij de 
aanschaf van een echt gelopen 
exemplaar. 
 
Deze hadden een frankeerwaarde 
aangegeven in maravedies. De 
maravedi was een toen al niet meer in 
de praktijk gebruikte munt. Acht  
maravedis hadden volgens de wet van 
18 april 1809 een waarde van 2 cuartos. 
In hoeverre deze Carlisten postzegels 

echt voor frankering gebruikt zijn geweest is echter zeer dubieus. 
Van enkele zegels bestaat hierover wel enige zekerheid, echter de 
prijs is zo hoog dat aanschaf van een ongestempelde echte Carlisten 
zegel een riskante zaak is. De aanschaf van een gestempelde en 
echt gelopen Carlistenzegel is gezien de prijs zeer riskant 

 
 De eerste, nog ongetande, zegel van 

Spanje met de landsaanduiding. 
Koningin Isabel uit 1862 

 
Dan verschijnt in 1872 de eerste serie 
met het hoofd van koning Amadeo I  
met een waarde aanduiding in 
pesetas. Ook de naam van het land is 
nu duidelijk aangegeven. 
 
 

http://www.catalogosellos.es/files/ES004.1862.jpg
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Van de eerste serie in pesetas zijn er 2 met alleen een cijfer en 12 
met het hoofd van koning Amadeo I. Een blokje van 4 ongetande 
zegels van een kwart centimo is niet afgebeeld. 
 
Hierna bleef de peseta tot Spanje overging op de Euro de enige 
gebruikte munt. Spaanse postzegels vormen een buitengewoon  
interessant verzamelgebied. Het valt echter niet mee om van voor de  
tweede wereldoorlog van veel series een echt gebruikt/gelopen  
exemplaar op de kop te tikken. Terwijl van veel zegels vaak moeilijk 
te herkennen vervalsingen in omloop zijn.  
 
De door mij gebruikte gegevens met betrekking tot munten en hun  
waarden, omgerekend naar toenmalig Nederlandse valuta heb ik 
ontleend aan de vierde druk uit 1902 van het standaardwerk:  
“Maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig” van de 
hand van W.C.H. Staring. Van een specialist op dit gebied ontving ik 
een zeer gedetailleerd overzicht van Spaanse munten waarvan ik 
hoop dat dit voor de geïnteresseerde verzamelaars te vinden zal zijn 
in de digitale versie van ons clubblad. Er zijn enkele verschillen 
tussen deze twee bronnen. Ik acht die niet van zo’n groot belang om 
in het kader van dit vrij algemene artikel na dit onderwerp langdurige 
research te verrichten. De mij digitaal aangeleverde bijlage is van de 
hand van de Amerikaanse auteur Theo van Dam.  

Peter de Leeuw 

javascript:void(null);
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VÜRTHEIM  SAAI ?     
 

In de vorige twee afleveringen stonden de Bontkraag-zegels centraal en 
ging het vooral over de verschillende soorten stempels die men op deze 
zegels kan treffen. Mooie afstempelingen geven zegels iets extra’s en 
kunnen zelfs de meest gewone zegels veranderen in kleine juweeltjes. 
Dat geldt ook voor de serie die gelijk met de Bontkragen verscheen, de 
cijferzegels van Vürtheim (NVPH 50-55). Cataloguswaarde € 2,50, maar 
als je op zoek gaat naar leuke, leesbare afstempelingen kun je een 
prachtige aanvulling op je verzameling bij elkaar krijgen. Ik laat een paar 
voorbeelden zien. 
 
Het halve centje lila (nr. 50) kon als enkelfrankering gebruikt worden voor 
binnenlandse nieuwsbladen van de eerste tariefgroep. We komen ze vaak 
tegen met een drukwerkrolstempel, helaas meestal van de kranten 
losgeweekt. Als je vijf halfjes bij elkaar plakt, heb je een briefkaarttarief van 
2½ cent, zoals op onderstaande prentbriefkaart uit De Rijp: 

 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 155 
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Drukwerkrol-
stempels van 
Purmerend, 
Alkmaar en 
Nijverdal. 
 

 

 

Drukwerkrolstempel van Hoorn op compleet krantenbandje. 
 

De 1 cent kon ook  goed gebruikt worden om brief- en prentbriefkaarten 
mee te frankeren en omdat prentbriefkaarten vaak bewaard/ verzameld  
werden komen we die 1 centjes regelmatig tegen.  
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De prentbriefkaart op de vorige bladzijde werd tegen drukwerktarief van 1 
cent verzonden van Zundert (28 sept 1911) naar Amsterdam. Daar was de 
geadresseerde onbekend en ging de post in de fout: de kaart werd 
“teruggestuurd” naar Zunderdorp en belandde op 2 oktober in 
Nieuwendam.  
Daar zag men de fout in en retourneerde men de kaart naar Zundert, waar 
hij op 3 oktober arriveerde. Een wereldreis voor één cent. 
 

 
 
De lage waarden uit de Vürtheim-serie werden vaak gebruikt als aanvulling 
op de Bontkraagzegels.  Bovenstaande zegels zijn los/ afgeweekt bijna 
niets waard, maar op een brief vormen ze een prachtig plaatje. Ze vormen 
met elkaar een tarief van 12½ en dat is het tarief voor een brief naar 
Duitsland in 1915. Als bonus een censuurstempel van Emmerich, want we 
zitten midden in de Eerste Wereldoorlog. 

John Dehé 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
 

Dit nieuwe seizoen 2017-2018 gaan we van start met  
Op het eerste gezicht een copy van de zegels van  
september 2016, maar schijn bedriegt ook nu weer betreft het Star 
Trek postzegels. De volgende afbeelgingen zijn verkrijgbaar vanaf 27 
april, 2017:  

       Admiraal Kirk  Captain Picard       Captain Sisko 
 

 
 
 
 
 
           Captain Janeway       Captain Archer 
 

De shuttlecraft Galileo zijn ze niet vergeten. Al de zes eerst  
genoemde zegels zijn P zegels. Alleen de laatste zegel de Borg 
springt er uit met een prijs van vijf dollar.  
 
 
 
 
 
 
 
     Galieo                                  de Borg 

 
Naast de hier afgebeelde zegels kunt u ook geld besteden aan  
talrijke andere zaken wat Star Trek betreft. Zoals eerste dag 
enveloppen, a $16,95 (7 stuks) een Prestige boekje a $11,50 enz.  
Leuk u weer getroffen te hebben en we zullen zeggen tot de 
volgende maand.                         Trudy en Pieter Farenhorst 



 

23 
 

PIETER FARENHORST  
 

Op de vorige pagina was helaas het laatste stukje dat Pieter gemaakt 
heeft. Helaas, er komen er niet meer want hij is na een auto ongeval in het 
ziekenhuis opgenomen. Zelfs voor het auto ongeval voelde Pieter zich al 
een tijdje niet zo goed en er is toen ook nog een longontsteking bij 
gekomen. Pieter is op 6 augustus 2017 overleden met zijn vrouw en 
dochter aan zijn zijde. Pieter is 83 jaar geworden. 
Pieter was altijd al een maand van te voren gegevens aan het verzamelen 
voor het stukje “Van onze buitenlandse correspondent”, wat hij deed met 
heel veel liefde en toewijding. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pieter was een geweldige lieve man en vader. We zullen hem heel erg 
missen en de stukjes ook.  
Het gaat U goed,                                         Trudy en Annemieke Farenhorst 

 

NAMENS HET PPRC BESTUUR 
Voor hij naar Canada vertrok, maakte Pieter in de jaren negentig deel uit 
van het PPRC-bestuur, waar Jan Ellenbroek de voorzittershamer 
hanteerde. Toen hij naar Canada vertrok, waar dochter Annemieke een 
prachtige baan kreeg aangeboden, bleef onze vereniging een deel van zijn 
leven uitmaken. Maandelijks schreef hij voor ons stukjes, waarin niet alleen 
de Canadese filatelie langskwam, maar ook het leven in Canada aandacht 
kreeg: “Bij ons kwam er na 54 jaar een einde aan een traditie: we hadden 
door omstandigheden dit jaar geen oliebollen of appelflappen” (Februari 
2012). Ook wij gaan Piet en zijn bijdragen missen en we wensen Trudy en 
Annemieke veel sterkte toe.                                                                     JD 
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POSTZEGELS EN HUN ONTWERPERS  (4) 
 

Pyke Koch, geboren in 1901 in Beek en overleden in 1991 in Wassenaar 
staat bekend als een van de grote vertegenwoordigers van het magisch 
realisme. In het voormalige Scheringa museum (Frisia museum) hingen 
een aantal van zijn belangrijkste werken. De schilders van het magisch 
realisme, waarvan Carel Willink de belangrijkste is, schilderden realistisch, 
maar creëerden in hun werk onder andere door lichtinval, kleur en 
schaduwwerking een magische sfeer. 
Koch schilderde veel vreemde onderwerpen zoals achterbuurten en 
kermisachtige figuren en voorstellingen, die hij als het ware in een 
momentopname weergaf. Ook maakte hij veel gebruik van (Germaanse) 
symboliek. In de jaren dertig van de vorige eeuw vierde Koch zijn grootste 
triomfen en had hij veel exposities. In die jaren ontwierp hij ook zijn eerste 
postzegels. 
Politiek raakte hij steeds meer betrokken bij fascistische stromingen in 
Nederland en in de tweede wereldoorlog organiseerde de Duitse bezetter 
tentoonstellingen van zijn “Arisch” werk vooral in Duitsland. Hoewel hij nooit 
direct propagandaschilderijen voor de bezetter heeft gemaakt werd hij na 
de oorlog als collaborateur gezien en raakte hij in de vergetelheid. Hij 
exposeerde in Nederland niet meer, zijn productiviteit nam af en hij 
verkocht in Nederland niet veel werken, hoewel er nog wel een aantal 
meesterwerken verschenen. Pyke Koch overleed verguisd en arm in 1991 
in Wassenaar. 

Met name de 
“Jamboreezegels” zijn 
erg klassiek en al als 
een voorbode te zien 
voor Koch`s latere, in 
de oorlog, verschenen 
serie “Germaanse 
symbolen” .(uit deze 
tijd stamt ook zijn  
 
 
Postzegels van Pyke 
Koch : 

 
De “zelfportret met zwarte band dat duidelijk naar het nationaal-socialisme 
wijst) 
De bekendste en meest omstreden serie van Koch is de in 1943/`44 
verschenen serie “Germaanse symbolen”. Verscheidene keren  



 

25 
 

 terugkomend is de 
“levensboom”: als 
driekronenboom op 1½ cent, 
als palmachtige boom met 
twee zwanen, die doen 
herinneren aan de 
“uilenborden”op Friese 
boerderijen en schuren, als 
levensboom met twee - nieuw 
leven brengende – 
zonnevogels en als 
slangenboom op de 3 

centzegel. De ruiter te paard doet wel erg Duits aan. De twee steigerende 
schimmels zijn ontleend aan de Twents-Saksische folklore. 
De laatste serie postzegels van Pyke Koch is de in 1957 in de Nederlandse 
Antillen uitgegeven serie over Baden Powell. Ook in deze zegels is nog wel 
iets van de Germaanse symboliek terug te vinden. 
Bronnen: Wikipedia. Postzegels uit eigen collectie. 

Hans Wientjes, Postzegelvereniging Noord-Holland 
pvnh@kpnplanet.nl 

 

 

mailto:pvnh@kpnplanet.nl
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“GEEF MIJ MAAR AMSTERDAM”, VAN LA POSTE... 
 

 
Op 1 januari 2017 gaf de Franse post dit fraaie velletje uit  Elk jaar 
komt men met een serie van vier verschillende postzegels, met als 
thema de Europese hoofdsteden. Dit jaar was Mokum aan de beurt. 
De eerste serie kwam al in 2002 uit. Persoonlijk vind ik de Franse 
uitgaven veel mooier dan de Nederlandse serie Mooi Nederland, met 
vijf van dezelfde kleine mini-zegeltjes. Het Franse velletje, 135 x 143 
mm, geeft de ontwerper tenminste de ruimte om er iets mooi van te  
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maken, met een postzegelformaat van 40 x 30 mm. Het velletje 
bevat vier karakteristieke plaatsen van Amsterdam. 
Op het blok staat als eerste het "Begijnhof", een van de oudste 
hofjes in de stad. Het herbergt de oudste huis in de stad (volgens La 
Poste). Inderdaad tot 2012 gold het houten huis uit 1530 aan het 
Begijnhof als het oudste pand van Amsterdam. De gemeente 
Amsterdam maakte een nieuwe ontdekking op 16 juni 2012 bekend. 
Amsterdam kreeg door deze ontdekking een nieuw oudste huis. Het 
pand aan de Warmoesstraat nummer 90 stamt uit 1485 en is 
daarmee nu 532 jaar oud.  
Dat de ontdekking van het oude huis aan de Warmoesstraat zo lang 
op zich liet wachten is niet zo vreemd. Het huis, met houtskelet, gaat 
schuil achter een voorgevel van rond 1800. De ouderdom kwam aan 
het licht nadat het in 2010 zware schade had opgelopen door een 
brand. Het was toen in gebruik als hotel. Een inspecteur van de 
gemeente ontdekte daarna tot zijn verbazing details in het huis die 
wezen op hoge ouderdom. 
Verder staat op het velletje het Rijksmuseum, het grenst aan het 
noorden van het Museumplein, de Westerkerk, gelegen aan de 
Prinsengracht is uitgegroeid tot een symbool van de stad, met de 
kroon, een geschenk van keizer Maximiliaan I van Oostenrijk. En op 
de vierde postzegel de fraaie gevels aan de gracht, met schaatsers. 
Niet voor niets heeft Amsterdam de bijnaam "Venetië van het 
Noorden".                  Hans Vaags 
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INLEIDING 2000 JAAR GESCHIEDENIS VAN EGYPTE 
 

Op 4 november 
aanstaande is het al 
weer 95 jaar geleden 
dat het graf van 
Toetanchamon in 
1922 werd ontdekt 
door Howard Carter.  
Naar aanleiding  van 
deze historische 
ontdekking publiceren 
wij in het nieuwe 
seizoen 2017/2018 in 
elk van de negen 
uitgaven van ons clubblad een artikel over de geschiedenis van 
Egypte (1e dynastie t/m de 20e dynastie / ca. 3000 v.Chr. - 1000 
v.Chr.).  
De artikelen zijn gebaseerd op slechts een klein gedeelte van de 
zeer uitgebreide thematische collectie “5000 jaar geschiedenis tot 
1500” van Wil Dedters. Sinds april 2014 levert Wil regelmatig 
artikelen voor ons clubblad. 
 

De negen artikelen in de negen nummers die u kunt verwachten zijn: 
Aflevering 1: 3e dynastie: ca. 2727-2655. Afl. 2: 4e dynastie: ca. 
2655-2484. Afl. 3: 18e dynastie Amenhotep III. Af. 4: 18e dynastie 
Achnaton. Afl. 5: 18e dynastie Toetanchamon (1). Afl. 6: 18e dynastie  

Toetanchamon (2).  
Afl. 7: 19e dynastie 
Ramses II (1). Afl. 8: 
19e dynastie Ramses 
II (2). Afl. 9: 20e 
dynastie.Ramses III. 
 

Fraai blokje met Ramses 
II, veldslag bij Kadesh 
(Noord Syrië) in 1274 
v.Chr. tegen de Hettieten 
o.l.v. Muwatalli II. 

Hans Vaags 
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EGYPTE, 3DE DYNASTIE: CA. 2727-2655 v. Chr. (aflevering 1) 
 
De overgang van de 2de dynastie naar de 3de dynastie begon met 
een kleine depressie en duurde de gehele dynastie. De eerste grote 
bouwer was Djoser of Netjerichet. Hij bouwde dankzij zijn beroemde 
architect Imhotep de Trappenpiramide van Sakkara. 
Dit was werkelijk de overgang van mastaba tot piramide, Imhotep 
had de mastaba’s op elkaar gestapeld en zo een ruwe pyramide 
gevormd. (Mastaba betekent bank in het Arabisch. De grafmonu- 
menten werden zo genoemd omdat ze vanuit de verte op een 
modder- of zandbank lijken. De mastaba heeft de vorm van een 
langwerpige afgeknotte piramide). 
Er is weinig bekend van de periode en nog minder van de koningen, 
slechts weinig afbeeldingen zijn gevonden van de koningen. Er werd 
door deze koningen wel aan tempelbouw gedaan en piramiden. Veel 
van die piramiden zijn onvoltooid gelaten en kunnen moeilijk worden 
herkend van wie het is. Vroeger werd aan Hoeni een aantal 
piramiden toegeschreven in: Edfoo, Aboe Rawash, 
Sinki, Naqada, Zawjet el-Matijtin, el-Kuhia en 
Elephantine. Maar waarschijnlijk is hij in Meidoem 
begraven.  
 
De farao’s van deze dynastie:    
 
I. Sanacht (Nebka) ca. 2727-2709                 Schrijver ca. 2700 v.Chr. 
II. Djoser ca. 2709-2690                             .        
III. Sechemset (Djosert ca. 2690-2684        
IV. Chaba (Mesochris) ca. 2663-2639             
V. Hoeni ca. 2663-2639 
 
Imhotep / homo universalis 
Imhotep, geboren in een burgerfamilie klimt 
op tot hogepriester in de tempel van Ptah te 
Memphis. De god Ptah was naast 
beeldhouwer, smid ook pottenbakker om de 
mens te scheppen. Het Ptah-heiligdom in 
Memphis werd: Hwt-ka-Ptah genoemd, het 
was bekend bij de Grieken die het  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandbank
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“Aeguptos” noemden. Verder met Imhotep: deze werd tot visier (van 
Djoser) benoemd met als titel: bekijker der werken m.a.w. architect. 
Verder was hij schrijver, (beroemd) medicus en raadgever. Hij wordt 
het eerste genie van de wereld genoemd en werd later aanbeden. 
De naam Imhotep betekent: die in vrede komt. 

 
Farao Djoser 
en het tempel-
complex. 
 
 

 
 
Djoser / Netjeri-chet 
Farao Netjer-chet (2709-2690), later bekend onder de naam Djoser 
was waarschijnlijk de broer van zijn voorganger Sanacht. Hij wist zijn 
macht uit te breiden tot Aswan. Op het eilandje Sehei (Aswan) staat 
een “hongersnoodstéle” met beider namen. Djoser is vooral bekend 
geworden door zijn visier, de beroemde Imhotep, die de architect 
was van de “trappenpiramide” van Djoser. Het is, voor zover bekend, 
het eerste gebouw dat volledig in steen was opgetrokken. 
Afmetingen 126 x 109 x 60 meter. Imhotep bleef ook na zijn dood 
bekend. Ca. tweeduizend jaar na zijn dood werd hij zelfs tot god 
verklaard.  
In afbeeldingen is Imhotep een gewone man, met een lendendoek en 
een bloot bovenlichaam. Hij wordt afgebeeld met een kaalgeschoren 
hoofd of een schedelkap en draagt de tekenen van een god (anch en 
scepter). Opvallend is de gelijkenis met de god Ptah, die - als enige 
andere godheid - ook een schedelkap draagt en tevens het  

                     anch-kruis  en de 'was-scepter'. 
  

 
Het eerste 

grote 
gebouw ter 

wereld. 
 

◄ Imhotep ▲ 
Wil Dedters 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Was-scepter
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HET EGYPTISCHE MYSTERIE IN FIGEAC 
 
In Figeac, een charmant provinciestadje in de Lot, 
vind je Musée Champollion. Dit museum is onder-
gebracht in het geboortehuis van de Fransman die 
de Steen van Rosetta ontcijferde en het leidt je 
vanaf het oud-Egyptisch naar ons moderne alfabet. 
De 762 kilo zware Steen van Rosetta speelde rond 
1820 een sleutelrol in het ontrafelen van het 
Egyptische hiërogliefenschrift. Franse soldaten van 
Napoleon vonden de steen in Egypte in 1799. Er stond een tekst in 
gebeiteld in drie schriften, waaronder het hiërogliefen-schrift. Omdat de 
twee andere al bekend waren, kon de hiërogliefenrebus hiermee worden 
opgelost. De echte steen staat trouwens niet in Figeac, maar in het Britisch 
Museum in Londen.  
Jean-François Champollion (Figeac, 23 
december 1790 – Parijs, 4 maart 1832) was 
een Frans taalkundige en grondlegger van 
de egyptologie. Hij is beroemd doordat de 
ontcijfering van het Egyptische hiërogliefen-
schrift grotendeels aan hem te danken is. 

Hij was een wonderkind als het om talen ging: toen zijn 
broer hem in 1805 naar Parijs meenam kende hij al 
Hebreeuws, Syrisch en Chaldeeuws. Hij specialiseerde 
zich in Oosterse talen. Hij leerde Koptisch, de liturgische 
taal van de christenen van Egypte, die verwant is met het 
oud- en middel Egyptisch. Zijn kennis van deze taal was 
van groot belang bij zijn studie van de hiërogliefen, omdat 
het de voortzetting van de taal van het Oude Egypte was, 
maar in zijn tijd al wel gelezen kon worden, omdat het 
geen gebruik maakt van hiërogliefen. 
In 1812 werd hij te Grenoble leraar Oude talen en begon 

hij een encyclopedisch werk te schrijven. Al in dit boek vermeldt hij dat hij 
vorderingen gemaakt had in het lezen van de opschriften van de steen van 
Rosetta  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Figeac
https://nl.wikipedia.org/wiki/23_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/23_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1790
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1832
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taalkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ori%C3%ABntalistiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koptisch_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaans_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABroglief
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/1812
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grenoble
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klassieke_talen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steen_van_Rosetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steen_van_Rosetta
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Doos in de vorm van een cartouche. 
18de dynastie, tombe van Toetanchamon,  
ca. 1325 v.Chr. (Egyptisch Museum Cairo) 
 
In de jaren 1822-1824 werkte Champollion als een 
bezetene om zijn begrip van het schrift en de taal 
verder uit te breiden, en in 1824 gaf hij zijn "Précis 
du Système Hiëroglyphique" uit, waarmee de basis 
was gelegd voor het ontcijferen van de vele 
inschriften en papyri gedurende 3000 jaar 
geschiedenis. 
In 1831 werd Champollion benoemd 
tot hoogleraar in inscripties en letterkunde, maar in 
1832 stierf hij plotseling door uitputting. 
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1824
https://nl.wikipedia.org/wiki/Papyrus
https://nl.wikipedia.org/wiki/1831
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inscriptie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Letterkunde
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DE POSTSTEMPELS VAN 
NEDERLAND – 
NEDERLANDSE PUNTSTEMPELS  
(1 april 1869 - 14 juni 1893)  
 

Welke verzamelaar heeft nou niet van 
de Nederlandse puntstempels gehoord. 
We weten, denk ik, allemaal wat dat 
zijn en hoe ze er uitzien maar het hoe 
en waarom dat is voor velen een 
schimmig gebied. Uiteraard kunnen we 
het e.e.a. in de NVPH catalogus 
opzoeken en we weten zo hier en daar 
ook nog wel een artikeltje te vinden 
met deze stempels als onderwerp maar 
daar blijft het dan ook bij. Echter voor degene die wat meer willen 
weten omtrent dit filatelistisch aspect is er goed nieuws: Harrie Jans, 
een verwoed verzamelaar van onder andere deze stempels, heeft 
alle informatie uit het verleden eens bij elkaar gezet. Samen met zijn 
10 jarige ervaringen op dit gebied, eigen onderzoek en bevindingen, 
waarbij misverstanden zijn rechtgezet en diverse fouten zijn 
opgespoord heeft dit geleid tot een brok informatie die nu in 
boekvorm met verzamelend Nederland gedeeld wordt. Het is een 
kloeke uitgave geworden waarin alle tot op heden bekende 
informatie verwerkt is.  

Na een algemene inleiding en een overzicht van 
filatelistische gebeurtenissen tijdens het gebruik 
van de stempels opent Deel 1. Hierin worden in 
een 9 tal onderdelen de invoering, het gebruik, 
niet alleen postaal maar ook gebruikt op 
kwitanties en op telegrammen etc. onder de 
loep genomen. Verder worden de verschillende 
afmetingen, typen, beschadigingen, 
vervalsingen, afdrukken op buitenlandse zegels 

en nog veel meer besproken.  
In Deel 2 vinden we een uitgebreid overzicht van de stempels. Dit is 
geen droge opsomming van de nummers geworden. Alle nummers 
worden in chronologische volgorde, dus per verstrekking, getoond 
met alle bijzonderheden die er over bekend zijn. Zo worden de  
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onderlinge verschillen weergegeven als er bij een nummer meerdere 
stempels in gebruik zijn geweest. Uiteraard worden de 
stempelafdrukken helder en duidelijk afgebeeld. Verder vinden we 
uiteraard de datum van verstrekking van de verschillende stempels 
en informatie over de verschillende emissies waarop een bepaald 
nummerstempel voorkomt. Ook de vermelding van brieven van de 
hulppostkantoren waar nummerstempels op geplaatst zijn is niet 
vergeten. Alles is begrijpelijk omschreven en uitgebreid geïllustreerd 
met goede scherpe afbeeldingen van zegels en brieven.  
In Deel 3 worden de overige puntstempels behandeld. Dit zijn de 
niet-officiële stomme stempels, de stempels gebruikt op 
spoorwegpostkantoren en de nummerstempels die in gebruik zijn 
geweest in tijdelijke militaire kampen. Dit alles wordt afgesloten met 
een literatuurlijst, een overzicht per hoofdstuk met de aangegeven 
noten, en drie bijlagen.  
 

Het handboek, want zo mag je deze publicatie 
best noemen, en de tekst zijn prima uitgevoerd. 
Stevig gebonden en qua lay-out en indeling een 
lust voor het oog. In mijn optiek is het een zeer 
bruikbaar boek waarin op diepgaande en 
meeslepende wijze op dit aspect van de 
Nederlandse filatelie wordt ingegaan. Kortom is 
het een publicatie waarvan elke verzamelaar veel 
van kan opsteken en dat eigenlijk niet mag 

ontbreken in de boekenkast van de verzamelaar van Nederlandse 
postzegels.  
Het boek is verkrijgbaar bij de vereniging Po & Po. Op de website 
staan de details. Tevens is daar een lijstje met enkele aanvullingen 
en correcties te vinden.  
 
Schrijver: H.J.W.M. Jans - Taal: Nederlands - Bladzijden: 560 - 
Illustraties: kleur - Harde kaft, gebonden, 24,5 x 17,5 cm. - 
ISBN/EAN:978-90-71650-41-3 Uitgever: Nederlandse vereniging van 
Poststukken- en poststempelverzamelaars (Po & Po) Winkelprijs:  
30 € voor leden - 40 € voor niet leden. Prijs = excl. porto Informatie // 
Verkrijgbaar bij: Po & Po - E-mail: publicaties@kpnmail.nl - Web-site: 
http://www.po-en-po.nl/                                                Henk Burgman 
 

http://www.po-en-po.nl/
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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 

 
 
 

mailto:info@deblockfc.nl
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Catw . Inzet

1 mapje Eerste kennismaking met de euro's (Dorcas) 4,00

2 mapje centen 1948-1980 (Dorcas) bod

3 mapje idem stuivers bod

4 mapje idem dubbeltjes bod

5 mapje idem kw artjes bod

6 mapje guldens 1967 - 1980 bod

7 Doosje Munten 10,00

8 10 euro munt Nederland zilver, 2x 14,00

9 Tw ee briefjes van f l. 25, als nieuw 25,00

10 Amalia munt + fdc, 3x 4,00

11 Bankbiljet van 10 gld. + 2x 5 10,00

12 45 50 ct. Wilhelmina hangend haar (dun plekje) * 175,00 5,00

13 84 TBC * 35,00 2,00

14 107-109 Cijfer * 80,00 10,00

15 114-120 Opruimingsuitgifte o 10,70 2,00

16 191 Veth ** 27,00 8,00

17 224 Hulpzegel opdruk in rood met velrand mooi ** 55,00 7,50

18 diverse nummers postfris tussen 1929 - 1934 ** 342,00 34,00

19 257-260 Zeemanszegels o 40,50 8,00

20 R71/3 idem o 150,00 25,00

21 R74/7 idem o 50,00 9,00

22 R94-97 roltanding o 45,00 9,00

23 p1/2 idem o 35,00 6,00

24 p4 idem 128 Zaandam o 15,00 3,00

25  p5 idem o 18,00 3,50

26 p8 idem o 35,00 6,00

27  p12 idem o 35,00 7,00

28  p20 idem o 45,00 9,00

29 p42 idem o 50,00 10,00

30 di 4 idem o 16,00 3,00

31  di 13 idem o 20,00 4,00

32 Nederland Postpakket Verreken 1 + 2 o 64,50 5,00

33 Nederland Port 39 o 5,00 0,50

34 Dienst D20-24, D27 t/m D40 o 25,00 3,00

35 LP 1-9 Luchtpost o 20,50 4,00

36 Ned. Velletje vogels 7,50

37 1 Ned. Indië o 125 10,00

38 60 Ned. Indië. o 10,00 1,00

39 93 Ned. Indië Buiten bezit o 8,50 bod

40 22 Suriname paartje (met velrand) * 25,00 5,00

41 37 Suriname  * 5,00 bod

42 m262/4 Rep  Suriname o 4,50 1,00

43 121 - 125 Curaçao ** 5,00 bod

44 185-191 Curaçao ** 9,50 bod

45 239 - 43 Ned. Antillen * 75,00 5,00

46 693-695 Indonesië ** 22,00 4,00

47 688-689 Indonesië ** 27,50 5,00

48 700 Indonesië ** 27,50 5,00

49 p107-118 Indonesië ** 61,00 12,50

50 Aland Blokje vogels (2017) 4,50
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Catw . Inzet

51 104-106 België met keur stempel * 75,00 5,00

52 141 België Rode Kruis * 200,00 20,00

53 191- 203 België 1925 * 170,00 15,00

54 235-43 Orval * 240,00 25,00

55 288-90 België met opdruk B.I.T. * 55,00 5,50

56 567A,B België, Orval blokken getand en ongetand ** 44,00 4,00

57 Denemarken presentatie mapje kunst 1,50

58 Denemarken presentatie mapje bloemen 1,50

59 147-149 IJsland Zeppelin opdruk 1931 ** 200,00 35,00

60 Frankrijk Frankrijk divers oud * bod

61 Frankrijk, serie dierenriem o  2,00

62 idem kerst o 2,00

63 idem dieren ogen o 2,00

64 idem 2017 maskers o 2,50

65 idem landschappen 2017 o 2,50

66 idem zodiac 2017 o 2,50

67 idem dieren 2017 o 2,50

68 582-587 Griekenland o bod

69 Italië 774/776 o 50,00 4,00

70 Italië 784/ 785 o 42,00 3,00

71 Italië, postfris, 802/804 ** 90,00 9,00

72 Italië, 792 o 15,00 1,00

73 Italië, 869 o 25,00 2,00

74 831 Italië (sassone € 87,50) o 70,00 12,00

75 71 Madagaskar o 35,00 4,00

76 6 San Marino * 90,00 9,00

77 15 San Marino * 110,00 11,00

78 24 San Marino * 24,00 2,50

79 25 San Marino * 25,00 2,50

80 144 San Marino * 70,00 7,00

81 Mi. blok 14 Zw itserland o 200,00 30,00

82 129 Zw itserland * 110,00 10,00

83 82A Ierland o 25,00 4,00

84 75 USA o 16,00 2,50

85 49 Spaans Andorra * 13,00 2,00

86 511 Japan tempel o 30,00 bod

87 Monaco 1,00

88 Disney bod

89 E 85 Nederland fdc onb 9,00 1,00

90 FDC's Indonesië ** 31,45 3,00

91 FDC's Indonesië ** 38,80 3,00

92 Aland Aland jaarset 2015 incl. kerstvel 10,00

93 Aland Aland jaarset 2016 incl. kerstvel 10,00

94 Diverse blokken postfris bod

95 BK 117A, 135 USA eerstedag env. + 2 boekjes $ 18,00 2,50

96 Speciaal Waddenzee mapje 0,50

97 Engeland 2 postzegel mapjes 0,50

98 PBP  1 Monsterboekje 4,00

99 Engeland FDC bod

100 Nederland Emissie 1852 10 cent, plaat X bod
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Catw . Inzet

101 Rondz.b. diversen veel Scandinavië in rondzendboekjes 5x 5,00

102 Rondz.b. Nederland met o.a. 46 en 49 en leuke stempels 15,00

103 Mapje div brieven o.a. Zw itserland met blok 3 (65 euro) o 3,50

104 Mapje pzb Nederland o.a. 6c en 6d 483,50 10,00

105 diverse kavels Duitsland 4,00

106 Mapje Blokken Nederland 150,00 2,50

107 envelop diverse enveloppen en w at oudere FDC's bod

108 mapje USA 1979 bod

109 map Diverse kavels Nederland 4,00

110 map Diverse kavels Europese landen. 100,00 4,00

111 prestige diverse prestige boekjes 15,00

112 Ajax, Stadspost Apeldoorn, strip + fdc 1,00

113 Strip van 8 persoonlijke eurozegels 1,50

114 Stockkaart Berlijn 126,00 9,00

115 map vellen DDR bod

116 Finland automaatstroken en boekjes gestempeld 4,00

117 stadspost in envelop 1,00

118 Ned. Indië diverse zegels bod

119 Stockboekje dieren 2,00

120 stockboek Leuchtturm sb als nieuw  met w at vogels uilen 5,00

121 stockboek Engeland 5,00

122 stockboek 2x divers en ook Nederland 4,00

123 stockboek Flora en fauna bod

124 stockboek Diversen o 5,00

125 stockboek USA bod

126 stockboek insteekboek 30/60 zw arte bladen o 4,00

127 stockboek 3x Wereld o.a. Engelse koloniën o 4,00

128 stockboek 2x Nederland (Dorcas) 5,00

129 albums 3x Nederland en overzee (Dorcas) in doos 10,00

130 stockboek Scandinavië, Polen o 5,00

131 stockboek leeg zw arte bladen 16/32 (Dorcas) bod

132 stockboek Nederland postfris incl. nominaal € 27,00 (Dorcas) 18,00

133 stockboek Diversen veel motief o 3,00

134 stockboek USA o 3,00

135 stockboek Dik stockboek leeg w ittebladen 32/64 (Dorcas) 4,00

136 stockboek motief schepen 8,00

137 Stockboek Frankrijk, Monaco en divers 7,00

138 Stockboek Oostenrijk 4,00

139 album PTT- Mapjes 7,50

140 album Jaar van het Kind enz. 5,00

141 FDC- Divers w aar onder veel CEPT ook beter 7,50

142 stockboek Belgie, Luxemburg, Monaco en Bel. Congo, Andorra, Liecht. o/*/** ?? 8,00

143 stockboek Vliegtuigen ca. 690 zegels o/** ?? 4,00

144 albums FDC nr 101 t/m 446 in keurige Davo's (Dorcas) 10,00

145 ringband Diverse overzee o.a. Ned. Indië, Curaçao enz. (Dorcas) 4,00

146 Tasje Wereld kaarten met zegels meer dan 120 stuks (Dorcas) bod

147 Ringband Engeland (Dorcas) bod

148 stockboek NL, klein formaat, met betere series ** (o.a. Kerken) 10,00

149 Idem, hoge cat. w . 15,00

150 Collectie NL in 3 Davo's, vanaf 1945 */** (o.a. En Face**) 150,00
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Catw . Inzet

151 Verzameling PTT-mapjes in 5 albums + doos 15,00

152 Mapje met 23 kerstvellen, ook euro's ( € 18) 15,00

153 Kinderblokken, nominaal 126 80,00

154 Nederland 2007 in stockboek, nominaal € 110 75,00

155 NL 1969-2000 in Davo christal 1067,00 30,00

156 Curaçao/Antillen/Aruba tussen 1936 en 1988, postfris** 1027,00 40,00

157 Luxe Davo-band in cassette, nieuw , met blanco bladen 8,00

158 Nederland postfris tussen 2000 en 2006, nominaal € 250 170,00

159 Mooi restant NL + Overzee in stockboek, hoge cat.w . 10,00

160 Idem 5,00

161 Ringband met Oost Europa bod

162 Ringband Afrikaanse en Aziatische landen bod

163 Catalogus Michel Noord en Oost Afrika nr 4 5,00

164 Doosje diversen bod

165 Sigarenkistje Haw id bod

166 Kist diversen bod

167 Doos schoenendoos onafgew eekt buitenland (Dorcas) 5,00

168 Doos 7 insteekboeken diverse landen (Dorcas) 7,00

169 Kilow aar doos met 1,5 kg ook Nederland (Dorcas) 6,00

170 Doosje afgew eekte zegels w ereld o.a. zakje CHINA (Dorcas) 4,00

171 Doosje 2500 divers koopje 5,00

172 Doosje Duitsland afgew eekt bod

173 Doosje zakjes w ereld leuk 2,00

174 Doosje rondzendboekjes 7x leuk 5,00

175 Doosje onafgew eekt w ereld bod

176 Doosje onafgew eekt w ereld bod

177 Pak bladen uit rzb bod

178 Pak bladen uit rzb bod

179 Doos met van alles w at, o.a. w ereld afgew eekt, leuk 3,00

180 Blikje met 17 pz-boekjes Nederland, lage nrs. 10,00

181 Doosje Groot Britt. stockboeken, zakjes etc bod

182 Doos met diverse stockboeken bod

183 5 insteekboeken met zegels ook postfris 10,00

184 Doos Diverse, verrassings doos bod

185 Pakje FDC vanaf E12 ongeveer 75 stuks bod

186 Canada in dik, defect stockboek + diversen o.a. Ierland 3,00

187 stockboek Denemarken en Zw eden, iets IJsland 3,00

188 Papiersnijder voor Haw id-sroken 1,00

189 rondz.b. Zes gelopen rzb., o.a. Frankrijk en België 2,00

190 Duitsland sb (A5), + 2 rondzendboekjes 2,00

191 NL 1992-1995 zegels op profilbladem in 3 ringbanden 6,00

192 Leuchtturm UV-lamp 2,00

193 Nederland in mooi Patento-stockboek 3,00

194 Nederland in mooi Patento-stockboek, ook euro's, kerst 3,00

195 Duitsland  van Reich tot Bund 3,00

196 Stockboek Rusland, ook postfris en blokken 4,00

197 Stockboek als nieuw  met DDR 2,00

198 Hongarije in mooi Leuchtturm stockboek 3,00

199 Tw ee mooie stockboeken  Groot Brittannië + Kanaaleilanden 5,00

200 Zw itserland in mooi Leuchtturm stockboek 3,00
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