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TWIJFELS 
 
Het leek een mooi idee. We huren met de drie belangrijkste postzegel-
verengingen in Noord-Holland boven het IJ een bus en rijden naar de 
Eindejaarsbeurs in Barneveld. Gratis voor alle reizigers. 
En daar stonden we dan met drie bestuursleden en Peter de Leeuw op een 
koud en glibberig parkeerterrein van station Weidevenne. Gelukkig was er 
in Alkmaar en de Zaanstreek wat meer enthousiasme voor een ritje naar de 
gezelligste beurs in Nederland, maar veel verder dan 30 personen kwamen 
we niet.  
Dat is zonder meer teleurstellend en bezorgt mij 
ernstige twijfels over een geplande onderneming 
naar Hertogpost 2020. We hebben de 
toezegging dat een busreis naar dit evenement 
ons niets hoeft te kosten, maar willen we dit wel? 
Je huurt een bus en niemand stapt in. Dat gaat 
dus niet gebeuren. Alleen als we zeker weten 
dat we voldoende liefhebbers hebben, komt de 
bus voorrijden. Zie de aankondiging in dit 
clubblad, op pagina 9. 
 
Als dit clubblad u bereikt, hebben we de Regionale Ruildag achter de rug. 
Hopelijk was daar wat meer belangstelling voor en hebben we ook weer 
wat materiaal voor de Grote Veiling binnen gekregen. Want dat wordt ons 
volgende project, op 4 april in De Inval. We doen maximaal 800 kaders, 
met een minimum inzet van 5 euro. De inlevertermijn sluit op 12 maart. Het 
is dus belangrijk dat u op tijd inlevert, want vol is vol. 
 
Met de toegang tot Zuiderhof blijft het nog even behelpen, maar gelukkig 
wisten toch meer dan zestig leden ook deze barrière te nemen en was het 
weer gezellig druk in de zaal. De kleine kavels gingen matig, maar de 
dozen, albums en partijen gingen weer grif van de hand. De beheerders 
van Zuiderhof hebben toegezegd de zaalverlichting aan te pakken, want in 
de buurt van de bar was het schemeren.  
Niet ongezellig, maar filatelisten willen graag 
alles scherp zien. Iemand dreigde een blinden-
geleidehond mee te nemen, maar dat lijkt me 
ook wat overdreven. Bovendien zijn honden niet 
toegestaan in de zaal. 
We gaan kijken hoe het er op woensdag 12 
februari uitziet. Tot dan, 

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 – 
e-mail: j.groot89@chello.nl  
 

Gastheer en algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 -  
1441 RE Purmerend- tel. 0299-421957 – e-ail:ad.springer@planet.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 maart nummer uiterlijk vrijdag 21 februari per e-mail naar: 
hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

OP HET OMSLAG  
 
De eerste moderne Olympische Spelen werden in 
april 1896 in Athene gehouden en Griekenland gaf 
ter gelegenheid hiervan een mooie serie van twaalf 
postzegels uit. De ontwerpen, door professor 
Gillieron, waren gebaseerd op oude Griekse kunst 
en architectuur verbonden met de Spelen. Deze 
postzegels zijn het begin voor een thematische 
verzameling Olympische Spelen. Zie ook pag. 6. 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:pprc1942@gmail.com
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL 
 

Za. 8 febr.  De Verzamelaar Afd. Zaanstreek Water- en Kennemerland 
  houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur in buurt- 
  centrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.  
  Er zijn postzegels,munten, ansichtkaarten, suikerzakjes,  
  sigarenbandjes etc. Voor info: 075-6354316 of 0639439777 
 

Woe.12 febr. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. En met 
onze veiling nr. 316, kavellijst voor deze veiling staat op de 
pagina’s 35 tot 39. 

 

Zo. 16 febr.  Beurs van PZ ver. Castricum, van 10.00 tot 16.00 uur in  
 Dorpshuis De Kern, Overtoom 15, 1901 EW Castricum  

 

Zo. 23 febr. Beurs van PV de Zegelaars, van 10.00 tot 16.00 uur in  
  ‘De Schakel’, Burg. Bickerstraat 46a, 1111CC Diemen.  
 

Vrij. 28 febr.  PV Noord-Holland, clubavond met grote veiling, 19.00 tot 
  22.00 uur in wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1, 1823 EV 
  Alkmaar/Oudorp. 
 

Do. 12 mrt. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  
  wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  
 

Za. 4 april De jaarlijkse Grote Veiling van de PPRC. In  Wijkcentrum 
“De Inval”, Karekietpark 16, 1444 HV  Purmerend, 10.00 uur 
tot 16.00 uur.  

 

Nieuwe postzegeluitgiften: 24 februari, Beleef de Natuur: 
boerenlandvogels: Typisch Nederlands: wortelen. 23 maart, Oude 
landkaarten: Typisch Nederlands: hagelslag. 4 april, 75 jaar bevrijding 
 

Noteer ook alvast de volgende data voor de 
PPRC clubavonden: woensdag 8 april en 
donderdag 14 mei. 
 
DIT CLUBBLAD GEHEEL IN KLEUR 
BEKIJKEN ? 
Geeft u zich nu op bij een van onze bestuursleden en u ontvangt ons 
clubblad digitaal, met alle illustraties geheel in kleur. 
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DE OLYMPISCHE SPELEN 

 

De eerste Olympische Spelen werden al in 776 v. Chr. gehouden. De 
Spelen vonden iedere 4 jaar plaats ter ere van oppergod Zeus. De 
Romeinse keizer Theodosius had ze in 393 na Chr. afgeschaft omdat ze 
niet strookten met de christelijke staatsgodsdienst die het Roomse Rijk had 
aangenomen. 
Vijftien eeuwen na de opheffing van de klassieke Spelen werden over 
heel Europa meerdere initiatieven gestart om de Olympische Spelen weer 
te organiseren, alhoewel dat meestal in nationaal verband plaatsvond. 
Geïnspireerd door deze initiatieven bedacht de Fransman Pierre de  

◄ Coubertin, historicus en pedagoog, in 1890 dat 
een grootschalige organisatie van de Olympische 
Spelen mogelijk was. De Coubertin was voor de 
bevordering van een harmonieuze lichamelijke en 
geestelijke opvoeding van de jeugd en de 
versterking van de vriendschapsbanden tussen 

de volkeren, overtuigd als hij was dat de sportieve krachtmeting 
edelmoedigheid en ridderlijkheid bij de atleet zou aankweken, en respect 
voor de prestatie van de tegenstander. De Coubertin besprak zijn plannen 
tijdens het eerste Olympisch Congres in Parijs in 1894 dat besliste om de 
eerste editie twee jaar later in Athene te laten plaats vinden. De Coubertin 
was wel teleurgesteld, het liefst had hij de eerste moderne Spelen in Parijs 
gehouden.  
 

Een postzegel uit de allereerste serie 
Olympische Spelen uit 1896 met daarop Nikè 

of Nike in een strijdwagen met vier paarden, Zij 
was de godin van de overwinning in de Griekse 

mythologie. De oorspronkelijke betekenis van 
Nikè is waarschijnlijk de bliksem. Daarom is zij 

onafscheidelijk verbonden met Zeus. 
 
De beginjaren van de Spelen waren heel moeilijk, vooral financieel. Slechts 
veertien landen stuurden atleten, in totaal 241, enkel mannelijke, atleten in 
schermen, atletiek, zeilen, zwemmen, ruitersport, gymnastiek, schieten, 
roeien, wielrennen en tennis naar Athene, waar de Britse koning George I 
in april 1896 de eerste openingsceremonie leidde. Bij de opening werden 
kanonschoten gelost en een koor zong de hymne, die later de olympische 
hymne zou worden. De winnaars kregen toen nog een zilveren medaille en 
een olijfkrans. Medaillewinnaars  kregen tijdens de OS van Athene in 
2004 ook een olijfkrans.                                                                              
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De tweede OS werdem in 1900 in Parijs 
gehouden. De Franse posterijen hadden toen 
nog geen interesse om hiervoor speciale 
postzegels uit te geven. Dat deden ze wel toen de OS in 1924 ▲ in Parijs 
werd gehouden.  
De derde OS werden in 1904 in Saint Louis, USA gehouden. 

 

▲ Minder bekend zijn de vierde moderne Olympische Spelen die in 1906 
werden gehouden in Athene, Griekenland. Het waren de Spelen ter 
gelegenheid van het tienjarige bestaan van de Olympische Spelen. Deze 
fraaie serie postzegels werd toen uitgegeven. De Spelen staan ook wel 
bekend als de Tussenliggende Spelen van 1906 aangezien deze Spelen 
plaatsvonden tussen de normale vierjarige periodes van de Olympiade. Er 
deden toen 20 verschillende landen mee aan deze Spelen. Deze Spelen, 
evenals de behaalde medailles en olympische records, worden tegen-
woordig niet meer erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). 
 
Na het succes van de eerste Olympische Spelen in 1896 werden de 
daaropvolgende edities in Parijs en Saint Louis overschaduwd door de 
wereldtentoonstellingen die op dezelfde locatie en op hetzelfde moment 
werden gehouden. Het voortbestaan van de Spelen werd bedreigd, maar 
door het succes van de tussenliggende Spelen in 1906 leefde de  
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populariteit en de omvang van het evenement op. Er werd later echter 
afgezien van het plan om zogenaamde "Tussenliggende Spelen” te 
organiseren, een idee waar De Coubertin tegen was geweest. Sinds 1924 
zijn er twee versies, de Zomerspelen en de Winterspelen, Tot en met de 
Olympische zomerspelen van 1992 in Barcelona vonden de winterspelen in 
hetzelfde jaar plaats, sinds 1994 vinden ze plaats tussen twee Olympisch 
zomerspelen in. 
 

De Paralympische Spelen zijn de Olympische Spelen 
voor mensen met onder meer een lichamelijke handi-
cap, visuele beperking en/of hersenverlamming. Het 
evenement staat onder auspiciën van het Internationaal 
Paralympisch Comité.  
De Paralympische Spelen worden altijd in hetzelfde jaar 
gehouden als de Olympische Spelen, doorgaans in de 
maand na de Olympische Spelen, en sinds de Zomerspelen van 1988 
worden ze ook altijd in dezelfde stad gehouden. Sinds 2012 is er zelfs de 
verplichting dat de stad die de Olympische Spelen organiseert, ook de 
Paralympische Spelen organiseert. 

De Olympische Spelen 
hebben tot nu toe één keer 
plaats gevonden in 
Nederland. Nadat Amsterdam 
al twee keer eerder in 1920 
en 1924 probeerde de eer te 
verkrijgen, werd de stad 
uiteindelijk in 1928 het decor 
voor het grootste 
sportevenement ter wereld. 
Het Olympisch Stadion in 
Amsterdam-Zuid werd 
gebouwd en twee weken lang 
stonden Amsterdam en 
omgeving volledig in het 
teken van het indruk-
wekkende sportfestijn. Het liet 
een blijvende indruk achter.  
 

De Olympische Spelen als themaverzameling biedt vele mogelijkheden: 
alleen de Zomer- of de Winter Spelen, de Paralympics of een selectie van 
verschillende sporten? Er zijn in de loop der jaren al zeer veel van deze 
postzegels uitgegeven. Dus er is keus genoeg.                                        HV 
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HERTOGPOST 2020 
 
Voortbordurend op het succes van de 
MULTILATERALE HERTOGPOST 2017 
wordt ter gelegenheid van het 90-jarig 
jubileum van de ’s-Hertogenbossche 
Filatelisten-vereniging in 2020 een grote 
driedaagse Postzegel-tentoonstelling 
georganiseerd in de Brabanthallen te  
’s-Hertogenbosch. 
 

HERTOGPOST 2020 is een Nationale Postzegeltentoonstelling in de 
wedstrijdcategorieën I en II met exposanten uit binnen- en 
buitenland, en met een afdeling propaganda. Inmiddels is ook 
accreditatie bij de FEPA aangevraagd. Een deskundig jurycorps van 
de KNBF zal de inzendingen in de wedstrijdklasse beoordelen aan 
de hand van het nieuw aangepaste KNBF tentoonstellingsreglement, 
dat is geschoeid op de internationale en Europese FEPA/FIP 
reglementen. Alle tentoonstellingsklassen zijn welkom tijdens deze 
HERTOGPOST 2020. 
 

Naast de postzegeltentoonstelling zal ook een grote postzegelshow 
plaatsvinden met Nederlandse en internationale standhouders, 
postadministraties en veilinghuizen. Onze adverteerder Corinphila is 
hoofdsponsor van dit grootse evenement. Het evenement vindt 
plaats gedurende drie dagen, donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 
21 maart 2020, en wel in verschillende ruimten van de Brabanthallen 
in ’sHertogenbosch. 
Er zal een bijzondere “Schatkamer van HERTOGPOST” aanwezig 
zijn met sublieme verzamelingen. Onder andere betreft dit 
inzendingen die niet meer kunnen deelnemen in wedstrijdverband 
omdat zij al eerder verschillende keren nationaal en/of internationaal 
met de hoogste onderscheidingen zijn bekroond. 
Tijdens de drie dagen zullen verschillende thema’s worden uitgelicht. 
Welke deze zijn blijft nog even een verrassing…. 
 

Heeft u interesse om gratis mee te gaan met de bus naar 
HERTOGPOST 2020, geef u dan nu alvast op bij John Dehé, 
telefoon en e-mail zie pagina 2. Dit grote evenement mag u niet 
missen 
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Michel Leuchttürme - Ganze Welt 
 
Ook deze thematische catalogus met vuurtorens 
als onderwerp is aan zijn tweede publicatie toe. 
De vroegst bekende zegel met een vuurtoren als 
afbeelding is van 1897 (Nieuw Zeeland) en de 
meest recente zegels zijn dit jaar uitgekomen. 
Deze catalogus bevat 16.500 vermeldingen van 
zegels, velletjes en blokken uit ongeveer 180 
landen, beginnend met Aden en doorlopend tot 
en met Cyprus (Zypern) en 3200 meestal 
kleurenafbeeldingen. Het viel mij op dat de kwaliteit van de 
afbeeldingen veel scherper zijn en dat de kleuren voller zijn dan in de 
voorgaande uitgave. Al met al zijn er 100 zegels méér opgenomen 
dan in de eerste uitgave. De opmaak is zoals we gewend zijn van de 
Michel catalogi en de zegels hebben de zelfde nummers als dat de 
zegels in de landen catalogi zijn opgenomen. Alle motief catalogi 
hebben, helaas, nog steeds de oude slappe omslagen. Zoals we 
gewend zijn bij de motief catalogi van Michel worden er complete 
series behandeld dus als er in een serie één zegel met een vuurtoren 
aanwezig is worden alle andere zegels ook vermeld. Dit kan, vooral 
bij die landen die veel zegels uitgeven, behoorlijk irritant zijn, althans 
in mijn opinie. 
Ook deze catalogus zal wel weer in een behoefte voorzien. 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 280 
Illustraties: Kleur. "Verlijmd", softcover 21 x 14,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-278-8. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 69,90 Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,  
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europa@michel.de       Web-site: www.michel.de 

Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:europa@michel.de
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SANTIAGO DE COMPOSTELLE (Historische notities 9) 
 

◄ De kathedraal van Santiago de Compostella is de 
hoofdkerk van het aartsbisdom Santiago de 
Compostela. Zij staat in de gelijknamige stad, 
Santiago de Compostella, in het noordwesten van 
Spanje. De kathedraal heeft de vorm van een 
kruiskerk. Zij werd vanaf 1077 onder Alfonso VI van 
Castilië gebouwd op de resten van een eerdere kerk 
uit 800. 
Volgens een legende zou het graf 

van de apostel Jakobus, een van de discipelen 
van Jezus, zich hier bevinden. Zijn stoffelijk 
overschot zou, nadat hij in Palestina was onthoofd, 
in een stenen boot zijn gelegd waarin twee van zijn 
discipelen meereisden. De boot bereikte vanzelf 
de Galicische kust, waarna het dode lichaam werd 
begraven aan de berg Libredón. Over het graf          Portico de la Gloria, 

verrees een machtige basiliek.  kathedraal van Santiago 

 
Om een vuist te maken tegen de opdringerige 
Moren worden ◄Castilo de Penafiel en El Burgo 
de Osma door Ramiro II versterkt en herbevolkt. 
In 920 slaagt Abd-ar-Rahman III er in om deze te 
veroveren. In 933 worden ze weer door de 
Catiliaanse graaf, Ferdinand Gonzalez terug 

veroverd. De Moren laten het er 
niet bij zitten.  
 

◄ Handschriften uit El Burgo de Osma 

 
                    Pontevedra, Galicische kust ► 
 
                                                  Madrid ►► 
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In de persoon van Al Mansoer wordt een spoor van vernietiging door 
Spanje getrokken, 985 valt Barcelona, 987 Coimbra (Portugal) en in 
het zelfde jaar is Santiago de Compostella het slachtoffer. 

◄ Al Mansoer (938-1002) neemt de deuren 
en de klokken als buit mee naar Cordoba. In 
988 wordt Leon plat gebrand en in 989 is El 
Burgo de Osma aan de beurt.  
 
Ramiro II van León (?, 900- León, 951) was 
een jongere zoon van koning Ordoño II van 

León en van Elvira Menéndez. In 931 volgde hij zijn broer Alfons op 
als koning. Hij leverde jarenlang strijd met de Moren. Hij nam hun 
versterkte post Mashrit (het huidige Madrid) in, moest het onderspit 
delven tegen de Omajjaden in 937, maar behaalde in 939 weer een 
belangrijke overwinning op in Simancas. Op het einde van zijn 
bewind vermenigvuldigden de raids van de Moren zich echter. Onder 
zijn bestuur, in 935, riep Castilië zijn feitelijke onafhankelijkheid uit, 
onder Ferdinand Gonzáles. 
 
RODRIGO DIAZ DE VIVAR, alias EL CID (Historische notities 10) 
 

◄ Rodrigo Diaz de Vivar (1040-1099) groeide op in 
het huisgezin van de toekomstige koning, Sancho II 
van Castilië en kende prins Sancho, de oudste zoon 
van koning Ferdinand I, heel goed. Vermoedelijk 
waren het goede vrienden. Tijdens de slag bij Graus 
in 1063 verdiende Rodrigo zijn bijnaam Campeador 
door in een tweegevecht een vijandige ridder te 
verslaan. 
                                     Trouwlokatie ► 

Toen prins Sancho in 1065     Kathedraal van Burgos ▼ 

koning Sancho II van Cartilië 
werd, maakte hij Rodrigo alféres 
of opperbevelhebber van de 
Koninklijke Legers. Sancho 
geloofde dat het koninkrijk 
verenigd zou moeten blijven en 
Rodrigo steunde hem daar in.  
 



14 
 

Dankzij deze steun kon Sancho beginnen met de verovering van de 
gebieden die aan zijn broers en zuster waren toegewezen. Alfonso 
werd verpletterend verslagen en moest naar Marokko vluchten.  

 

Anekdote: de kist 
met goud – het 
gele slijk der 
aarde 
 

 
 

In 1076 werd El Cid naar Sevilla 
gestuurd om de schatting van de plaatselijke heerser te innen. In 
1079 raakte Diaz in de buurt van Sevilla slaags met García Ordóñez, 
die hem verdrongen had als opperbevelhebber en die hij als zijn 
vijand beschouwde. El Cid versloeg het grote leger en nam zijn 
opvolger gevangen. In 1081 leidde hij een onbevoegde militaire 
overval op Toledo, een Moors koninkrijk dat onder de bescherming 
van Alfonso stond. Bij terugkeer werd hij tenslotte ook nog 
beschuldigd goederen die voor de koning bestemd waren voor 
zichzelf gehouden te hebben.                              Op beide postzegels het   

 klooster San Pedro de 
◄Cardena 
    Standbeeld van El Cid,  
     San Diego, California,  
                         U.S.A..▼ 
 

 
El Cid was nu vorst van Valencia, waar hij 
zogezegd in naam van koning Alfonso regeerde, 
maar in feite een onafhankelijke staat had gesticht. 
Hij regeerde daar tot zijn dood op 10 juli 1099. Zijn 
weduwe Jimena zette zijn bewind voort, maar in 
1102 moest zij Valencia aan de Almoraviden 

overgeven. Ze liet het 
lichaam van El Cid begraven  
in het klooster van San Pedro de Cardeña.  
◄ Later werd hij overgebracht naar de 
kathedraal van Burgos, waar hij naast 
Jimena rust.                              Wil Dedters 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego
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Michel Nordeuropa 2019/2020 
 

In deze MICHEL Nordeuropa catalogus vinden we alle 
postzegeluitgaven van de Scandinavische en 
Baltische landen : Denemarken met de Faeröer en 
Groenland, Finland met de Aland-eilanden, IJsland, 
Noorwegen en Zweden, de Baltische staten Estland, 
Letland en Litouwen evenals de kleine gebieden van 
Karelië, Centraal-Litouwen en North Ingria bij ons 
beter bekend als Noord-Ingermanland.  De eerste 
"Noordse" zegels werden door Denemarken in 1851 
uitgegeven. We vinden hier dus een kleine 170 jaar 
postzegel geschiedenis terug. 
De gehele catalogus is door de redactie herzien en vele, kleine, correcties 
zijn doorgevoerd. Er zijn vele prijsnoteringen, meestal naar boven, 
aangepast maar ook naar beneden. Dit zien we vooral terug bij de eerste 
uitgaven van Denemarken terwijl de modernere zegels juist weer in prijs 
stijgen. Dit laatste is wel logisch. De teruggang van brievenpost geld 
wereldwijd dus ook in de Noordse landen waardoor er minder postzegels 
gebruikt worden en oplages slinken. Over de opzet, uitvoering en wijze van 
catalogiseren heb ik niets te vermelden die is zoals altijd het zelfde strak en 
logisch. Deze uitgave bevat 1152 bladzijden waarin 12.000 afbeeldingen en 
62.500 prijsnoteringen terug te vinden zijn. 

Het is weer een goede uitgave geworden die door de verzamelaar van een 
of meerdere landen uit deze catalogus ongetwijfeld op waarde zal worden 
geschat. Ook deze uitgave is "elektronisch" te verkrijgen in de "Online 
Library". 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1152. 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-295-3. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 74,00 Excl. verzendkosten. In de "Online library": € 49.00. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 
82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europa@michel.de   Web-site: www.michel.de    Henk P. Burgman 

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
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WAAR  KRIJG  JE  TEGENWOORDIG  NOG: 
DESKUNDIG ADVIES  VAN  DE  ECHTE  VAKMAN? 
 

 
 

ZE  HEBBEN  ALLES;  ZE  WETEN  ALLES ! 
 

●  Loodgietersbedrijf  ●  CV-installaties  ●  Sanitair  ●  Alle soorten kranen 
●  Alle toestellen en materialen voor gas,water, afvoer, verwarming en stadsverwarming 
 

VERKOOP  VAN  ALLE  ARTIKELEN  EN  MATERIALEN ! 
 

Uw speciaalzaak is   
  

Nieuwstraat 31-33  -  1441 CK Purmerend  -  Tel. 0299-423908 
           www.sandersloodgieters.nl 
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Zoeken, zoeken, zoeken...met of 
zonder catalogus en loupe erbij.  
Voor de echte verzamelaars was er 
weer erg veel te zien en te vinden 
naar die ontbrekend postzegels, 
ansicht-kaarten of munten om hun 
collecties.aan te vullen.  En hierbij 
geadviseerd en geholpen door de 
vele handelaren. 
Foto impressie van onze jaarlijkse 
grote regionale postzegelbeurs, dit 
jaar voor de 52e keer, gemaakt door 
onze ‘vaste huisfotograaf’ Cees 
Bandt. 
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OP DE VLUCHT 
 

 
 
In de vorige aflevering schreef ik iets over sociale filatelie: een combinatie 
van (post) geschiedenis en het persoonlijke verhaal dat achter een 
bepaalde brief of briefkaart schuilgaat, met daarbij de kanttekening dat 
sociale filatelie vooral interessant wordt als het achterliggende verhaal 
dramatisch is. “Tijden van oorlog en tegenspoed zijn ideaal”. 
 
De laatste jaren houd ik me vooral bezig met de Eerste Wereldoorlog en 
dat is een rijke bron van zulke dramatische verhalen. Niet dat er in het 
neutrale Nederland nu zo heel veel gebeurde, maar de komst van 
tienduizenden Belgische vluchtelingen naar Nederland zorgde voor heel 
wat consternatie, én correspondentie. Brieven en briefkaarten zijn de stille 
getuigen van wanhopige zoektochten naar familieleden of doen verslag van 
de verschrikkingen van de oorlog.                                                                

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 177 
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Maar er is meer. 
Niet alleen de Belgen trachtten het oorlogsgeweld te ontvluchten, ook in 
België woonachtige Duitsers namen de vlucht naar Nederland. Ze voelden 
zich in België niet meer veilig en merkten hoe de plaatselijke bevolking en 
de autoriteiten zich tegen hen keerden: ze waren vijanden geworden. 
 

 
Bovenstaande briefkaart doet daar verslag van. Hij werd op 10 augustus 
1914 vanuit Amsterdam per expresse naar Cassel verstuurd, waar hij op 14 
augustus aankwam.  
Verzending per expresse bood tijdens de oorlog niet altijd de garantie dat 
de post heel snel verstuurd werd, maar zorgde er wel voor dat de post er 
extra aandacht aan besteedde en bood meer zekerheid. 
De kaart is gefrankeerd met 2 Bontkraagzegels: 5 cent voor het 
briefkaarttarief naar Duitsland en 15 cent voor het expresserecht.. De 
Duitse censuur in Keulen plaatste een stempel ‘’Freigegeben Auslandstelle 
Cöln-Deutz  
 
De kaart is geschreven in Amsterdam door de ouders van de 
geadresseerde, Olga Claassen, per adres Joh. Claassen, directeur van een 
bierbrouwerij in Cassel. De naam van die brouwerij is Schöfferhof. Daar ligt 
nog wel wat ruimte voor nader onderzoek.                                                  
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Kort nadat de Duitsers  op 4 
augustus België binnengevallen 
waren, zijn de ouders van Olga 
met haar zusjes het land 
ontvlucht en wisten zij de 
Nederlandse grens te passeren. 
Ze vonden tijdelijk onderdak in 
hotel “De Roode Leeuw” in 
Amsterdam. 
“Het was verschrikkelijk hoe alle 
Duitsers vluchten moesten (…) 
De laatste nacht in Brussel was 
vreselijk.” Al hun bezittingen 
hebben ze achter moeten laten 
en hopen dat een bevriende 
buurman zich daarover ontfermd 
heeft. De waardevolle spullen 
zijn in een kist verpakt en 
afgegeven bij vrienden. Ze 
hebben nog niet besloten wat ze 
verder moeten doen. In 
Amsterdam blijven of naar 
Duitsland reizen. 
 
De Roode Leeuw in Amsterdam 

 
Over het lot van de Duitsers die in België verbleven toen de oorlog uitbrak 
is relatief weinig geschreven, maar in Oorlogsgasten van Evelyn de Roodt 
misschien wel het beste boek over de vluchtelingen in de Eerste 
Wereldoorlog krijgen zij toch wat aandacht. Zij schrijft: (p. 138 e.v.) 
‘Al eerder dan Belgische burgers zochten 60.000 a 80.000 in België 
wonende Duitsers hun toevlucht in Nederland. Direct na het verstrijken op 3 
augustus van het Duitse ultimatum voor een vrije doortocht waren 
Belgische burgers in een roes van vaderlandsliefde massaal de straat 
opgegaan, zwaaiend met Belgische en Britse vlaggen en onder het zingen 
van patriottische liederen. In een strijdlustige stemming waren prompt de 
aanwezige Duitsers en Oostenrijkers (en ook Duitssprekende Tsjechen en 
Oost-Europese joden) – die vaak al zeer lang in België woonden – tot 
vijanden verklaard. Ze werden nu bedreigd en gemolesteerd, waarbij 
padvinders in groepen door de straten trokken om de nieuwe vijanden uit 
hun huizen te sleuren. In Antwerpen moesten de rijke Duitse zakenlieden 
en winkeliers het ontgelden: de ruiten van hun huizen en winkels werden  
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ingegooid door juichende bendes, waarop de doodsbange eigenaars naar 
Nederland vluchtten.  
Ook werden alle Duitse schepen in de haven geplunderd (…) . En als de 
Duitse burgers zelf geen aanstalten maakten om te vluchten, werden ze het 
land uitgezet. Een politieagent kwam dat dan officieel aanzeggen en gaf de 
mensen twee uur de tijd om hun boeltje te pakken. Maar zo’n agent bleef 
dan in de deurpost wachten onder het uitroepen van bedreigingen, wat er 
meestal toe leidde dat de Duitsers zonder bagage het hazenpad kozen. En 
wie nog niet was gevlucht, kreeg het in de eerste weken van augustus – 
tijdens de Duitse opmars – zwaar te verduren. Want er had zich een 
paranoïde roes meester gemaakt van de Belgische burgers, die in elke 
Duitser op z’n minst een spion en vaak een moordenaar herkenden. Men 
waarschuwde elkaar om geen voedsel te kopen bij Duitsers, omdat het 
vergiftigd zou zijn’.  

John Dehé 
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DE SPELEN, HET MAG WAT KOSTEN... 
 

"De ervaring leert wel dat het organiseren van de Olympische Spelen 
miljarden kost." Zo kostten de Olympische Spelen van Londen 15 miljard 
euro, die van Peking 6,8 miljard en de Winterspelen van Sotsji 21,9 miljard. 
De verschillen komen door het ambitieniveau van het organiserende land 
en de al bestaande voorzieningen. 
De Olympische Winterspelen in Pyeongchang hebben per deelnemer ruim 
3,5 miljoen euro gekost. Alleen Nagano 1998 en Sotjsi 2014 waren 
duurder, zo blijkt uit onderzoek.. 
Vlak voor het begin van de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake 
City rekende tijdschrift Sports Illustrated uit dat het evenement ruim 
625.000 euro per deelnemer had gekost. IOC-lid Dick Pound reageerde 
onthutst op deze cijfers: "Ik snap niet waar ze dat geld aan hebben 
uitgegeven. Kom op zeg, het zijn de Winterspelen maar!" 
Tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea kwamen 2922 sporters 
in actie. De uitgaven hiervoor worden geschat op 10,6 miljard euro. Dat is 
omgerekend per deelnemer ruim 3,5 miljoen euro. Die kosten per sporter 
zijn in slechts zestien jaar dus bijna verzesvoudigd. 
Het totale budget van Tokio 2020 bedraagt nu 10,95 miljard euro. Het IOC 
levert een bijdrage van 1,5 miljard euro in geld en diensten. 
 
 

 

    

 

 

 
 

 

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 0639439777 
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Van 24 juli tot en met 9 augustus 2020 vindt de 32ste editie van de 
Olympische Spelen plaats in Tokio. Ongeveer 10.500 sporters uit 204 
landen strijden in Japan in 33 takken van sport om 962 Olympische 
medailles. 

Op 12 maart 2018 uitgegeven eerste Japanse postzegels voor de 
Olympische Zomerspelen 2020. Vlnr: de mascotte Miraitowa voor deze 
spelen; het embleem van de spelen: het Nationale Stadion: het embleem 
van de Paralympische Zomerspelen en de mascotte Someity voor de 
Paralympische Zomerspelen. En er volgen ongetwijfeld nog veel meer 
uitgaven zowel in Japan als in veel deelnemende landen aan deze spelen.. 
 
Het organisatiecomité van de Olympische Spelen 2020 in Tokio heeft zeer 
forse besparingen doorgevoerd. Directeur Toshiro Muto maakte twee jaar 
geleden bekend dat de kosten 3,75 miljard euro lager zullen uitvallen dan 
eerder werd gedacht. 
En er kunnen nog meer bezuinigingen worden verwacht, onder meer door 
kortere testtoernooien, lagere bouw- en energiekosten, een lagere huur en 
minder uitgaven aan telecommunicatie en technologie. De omvangrijke 
reductie van de olympische begroting is in overeenstemming met de twee 
hervormingsprojecten van het Internationaal Olympisch Comité (IOC): 
Agenda 2020 en New Norm.                                                                   HV 
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al 32 jaar tot uw dienst! 

 
● Breed assortiment 

       ● Scherpe prijzen 

            ● Persoonlijke service 

                 ● Kwaliteit gewaarborgd 

                      ● www.stamps-dns.com 
 

€ 10 KORTING OP UW AANKOOP* 
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u  

maar liefst € 10 korting op uw volgende  

aankoop bij Stamps-DNS. Bekijk dus snel  

ons assortiment op www.stamps-dns.com  

en maak uw keuze uit onze aanbiedingen.  

* Vraag naar de voorwaarden. 
 

 

Lid van:  

 

 

 

 

 

 

Dirk N. Sluis 
B. de Vriesstraat 10 - 1622 AC Hoorn 

     

Tel: 0229-261611 

Mob/GSM: 0655 884387 

 

Email: sales@stamps-dns.com 

www.stamps-dns.com 

http://www.stamps-dns.com/
mailto:sales@stamps-dns.com
http://www.stamps-dns.com/
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250 JAAR GELEDEN GEBOREN    

Wie kent ze niet, de maanlicht-sonate, het pianostuk voor Elise, de 5e 
symfonie, die ook de Destiny Symphony wordt genoemd, en de 9e 
symfonie, waarvan het laatste deel de basis vormt van het Europese 
volkslied. Alle vier muziekstukken komen van Ludwig van Beethoven, die 
wordt beschouwd als een van de beroemdste en meest gespeelde 
componisten aller tijden. Met zijn werk leidde hij de Weense klassieke 
muziek naar de hoogste ontwikkeling en maakte hij de weg vrij voor 
romantische muziek. Zijn creaties behoren tot het cultureel erfgoed van de 
mensheid en zijn handgeschreven verslag van de 9e symfonie maakt deel 
uit van het UNESCO Werelderfgoed.  
Ludwig van Beethoven (gedoopt 1770, stierf 1827) was de spruit van een 
muzikaal gezin en een piano wonderkind. Hij woonde en werkte eerst in 
Bonn, daarna in Wenen tot het einde van zijn leven. Ondanks zijn doofheid 
liet hij een uitgebreid muzikaal werk achter. De negen symfonieën, de vijf 
pianoconcerten en 32 pianosonates en een groot aantal kamermuziek-
werken onderscheiden zich van het indrukwekkende totaalwerk. 
Omdat het dit jaar 250 jaar geleden is dat Beethoven werd geboren gaf de 
Duitse Post op 2 januari jl. dit fraaie blokje uit. Met een muzieknoot op de 
postzegel over zijn gezicht en onderaan zijn handtekening “Bthvn”. Tevens 
zijn er twee losse postzegels te koop, een gegomd en een zelfklevend, elk 
€ 0,80 per stuk, momenteel het Duitse tarief voor nationale post tot 20 
gram. PostNL is met z’n € 0,91 voor 20 gram een stuk duurder... 
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Michel Auslandsgebiete der USA 
 
Schwaneberger Verlag GMBH, de uitgever achter de 
Michel catalogi, hebben het aangedurfd een nieuwe 
landen catalogus uit te geven. Na de "koloniale " 
catalogi met uitgaven van Britse, Franse en Europese 
koloniën etc. vonden ze het nodig er ook een voor de 
Amerikaanse bezittingen en bezettingen uit te 
brengen. Ook de postzegels en stempels die in 
gebruik zijn geweest bij de Amerikaanse postkantoren 
in het buitenland, zoals in China en Japan, zijn hierin 
opgenomen. Tevens vinden we in deze publicatie 
landen en gebieden waar geen aparte zegels voor werden uitgegeven 
maar waar in een langere of kortere periode eigen (USA) zegels in gebruik 
waren. Deze zegels kunnen dus alleen geïdentificeerd worden door een 
lokale afstempeling op het USA zegel. Voorafgaand aan het catalogus 
gedeelte vinden we, zoals bij alle Michel catalogi, een overzicht van de 
gebruikte afkortingen en symbolen plus een uitleg hoe de catalogus 
opgezet is evenals een overzicht hoe o.a. de diverse druktechnieken te 
herkennen zijn.  

 
De prijsnoteringen vinden we in 2 kolommen weergegeven n.l. voor 
ongebruikt (tot 1920) c.q. postfris (vanaf 1920) en gebruikt met zo hier en 
daar, waar nodig, prijzen voor zegels op brief en op FDC. Bij een enkele 
notatie staan meerdere prijskolommen voor onder andere zegels op brief, 
blokken van 6 en zelfs strippen van 3. De zegels zijn in verkleind formaat, ± 
50%. De afbeeldingen van de oudere zegels zijn veelal nog in zwart/wit 
weergeven.  
Of deze catalogus een gat in de markt gaat opvullen en of het een succes 
zal worden moeten we maar afwachten. Als ik kijk naar de prijs van € 89,00 
en de hoeveelheid informatie (120 pagina's inclusief een zéér uitgebreide 
inleiding en uitleg) en in overweging neem dat de meeste illustraties dus in 
zwart/wit zijn geplaatst ben ik bang dat de animo om deze dure catalogus 
aan te schaffen niet overweldigend zal wezen. Wel is deze catalogus, zoals 
we ondertussen gewend zijn, uitgerust met een harde kaft en twee 
leeslinten. 
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Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 120 
Illustraties: Zwart/wit + Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-308-0. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 89,-- Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,  
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europa@michel.de  Web-site: www.michel.de  

Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
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NATIONALE OPÉRA VAN PARIJS EN OPÉRA BASTILLE 

Dit velletje werd vorig jaar uitgegeven ter gelegenheid van 350 jaar  
Opéra national en de 30e verjaardag van Opéra Bastille. 
De Opéra de Paris, sinds 1994 Opéra national de Paris, is het 
voornaamste en oudste opera- en balletgezelschap van Frankrijk. 
Het werd op 28 juni 1669 opgericht door koning Lodewijk XIV en 
kreeg faam onder leiding van componist Jean-Baptiste Lully. Het is 
een door de overheid gesubsidieerde instelling die 
operavoorstellingen organiseert in diverse zalen in Parijs. In de 
spreektaal wordt met Opéra de Paris vaak de Opéra Garnier 
bedoeld. Tot 1989 werden opera en ballet in een zaal gespeeld, de 
Opéra Garnier.  
De Franse president François Mitterrand besloot in 1982 dat in Parijs 
een tweede operagebouw moest komen. Als locatie werd het 
voormalige spoorwegstation Gare de la Bastille (1859) gekozen. In 
1983 werd een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp, en in 1984 
koos een jury dat van de Canadees-Uruguayaanse architect Carlos 
Ott uit 757 ontwerpen. De bouw begon in november van datzelfde 
jaar met de sloop van het Gare de la Bastille, dat sinds 1969 voor 
kunsttentoonstellingen was gebruikt. 
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Onze openingstijden in de wintermaanden … 
 

voor de lunch, vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur  
voor koffie met gebak en vanaf 12.00 uur voor de lunch.  

 

Van woensdag t/m zondag geopend voor het diner  
vanaf 17.30 uur. Maandag en dinsdag gesloten. 

 

10 jarig Jubileum Brasserie “Alles met Liefde”. 
Het hele jaar door serveren wij alleen op de donderdag 

een heerlijk 3 gangen Jubileum menu à € 32,50 p.p. 
Reserveren gewenst. Ook à la carte! 

Brasserie Alles met Liefde, 

 sfeervol en in een huiselijke sfeer! 

    

Max & Liesbeth van Wersch. 
Middenweg 146, 1462 HK 

Middenbeemster 
Telefoon: 0299-743399 

U kunt alleen bij ons 
telefonisch reserveren. 

                              Email: info@brasserieallesmetliefde.nl  
Website: www.brasserieallesmetliefde.nl   

Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde 

mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 Jaarset gulden 1999 FDC 10,00 1,00

2 Jaarset gulden 2000 FDC 10,00 1,00

3 Jaarset gulden 2001 FDC 12,00 1,00

4 Jaarset gulden 2001 FDC 12,00 1,00

5 Jaarset EURO 2002 FDC 25,00 4,00

6 Muntset gulden 1988 FDC 10,00 1,00

7 Muntset gulden 1990 FDC 10,00 1,00

8 Muntset gulden 1991 FDC 10,00 1,00

9 Muntset 1997 De Friese Elfstedentocht FDC 20,00 1,00

10 Muntset 1996 Utrecht muntstad FDC 12,00 1,00

11 Munt State of Jersey bod

12 Zilverenguldens 1956, 57, 58 6,00

13 Zilverrijksdaalders 1959, 60 9,00

14 Zilver 10 gld Ned. 4,50

15 Coin card Het Koningstientje 10,00

16 penning Sagrada Familia Barcelona 10,00

17 Env. + herdenkingsmunt t.g.v. de geboorte van prinses Amalia bod

18 Nederland Mapje Huwelijks zegels & zilveren € 10,= munt 10,00

Postzegels

19 18 Wapenzegel o 100,00 9,00

20 2 en 5 3 zegels o 80,00 4,00

21 56 kaartje ruim 50x met stempels o 225,00 2,50

22 99 Nederland (x) 150,00 5,00

23 199-202, 208-11, Kinderseries o 18,00 bod

24 346-349 Kon. Wilhelmina * 544,00 25,00

25 530 en face * 2,00

26 542-543 in blok van 4 met velranden ** 36,00 2,50

27 550-555 Zomerzegels ** 52,00 2,50

28 886-888 Amphilex 1967 met toegangs bewijs bod

29 V886-888 Amphilex vellen ** 5,00

30 1150PM Kinderblokje bod

31 3501/02 5 strip, Rolzegels 2017 Amersfoort dragerpapier ** 23,50 9,00

32 Mapje gestempelde euro velletjes 5,00

33 Mapje pzb waaronder nr. 3a met telblok 5,00

34 Cour de Justice, nr D11,13,14,15 o 31,50 3,00

35 639-640 3x Bewijs tot bevoegdheid afhalen postst. (640 in paartje) 3,00

36 Japanse bezetting 88,50 7,50

37 13-17 Curaçao * 50,00 3,00

38 141/5+ 147/152 , Curaçao * pfrs 185,-- 15,00

39 Kaartje Suriname Klassiek tandingen en stempels o hoog 10,00

40 Nieuw Guinea diverse zegels postfris en gebruikt bod

41 blok 10 Indonesië xx 90,00 10,00

42 751/776 Indonesië xx 130,00 10,00

43 Jaarset 1988 ** 28,00 bod

44 Rondzendboekje bod

45 bl 10-10A België nr. vlgs OBP * 30,00 3,00

46 België, series postfris bod

47 h blatt 20 Berlijn o 30,00 3,00

48 602 Deutches Reich * 50,00 2,50

49 614 Deutches Reich * 45,00 2,50

50 683 Deutches Reich * 40,00 2,00
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

51 54 II Deutsche post o 90,00 5,00

52 59 II Deutsche post o 220,00 11,00

53 911-937 Geall uitgave o 75,00 7,00

54 16-35 Amerikaanse bezetting en Britse zone o 1.200,00 20,00

55 36- 51 Amerikaanse bezetting o 38,00 3,50

56 322/326 DDR nr. 323 met plakker  pfr 120.-- min 17,-- xx 103,00 10,00

57 blok 9B DDR x 30,00 3,00

58 147 BRD o 24,00 2,00

59 153-154 BRD o 52,00 5,00

60 161 BRD o 20,00 2,00

61 166 BRD o 30,00 3,00

62 167-170 BRD o 55,00 5,00

63 Duitsland Nominaal € 25,69 ** 10,00

64 Duitsland gebouwen serie 2000 - 2004 nominaal € 34,00 ** 30,00

65 152-155 Estland 35,00 4,00

66 160-163 Estland ** bod

67 Frankrijk P32 en 59 type 1 o 112,00 6,00

68 Frankrijk modern ** 5,00

69 Rode Kruis vel 2016 ** 5,00

70 Frankrijk 348,351,355,373 100,00 12,00

71 Mi7004/15 Frankrijk, Emoji's 2018 o 26,00 3,50

72 Mi6991/00 Frankrijk, Rode Kruis 2018 o 23,00 3,00

73 Mi6959/70 Frankrijk, Porselein 2018 o 26,00 4,00

74 Mi6944/55 Frankrijk, Hondenfiguren in de kunst 2018 o 21,50 3,00

75 Mi6927/38 Frankrijk, Kunstwerken in de natuur 2018 o 25,00 3,50

76 Mi6894/05 Frankrijk, December postzegels 2018 o 20,00 3,00

77 Mi6875/86 Frankrijk, Circus acts o 20,00 2,50

78 Mi6805/17 Frankrijk, Bruggen en viaducten o 20,00 2,50

79 Mi6777/88 Frankrijk, Graansoorten o 24,00 3,00

80 Mi6755/66 Frankrijk, Kermis attracties o 20,00 2,50

81 Mi6737/44 Frankrijk, Rode Kruis o 23,00 3,00

82 Mi6724/35 Frankrijk, Bloemen in de kunst o 20,00 2,50

83 Mi6705/16 Frankrijk, Maskers o 20,00 2,50

84 Mi6681/92 Frankrijk, Dieren op de boerderij o 20,00 2,50

85 ? Frankrijk, Vakantie 2019, zeer recente uitgave o 24,00 3,00

86 Guernsey Prestige boekje 50 jr. airport ** bod

87 1427-30,  bl1431, Ierland Fauna blok en serie ** 2,50

88 449-56 Litouwen o 120,00 10,00

89 Monaco, serie ongebruikt bod

90 40 IA en 40 Oostenrijk 1867 en 1874 o 220,00 15,00

91 Oostenrijk Mooi Oostenrijk serie 2x in verticale paren ** 83,00 7,50

92 Scandinavië Nominaal € 10,35 ** 7,00

93 1a en 1b Denemarken zwaar gestempeld o 110,00 8,00

94 3,4,5 Denemarken o 135,00 10,00

95 217-21 Denemarken LP o 32,00 3,00

96 217-21 Denemarken LP * 32,00 3,00

97 302-18 Denemarken ** 60,00 6,00

98 Deens West Indië 38x */o 630,00 40,00

99 Thule ** 40,00 2,00

100 Faroer Nominaal 9,15 ** 6,15

101 Groenland Nominaal € 7,30 ** 4,00

102 IJsland Nominaal € 5,25 ** 3,50

103 Roemenië en Griekenland o/* 130 ++ 6,00
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104 Frans Guyana, serie ongebruikt bod

105 Vaticaan, series postfris/ongebruikt bod

106 Zwitserland, serie postfris bod

107 Jaarset 1985 Zwitserland ** 5,00

108 Jaarset 1986 Zwitserland ** 5,00

109 11 Australië o 15,00 2,00

110 12 Australië o 18,00 3,00

111 Japan 1970  2x PB EXPO Osaka II en III ** 2,50

112 Jaarset 1976 Nieuw Zeeland 1976 ** 1,00

113 42 5$ Singapore ** 65,00 4,00

114 Presentation Pack 1993 Geisers ** 1,00

115 Jaarset 1979 Nieuw Zeeland ** 1,00

116 Presentation Pack 1988 Zuid Korea Olympische Spelen ** 5,00

117 USA Div. automaatstroken 1955 Bod

118 e15 FDC Nederland stempel auto postkantoor o 5,00

119 e23 FDC Nederland o 60,00 6,00

120 e26 FDC Nederland o 37,50 4,00

121 e27 FDC Nederland o 50,00 5,00

122 e28 FDC Nederland o 45,00 5,00

123 e29 FDC Nederland o 40,00 4,00

124 e30 FDC Nederland o 17,50 1,50

125 e31 FDC Nederland o 17,50 1,50

126 e33 FDC Nederland o 30,00 2,50

127 e34 FDC Nederland o 30,00 2,50

128 e36 FDC Nederland o 25,00 2,00

129 e38 FDC Nederland o 25,00 2,00

130 e85 Nederland onb 9,00 1,00

131 Antillen 13x FDC 46,00 bod

132 V688-699 ARUBA mooi vel vogeltjes ** 43,20 4,50

133 V848-853 ARUBA ** 39,00 4,50

134 Insteekbladen met punt-, kl-rond en gr-rond stempels 5,00

135 Indonesie 1996 Blok B122, B123, B124 ** 91,50 12,50

136 Indonesie 1996 Compleet vel Flora en Fauna 1732-1741 5,00

137 Nederland 2011 zilveren postzegel Piet Hein 5,00

138 bl 6 België * 105,00 6,00

139 bl 7 België */o 70,00 4,00

140 bl 15 -16 België ** 75,00 5,00

141 bl 61 België ** 40,00 2,50

142 Engeland Engeland Sherlock Holmes bod

143 Engeland Stockbl. Machins dimes o bod

144 Engeland stockbl. 6x Machins incl combinaties 0/* 6,00

145 Engeland Bladen met 5x Fdc's machins uit Prestige boekjes 5,00

146 Engeland Bladen met Definiteves op fdc en  brief 3,00

147 Cept Vaticaan 2x vel 1242-43 ** 50,00 4,50

148 Cept Gibraltar 4x vel 834-837 ** 80,00 7,00

149 Cept Kroatië 2x vel 447-448 ** 70,00 6,50

150 Cept Liechtenstein 2x vel 1165-1166 ** 100,00 9,00

151 USA 4 Bicentennial Souvenir Sheets 1976 bod

152 USA 3 Blokken o.a. Marilyn Monroe en Road to Victory 1944 en 1945 bod

153 Groenland ** 340,00 15,00

154 Faeröer ** 300,00 15,00

155 Repoeblik divers 4,00

156 1-85 Aruba ** 160,00 10,00
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157 Noorwegen **/o 60,00 5,00

158 Zwitserland */o 120,00 6,00

159 China 5,00

Stockboeken

160 Stockboekje  o.a. Zwitserland Pro Juventute en wat DDR o/** 2,50

161 Bandje div. van Duitsland bedankkaarten met zegels/blokjes 2,00

162 Bandje Nederland bomvol kinderblokken ** 5,00

163 Stockboekje Noord Afrika 5,00

164 Klein stockboekje, vlaggen vellen 2,00

165 Stockboekje Nederland, oud en modern 3,00

166 Map Fdc's bod

167 Stockboek Scandinavië o 3,00

168 stockboek Europa CEPT, meelopers veel motief ** 10,00

169 Stockboek Nieuw Zeeland en CCCP 3,00

170 Album Oud album NOG 5,00

171 Stockboek 2x divers 3,00

172 Stockboek Noorwegen 2,00

173 Stockboek Zwitserland incl. rzb 8,50

174 Stockboek Nederland 2,00

175 Stockboek Zwitserland, postfris en gestempeld 10,00

176 Stockboek Diversen 2,00

177 Stockboek Indonesië 300,00 25,00

178 Stockboek Oostenrijk 620,00 25,00

179 Stockboek Duitse Reich uitzoeken 12,00

180 Stockboek Ned. o.a. velletjes nom. ±€42,00 (Dorcas) 22,00

181 Album met enveloppen ± 70 stuks Ned. en Buitenland (Dorcas) 4,00

182 Stockboek Italië 6,00

183 Stockboek Reich, Dantzig, Saar 10,00

184 Stockboek Letland oud en modern 6,00

185 Stockboek Spanje 2x 8,00

186 Stockboek Rusland 880 zegels 32 blokken en 27 blokjes v 4 8,00

187 Davo Suriname oud en Klassiek 8,00

188 Davo Luxemburg tot 1990 redelijk gevuld 8,00

189 Stockboek Zwitserland leuk 600 zegels en wat blokjes v 4 10,00

190 Stockboek Hongarije in 2 stockboeken 1600 zegels 8,00

191 Stockboek Bulgarije 780 zegels en 12 blokjes v 4 4,00

192 Stockboek Arabische landen 850 zegels en 21 velletjes en blokjes van 4 5,00

193 Stockboek Duitse Post uitzoeken plaatfouten en stempels 5,00

Dozen

194 Duitsland Doosje met o.a. briefkaarten etc. 2,00

195 Adidas doos Postzegels Wereld en Nederland  enz. 2,50

196 Doosje afgeweekt dieren en bloemen bod

197 Doos Mapjes met Fdc's Nederland, heel veel bod

198 Doos Mapjes met  Fdc's Ned. Antillen en wat Suriname bod

199 doosje on- en afgeweekt bod

200 doosje on- en afgeweekt bod

201 Nederland Catalogus Plaatfouten 2020 1,00

202 Boek Postzegels vertellen ….. bod

203 Tas 4 stockboeken div. landen (Dorcas) 5,00

204 Doos 5x Nederland, veel pzb.  en wat euro's (Dorcas) 7,00

205 Nederland kilowaar meest euro's (Dorcas) 8,00
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BERICHT VAN DORCAS, HULP EN ONTWIKKELING 
 

Dorcas is veel meer dan een ver-van-je-bed-ontwikkelingsorganisatie voor 
arme mensen in verre landen. Ze zijn een 'community' die bestaat uit 
duizenden enthousiaste vrijwilligers, zakelijke partners, gepassioneerde 
bidders, bevlogen medewerkers en andere geïnteresseerde betrokkenen. 
Een community waar iedereen bij mag horen en waar iedereen op zijn 
eigen manier aan bij kan dragen. Zo verbinden zijj mensen in Nederland 
aan mensen in nood. 
 
De twee onderstaande berichtjes opvingen wij van Dorcas, 
 
Opbrengst jaar 2018 - 7.215 euro. Dit mooie bedrag is te danken aan de 
mensen die hun postzegels (verzamelingen) en munten aan Dorcas 
hebben gegeven. Verder ook uit heel Nederland, door ontvangen van 
enveloppen en pakketjes, soms ophalen bij de mensen. 
Bij de verkoop wil ik zeker de postzegelvereniging uit Purmerend bedanken 
voor hun samenwerking die ook een warm hart heeft voor Dorcas ! 
Maar ook andere personen die postzegels hebben gekocht ! 
 
Opbrengst jaar 2019 – 7247 euro. Het mooie bedrag is te danken van al die 
mensen die een warm hart hebben voor Dorcas, zij doneren hun 
postzegels en munten. Onder ander verzamelingen uit Amsterdam, 
Middelburg en omgeving Hoorn. 
Zeker niet vergeten de postzegelvereniging uit Purmerend, die ik wil 
bedanken voor hun prettige samenwerking  
 

Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

206 Doos buitenland op insteekkaartjes (Dorcas) 3,00

207 Doos met van alles wat (Dorcas) 6,00

208 Doosje diverse postzegels en poststukken bod

209 Doosje met van alles wat 3,00

210 Nederland in Davo Christal 1984-1994 10,00

211 Nederland Overzee in Davo 10,00

212 Nederland in Holland album 3,00

213 Fdc's Suriname, Antillen en diversen, 125 stuks, in 2 albums 8,00

214 Dik en zwaar wereldalbum, iets zegels bod

215 Dik Leuchtturm stockboek met Nederland gebruikt 3,00

216 Unie postzegelalbum Nederland, mooie stevige bladen, 1852-1994 4,00

217 Voor het goede doel: doos fdc's met betere 5,00

218 Voor het goede doel: doos met restanten bod

219 Importa album met postzegelboekjes en zegels bod

220 Doos met 6 keurige stockboeken, met zegels 5,00

221 Doos met 9 stockboeken, 3 leeg bod
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