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VOL VERWACHTING
Ik voelde me een beetje als een klein kind dat vol ongeduld zat te
wachten op de verjaardagsvisite. Wanneer komen ze nou?
Uiteindelijk zijn er 10 leden komen kijken naar de bij mij thuis
opgestapelde dozen, albums en stockboeken.
Jan Kluft van de Zaanse Posthoorn heeft de bezoeken in zijn garage
afgeblazen omdat die niet meer spoorden met het coronabeleid van
1 bezoeker per dag. Dat aantal heb ik moeiteloos gehaald.
Al met al viel het mee. Een verkooppercentage van bijna 84% geeft
aan dat we op deze manier de filatelie toch
nog een klein beetje overeind kunnen
houden. In februari doen we dus maar
weer zo’n soort veiling. Daarbij laten we de
nog resterende grote dozen van de Grote
Veiling nog even in de opslag liggen en
kunt u bieden op ander materiaal dat ons
de afgelopen maanden bereikt heeft. Veel
stockboeken vormen de hoofdmoot, laag
ingezet. En kom gerust even langs om ze te
bekijken, uiteraard op afspraak. Koffie krijgt
u er gratis bij, net als de kopjes van poes
Paul, die meestal even komt kijken of de
visite haar net zo leuk vindt als zij de visite.
Paultje (rechts) met dochter Sully

Als extra service aan de leden beginnen we een rubriek: Vraag en
aanbod. U mag opgeven wat u te koop wilt aanbieden of wat u al
jarenlang zoekt. De afhandeling regelt u zelf. Bij de aanbiedingen:
niet meer dan 5 ‘kavels’.
Het is een rot tijd voor de meeste
mensen, maar we gaan proberen gezond
te blijven. Met een stukje fietsen, iedere
dag een eindje wandelen en heel veel
postzegels zou dat toch moeten lukken.
Want er komen betere tijden.
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 26 februari per
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG
Een postzegel van Hong Kong uit 1997, om toen het
jaar van de os te vieren. Het jaar van de Os loopt dit
jaar van 12 februari 2021 t/m 31 januari 2022.
Met alles wat er in 2020 ivm corona is gebeurd, is
het vrijwel zeker dat de belangrijkste zaken in 2021
gezondheid, financiën en werk zijn, aangezien deze allemaal extra
aandacht vragen tijdens het jaar van de Os. Bent u geboren in een van de
‘os jaren’? Kijk dan eens op pagina 14.
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VRAAG EN AANBOD
Gezocht: postzegels Joegoslavië en gebieden tot en met 1960. Zweden tot
1980, Groenland tot 1980, IJsland tot 1970. Collecties en stockboeken
Balkan en Rusland.
In de aanbieding: Zwitserland oud t/m 1980, liefst ruilen. Ook Frankrijk,
veel postfris 1945 tot 1980, het liefst ruilen. En veel postfris in
insteekboeken. Oostenrijk veel postfris in gewone insteekboeken. Kopen is
alléén een optie als u niet kan ruilen. Contact Gerard Korver 0651 916996.
Te koop: kilowaar BRD, actuele waar, alle soorten, 1 kilo 10€. 9 kilo 50€.
Europa en overzee met gelegenheidzegels 1 kg 20€. Portvrije verzending.
Stuur geld naar D.M. Fürstenwerth, Schauenburgerstr. 28, D-24105 Kiel.
Te koop: NL Weldadigheidszegels vanaf 1927, o, * en **, cat. w 600 voor
€ 25,00. Album met 125 pz boekjes**, vanaf nr. 1, cat. w. 720 voor € 50,00.
FDC's NL 197- 358 in Davo voor € 10,00. FDC's NL 358-492 (2003) in
Davo voor € 10,00. Contact John Dehé 06-83120946, 0299-420563.
Te koop: stockboek met postfrisse Walt Disney series, vraagprijs € 10,-.
Contact Dries Bijlenga 0299 425580.

DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND
EN OMGEVING
Het Leesteken | Zuidersteeg 2 | 1441 BD Purmerend | T 0299 771834
Info leesteken.nl
_________________________________________________________________________________________________________________________

VOOR 23.00 UUR BESTELD, VOLGENDE DAG IN HUIS. GEEN VERZENDKOSTEN

WWW.LEESTEKEN.NL
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STRAFFE STRIPDAMES
België is rijk aan strips. Heel wat Belgische stripfiguren zijn bekend
tot ver buiten de landsgrenzen. In deze uitgifte (25 januari j.l.) richt
Bpost zijn blik op deze stripheldinnen en brengen ze de 5 bijzondere
dames samen op dit velletje: Bianca Castafiore, Juffrouw Jannie,
Natasja, Yoko Tsuno en Tante Sidonia. Daarnaast is het inmiddels
ook al ruim 50 jaar geleden dat de eerste Natasja-strip verscheen.
Op het velletje een doorlopend patroon van het seksesymbool dat
vrouwen aanduidt. In het midden staat er een uitvergroting van dit
symbool.

Het Straffe Madammen Netwerk in België is opgezet met het doel om
vrouwen aan elkaar te verbinden en elkaar te stimuleren een ‘straffe
madam’ (een sterke, succesvolle en ambitieuze vrouw) te durven
zijn. “Kom uit uw kot” is hun lijfspreuk. Door je als vrouw te omringen
met andere krachtige succesvolle vrouwen leer je dat het oké is om
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te zijn wie je bent, en stimuleer je elkaar om je te ontwikkelen,
ambities te hebben en je doelen na te streven.
Van links naar rechts: Bianca Castafiore is een personage uit de
Belgische stripreeks De avonturen van Kuifje. Zij is een beroemde
operazangeres en het belangrijkste vrouwelijke personage uit de
serie. Haar personage bestaat al vanaf 1939 en is vanaf de jaren
1950 gemodelleerd naar Maria Callas.
Juffrouw Jannie is een personage uit de stripreeks Guust. Zij
verscheen voor het eerst in een strip die op 15 november 1962 in
Robbedoes werd gepubliceerd. Zij is een collega van Guust die
stiekem op hem verliefd is.
Natasja (Frans: Natacha) is een Belgische stripreeks die eerst werd
uitgegeven door Dupuis en later door Marsu Productions. De
hoofdpersoon in de strip is de gelijknamige luchtstewardess. Het
personage werd bedacht rond 1967 door Walthéry.
Walthéry werkte in eind jaren zestig voor de studio's van Peyo toen
uitgever Charles Dupuis hem vroeg een
vrouw te tekenen voor het stripblad
Robbedoes (Spirou), omdat dat nog ontbrak
in het blad. Walthéry tekende daarop een nog
naamloos personage met een hoedje. Gos,
een collega van Studio Peyo, schreef er in
1967 een verhaaltje bij. Zo ontstond Natasja.
Yoko Tsuno is een Belgische stripreeks bedacht door Roger Leloup.
Anno 2019 zijn er 29 albums, enkele korte verhalen en een op de
strip gebaseerde roman verschenen. De reeks verscheen naast het
Frans in 16 andere talen, waaronder het Nederlands.
Tante Sidonia is een van de vaste personages uit de Belgische
stripreeks Suske en Wiske. Ze was al te zien in het allereerste
verhaal uit de serie, Rikki en Wiske in Chocowakije. Ze komt ook
voor in de spin-offstripreeksen Jerom, Amoras en De Kronieken van
Amoras
Velletje 210 mm x 180 mm, 2x5 postzegels, velletje € 10,70, waarde
1 Non Prior voor binnen bestemming België, voor zendingen tot 50g.
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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.

Onze openingstijden tijdens de Lock down zijn
vanaf donderdag 14 januari …
Donderdag kunt u uw gerechten bestellen
voor de avond vanaf 11.00 uur.
Vrijdag t/m zondag kunt u vanaf 11.00 uur
voor de lunch en diner bestellen.
Vanaf 12.00 uur kunt u de lunch afhalen
en het diner vanaf 17.00 uur.
Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.
Liefs, Max & Liesbeth van Wersch.
Mail: info@brasserieallesmetliefde.nl
Website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
7

Stempel verstehen –
Stempelarten, Tipps und Wertbestimmung
De titel verraadt het onderwerp al meteen.
De "ondertitel" verduidelijkt de inhoud en
bedoeling van het boekje.
Ik was zéér nieuwsgierig naar dit boekje dat
met behoorlijk wat bombarie werd
aangekondigd.
In de mij toegestuurde nieuwsbrief werd het
omschreven als; "the new guidebook
"Understanding Postmarks"".
Dus ik was op van alles voorbereid. Toen ik
het boekje binnen kreeg viel mijn mond toch wel even open van
verbazing. Het is een klein dun boekje geworden met een behoorlijk
groot lettertype en een bladspiegel met ruim bemeten marges die zo
hier en daar opgevuld worden met illustraties.
Wel het gaat om de inhoud nietwaar.
Uit het voorwoord
maak ik op dat het
boekje een
verhelderende blik wil
werpen op de in de
postale wereld
gebruikte stempels.
Veel verzamelaars
hebben (en dat is in
mijn optiek ook zo)
geen benul van het
gebruik van stempels
en, om maar wat te
noemen, de reden waarom bepaalde stempels gebruikt werden. De
opzet is om op een simplistische wijze achtergronden, soorten en
typen van stempels te belichten. Als je alle postzegelverzamelende
individuen wil bereiken mag je het ook niet te moeilijk of te
diepgravend maken. Daar zijn ze, in mijn optiek, prima in geslaagd.
Als u naar de inhoudsopgave kijkt ziet u welke onderwerpen
interessant genoeg gevonden werden om iets over te vermelden. Het
is inderdaad een simpel en zéér algemeen, maar ook oppervlakkig,
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boekje geworden waar niet veel diepgang in zit en dat voor elke
verzamelaar, die het Duits machtig is, begrijpbaar zal zijn. Er staan
genoeg leuke wetenswaardigheden in vermeld en de uitleg die bij
sommige onderwerpen staan zijn uiterst simpel en begrijpbaar. Veel
onderwerpen zijn op de Duitse verzamelaars markt gericht maar dat
was wel te verwachten. De druk is weer prima verzorgd op mooi
stevig papier. Mooie frisse, scherpe en kleurige afbeeldingen vullen
de artikeltjes, en pagina's, behoorlijk aan/op. Een overzicht van de
oorsprong van de gebruikte afbeeldingen en een Bibliografie
ontbreken niet. Niets mis mee. Prima, een leuk boekje als aanvulling
op de algemene filatelistische bibliotheek. Aanschaffen dus.
Hoewel..... Toen ik de prijs van dit boekje zag viel mijn mond voor de
tweede keer geheel open. Een aanschafprijs van niet minder dan €
49,80 valt mij toch wel behoorlijk rauw op mijn dak. Iets minder dan
de helft had ik al een ruim bemeten prijs gevonden voor de geboden
inhoud.
Ik laat het aan de geïnteresseerde verzamelaar over om te beslissen
of deze publicatie het sop de bekende kool waard is.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH.
Taal: Duits. Bladzijden: 136. Illustraties:
Kleur. "Verlijmd", softcover 22,5 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-252-6 Uitgever:
Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 49,80 Excl. verzendkosten. Informatie
// Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag
GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,
Duitsland / Elke gerenommeerde
postzegelhandel.
E-mail: deutschland1@michel.de
Web-site: www.michel.de
Henk P. Burgman (AIJP)
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ENGELAND (Historische notities 18)
De Magna Carta (ook wel Magna Charta, Latijn
voor grote oorkonde) is het handvest over
vrijheden en rechtspraak dat de Engelse koning
Jan zonder Land op 15 juni 1215 ondertekende.
Dit werd door de Engelse leenmannen
afgedwongen omdat zij vonden dat de koning zijn macht misbruikte. Het
verdrag werd getekend in een weiland bij Runnymede, nabij Windsor.
De Magna Carta werd in 1216 en 1217 opnieuw, in aangepaste vorm,
uitgevaardigd. In 1225 kwam de definitieve formulering tot stand.
Van de oorspronkelijke versie uit 1215 zijn vier exemplaren bewaard
gebleven. Er bevindt zich een exemplaar, samen met the Charter of the
Forest, in Lincoln Castle Lincoln en een in de kathedraal van Salisbury;
twee exemplaren zijn te zien in de British Library. Exemplaren van de latere
versies worden onder andere bewaard in de Kathedraal van Durham.
Het parlement van Engeland was
een wetgevend lichaam van het
Koninkrijk Engeland. De oorsprong
van het Engelse parlement gaat terug
tot het Angelsaksische Witenagemot.
In 1066 introduceerde Willem de
Veroveraar het feodale systeem waarbij hij advies zocht bij een raad van
hoofdleenmannen en geestelijken vooraleer hij wetten maakte. In 1215
konden de hoofdleenmannen zekerheid bieden met de Magna Carta ten
aanzien van Jan zonder Land waardoor de koning geen enkele belasting
mocht heffen of innen (met uitzondering van de feodale belastingen die ze
tot dan toe moesten betalen). Dit gebeurde met de toestemming van de
koninklijke raad die langzamerhand een parlementaire rol aannam.
Over de eeuwen heen perkte het Engelse
parlement de macht van de Engelse monarchie
sterk in. Dit telde mee als factor die uiteindelijk
tot de Engelse Burgeroorlog leidde, alsook de
terechtzitting en executie van Karel I van
Engeland in 1649. Na de restauratie van de
monarchie onder Karel II van Engeland was de superioriteit van het
parlement een gevestigd principe. De rol van alle toekomstige Engelse en
later Britse heersers werden beperkt tot die van een constitutionele
monarch met beperkt uitvoerend gezag. De Acts of Union van 1707
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Penning ‘Vriendschap tussen Engeland en Frankrijk’,
links Westminster en rechts Arc de Triomphe

zorgden voor de samenvoeging van het
Engelse parlement met het parlement van
Schotland ter vorming van het parlement
van Groot-Brittannië. Op het moment dat het
parlement van Ierland werd opgedoekt in
1801, werden de voormalige leden van dat parlement samengevoegd met
wat vandaag het parlement van het Verenigd Koninkrijk uitmaakt. Dat
maakt dat het huidige parlement van het Verenigd Koninkrijk een van de
oudste wetgevende lichamen is in de wereld. Dankzij de geschiedenis en
de invloed van het Britse Rijk kwam het Britse parlement model te staan
voor vele andere nationale wetgevende instanties. Het model waarnaar hier
wordt verwezen, staat ook wel bekend als het Westminstermodel omdat het
Britse parlement gelegen is in de City of Westminster in Groot-Londen.
◄ Kathedraal St. David, in
1131 ingewijd
Kathedraal van York ►
1220

Hendrik III (Winchester, 1 oktober 1207 – Westminster, 16 november
1272) was koning van Engeland van 1216 tot 1272. Op 9-jarige leeftijd
volgde hij zijn vader, Jan zonder Land, op. Zijn moeder was Isabella van
Angoulême.
Hendrik werd tweemaal gekroond: op 28 oktober
1216 in de kathedraal van Gloucester en op 17 mei
1220 in de Westminster Abbey. Tot 1227 werd de
regering van de jonge koning waargenomen door
regenten, gekozen door de Engelse baronnen. Eerst
was dat Willem de Maarschalk, graaf van Pembroke,
later Peter des Roches, de bisschop van Winchester.
In 1219 werd Paus Honorius III zijn voogd, met als
gevolg dat hij de kerk een
grote invloed in Engeland verleende.
Hendrik omringde zich met buitenlandse
adviseurs, die naar Engeland kwamen in
verband met zijn huwelijk met Eleonora van
Provence. Hij trouwde haar op 20 januari 1236.
Westminster Abby
Zij kregen 9 kinderen
Wil Dedters
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Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore
Kloosterstraat 17
specialiteiten: In Haarlem hebben we het
beste van filatelistisch Nederland
samengebracht.
De unieke PostBeeld voorraad is hier nu
aangevuld met de voorraden van Medo uit
Rotterdam en van de NPMH/Bulterman uit
Amsterdam. Daardoor hebben wij een winkel
kunnen creëren met een zeer grote wereldvoorraad postzegels (series en los),
posthistorie, postwaardestukken, fdc's,
munten, bankpapier, catalogi, handboeken,
albums (nieuw en 2e hands) en andere benodigdheden etc.
Tevens in deze winkel: honderden laaggeprijsde collecties en partijen, munten en
een grote uitzoekhoek zegels a 10c per stuk.
Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
specialiteiten: Klein maar fijn, met een verrassende
stock postzegels, Munten en Partijen is er in deze
winkel midden in Leiden telkens weer iets nieuws te
vinden.
Ook altijd wel het een en ander wat (nog) niet op
onze internetsite staat.
Kantoor, PostBeeld Kloosterstraat 21,
2021 VJ Haarlem, tel: 023-5272136
Openingstijden
winkels: woensdag t/m zaterdag 10-17 uur,
kantoor: maandag t/m vrijdag 10-17 uur.

Internet: www.PostBeeld.nl (webwinkel)
www.postzegelblog.nl (magazine)
www.freestampcatalogue.nl (catalogus)
Tevens in Haarlem: Onze Modelbouwwinkel Hobbyprof.nl, Gen. Cronjéstraat 86.
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BELGIË – NEDERLAND (4)
Briefkaart, uitgegeven op 21 Juli 1905 met op de keerzijde een
afbeelding van de koningen Leopold I en II. Uitgegeven ter
gelegenheid van de 75e verjaardag van de onafhankelijkheid, in 6
verschillende kleuren. Port: 10 centiemen (voorkeurtarief van
15.12.1873 tot 28.2.1921, ruim 47 jaar!). Frankering: 10 centiemen,
bijgeplakte postzegel van 5 centiemen, type ‘Rijkswapen’. Zowel de
briefkaart als de postzegel hebben een zondagsstrookje, zonder enig
belang voor post naar het buitenland.
De kaart werd verstuurd vanuit het postkantoor op de
wereldtentoonstelling te Luik in 1905: Liège EXPOSITION op 2
oktober 1905. Het tijdelijk postkantoor (perception) was geopend van
21.4.1905 tot 30.11.1905. Aankomststempel Amsterdam 3 oktober,
10-11u voormiddag. Reistijd 16uur. Met ovaal postbode stempel
C.95, de derde ronde van de dag.
Kurt Lambrecht
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HET CHINESE NIEUWJAAR... JAAR VAN DE OS
Nederig en bedaard zijn de kenmerken van het karakter
van de os. Het zijn bonafide leiders en zij worden
beschouwd als vastbesloten en hoogst betrouwbaar.
Zij hebben de capaciteit om anderen vertrouwen te
geven, te motiveren en te inspireren. Die onder het
teken van de os geboren zijn, zijn uiterst nauwgezette,
systematische werkers en hebben oog voor details. Zij
kunnen vastberaden en geroutineerd te werk gaan om
iets te bereiken. Ze houden vol totdat het succes heeft.
De eenvoud en de openhartigheid overheersen in hun persoonlijkheid.
Nochtans, kan de os ook slecht gehumeurd zijn en is wijs om uit de buurt
van zijn hoorns te blijven.
Hij kan ook overdreven trots zijn en weigeren om hulp in te roepen. De os
gaat af op zijn eigen intuïtie en kan de zwakkeren moeilijk tolereren.
Chauvinistisch en zelfs tiranniek, is de os vaak knorrig, dweepziek en
weigert om te vergeven de kwestie te vergeten.
Een Man-Os heeft de neiging om zeer trouw
te zijn en zal niet veel serieuze partners in
het leven hebben. Zijn humor en charme
maakt zijn juiste partners erg blij. Als zijn
partners trouw zijn in hun relatie, zal hij de
liefde koesteren. Anders zal hij boosheid
tonen. Een Man-Os is een perfecte vader
met tedere liefde, maar zal zeer beslist zijn
in zijn besluiten.
Een Vrouw-Os zal
een charmante,
warme, en een
perfecte vrouw zijn, wanneer ze de vrijheid krijgt om
te doen wat ze wil. Ze vindt het heerlijk om lief te
hebben met humor en een lach. Ze is betrouwbaar,
zeer trouw en verwacht dit ook van haar partners. De
Man-Os kon een uitstekende partner voor een
Vrouw-Os.
Gezondheid: Het zijn sterke en robuuste mensen, die geboren zijn in het
Jaar van de Os. Ze bezitten een vrij gezonde conditie en hebben een lange
levensduur en krijgen minder ziektes. Vanwege hun harde werk en hun
koppige persoonlijkheid, vergeten ze vaak te eten, waardoor ze
darmproblemen kunnen krijgen. Dus voldoende rust en regelmatige
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voeding zijn voor ossen nodig om efficiënt te kunnen werken. Met hun
koppige temperament, kunnen ze makkelijk stress en spanning verdragen.
Ze zijn terughoudend om zichzelf geheel aan anderen te geven. Juiste
ontspanning en regelmatig korte reisjes maken, komen de os ten goede.
Carrière: Ossen zijn het symbool van hard werken. Ze werken altijd hard
aan hun opdracht en houden ervan om het af te maken. Doordat ze een
zeer serieuze en verantwoorde houding ten opzichte van hun werk hebben,
kunnen ze het op verschillende manieren aanpakken met een scherp oog
voor details en een bewonderenswaardige arbeidslust. Zij kunnen aan het
werk in de landbouw, industrie, farmacie, mechanica, engineering,
tekenkunst, politiek, vastgoed, interieur design.
Maar ook als kunstenaar, militair, boer, schilder, of
timmerman. Ze zijn intelligent en logische
denkers. Ze benaderen werk serieus en hebben
waarschijnlijk een positie met gezag.
Beroemde mensen geboren in het Jaar van de Os
zijn o.a.:
Barack Obama, Bruce Springsteen, Tina Turner,
Doutzen Kroes, René van der Gijp, Danny Blind,
André Rieu, Emil Ratelband, Frans Bauer, Trijntje Oosterhuis, Jan Smit,
Dustin Hoffman, Cristiano Ronaldo, Jane Fonda, Clark Gable, Eddie
Murphy, George Clooney, Yolanthe Cabau van Kasbergen, Inge de Bruijn,
Jack Lemmon, Paul Newman, Jeff Bridges, Jessica Lange, Ron Vlaar,
Nancy 'Nance' Coolen, Xander de Buisonjé, Whoopi Goldberg, Edgar
Davids, Meryl Streep, Yvon Jaspers, Daniëlle Overgaag, Shirley Bassey,
Vincent Van Gogh, en Walt Disney.
Het karakteriseren van een persoon wordt bepaald door hun dierteken en
het geboortejaar. Het gevolg is, dat er vijf verschillende Os-typen zijn:
Bos Os
1925, 1985 Rusteloos, vastberaden, eenvoudig en altijd bereid
om de zwakke en hulpeloze te verdedigen
Aarde Os 1937, 1997 Kortzichtig, egoïstisch, bekrompen, onpersoonlijk,
maar praktisch
Aarde Os 1949, 2009 Eerlijk en voorzichtig, met een sterk gevoel van
verantwoordelijkheid
Goud Os 1961, 2021 Hardwerkend, actief en altijd druk, en populair
onder vrienden
Water Os 1913, 1973 Hardwerkend, ambitieus, vasthoudend, in staat
om moeilijkheden te verdragen, met een sterk
gevoel van gerechtigheid en een scherp
waarnemingsvermogen.
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Recent velletje van Canada met daarop alle dieren van de Chinese
kalender. In China is sinds 1912 de westerse (Gregoriaanse) kalender in
gebruik. De traditionele maankalender is daarentegen nog van groot
belang. Zo wordt bijvoorbeeld de datum van het belangrijkste festival,
Chinees Nieuwjaar - oftewel het Chinese Lentefeest, bepaald volgens de
maankalender. De Chinese kalender heeft per jaar 12 of 13 maanden. De
maanden hebben negenentwintig dagen (kleine maanden) of dertig dagen
(grote maanden). Zeven keer in de negentien jaar wordt een extra
dertiende (schrikkel)maand ingevoegd.
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Ontwerpers
uit diverse
landen
hebben
voor de
uitgaven
voor het
jaar van de
os met veel
fantasie
zeer
kleurrijke
ontwerpen
gemaakt.
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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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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 186
HET GOEDE DOEL: DE EIGEN PORTEMONNEE

Ik wil mijn serie over postzegelachtige plaatjes (cinderella’s) afsluiten met
een bijzondere Fransman: Gaston Aime Camille Fontanille (1883-1923).
Hij ontwierp meer dan 4000 (!) vignetten; heel veel daarvan hebben
betrekking op de Franse militaire oorlogvoering in de Eerste Wereldoorlog.
Hij maakte ze onder de naam Delandre.
Het moet een bijzondere vogel geweest zijn. Hij begon met het een
opdracht voor het drukken van vignetten van Italiaanse regimenten. Die
waren van andere ontwerpers, maar al snel begon hij die te vervalsen en
ontwierp hij nieuwe exemplaren, vaak niet of nauwelijks te onderscheiden
van de originele exemplaren.
In Frankrijk maakte hij honderden, kleurrijke plaatjes waarop een bepaald
regiment centraal stond. Ze waren patriottisch en vaak anti-Duits. Je kon je
erop abonneren, hij maakte ook albums waarin ze opgeborgen konden
19

worden en adverteerde daarvoor in kranten en tijdschriften. De heer
Fontanille was misschien wel de voorloper van de voetbalplaatjes waarmee
Albert Heyn en andere grootgrutters hun klanten tegenwoordig proberen te
verleiden.

In België en Frankrijk worden de oorlogsvignetten enthousiast verzameld,
net als de zegels die hij ontwierp voor het Franse Rode Kruis. Daarvoor
kreeg hij in 1916 een opdracht. De opbrengst was bestemd voor de
verzorging van gewonde Franse soldaten, maar Delandre ‘vergat’ de
overeengekomen afdracht van de opbrengst aan het Rode Kruis te
voldoen. Hij werd in 1917 gearresteerd en belandde in de gevangenis.
Vanaf dat moment spreken de bronnen elkaar tegen. Volgens de een zou
hij in 1923 in de gevangenis overleden zijn, volgens een andere bron
stortte hij zich na zijn vrijlating in andere frauduleuze activiteiten. Zo startte
hij in Marseille onder de naam van Baron Edmond Picarat een
liefdadigheidsactie voor lepralijders, waarbij het geld in zijn eigen zakken
verdween. Toen dat ontdekt werd en hij op het punt stond gearresteerd te
worden, pleegde hij –op 10 maart 1927- zelfmoord door vergif in te nemen.
Pas na zijn begrafenis werd zijn echte identiteit bekend.
20

< Verzamelalbum voor de
plaatjes.

Reclame voor de zegels van
de regimenten:
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Van de Franse
oorlogsvignetten bestaat een
catalogus:

John Dehé

Bronnen: Wikipedia
http://vignettesdelandre.free.fr/
http://apg.jargeau.free.fr/index.
php?page=Delandre
De meeste afbeeldingen bij dit
artikel zijn afkomstig van
bovengenoemde website
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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT
Inleiding
Het is dit jaar 76 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. In
Nederland vieren we elk jaar op 5 mei dat ons land van de Duitsers bevrijd
werd. Voor veel Nederlanders met een Indische achtergrond kwam het
einde van de oorlog echter
pas een aantal maanden
later, namelijk op 15
augustus. Helaas
betekende de capitulatie
van Japan voor velen niet
het einde van de angst en
spanning. Twee dagen
later riepen de
Indonesische nationalisten Soekarno en
Mohammad Hatta namelijk de
onafhankelijkheid uit.
Het bleef vooralsnog onduidelijk wat de
precieze consequenties van deze
onafhankelijkheidsverklaring waren. De
Nederlanders gingen ervan uit dat nadat de
Japanners waren verslagen, de situatie van
voor de oorlog zou terugkeren. Het probleem
was echter dat het koloniale bestuursapparaat
niet meer bestond. Er was sprake namelijk
sprake van een machtsvacuüm in Indonesië,
wat voor de Nederlanders gewoon nog
Nederlands-Indië was. Zij waren door de
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Japanners gevangengenomen en zaten in kampen zowel in Indonesië als
op andere plaatsen in Azië. Daarnaast waren er voormalige gezagsdragers
in Australië en Engeland, maar die konden om verschillende redenen niet
meteen naar Indonesië afreizen om het Nederlandse gezag te herstellen.
Er was nog dus geen Nederlands bestuur en er waren ook geen
Nederlandse militairen, die de orde konden bewaken. Na enig weken
kwamen er wel Brits (-Indische) troepen die in afwachting van de
Nederlanders moesten proberen om rust te brengen.
Aanvankelijk was er geen sprake van een antiNederlandse stemming onder de Indonesische
bevolking, integendeel eigenlijk. Sutan Sjahrir, een
van de gematigde Indonesische leiders, zou
opmerken dat de houding tegenover Nederlanders
op zijn minst neutraal was, maar meestal
vriendelijk. Daar kwam echter verandering in
naarmate de tijd verstreek en het Nederlandse
bestuur op zich liet wachten.
De nationalisten lieten de kans niet onbenut om op
alle fronten propaganda te voeren tegen de
Nederlanders. De radio en pers waren voor het
grootste deel in handen van de
nationalisten. Zij beschikten zo over de
middelen om hun boodschap te
verkondigen. Daarnaast waren er
fanatieke jongeren (de zogeheten
pemoeda’s) die door de straten trokken
met messen en bamboesperen. Zij
schroomden niet om tegenstanders te
intimideren en geweld te gebruiken.
Zo ontstond de wrange situatie dat
Nederlanders veiliger waren in de
kampen, waar ze eerste gevangen
werden gehouden, dan daar buiten. En
het kwam regelmatig voor dat ze
beschermd werden door de Japanners,
die eerder hun beulen waren geweest.
De bloedige onafhankelijkheidsstrijd,
waarbij Nederland twee maal met
gewapend ingreep tijdens wat toen
“politionele acties” werden genoemd, maar die gewoon koloniale oorlogen
waren, leidde uiteindelijk in december 1949 tot de soevereiniteitsoverdracht
van Nederland aan de Republiek Indonesië.
25

Daarmee kwam aan ruim 350 jaar koloniale overheersing een einde. Maar
tot op de dag van vandaag is zijn de gevolgen van die overheersing in
Nederland merkbaar. Al was het alleen maar vanwege de ruim 350.000
Nederlanders die hun wortels in de voormalige kolonie hebben.
Nederlanders die na de soevereiniteitsoverdracht Indonesië hebben
ontvlucht en hun nazaten.

“Daar wèrd wat groots verricht” was de
titel van een boek dat in 1941 verscheen.
Het beschreef hoe de Nederlanders in
Indië welvaart en vrede hadden gebracht.
De titel verwijst naar Jan Pieterszoon
Coen, die bij het bestuur van de
Verenigde Oostindische Compagnie
pleitte voor een versterkt netwerk van
steunpunten met de woorden: “Ende
dispereert
niet […]
daer can in
Indiën wat
groots
verricht
worden”.
De komende maanden kunt u een artikelenreeks verwachten waarin we een antwoord
proberen te geven op de vraag of Nederland
inderdaad vrede en welvaart bracht in “Ons
Indië”. Werd er echt iets groots verricht?
Jeffrey Groeneveld
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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
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Michel Deutschland 2020/2021
Ja daar is hij weer, de gewone Michel Duitsland. Zoals
altijd een vertrouwde catalogus voor de verzamelaar
die de twee dikke delen van de"Spezial" uitgave te veel
of te duur vinden. Dit is de 107de uitgave van deze
"simpelere" catalogus. Overigens is het 110 jaar
geleden dat de eerste Michel catalogus het levenslicht
zag, een aardig jubileum nietwaar? Echter geen
cadeautjes, of toch....? Zie onder aan de bespreking
Sinds de laatste editie van de MICHEL Deutschland is
verschenen, heeft de Duitse postadministratie
(Deutsche Post AG) 84 nieuwe postzegels uitgegeven
die, in deze nieuwste MICHEL-editie, worden vermeld
onder nummer 3468-3549, evenals twee blokken, Nr's 84 en 85. Het scala aan
thema's, bij deze nieuwe uitgaven, is breed en veelzijdig; maar speciale aandacht
gaat uit naar de volgende onderwerpen en thema's, natuur en milieubescherming,
in totaal 33 items, literatuur en pers met 9, religie en religieuze vieringen, evenals
politiek en overheid, vertegenwoordigd door 6 uitgaven ieder. De overige
postzegels zijn gewijd aan de thema's architectuur, astronomie, tradities, films,
schone kunsten, muziek, atletiek, verkeer, economie en, "last but not least" het
"postsysteem" en de filatelie.
Zo presenteren de Duitse postzegels zich in 2019 en 2020 weer als ambassadeurs
van onze tijd, dit illustreert wat voor ons belangrijk is, wat we willen leren en
behouden.
De uitgaven van het klassieke postzegeltijdperk weerspiegelen ook de tijdgeest
van hun tijdperk, zoals de talrijke grafisch indrukwekkende tekeningen van
imposante cijfers in de tijd dat de postzegel een nieuwtje was en het idee had
postgevat dat de waardeaanduiding moest domineren. Of de tekeningen van
wapenschilden die daardoor een identiteit verschaften in een tijdperk waarin de
soevereine heersers en vrije steden van Duitsland zich verenigden om de Duitse
Federatie te vormen.
Het doel van deze MICHEL Duitsland 2020/2021 is om de veelzijdigheid van
Duitse postzegels, uitgegeven tussen 1849 en 2020, tastbaar en zichtbaar te
maken zowel in beeld als in tekst en om verzamelaars te voorzien van een richtlijn
die ze kunnen gebruiken om een postzegel te koppelen aan zijn culturele,
historische en productietechnologische en economische omgeving. Daartoe werd
deze nieuwe uitgave volledig herzien en aangevuld. Hierdoor zal de lezer
waardevolle nieuwe ontdekkingen doen, zoals MICHEL nr. 9 Y van Duitse
"Schiffspost" van de "Deutsche Ozean-Reederei", die ook met een omgekeerd
watermerk blijkt te bestaan (dit stond ook al vermeld in de "Spezial"), of de
zeldzame Nr's 833 X en 834 X van de DDR (ook al eerder vermeld). Een kleurrijk
boeket van nieuwe postzegels en de nieuwste vondsten betreffende de automaat-

28

testszegels Nr. 10 van de Duitse post. Dit alles weergegeven en voorzien van twee
prijskolommen staat klaar om door de verzamelaar ontdekt te worden.
Talrijke prijsschommelingen zijn vooral te vinden in de verzamelgebieden van het
oude Duitsland, de
Noord-Duitse Bond, de bezettingszegels uit Wereldoorlog I en II, veldpost, lokale
uitgaven,
Sudetenland en de Franse bezettingszone. Het hoofdstuk over de
postzegelboekjes uitgegeven door het Duitse Reich, is geheel herzien op basis van
het nieuwe MICHEL-handboek en toont het grootste aantal
waardeschommelingen.
In deze MICHEL Duitsland 2020/2021 staan alle postzegels die tot en met juni
2020 zijn uitgegeven. Alle daarna uit te komen zegels zullen worden gepresenteerd
in het filatelistische tijdschrift MICHEL
Rundschau dat op maandbasis beschikbaar is.
Dit is simpel weergegeven wat de redactie van de "Schwaneberger Verlag GmBH"
in het voorwoord zijn lezers voorschotelt. Ik heb hier niets aan toe te voegen. Met
andere woorden. Ik heb eigenlijk niets kunnen vinden wat echt nieuw is. Maar om
deze bespreking met deze ene zin af te maken heb ik besloten om een vrije
vertaling van het voorwoord te geven zodat het nog iets lijkt.

Gratis bijgeleverd krijgt u de bekende "Wasserzeichen-Falttafel" en een nieuwe
"Michel-Zähnungsslüssel" met de vermelding "zweiteilig, transparent, stabil!" Alleen
jammer dat die twee delen aan elkaar ingeplakt zijn aan de binnenzijde van de
voorkaft. En dat hebben ze grondig gedaan door middel van een klodder gel wat
een lelijke vetvlek op die voorkaft geeft. Ook op de twee delen van de tandingmeter
bleven bij mijn exemplaar irritante minuscule deeltjes gel plakken. Een p(l)akkend
jubileum geschenk!
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1184. Illustraties:
Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-314-1 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 59,90 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)
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Alle reclamekreten waarmee veel supermarkten hun waren aanprijzen zijn ook te
gebruiken voor onze februari veiling. In januari niet geboden mis het dit keer niet !
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Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Cat .nr. Omschrijving
Munten
510A fl. 2,50 Koning Willem III 1845 heel mooi exemplaar
577 fl. 2,50 Koning Willem III 1851a heel mooi exemplaar
584 fl. 2,50 Koning Willem III 1858 heel mooi exemplaar
598 fl. 2,50 Koning Willem III 1872 heel mooi exemplaar
600 fl. 2,50 Koning Willem III 1874 heel mooi exemplaar
820 fl. 1,00 Koningin Wilhelmina 1922
824 fl. 1,00 Koningin Wilhelmina 1929
826 fl. 1,00 Koningin Wilhelmina 1931
829 fl. 1,00 Koningin Wilhelmina 1940
BU Muntset 2014
Koperen centen ruim 1,6 kilo (± 800 stuks)
2 1/2 ECU 1993 Maastricht in cassette met cert.
Muntmeesterpenning 2001 zilver in cassette
10 gulden proof 1999
50 gulden proof 1991
10 gulden proof Hugo de Groot
Postzegels, kleine kavels
134-35 139-140 Toorop *, Reddingswezen **
177-198 Veth, ongebruikt
208-211 Kinderzegels 1927
212-219 Olympische Spelen, ongebruikt
212-219 Olympische Spelen
229-231 Nederland
232-235 Kinderzegels 1939
238/239 Nederland
248/251 Nederland
257-260 Nederland
261-264 Kind met ster
274/277 Nederland
283-286 Zomerzegels (Dorcas)
305-309 Zomerzegels (Dorcas)
346-349 Konijnenburg hoge waarden, ongebruikt/postfris
348 Nederland
369-373 Hoge waarden Tralie postfris
534-537 En Face, hoge waarden, ongebruikt
588-595 PTT/ Itep, postfris
R74-77 Roltanding Kinderzegels
R82-85 Roltanding Kinderzegels
R86-89 Roltanding Kinderzegels
R90-93 Roltanding Kinderzegels
R94-97 Roltanding Kinderzegels
R98-101 Roltanding Kinderzegels
PB 8 betere postzegelboekjes
PB 9b en 9e
Zonnebl.35 Indonesie (Dorcas)
E14 FDC Rode Kruis, beschreven
E153a Kindblok op fdc 153, onbeschreven
Partij Nederland nominaal, ook 1 en 2, 180 euro
Frankrijk idem bloemen 2020
Frankrijk idem vlinders 2020
Frankrijk series Yvert nr. 1558/69, 1570/81, 1657/68
Frankrijk series Yvert nr. 1683/94, 1657/68, 1398/09,
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Cat.w.

Inzet
45,00
25,00
20,00
15,00
15,00
3,50
3,50
3,50
3,50
19,50
8,00
7,50
7,50
6,00
12,00
6,00

*/**
*
**
*
o
o
**
o
o
o
o
o
**
**
*/**
o
**
*
**
*
o
o
o
o
o
**
**
*

**

70,00
341,00

6,00
25,00

35,00
70,00
60,00
30,00

7,00
6,00
5,00
3,00

70,00
47,50
32,50
45,00
27,50
20,00

14,00
4,50
3,00
4,00
2,00
2,00

81,00
40,00
544,00
45,00
163,00
1.150,00
98,00

12,00
6,00
30,00
4,50
20,00
35,00
8,00

60,00
30,00
35,00
50,00
45,00
40,00

12,00
5,00
5,00
7,50
7,00
6,00
8,00
20,00

240,00
150,00
90,00
35,00

15,00
7,00
3,00
100,00
2,50
2,50
7,00
7,00

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

3b
12b
555-557
prestige b.
prestige b.
prestige b.
blok 14

Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
2x
Story of Royal Mint
Story of the Times
Portugal blok Dynastie Avis
brf Briefomslag Zurich 1843
brf Briefomslag Basel 1833
Frankrijk, blok 5, postzegeltentoonstelling Arphila 75
Frankrijk, blok 7, oude films
Frankrijk, blok 9, declaratie Franse Revolutie
Frankrijk, vel grote zeilschepen, driemasters
Frankrijk, blok 62, Europese hoofdsteden, Nikosia
Frankrijk boekje 42, Franse misdaad romans

Frankrijk, boekje gezegden
Mi4259/64 Frankrijk, serie Kuifje
Duitsland volle tweezijdige kaart incl. series
Nederland, diverse roltanding
67-76 Denemarken nr 70 gebruikt
165/168 Roemenie
11 B.N.F. Casteloriso
45 Strait Settlements zonder gom
1 St. Vincent
2.538
3.285
1.889
2.993
pzb
pzb
Mapje

V2065
Map

Oostenrijk geborduurde zegel Edelweiss
Oostenrijk geborduurde postzegel jurkje
Zwitserland houten postzegel
Italie katoenen postzegel
Singapore 2009 geborduurde orchideeen op het blokje
Oostenrijk Suze Katzen mooi boekje poezen nom. € 6,40
Prestige boekje Guernsey
China en Taiwan
A4 kavels
Map Stempels uit de Streek (Globe Maas en Waal) ook oude
/2076 Provincievlaggen12x met Davo-bladen PV1/12
Insteekkaart met plaatfouten
Stads en Regiopost
Stockkaart Belgie 41 stuks (Dorcas)
Diverse enveloppen o.a. Kinderbedankkaarten etc.
Grote kaart Frankrijk Preoblieteres complete series
Frankrijk 698/706 Marianne
Frankrijk 373/414, veel *
Frankrijk 1951-1967 Rode Kruis incl. blok 1963,
Frankrijk grootformaat 1961-1977, 75 stuks
Frankrijk, 1939-1941, 84 stuks, grotendeels **
Frankrijk series 1936-1937, 51 x
o/*
Frankrijk 1944 compleet (60X),
Frankrijk 1945-1949, plm 180x,
Saarland en Saargebied, niet geteld, ca. 350 a 400 x o/*

o
o
o
**
**
**
**

**
**
**
**
**
**
o
o
o
o
*/o
o
*
*
o
**
**
**
**
**

brieven
**
o/**

**
*
*
o/*
o/*
**
/**
*/**
*/**
/**

Frankrijk boekje 4 en 11
**
Japan, boekje en drie velletjes
**
Albums en stockboeken Nederland en Buitenland
Vier sb Nederland 1984-2002, veel paartjes ** en blokken, iets nom. o/**
Vijf sb Nederland 1872-1983, met o.a. paartjes **
o/**
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550,00
300,00
80,00
25,00
35,00
100,00

140,00
250,00
35,00
185,00
70,00
22,00
8,50
14,50
10,00
7,50

145,00

hoog
29,00
70,00
75,00
215,00
150,00
55,00
215,00
hoog

35,00
20,00
4,00
5,00
2,50
3,50
10,00
5,00
5,00
1,50
2,00
2,50
2,00
2,00
1,50
2,50
1,50
3,00
2,00
10,00
3,00
16,00
4,00
4,00
3,00
5,00
3,00
2,00
3,00
5,00
2,00
5,00
4,00
45,00
17,00
5,00
bod
bod
18,00
3,00
5,00
5,00
4,00
12,00
8,00
5,00
12,00
9,00
5,00
5,00
12,00
10,00

104
Nederland in luxe Davo (III) 1981-1995, **, o
10,00
105
Nederland in dik stockboek vanaf 1852 t/m euro-periode, 10 euro nom.
18,00
106
Suriname, Curacao, Ned. Antillen en Vietnam in dik stockboek
15,00
107
Album met 145 postzegelboekjes, veel betere nrs. telblokken, etc
65,00
108
Collectie NL gebruikt, met o.a. ANVV, Itep en leuk port
20,00
109
Collectie NL ongebruikt vanaf 1876, met enkele betere series/zegels
10,00
110 Nederland 1852-1989 , o (*), Legioenbl., Amphilex bl. en betere series
4.000,00 100,00
111
Suriname en Antillen in Davo christal
5,00
112
Nederland in Davo christal, meest eenvoudig materiaal
bod
113
Stockboek Nederland (bruin)
bod
114
Stockboek Nederland (rood) deels in aantallen, iets buitenland
bod
115
Stockboek Kroatië, Bosnië, Wit-Rusland
2,00
116
2 Stockboeken USA en verre landen, o.a. Zuid-Amerika
bod
117
Vier stockboeken met restanten (1 leeg)
2,00
118
GB 'Koppen', Machins, Wildings, one penny red in aantallen en typen
10,00
119
Israel in goed gevuld stockboek
8,00
121
Dubai, Irak, Qatar, Syrië in sb; Andorra, Frans en Spaans in 2 sb.
3,00
122
Vijf stockboeken Europese landen
6,00
123
Drie stockboeken Noord-, Zuid-, en Midden-Amerika
3,00
124
Vijf stockboeken Azië (o.a. China) en Australië, Afrika
6,00
125
Vogels in goed gevuld stockboek
4,00
126
Vissen in A5-stockboek, mooi
3,00
127
Allerlei dieren in Patento-stockboek, ook postfris
4,00
128
Bloemen in dik Leuchtturm stockboek, ook andere thema's
5,00
129
Mooi, dik stockboek wereld
5,00
130
Mooi stockboek diverse landen, o.a. aardig China
5,00
131
Ruimtevaart, ook betere landen en series postfris in 2 stockb.
8,00
132
Leuchtturm sb, 8 bladen, met Nederland *. **
3,00
133
Joegoslavië, gebruikt en ongebruikt
4,00
134
Luxe stockboek, diverse thema's
6,00
135
Zwitserland, met mooi klassiek materiaal en geborduurd zegel
10,00
136
Denemarken vanaf 1873, meer recent ook ** (Kunstzegels)
8,00
137
Canada vanaf 1870
3,00
138
Polen, veel series, thema's in stockboek
5,00
139
Finland, Zweden, in mooi stockboek
6,00
140
Australië met klassiek t/m 2011
6,00
141
Frankrijk vanaf 1990 in stockboek, ook euro-zegels
6,00
142
Duitsland, Bayern, Baden, Zones, Silezië, etc
4,00
143
Bulgarije vanaf klassiek
5,00
144
Stockboek verre landen, veel postfris en thema's
4,00
145
Stockboek verre landen, o.a Nicaragua, Belize, veel postfris en thema's
4,00
146
Diverse landen in ringband
bod
147
Fujeira, Cambodja, Iran
3,00
148
Veel Zuid Amerikaanse landen in Importa stockboek
3,00
149
San Marino, veel sport, natuur en andere thema's
3,00
150
Stockboek buitenland, Suriname in veldelen (rood)
bod
151
Stockboek buitenland, Nederland, Overzee, met leuk spul
bod
152
Davo christal album Man en Jersey, zonder postzegels
5,00
153
Davo album Zuid Afrika, zonder postzegels
5,00
154
Davo album Frankrijk met veel postzegels
o/**
20,00
155
Japan, stockboek met 79 Echo briefkaarten, heel bijzonder
20,00
190
2 stockboeken vol met briefkaarten BDR en Berlijn
8,00
191
2x Nieuw Stockboek Leuchtturm 16/32 groen/rood
7,50
192
2x Nieuw Stockboek Leuchtturm 16/32 zwart/blauw
7,50
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193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

Stockboek
Stockboek
Stockb-je
Stockboek
Stockboek
Stockb-tje
Stockboek
Stockboek
Album
Album
Album
Album
Album
Album
Album
Album
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Album

Stockboek
Stockboek
Album
Stockboek
Stockboek
Album
Album
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Album
Stockboek

Div. landen Luxemb., Denem., Oostenrijk, Zwitserland, enz.
10,00
Scandinavie
3,00
Europese landen o.a. postfris
10,00
Nederland, vol postfris/ongebruikt
*/**
10,00
Rusland blokken
o/**
10,00
Andorra
hoog 25,00
Diversen enz. veel motief
3,00
Noorwegen
5,00
FDC's Faroer ruim 100 stuks
20,00
Collectie Denemarken en Groenland postfris en ongebruikt
30,00
Collectie Noorwegen postfris en ongebruikt
20,00
Collectie Noorwegen en Finland
45,00
Collectie IJsland
35,00
Collectie Zweden
40,00
Collectie Noorwegen
30,00
Collectie Noorwegen
5,00
Leeg album voor vellen
5,00
Canada
15,00
Scandinavie
10,00
Denemarken
5,00
Engeland USA enz.
10,00
Oud Yvert album met Frankrijk
25,00
Ned.in album zelf gemaakt goed kijken.ook stadspost leuk!
40,00
Diversen in ringband
10,00
Diversen in ringband
5,00
Diversen in ringband
3,00
Diversen
5,00
Nieuw Zeeland collectie leuk veel postfris
?? 75,00
Nederland en overzee
10,00
3x waaronder wat Franse Kolonieen
10,00
Molukken
2,50
Davo album Frankrijk
20,00
Davo album Canada
20,00
Divers met o.a. China
7,50
Diverse landen ook ouder.
20,00
Nederland, Denemarken gebruikt en postfris
o/**
7,50
Zweden waaronder pzb
o/**
10,00
Europa met beter materiaal oa Duitsland en Oostenrijk lp
o/*
75,00
2x sb Rwanda
10,00
Dozen en diversen
Doosje diversen met kaartjes stockboekje enz. heel leuk
5,00
Twee dozen fdc's Nederland in aantallen
bod
Nederland map met complete vellen, leuk voor de plaatfouten
bod
Prestigeboekjes nr. 1 t/m 37, ontbreekt 3, extra 2x Tour de France
820,00 100,00
Stanley Gibbons 2004 (kleur) in 4 dikke delen A t/m Z, potloodaant.
20,00
Mooie kist met Hawids en andere benodigdheden
8,00
History of transportation, op kaarten in luxe doos
3,00
Hawid-strokensnijder
bod
Doos met zegels, literatuur, covers, stockboeken, etc.
8,00
Kistje met 53 postzegelboekjes NL, meest gestempeld, iets ** (8 euro)
6,00
5,00
Verhuisdoos vol albums en stockboeken (792)
7,00
Doos buitenland onafgeweekt (782)
10,00
Doos brieven en wat blokken Thema Cept oa bv Pax Luxemburg (806)
Nederland Overzee, mooie uitzoekdoos (809)
5,00
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246
247
248
249

Doosje met Kinderbedankkaarten, 40+ , enkele doubletten (813)
Bijzonder kistje met ptt-mapjes, hawids, etc (815)
Doos Groot Brittannië, o.a. Machins en album fdc's
o
Doos met 3 Davo albums modern gestempeld Nederland

8,00
10,00
10,00
25,00

SCHRIFTELIJKE VEILING FEBRUARI 2021
U kunt een afspraak maken met John Dehé om
de kavels te bekijken: johndehe@gmail.com,
06-83120946, 0299-420563
De laatste dag dat dat kan is vrijdag 26
februari. Wacht niet tot het laatste moment.
U kunt een schriftelijk bod uitbrengen.
Op 27 februari is bekend wat u ‘gewonnen’ heeft en maken we
afspraken over het ophalen / verzenden van de kavels.
Veilingvoorwaarde: voor alle gekochte kavels geldt 5% opgeld voor
onze leden en donateurs en 10% opgeld voor niet-leden.
Biedbriefjes kunt U inleveren bij de veilingmeester of insturen met
behulp van het formulier op de website.
Veilingmeester: Bert Huisenga, Zwaansvliet 13,
1462 NE Middenbeemster tel 0299 683587; pzh.bert@quicknet.nl
Biedingen per E-mail tot vrijdag 26 februari 22:00 uur.

Biedlijst staat op pagina 37.
Bij gelijke biedingen telt het eerste bod.
VEILING EN HET BETALEN
Ook deze maand vindt de veiling weer schriftelijk plaats. Na
ontvangst/aankoop van de kavels dient de betaling – onder
vermelding van uw kopersnummer – te worden overgemaakt op
bankrekening
NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. de PPRC.
Omdat wij streven om binnen 14 dagen na sluiting van de veiling de
inzenders uit te betalen is een prompte betaling zeer gewenst.
Hans de Block
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Ook in 2021 wil De Verzamelaar afd. Zaanstreek Wateren Kennemerland weer gezellige en drukbezochte
verzamelbeurzen organiseren

met ansichtkaarten, postzegels, munten etc.
Maar vanwege alle Corona maatregelen
bel eerst voor meer Info
075-6354316 of 0639439777
Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.
Info 075-6354316 of 0639439777
36

BIEDLIJST VEILING PPRC - FEBRUARI 2021

KAVEL

BOD

KAVEL

BOD

Maximaal te besteden bedrag € ............................................
Uw naam..............................................................................................
Adres....................................................................................................
Postcode en plaats...............................................................................
Telefoon.......................................email...............................................
Handtekening
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VAN DE PENNINGMEESTER automatische incasso contributie
Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid om uw
contributie c.q. donatie automatisch te
laten incasseren. Te weinig leden (ca. 25
%) maken nog gebruik van deze “gratis”
service.
Het is toch echt een win-win situatie:
u kunt het niet meer vergeten en uw
penningmeester (toch echt een vrijwilliger) hoeft geen tijd meer te
besteden om leden aan te spreken, die nog achterstallige
contributie/donatie verschuldigd zijn ! Maak het uzelf en de
penningmeester makkelijk en vraag dat formulier voor automatische
incasso vandaag nog aan bij
Hans de Block
THUIS POSTZEGELEN...
Doe ook eens mee met onze rondzendingen. U krijgt regelmatig een
nieuwe zending met 15 boekjes waarin u die betreffende postzegels
kunt vinden die voor u interessant zijn om in uw collectie op te
nemen.
Voor alle andere vragen over ons rondzendverkeer bel of mail mij
telefoon 0299-423315 of e-mail pprc1942@gmail.com Bert Joosten
of... neem 5 stuiverboeken per persoon mee naar huis, zodat u op
uw gemak postzegels kan uitzoeken en kopen. Nieuwe deelnemers
zijn nog steeds welkom.
of ... maak zelf eens een stuiverboek. Bel 0299-426287 of mail mij
hansvaagspprc@gmail.com voor meer informatie of voor het maken
van een afspraak om de stuiverboeken bij mij thuis op te halen.
Wat is het lang geleden dat we elkaar hebben gezien en ontmoet in
het Zuiderhof! Wij missen jullie en hopen enorm dat het jullie goed
gaat! Het is een bizarre, surrealistische tijd. Een ieder zal deze
periode op zijn/haar eigen manier beleven. Acceptatie, verzet,
berusting, opstandigheid, wanhoop, het zijn ongetwijfeld emoties die
allemaal voorbij zijn gekomen. Wij willen jullie laten weten dat we
jullie niet vergeten en hopen op een snel weerzien! Blijf gezond, blijf
in beweging, blijf hoop houden op betere tijden, het komt goed!
Hans Vaags
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