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SEIZOEN TEN EINDE 
 
In de maand mei eindigt meestal het postzegelseizoen en die traditie 
willen we in ere houden. 
Dus nog één clubblad en zelfs nog een heel aardige veiling en dan 
gaan we even op pauze. 
Met de schriftelijke veilingen hebben we de afgelopen maanden vele 
honderden kavels van eigenaar laten verwisselen en zelfs zonder te 
kijken werd er vaak enthousiast geboden. Inzenders waren blij en de 
penningmeester kon de kas op peil houden. Want er gaat veel uit 
(Clubblad + verzendkosten), maar er moet ook wat binnen komen. 
Ondanks de coronacrisis staat de vereniging er financieel nog steeds 
goed voor. 
 

Kunnen we in september de zaal weer in, geprikt en wel? Ik hoop 
het, maar ik houd mijn twijfels. De Zaanse Posthoorn heeft al te 
horen gekregen dat ze ook in september niet welkom zijn in 
Zaandam en bij een plek die vooral bedoeld is als verpleeghuis valt 
dat goed te begrijpen. De zorg heeft het al zwaar genoeg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar Zuiderhof? Kijk, als daar stembureaus ingericht mogen worden 
voor de verkiezingen, is er misschien ook wat ruimte voor de 
verzamelaars van postzegels. We zullen ook onderzoeken of er 
alternatieve locaties zijn die ons willen ontvangen.  Bijvoorbeeld om 
op één dag alle veilingkavels te bekijken. 
 

Het is een raar en vervelend jaar, maar het verzamelen van 
postzegels kan toch wat licht in deze moeilijke tijden bieden.  
Komt u straks nog even kavels kijken?                               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: ajoosten810@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 september nummer uiterlijk vrijdag 27 augustus per e-mail naar: 
hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

   OP HET OMSLAG
 

De machtigste en rijkste stadstaten lagen in Italië. De stad Bologna was een van 
de vele Italiaanse stadstaten. Een stadstaat is een staat bestaande uit een enkele 
stad en het achterland daarvan. Van de 10

e
 tot de 13

e
 eeuw waren dit de eerste 

politieke eenheden. Gewoonlijk begon het met een dorpje of nederzetting dat op 
een gunstige plaats lag wat betreft handel en transport. Dit was bijna altijd aan een 
kruispunt van handelswegen en rivieren of aan zee. Door de goede geografische 
positie groeide de stad en werd ze ook steeds rijker. Uit twee dikke boeken van Wil 
Dedters mocht ik weer een aantal Historische notities samenstellen, te beginnen 

met de Maritieme Republieken en de Stadstaten in Italië. Vanaf pagina 23.         HV 
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 BELGIË – NEDERLAND (7)

Briefkaart met betaald antwoord uitgegeven in Januari 1908, 
zondagsstrookje ongeldig gemaakt en zonder antwoorddeel. 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’, zonder zondagsstrookje. 
 

Verstuurd van St.-Josse-Ten-Node (Rue du Méridien), een 
kantoornaam van 33 tekens,  op 2 September 1909 tussen 23 en 
24u. Slechts14u later reeds in Diepenveen besteld !   Kurt Lambrecht 

 

 

 HOE NU VERDER ?
 

Het is afwachten hoe de coronacrisis zich de komende maanden zal gaan 
ontwikkelen. Niemand die daar iets zinnigs over kan zeggen, de  ‘duizen-
den experts‘ spreken elkaar vaak tegen. De regering had de kracht van een 
natte vaatdoek met alle maatregelen. En de PPRC... die is gewoon door-
gegaan met de stuiverboeken-huisservice, de stadsroulatie, het clubblad en 
de maandelijkse veilingen, om toch nog zo goed mogelijk contact met de 
leden te onderhouden. Wat zal ik, en velen met mij, blij zijn als we in sep-
tember weer teruggaan naar de jaren voor BC (Before Corona).       Hans V 
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 DE DUURSTE POSTZEGELS OOIT VERKOCHT
 
Hoewel postzegels verzamelen vooral een hobby is waar je eerder geld 
aan besteedt dan er iets mee verdient, zijn er uitzonderingen. Uw collecties 
nakijken of er een van de volgende postzegels inzit is niet nodig. Ik weet 
voor bijna 100% zeker dat u zo’n waardevol stukje papier niet bezit. Mocht 
u er toevallig toch een tegenkomen, laat het mij dan wel even weten... 
  

 10. Penny Black – € 3.500
De Penny Black was de allereerste postzegel met een 
klevende achterkant, naar het idee van Rowland Hill. Hij 
wordt gezien als de vader van de postzegels. De 
postzegel werd uitgegeven in Engeland in 1840. Toch 
werd de zegel een jaar later al weer ingetrokken omdat 
het poststempel moeilijk waar te nemen was op de zwarte achtergrond. De 
postzegel werd vervangen door de Penny Red. Deze postzegel met  
Queen Victoria zou vandaag de dag nog zo’n 3.500 euro waard zijn. 
 

 9. Basel Dove – € 16.000
De Basel Dove is een postzegel die werd uitgegeven in 
Basel, Zwitserland in het jaar 1845. Het was de 
allereerste driekleurige postzegel ter wereld. Op de 
postzegel staat een witte duif afgebeeld met een brief in 
zijn bek. Er werden in totaal zo’n 42.000 exemplaren van 
uitgegeven en wie er nu nog eentje van in zijn bezit zou hebben, kan er 
maar beter voorzichtig mee omgaan. Vandaag de dag is de Basel Dove 
immers zo’n 16.000 euro waard. 
 

 8. Tyrian Plum – € 125.000
De Tyrian Plum waarop het profiel Edward VII staat 
afgebeeld is een van de meest zeldzame postzegels in 
Groot-Brittannië. Wie deze zegel uit 1910 in bezit heeft, 
heeft veel geluk want de meeste zijn vernietigd na het 
onverwachte overlijden van de koning. Er werden wel 24 miljoen van de 
zegels gedrukt, maar er werd gewacht met distribueren tot de oude 
postzegels op waren. Toen Edward VII echter kwam te overlijden werd 
besloten het grootste deel van de zegels te vernietigen. 
 

 7. Canada 12-pence Black – € 130.000
Deze postzegel staat ook wel bekende als de zwarte heerser van Canada. 
Het werd uitgegeven in 1851 en is vandaag de dag een van de meest 
zeldzame postzegels. Op de zegel staat de afbeelding van Queen Victoria  
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gedrukt, gebaseerd op het portret van Alfred Edward 
Chalon. Ook al werden er maar liefst 50.000 postzegels 
gedrukt, slechts een klein aantal werden verkocht. Zes jaar 
later werden de onverkochte postzegels vernietigd. Naar 
verluidt zouden er nog slechts een honderdtal van deze 
postzegels bestaan. Op een veiling is er ooit €130.000 euro 
voor betaald, maar er zijn zelfs schattingen dat de postzegel 

zo’n €400.000 kan opleveren! 
 

 6a. De 1897 Red Revenue Small One Dollar 
Een van de meest zeldzame Chinese postzegels is in 
2013 tijdens een veiling onder de hamer gegaan voor 
6,9 miljoen Hongkong dollar (687.000 euro). Dat hebben 
de veilingmeesters gemeld. De postzegel '1897 Red 
Revenue Small One Dollar' uit de Qing-dynastie, 
waarvan slechts 32 kopieën geregistreerd zijn, is "de 
meest zeldzame postzegel in China", liet het veilinghuis 
Interasia Auctions weten in een communiqué. 

De postzegel is zo zeldzaam omdat de tekst op de zegel te klein is gedrukt. 
Een tweede versie moest daarom gedrukt worden.  
De verkoop vond plaats tijdens een veiling van postzegels uit China, 
Hongkong en Azië. De verkoop duurde drie dagen bracht in totaal 71,9 
miljoen Hong Kong dollar (7,2 miljoen euro) op. 
"De filatelie bekleedt een bijzondere plaats in de Chinese cultuur, waarin 
zeldzame postzegels beschouwd worden als belangrijke iconen en 
schatten, net zoals kunstwerken", aldus de directeur van het veilinghuis. 
 

 6b. Het hele land kleurt rood – € 400.000
Een goede tweede Chinese postzegel is deze.  
Uitgegeven in 1968, gedurende de Chinese revolutie. 
De zegel is vooral bekend geworden door de fout die er 
op stond. Op de afbeelding zien we een kaart die de 
uitbreiding van het Chinese communisme weergeeft met 
een afbeelding van een arbeider, een boer en een 
soldaat. De gehele kaart van China was rood 
aangeduid, behalve Taiwan, dat nochtans onder 
Chinees bewind was, was wit afgedrukt. De fout werd in 
de namiddag van de eerste uitgavedag gespot en de 
zegels werden meteen ingetrokken. Toch zijn een aantal exemplaren bij 
verzamelaars blijven plakken die nu kunnen zeggen dat ze een van de 
meest zeldzame postzegels ter wereld in bezit hebben. Ooit is er op een 
veiling meer dan 400.000 euro voor deze postzegel betaald. 



8 
 

 5. Hawaiian Missionaries – € 500.000 
Deze postzegel, uitgegeven door Hawaï in 1851, behoort 
tot de zeldzaamste ooit. De zegels kenden drie 
verschillende waardes en stonden bekend als ‘de 
missionarissen’ omdat de zegel vaak terug te vinden was 
op de post tussen missionarissen. Alle zegels werden 
gedrukt op blauw papier van lage kwaliteit. De postzegels 
met een waarde van 2 cent zijn de zeldzaamste 
aangezien er nog slechts vijftien van bewaard zijn gebleven. 
 

 4. Curtiss Jenny kopstaand – € 835.00
De zegel staat ook bekend als Inverted Jenny en het is 
een drukfout die ervoor heeft gezorgd dat het tot een 
van de duurste postzegels ooit behoort. De postzegel 
werd voor het eerst uitgegeven op 10 mei 1918 en heeft 
een afbeelding van een Curtiss JN-4 vliegtuig dat 
ondersteboven hangt. Naar verluidt zouden er nog slechts een honderdtal 
van deze zegels bestaan. De rest werd vernietigd. Een dergelijk exemplaar 
werd in 2007 nog via een veiling verkocht voor een bedrag van maar liefst 
977.500 dollar. 
 

 3. Tre skilling banco geel € 2 miljoen
Op de lijst van duurste postzegels ooit, staat een 
Zweeds exemplaar. Tre skilling banco geel werd 
uitgegeven in 1855 en had ooit het wereldrecord van 
de hoogste prijs geboden voor een postzegel tijdens 
een veiling. In 1996 werd het zegel verkocht voor 
maar liefst 2,3 miljoen dollar. In 2010 werd dezelfde 
zegel opnieuw verkocht voor een onbekende prijs. Er bestaat slechts één 
exemplaar van deze postzegel die zo duur is geworden door een drukfout. 
De postzegels werden gedrukt met een blauw groene achtergrond maar 
zo’n acht exemplaren kwamen met een gele achtergrond uit de pers. Het 
enige exemplaar werd ontdekt in 1886 door een schooljongetje genaamd 
Georg Wilhelm toen hij op de zolder van zijn grootouders aan het snuffelen 
was. 
 
2. Mauritius ‘Post Office’ 

 € 3.5 miljoen
Deze postzegels werden 
uitgegeven in 1847 toen Mauritius 
nog een Britse kolonie was. Er 
bestonden zegels van twee  
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waarden. De ene had een oranje-roodachtige kleur, de andere had een 
donkerblauwe achtergrond. Op de postzegels stond een afbeelding van 
Queen Victoria, met de woorden ‘Post office’ erbij gedrukt. Bij een volgende 
serie zou dit veranderen naar ‘Post Paid’. Sommigen beweren dat de 
eerste versie een foute druk was, maar dat bleek niet zo. Tot op vandaag 
bestaan er nog slechts 24 exemplaren van. Deze worden geschat op een 
waarde van 4 miljoen dollar. 
 

 1. British Guiana 1c Magenta – € 8 miljoen
De British Guiana 1 cent magenta behoort tot de 
zeldzaamste postzegels; er is slechts één 
exemplaar bekend. De postzegel werd in 1856 in 
Brits Guiana (thans: Guyana) uitgegeven in een 
kleine oplage. De postzegel is gedrukt in zwarte 
inkt op magenta-gekleurd papier. Dit unieke 
exemplaar werd in 1873 gevonden door een  
12-jarige Schotse scholier tussen de brieven van zijn oom. Hij kon de 
postzegel niet in de catalogus terugvinden en verkocht 'm voor 6 shilling. In 
1880 duikt de postzegel op in de collectie van Philipp von Ferrary, gekocht 
voor $750. Bij de veiling van diens verzameling was dit het absolute 
topstuk. De zegel werd op 5 april 1922 voor 300.000 franc ($36.000) 
gekocht door Arthur Hind. Hij overbood koning George V die alleen deze 
zegel nog nodig had om zijn verzameling Engelse koloniën compleet te 
maken. 
Tijdens een veiling in 2014 bracht deze postzegel maar liefst 9,5 miljoen 
dollar op. Hierdoor is het de duurste en meest zeldzame postzegel ter 
wereld. Er bestaat slechts één exemplaar van. De zegel heeft de vorm van 
een achthoek en werd in 1856 al in beperkte oplage gedrukt.  
 
De details van de postzegel zijn 
wellicht beter te zien in deze 
afbeelding van de 4 cent postzegel 
van dezelfde uitgave. Op de 
afbeelding staat een zeilschip met 
de leuze ‘Damus Petimus Que 
Vicissim’ (We geven en 
verwachten iets terug).Van deze 4 
cent postzegels zijn veel meer 
exemplaren bekend, maar ook dit 
is een behoorlijk kostbaar papiertje, 
met een prijs van tussen de 10.000 
en 13.000 euro. 
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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 wereld-
voorraad 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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 DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT 
4. De stad Batavia  
Op de plek van het vernietigde Jacatra liet Jan Pieterszoon Coen 
een nieuwe stad bouwen met een fort en een kasteel om zich in de 
toekomst beter te kunnen verdedigen tegen zijn tegenstanders. Het 
fort kreeg de naam Batavia. Coen had liever gezien dat het Nieuw 
Hoorn, naar zijn geboorteplaats, was geworden. De Heren XVII 
hadden daar echter een stokje voor gestoken.  

De plaatselijke vorsten stonden zeker niet allemaal onwelwillend 
tegenover de VOC en waren zelfs bereid om samen te werken. Zo 
ook sultan Agoeng, die 
dacht dat hij de 
Nederlanders kon 
gebruiken om zijn eigen 
macht uit te breiden. Hij 
had zijn oog laten vallen 
op het fort en zette de 
Nederlanders onder druk 
door te stellen dat ze zijn 
absolute gezag zouden 
erkennen of Java 
moesten verlaten.  
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Coen was niet onder de indruk 
en voorkwam met geweld dat de 
sultan de stad in handen kreeg, 
wat een enorm gezichtsverlies 
voor de sultan betekende. Toch 
deed dat zijn reputatie geen 
kwaad. Elders op Java had hij 
nog genoeg macht en hij wist 
zijn positie toch te verstevigen. In Surakarta bouwde hij een enorm 
paleis en tot op de dag van vandaag wordt hij beschouwd als een 
van de Indonesische helden die streden tegen de Nederlanders en 
Javaanse tradities wist te bewaren. 

 
 
 
 
 
 

Batavia zou uitgroeien tot een 
Nederlandse stad in de Indische Archipel, compleet met grachten en 
stadswallen. In 1707 werd begonnen met de bouw van een nieuw 
stadhuis, dat overeenkomsten vertoonde met het stadhuis op de 
Dam in Amsterdam. Tegenwoordig is het een museum waar een 
collectie meubels uit de koloniale tijd te zien is. Het koloniale erfgoed 
is lange tijd verwaarloosd geweest in Indonesië. In de jaren ’70 van 
de vorige eeuw werd door de gouverneur van Jakarta een begin 
gemaakt met de restauratie van vele oude gebouwen. 
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Helaas raakte dat project in het 
slop, maar de laatste tijd lijkt er 
een hernieuwde belangstelling te 
komen voor dit culturele erfgoed 
dat toch ook deel uit maakt van 
de geschiedenis van Indonesië.  
 

Jeffrey Groeneveld 

 

__________________________________________________________________ 
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Info leesteken.nl 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

WWW.LEESTEKEN.NL 
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 Hungary, 1919, Stamps & Forgeries
Includes Croatia and Fiume 1918, Czech 1919, 
Debrecen II and Kingdom Wheatsheaf 1920 
 
Na zijn boeken die de vervalste opdrukken van 
Oekraïne, Armenië en de Balkan rond de 1e 
Wereldoorlog behandelden heeft Philip Clark 
Souers zich geworpen op de vervalsingen van de 
opdrukken op Hongaarse zegels tijdens de roerige 
tijden na afloop van de "Grote oorlog" eind 1918 tot 
in 1920. 
  Na het verliezen van die oorlog viel de Dubbelmonarchie (Oostenrijk-
Hongarije) in stukken uiteen. De eerste Hongaarse republiek ontstond in 
november 1918 en werd in maart 1919 alweer opgedoekt door de inval van 
door Moskou gestuurde communistische troepen. Hierna vielen de 
Roemenen de communisten aan en verdreven hen. Hierop reageerden 
weer de Westerse mogendheden en dwongen de Roemenen op hun beurt 
zich terug te trekken waarna admiraal Miklós Horthy nog vele jaren de 
lakens uitdeelde. De eerste republiek overdrukte de oude Hongaarse 
zegels en gaven al snel aangepaste postzegels uit. De Communisten 
gaven niet alleen een iconische serie uit maar ook zij overdrukten diverse 
Hongaarse zegels. Verschillende gebieden die in het oude Hongarije lagen 
zijn, meestal een korte periode, bezet geweest zoals Arad (Serven en 
Fransen), Baranya (Serven), Banat- Bacska (14 dagen onafhankelijk 
daarna Servische bezetting), Debrecen (Roemenen) en ga zo maar door. 
In al deze gebieden werden de nog aanwezige "Magyar Kir. Posta" zegels 
met eigen teksten, figuren en symbolen overdrukt. Ook in streken en 
gebieden die door Tsjechoslowakije, Joegoslavië/ Kroatië en Fiume werden 
gevormd zijn opdruk zegels uitgegeven. Veel van deze overdrukken zijn 
vervalst. Op zijn eigen, onnavolgbare manier, bespreekt en toont Clark 
vele, vele vervalsingen. Hij bespreekt ze niet alleen maar laat ook door 
middel van vele uitvergrotingen de verschillen tussen de diverse 
vervalsingen en echte opdrukken zien. Tevens geeft hij tips hoe je met 
"Power Point" vervalsingen kunt vinden en herkennen. Het boek opent met 
een klein historisch overzicht van de gebeurtenissen in die streken. Daarna 
gaat hij chronologisch en per gebied aan de gang en toont per zegel details 
van de echte en de vervalste opdrukken. Tevens gaat hij per gebied ook 
nog iets dieper in de korte geschiedenis en hoe het is ontstaan en weer 
verdween. Een uitgebreide referentie en literatuurlijst completeert deze 
publicatie. 
 Voor de verzamelaar van deze zegels is deze uitgave echt een "must" om 
in de boekenkast te hebben staan.  
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Er zit één, klein, nadeel aan dit boek. Clark verwijst namelijk naar de Scott 
catalogus als hij catalogusnummers vermeld. Maar dat zal denk ik geen 
belemmering zijn om Clark's vierde deel aan te schaffen. 
  
Schrijver: P. Clark Souers. Taal: Engels. Bladzijden: 67. Illustraties: Kleur. 
Verlijmd softcover 28 x 21,5 cm. Uitgever: P. Clark Souers. Prijs: € 23,50 
Incl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: H. P. Burgman. E-mail: 
henk.burgman@gmail.com       

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

 NORMA – 2020
 

Ook deze alom bekende catalogus heeft weer zijn 
jaarlijkse uitgave gepubliceerd. Zoals we gewend 
zijn van de “kleine” Norma vinden we hier alle door 
Finland en gebieden (Aunus - Noord 
Ingermanland, Karelië en Oost Karelië) + Åland 
uitgegeven post-, automaat-, frankeer-, buspakket-
, en veldpostzegels. Ook de door de post 
uitgegeven postzegelboekjes, jaarsets en 
maximumkaarten komen aan bod. De prijssetting 
is weergegeven in drie kolommen en wel voor 
ongebruikt, tot 1885, of postfris, na 1885, gebruikt 
en op brief, tot 1963 of gebruikt in excellente 
conditie, na 1963.  Waarvoor er gekozen is voor 
deze opsplitsing is mij niet geheel duidelijk maar 
een kniesoor die daar op let. Bij de eerste 3 emissies zijn er 4 
prijskolommen vermeld. Daar wordt o.a. onderscheid gemaakt met 
betrekking tot de kwaliteit van de tongen. Verder worden ook nog de prijzen 
voor FDC ’s vermeld en vinden we bij de modernere uitgaven de perforatie 
verschillen vermeld en geprijsd. Alle afbeeldingen zijn buitengewoon 
scherp en in kleur. Waar nodig zijn, vooral bij de klassieke uitgaven, 
verhelderende illustraties ingevoerd die de diverse typen verduidelijken. 
Ook de diverse standen van de watermerken zijn duidelijk weergegeven. 
Bij Åland vinden we drie kolommen n.l. voor postfris, gebruikt en luxe 
gebruikt. Uiteraard vinden we ook de gutterpairs, geprijsd en al, terug. Ook 
dit jaar is de laatste sectie van dit boekje geweid aan de Finse munten en 
bankbiljetten (1860 - 2019) die in de loop der jaren in Finland zijn gebruikt. 
Uiteraard is alles weer bijgewerkt inclusief de laatste uitgiften van 
november 2019. Het is geen diepgaande catalogus maar voor de doorsnee 
verzamelaar voldoet deze uitgave weer prima. De gehele catalogus is 
drietalig (Fins, Zweeds en Engels) waardoor ook de niet Fins lezende  

mailto:henk.burgman@gmail.com
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verzamelaar niet voor verrassingen hoeft te komen staan. Het is een 
handzaam boekwerkje dat gemakkelijk mee te nemen is naar beurs 
of bijeenkomst. Door het aanvinken van de kleine hokjes die voor de 
catalogusnummers zijn geplaatst is het gelijktijdig een handige 
mancolijst en kan men, zonder door de waarderingen heen te 
krassen, makkelijk zien wat er in de verzameling aanwezig is en/of 
wat er nog ontbreekt. Ook de prijs mag geen beletsel zijn, de Finse 
winkelprijs bedraagt slechts 24,00 Euro. 
 Portokosten van uit Finland zijn evenals in andere Noord Europese 
landen behoorlijk hoog maar bij meerdere bestellingen kan ik korting 
krijgen. 
 
Taal: Fins/Zweeds/Engels. Bladzijden: 432. Illustraties: Kleur 
Verlijmd, 21 x 13,5 cm. ISSN: 0358-1225 
Uitgever:  Käpylän Merkki Oy. Winkelprijs: 24,00 € excl porto 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Käpylän Merkki Oy, Mäelal:ankatu 84,  
Fin 00610 Helsinki, Finland. E-mail: myynti@kapylanmerkki.fi 
Web-site: www.kapylanmerkki.fi                  Henk P. Burgman (AIJP) 
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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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NOG EEN CONGO 

 

Het aardige van een 

filatelistische verkenning 

van Afrika is dat je er 

iedere dag wat bijleert. 

Ging het de vorige keer 

over de Belgische 

aspiraties voor een 

verblijf in Afrika, deze 

keer moeten we even 

stilstaan bij de activiteiten 

van de Fransen, die in 

het westen en oosten van 

Afrika ook verschillende 

kolonies wisten te 

stichten, o.a op de 

noordelijke oever van de 

Congo-rivier.  

 

In de verkenning en ‘verovering’ van dat gebied speelde een Franse 

avonturier de hoofdrol:  Pierre Savorgnan de Brazza. Brazzaville werd de 

hoofdstad van het huidige Congo-

Brazzaville. Het land wordt na de 

verkregen onafhankelijkheid in 

1959 ook aangeduid als 

Republique du Congo, wat voor 

een nietsvermoedende 

verzamelaar uiteraard wat 

verwarrend is, want zo noemden 

de buren aan de andere kant van  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 189 
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de rivier zich ook, al zetten die er nog de aanduiding Democratique bij.   

De van oorsprong Franse République du Congo werd in maart 1970 de 

République Populaire du Congo, maar in 1991 werd het weer République 

du Congo. Overigens moet je wel een gedreven filatelist zijn om de plaatjes 

uit die periode te willen verzamelen. 

 

De eerste vier zegels 

(1959) van Congo-

Brazzaville, 

 

 

 

 

 

 

Namen 

Er is nog wel wat meer verwarrende naamgeving in dit gebied. Het begin is 

helder. Zegels van ‘Congo Français’ werden vanaf 1891 uitgegeven onder 

de vlag van de Republique Française: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar vanaf 1907 maakt de naam Congo Français plaats voor de 

aanduiding Moyen Congo. Dat had alles te maken met een bestuurlijke 

herindeling, waarbij Frans-Congo werd opgedeeld in twee aparte koloniale  
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territoria, Gabon en 

Midden-Congo.  

 

In 1910 werd de 

federatie Frans-

Equatoriaal-Afrika 

opgericht (Afrique-

Équatoriale Française, 

AEF). Deze federatie omvatte een enorm gebied, dat zich uitstrekte van de 

Congo-rivier naar het noorden tot in de Sahel. Tsjaad en Gabon vielen er 

ook onder, evenals Oubangui en Midden-Congo (Moyen-Congo). Zie het 

kaartje op de volgende bladzijde en de overdrukken op de postzegels 

(1924-1927): 

De afkorting AEF komen we tegen op de 

zegels die in 1930 verschenen: Moyen 

Congo, gecombineerd met R(epublique) 

F(rancaise) en AEF:  

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1933 moet je de aanduiding AEF met een vergrootglas zoeken, maar 

drie jaar later maakt een flinke overdruk meer duidelijk: 

 



21 
 

 

 

 

 
John Dehé (mei 2021) 
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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 

mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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ITALIË - DE MARITIEME REPUBLIEKEN  (Historische notities 21)
 
De maritieme republieken (Italiaans: Repubbliche Marinare) is de 
collectieve naam van een achttal belangrijke stadstaten die bloeiden 
in de middeleeuwen in Italië en Dalmatië.  
 
De stadstaten waren republieken in de zin 
dat ze formeel onafhankelijk waren, hoewel 
de meeste ontstaan waren uit grondgebied 
dat ooit onder het Byzantijnse Rijk viel, met 
uitzondering van Genua en Pisa.                  ▲Genua 

Al deze steden hadden een overheid waarin     
kooplieden een grote rol speelden.                   Pisa► 
 
De maritieme republieken hadden een essentiële rol 
in de kruistochten. Ze leverden schepen voor 
troepentransport en ondersteuning, maar profiteer-
den vooral op politiek en handelsgebied. De Vierde 
Kruistocht, bedoeld om Jeruzalem te bevrijden, 
resulteerde in de verovering van Zara en Constantinopel door 
Venetië. Elk van de maritieme republieken had op een bepaald punt 
overzeese gebiedsdelen in bezit, waaronder veel eilanden in de 
Middellandse Zee, waaronder vooral Sardinië en Corsica, land aan 
de Adriatische Zee en in het Nabije Oosten en Noord-Afrika. 

 
De belangrijkste vier zijn 
Amalfi, Pisa, Genua en 
Venetië. De wapens van deze 
steden komen voor in de vlag 
van de Marina Militare, de   

▲Venetië                       Italiaanse marine.  
◄Amalfi                           Deze staten wedijverden 
                                     zowel militair als commercieel 

met elkaar. Van de 10e tot de 13e eeuw bouwden deze steden 
vloten ter bescherming van de handelsroutes in de Middellandse Zee 
en de steden zelf. In hun onderlinge strijd maakten ze deel uit van 
wisselende allianties en oorlogen.  
 

Deze vier klassieke maritieme republieken worden altijd in de 
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volgorde hierboven genoemd, naar de volgorde van hun periode van 
dominantie. Er hebben nog vier maritieme republieken bestaan in 
Italië, zij het meestal minder prominent. Dat waren Noli in Ligurië, 
Gaeta in Latium, Ancona in de Marken en Ragusa in Dalmatië. 
In de middeleeuwen waren stadstaten weer belangrijk. Door het 
feodalisme stelde de centrale overheid niet veel meer voor en 
konden steden langzamerhand grote zelfstandigheid verwerven 
totdat ze feitelijk onafhankelijk waren.  
De machtigste en rijkste stadstaten waren Genua, Florence en 
Venetië 

 
Andere 
bekende 
Stadstaten 
waren: 
 
 
 
 
 

Modena                                    Parma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torino                                       Firenze 

◄◄Roma 
 
 
◄Milano 
 
 
 
 Wil Dedters  
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DE BEVRIJDING VAN LUXEMBURG  : 
 
De bevrijding van Europa begon in juni 1944 met de invasie van de 
geallieerde legers in Normandië. Toen de geallieerde legers onder 
generaal Eisenhower op 25 juli 1944 bij Saint-Lô in Bretagne door de 
Duitse linies waren gebroken volgde een snelle opmars, waarbij in 
zeven weken bijna geheel Frankrijk en België werden bevrijd.  
Voordat echter heel Europa bevrijd was, werden nog vele veldslagen 
gevoerd en verloren heel veel mensen hun leven. Doordat men 
tegen de “Westwall” vastliep en tegen de grote rivieren in Nederland 
viel het tempo van de opmars sterk terug. De operatie bij Arnhem 
mislukte, maar Zuid-Limburg en Noord Brabant werden bevrijd en 
Antwerpen kwam als aanvoerhaven beschikbaar. In dit stadium liep 
een deel van het front vrijwel langs de grens tussen Duitsland en 
België / Luxemburg en omdat Eisenhower offensieve plannen had 
ten noorden en ten zuiden van dit frontdeel, werd het gebied door 
zwakke troepen bezet. De Duitsers hadden vaak tegen de bevolking 
geroepen dat ze terug zouden komen en met een verrassende 
aanval op 16 december 1944 ingezet met drie legers, in totaal 
250.000 man onder leiding van Generaalveldmaarschalk Von 
Rundstedt, kwamen de troepen van Hitler inderdaad terug. Op 19 
december 1944 startten de geallieerden een tegenoffensief onder 
leiding van generaal Patton. Het Ardennenoffensief duurde tot eind 
januari 1945, een veldslag waarin de Duitsers 12.650 doden, 38.600 
gewonden, 30.000 vermisten en 7.000 krijgsgevangenen 
achterlieten, de Amerikanen betreurden 10.272 doden, 47.493 

gewonden en 23.218 vermisten. 
Aantallen waar je het nu nog koud 
krijgt. In het grensgebied tussen 
Luxemburg en België werd om elke 
meter grond gevochten, onder andere 
bij Sankt-Vith en Bastogne. Eind 
januari 1944 waren de Duitse troepen 
teruggedrongen tot de Duitse grens. 
Luxemburg herdacht de bevrijding in 
2004 met de uitgifte van een speciale 
postzegel van €  0,70 (gedrukt bij 
Joh.Enschede), waarop afgebeeld  
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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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een aquarel van de Luxemburgse 
kunstenaar Carlo Losch. Op de postzegel 
zijn te zien twee soldaten die onder 
bescherming van een tank door het 
Öslinger Wald lopen en verder het 
“National Liberation Memorial” dat in 
1994 ter herinnering aan de felle 
gevechten tussen de Duitse en de 

Amerikaanse legereenheden, bij de “Schumannseck” (Nothum) werd 
opgericht. Het monument heeft de vorm van een ruïne en er zijn 
diverse bronzen plaquettes aangebracht van alle legereenheden die 
hebben deelgenomen aan de bevrijding.       

 Uit KNBF nieuwsbrief, Willem-Alexander Arnhemer 
 
◄ Op 1 mei 1945 werd 
deze serie van 4 post-
zegels uitgegeven om 
Frankrijk, Rusland, 
Engeland en de USA 
te bedanken voor hun 
hulp bij de bevrijding 
van Luxemburg.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En op 20 december 1945 werden deze vier postzegels uitgegeven 
om de oorlogsslachtoffers te herdenken: voor onze jonge soldaten en 
de mensen uit het verzet, de gedeporteerden, de politieke 
gevangenen en voor de gefusilleerden. 
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 SCHRIFTELIJKE VEILING MEI  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 vijdag 28 mei.  

 Wacht niet tot het laatste moment.
U kunt een schriftelijk bod uitbrengen.  
Op zaterdag 29 mei 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 28 mei, 22:00 uur.   
 

Biedlijst staat op pagina 
35.  
Bied ook eens ! 
Bij gelijke biedingen telt 
het eerste bod.  

 
 VEILING EN HET BETALEN

 
Ook de laatste maand van seizoen 2020-2021 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            
 

mailto:johndehe@gmail.com


29 
 

Uw allerlaatste kans om te bieden, zo vlak voor onze zomerstop van drie 

maanden... Alles moet weg... Mis het dit keer niet ! 
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 50 gld Juliana zilver, 1997, fdc kwaliteit 15,00

2 50 gld Beatrix zilver, 1987, fdc kwaliteit 15,00

3 Zilveren dukaat 1993 proof 20,00

4 Rol met 50 x 0,10 1998 2,00

5 Rol met 40 stuivers 1998 2,00

6 Doosje vakantiemunten en oude munten 6,00

7 Oude Penning t.g.v.  Huwelijk (1839) Willem Alexander 10,00

8  (=Willem II) en Sophie van Württemberg, zie FOTO  

9 2 1/2 ECU 1993 Maastricht in cassette met cert. 6,50

10 Muntmeesterpenning 2001 zilver in cassette 6,50

11 Mauritius One Penny 1847 Silver stamp collection bod

12 Album Diverse vakantie munten (Opbrengst  voor KIKA) bod

13 Album Ned. muntjes incl. wat zilver (Opbrengst  voor KIKA) 10,00

Kleine kavels

14 44 NVPH 44 (1 gulden) o 100,00 12,00

15 95 NVPH 95 postfris ** 48,00 5,00

16 134-135 Toorop zegels * 45,00 5,00

17 195 Nederland o 18,00 2,50

18 212/219 Nederland o 60,00 6,00

19 251 NVPH 251 postfris ** 90,00 12,00

20 260 NVPH 260 postfris ** 65,00 10,00

21 261/264 Nederland o 30,00 3,00

22 356-373 Tralieserie * 187,00 17,50

23 886-888 Amphilex 1967 met toegangsbewijs bod

24 LP 6-8 Mercurius ** 80,00 16,00

25 LP 6-8 Mercurius o 14,00 1,50

26 Blauw drukken 9x 2,50

27 Brief nr. 8 op kwitantie met puntstempel 44 5,00

28 P49 Ned. Indië te betalen port ** 1,00

29 P51 Ned. Indië te betalen port ** 7,50 1,00

30 P52 Ned. Indië te betalen port ** 56,00 8,00

31 Zonnebl. 35, Indonesië (Dorcas) * 150,00 10,00

32 B210-B216 Indonesië 7bl get./ongetand postz. Tentoonst. ** 14,00

33 zon 2364-2375 Indonesië Flora en Fauna ** 3,00

34 bl 2376 (b219) Indonesië Flora en Fauna ** 1,00

35 pb15 Indonesië Flora en Fauna ** 2,50

Plaatfouten

36 2219 P plaatfout groene punt naast hert o 4,00 1,00

37 NVPH 8, PM 3 o 125,00 20,00

38 NVPH 24, PM 8 o 70,00 10,00

39 NVPH 26, P4 o 60,00 10,00

40 NVPH 35, PM 5 XXA, kreuk *(*) 210,00 35,00

41 NVPH 50 PM9 vlekjes op achterzijde *(*) 100,00 15,00

42 NVPH 51, PM 31 o 30,00 5,00

43 NVPH 55, PM 5 o 40,00 6,00

44 Mapje diverse plaatfouten, ook onbekende, niet geteld 500,00 25,00

45 Jaarset 1988 ** 28,00 bod

46 Rondzendboekje bod

47 Drie ansichtkaarten (Kerst, Pasen) uit Nieuw Guinea naar Nederland 4,00

48 Oorlogsspeelgoed en zijn schaduw- bijzondere ansichtkaart 1,00

49 Jersey onder Duitse bezetting, fdc 29/1/1942 5,00

50 Johan Cruijff, bijzondere reclamekaart, niet filatelistisch 1,00



31 
 

 

Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

51 E  65fa fdc Spoorwegen E65fa -Fout: groene tekst i.p.v. geel 30,00 4,00

52 E 43 fdc 43, getypt 23,00 2,00

53 E40 + E54 fdc 40 + 54 getypt 20,00 2,00

54 E 47 fdc 47 beschreven 20,00 2,00

55 E 38 fdc Nederland 722/726 o 25,00 4,00

56 E 40 fdc Nederland 729/730 o 10,00 1,00

57 E 43 fdc Nederland 738/742 80,00 6,00

58 E 46 fdc Nederland 747/751 70,00 5,00

59 Brief 513/517 Nederland 1e lijndienst Amsterdam/Paramaribo o 5,00 1,00

60 Brief Briefomslag Zurich 1843 3,00

61 Brief Briefomslag Basel 1833 3,00

62 97 Engeland o 56,00 4,00

63 Engeland Div. Machin velletjes + compleet boekje 1,50

64 Prestige b. Story of Royal Mint ** 25,00 2,50

65 Prestige b. Story of the Tmes ** 35,00 3,50

66 Frankrijk serie 2020 mondkapje o 3,00

67 Frankrijk serie 2020 konijnen o 3,00

68 Frankrijk serie 2020 kerst noel o 3,00

69 Frankrijk serie 2021 paysages o 4,00

70 Frankrijk kavel 32 stuks afranch 90,00 7,00

71 y 206 Frankrijk de 3 frank ** 60,00 8,00

72 y252 Frankrijk caisse D amortissemet pracht zegel ** 260,00 40,00

73 y248 Frankrijk opdruk ** 45,00 8,00

74 Frankrijk series Yvert nr. 1558/69, 1570/81, 1657/68 5,00

75 Frankrijk series Yvert nr. 1683/94, 1657/68, 1398/09, 5,00

76 15 Monaco gom met plakker * 200,00 10,00

77 1981-99 Griekenland kasteel serie ** 25,00 2,50

78 623-28 Italië 1941 mooie serie ** 25,00 2,50

79 65 Italië Valevole per le stampe o 35,00 3,00

80 12b Luxemburg o 300,00 25,00

81 Malta Velletje Europazegels postfris 1,00

82 11 Noorwegen o 40,00 2,00

83 15A Noorwegen  o 30,00 1,50

84 27 Noorwegen o 8,00 bod

85 Noorwegen posthoorntjes modern o 5,00

86 929-932 Oostenrijk * 80,00 8,00

87 985 Oostenrijk luchtpost ganzen o 120,00 17,50

88 986 Oostenrijk luchtpost buizerd o 120,00 17,50

89 48 Portugal BT12 1/2 o 75,00 7,00

90 578-80 Portugal postfris met lichte plakker * 180,00 10,00

91 Bl 21 + 22 Portugal  +blok 22 gebruikt ** 26,00 2,50

92 Bl 23  + 24 Portugal postfris ** 26,00 2,50

93 Bl 23  + 24 Portugal gebruikt o 26,00 2,50

94 Bl 25 + 26 Portugal postfris ** 1,00

95 Bl 25 + 26 Portugal gebruikt o 1,00

96 71-73 Zwitserland o 45,00 3,00

97 Div. boekjes Zwitserland/ Zweden en  Faeröer 40,00 3,00

98 Nr.1369 Velletje van acht Pro Aero postfris 32,00 3,00

99 1679-88 Canada  mooie serie boten ** 12,00 1,50

100 1677-90 Nieuw Zeeland ** 16,00 2,00

101 1751-56 Nieuw Zeeland ** 11,00 2,00

102 1136-47 Marshall islands ** 12,00 1,50

103 16 Indochina x 130,00 15,00
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

104 blok 19 Egypte x 40,00 3,00

105 Nr.1667/68 Gemeenschappelijke uitgifte met China 2967/68 bod

106 o.a. Nr. 2633, Set van 15 postkaarten gefrankeerd DDR 1,50

107 25 postkaarten uit Hilversum in mapje (repro. van oude kaarten) bod

108 6x Rondzendboekjes (opbrengst PPRC) bod

109 9x Rondzendboekjes (opbrengst PPRC) bod

A4

110 812-821 Oostenrijk * 9,00 bod

111 4047-56 Frankrijk ** 5,00

112 Indonesie 2019 Presentatie map met 2 velletjes Jaar van het Varken ** 15,00

113 Envelop met blokken wereld o.a. postfris 15,00

114 Envelop onafgeweekt Midden Amerika bod

115 Vogels Prachtig vel Eenden van Antigua & Barbuda ** 1,50

116 Vogels Mooie serie Uilen Isle of Man ** 3,00

117 Rusland Serie gebouwen ** 1,50

118 N.Zeeland Serie Boerderij dieren ** 1,50

119 Map met velletjes Korea bod

120 Frankrijk, twee presentatiemappen PTT, 1992 en 1993 3,00

121 NL Jaarsets 1985 en 1986 met plaatfout 1325 P1 1,00

Nederland in albums en stockboeken

122 Davo Ned. 1969-1999 compleet (Opbrengst  voor KIKA) ** 25,00

123 Davo 1945 - 2004 gebruikt (Opbrengst  voor KIKA) o 20,00

124 Album Ned. in album zelf gemaakt goed kijken, ook stadspost leuk! 35,00

125 Album Nederland en overzee 5,00

126 NL Davo III, luxe album in cassette, 1976-1995 (104) 8,00

127 Postzegelboekjes in Safe-album 40,00

128 Nederland in mooi Importa-album bod

129 NL *, **, series, veldelen, blokken, betere nrs. in aantallen 15,00

130 NL, vanaf 1972, hoge cat. waarde 15,00

131 Album 145 postzegelboekjes, veel betere nrs., telblokken, etc. 50,00

132 Collectie NL Overzee, ongebruikt 10,00

133 Collectie NL Overzee, gebruikt, leuk Ned. Indië 6,00

134 NL  in 2 Davo's 1867-1987. Keurige verzameling met beter ** o/*/** 25,00

135 Album met fdc's Suriname 5,00

136 Sb met velletjes NL bod

137 Leeg fdc-album Importa, keurig 22 bladen 5,00

138 Davo fdc-album vanaf 1953-201, met betere nrs 30,00

139 FDC-album Davo, 177-263, blanco of potlood, extra zegels 5,00

140 2 kleine albums fdc's Suriname en Antillen , meest onbeschreven, ca. 140 stuks 5,00

141 FDC-album Importa, nrs. 202-525, 4 keurige, strakke albums 30,00

142 Davo fdc-album met bijzondere covers 4,00

143 Stockboek NL + andere landen bod

Albums en stockboeken buitenland

144 Cambodja, Iran, Fujeira in sb, veel plaatjes bod

145 NL Overzee, Indonesië, *, maar vooral ** + sb diversen 6,00

146 Bruin stockboek ('Postzegels') , met o.a. aardig China, veel landen en thema's 4,00

147 Luxe stockboek, diverse thema's 6,00

148 Zweden in Davo 1886-1984, gebruikt en postfris o/** 20,00

149 Denemarken ** in stockboek tussen …en 1997 ** 20,00

150 Denemarken 65 verschillende postzegelboekjes, jaren 80 en 90** 20,00

151 Denemarken in Davo 1875-1984 + Faeröer en Groenland o/** 20,00

152 Drie sb buitenland, diverse landen en thema's 3,00

153 Stockboek VN ongeveer 120 zegels met vlagstempels 100,00 bod
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Ook in 2021 wil  De Verzamelaar afd. Zaanstreek Water-  

en 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 
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▲ Kavel 7, oude penning uit 1839 
                                  en kavel 181 ► 

Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

154 Stockboek Oostenrijk met veel klassiek prachtig om uit te zoeken o/*/** 40,00

155 Stockboek Diversen enz. veel motief 2,00

156 Album

Collectie Israël met enorme hoeveelheid los materiaal in 

envelop lag los tussen de bladen met en zonder TAB **/*/o 25,00

157 Album Fdc's Faeröer ruim 100 stuks 15,00

158 Album Collectie Noorwegen en Finland 37,50

159 Album Collectie Zweden 35,00

160 Stockboek Canada 10,00

161 Stockboek Engeland USA enz. 5,00

162 Stockboek 3x waaronder wat Franse Kolonieen 5,00

163 Album Davo album Frankrijk 20,00

164 Album Davo album Canada 15,00

165 Stockboek Frankrijk en Duitsland 5,00

166 Album  USA en Airmail(opbrengst PPRC) bod

167 safe 3x Leeg 1945 t/m 1952 en van 1965 t/m 1984 België 7,50

Dozen

168 Koffer met zegels,  stockboeken en dozen. 4,00

169 Doos PTT-mapjes en diversen 3,00

170 Fdc 's tussen 225 en 490, grote doos vol 10,00

171 Grote doos poststukken Duitsland, veel variatie, ook oud 5,00

172 Doos poststukken buitenland, o.a. leuk Zwitserland 4,00

173 Luchtpost NL en buitenland, speciale vluchten, bijzondere covers 5,00

174 Doos Nederland en Overzee, fdc's en bijzondere covers, mapjes, etc. 3,00

175 Grote doos fdc's en diversen, NL en Suriname, enkele betere nrs. 4,00

176 Kist met oude ansichtkaarten bod

177 Doos met 40 ECU-brieven (brieven met munten) 5,00

178 Doos onafgweekt, meest Nederland (265) bod

179 Doos buitenlandse poststukken (262) 3,00

180 Grote doos met PTT-mapjes t/m 2001, ca. 245 stuks 10,00

181 Zes Lindner albums in cassette, zie FOTO 9,00

182 Doos met divers materiaal albums doosjes opbrengst voor KIKA bod

183 Doos Van alles en nog wat. 10,00

184 Literatuur Catalogus van Aantekenstrookjes bod

185 Literatuur  Afstempelingen Ned. postzegels, Vervalsingen Ned. en OG enz. bod

186 Literatuur Noorse Jul marken cat. in twee delen bod

187 Literatuur Denmark Provisionals 1904-192-1915 bod

188 Catalogus Zuidwest Europa deel 2 2014 8,00
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 BIEDLIJST VEILING PPRC - MEI 2021
 

 
Maximaal te besteden bedrag   € ............................................ 
 
Uw naam.............................................................................................. 
 
Adres.................................................................................................... 
 
Postcode en plaats............................................................................... 
 
Telefoon.......................................email...............................................                              
 
Handtekening 

KAVEL BOD KAVEL BOD
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