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WE GAAN ERVOOR 
 

Zou het nu toch echt gaan lukken? Nu de meeste 60 plussers hun 
prikken gehad hebben, kleine evenementen zijn toegestaan en we 
een prachtige, zeer ruime zaal voor u hebben kunnen reserveren,  
een kerk nog wel… De Tabor-kerk, goed bereikbaar in Purmerend.  
Adres: Maasstraat 2, 1442 RV  Purmerend.  
 

 
 

Op donderdag 9 september moet het gebeuren, in twee sessies. 
Tussen 13.00 en 17.00 uur kunt u de veilingkavels bekijken. De zaal 
maakt het mogelijk dat we ze lekker ruim neerleggen en u zorgt 
ervoor dat u de juiste afstand houdt.  Er is alle tijd om wat bij te 
kletsen. 

 

U mag schriftelijke biedingen achterlaten, maar u mag ook naar de 
veiling komen. Die is ’s avonds, vanaf 20.00 uur. De zaal gaat om 
19.00 uur open en er is een bar, met vriendelijke prijzen. 
Er zijn deze keer nog geen stuiverboeken. 
We hopen dat u ja zegt tegen deze formule en dat we na lange tijd 
weer veel leden mogen begroeten. We hebben u gemist en we staan 
in de startblokken.                                                               John Dehé 
_______________________________________________________ 
 

LEDENNIEUWS 
 

De afgelopen maanden mochten we een paar nieuwe leden welkom 
heten. We hopen binnenkort de heren Dick Grooth, Ronald Rong en 
W. Salomonsen persoonlijk op onze clubavonden te mogen 
begroeten.  
 

Helaas ontvingen we ook het droevige nieuws dat op 9 augustus jl. 
ons lid en trouwe adverteerder Piet de Jongh is overleden.  
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte.    Jeffrey Groeneveld 
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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 oktober nummer uiterlijk vrijdag 17 september per e-mail naar: 
hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

OP HET OMSLAG   
 

Het nieuwe seizoen 2021-2022 is gelukkig weer begonnen, na maanden van 
Covid en de zomer stop, dus we gaan weer volop “postzegelen”. Op het 
omslag een Italiaanse uitgave uit 1990 ter gelegenheid van het 100 jarig 
bestaan van de Società Dante Alighieri, een internationale vereniging die de 
studie van en de liefde voor Italië en het Italiaans wil stimuleren. In Nederland 
telt de Società Dante Alighieri 17 afdelingen. Meer over Dante leest u vanaf 
pagina 21 en verder. Elke keer als ons nieuwe digitale maandblad gereed is 
ontvangt u een mailtje. Geef u hiervoor op en we besparen zo erg veel (hoge) 
portokosten van ons gedrukte clubblad.                                                        HV 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ajoosten810@gmail.com
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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PIET DE JONGH 
 

Ons bereikte het droevige bericht dat 
Piet de Jongh op 9 augustus is 
overleden. Bovenaan de kaart stond een 
tekst van Bram Vermeulen: ‘Ik ben niet 
dood, ik ben pas dood als jij me bent 
vergeten’. 
Piet was iemand die we niet snel zullen 
vergeten. Altijd op een vaste plek in de 
zaal, een vriendelijk praatje met 
iedereen. Een gedreven verzamelaar 
van Groot Brittannië en het 
Gemenebest, een specialist ook, kenner 
van machins, perfins, watermerken en 
afwijkingen en altijd bereid zijn kennis 
met anderen te delen. Piet was al heel lang lid van onze vereniging. 
Hoe lang? Oude ledenlijsten zijn niet bewaard gebleven, maar al in 
maart 1970 hield hij op  de algemene ledenvergadering een lezing 
over zijn verzamelgebied.  
Wij zullen hem missen aan zijn stamtafel en wensen de familie veel 
sterkte toe. 
__________________________________________________________________________________ 

 
STUIVERBOEKEN 
 

Wat is dit toch een goed idee geweest van onze club. Vijf stuiver-
boeken krijg je thuis om rustig te bekijken waardoor jij je series 
compleet kunt maken. Nog nooit heb ik zoveel aandacht aan mijn 
verzameling  geschonken als in deze moeilijke coronatijd tijd. Deze 
hobby is beslist een aanrader. Hartelijke groet van een enthousiast 
postzegelverzamelaar en veel succes. Wil Bron 
   
VRAAG EN AANBOD 
 

Het blad Filatelie heb ik vanaf het jaar 2000 bewaard. Reuze 
interessant. Wie belangstelling heeft mag deze tijdschriften gratis bij 
mij weg komen halen. Ruilen: Ik heb 200 zegels Roemenië, 100 
Polen, 200 Tsjecho-Slowakije. Deze wil ik graag ruilen voor b.v. 
Estland, Letland, Litouwen of Bulgarije, bel 0299 439675. Wil Bron 
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SPA ROOD OF BLAUW, GEWELDIG WATER ! 
 

Spa en water, opborrelend uit een twintigtal bronnen, zijn een 
onafscheidelijk duo. 

 
Geïllustreerde briefkaart met als zicht ‘Spa Panorama’ verstuurd uit Spa 
naar Duitsland met vlagstempel rechts: SPA La célèbre ville d’eau. De 
beroemde badstad. Tarief: 1BEF (1.05.1927-14.09.1945). 
 

Het Spa mannetje (Pierrot) werd in 1923 ontworpen 
door de fransman Jean d’Ylen. In de middeleeuwen 
behoorde Spa tot het markgraafschap Franchimont en 
verkreeg al in 1594 stadsrechten. De al dan niet 
vermeende geneeskrachtige werking van het ijzer- en 
koolzuurhoudend water van Spa, was al in de 16e eeuw 
bekend: in 1559 verschijnt het werk ‘Des fontaines 
acides de la forêt d’Ardenne et principalement de celles 
qui se trouvent à Spa’ van de auteur Gilbert Lymborh. In 1547 verblijft de 
hofarts van Hendrik VIII te Spa en reeds in 1583 werd  te Spa voor het 
eerst water gebotteld. 
In 1764 werd de eerste badinrichting gebouwd en kreeg de stad 
bekendheid als kuuroord. In 1763 werd er het tweede casino van Europa,  
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na Venetië in 1638, geopend, waarin de 
eerste schoonheidswedstrijd ter wereld 
op 19 september 1888 werd 
georganiseerd. In de 19e eeuw werd Spa 
zo bekend dat in het Engels "spa" een 
soortnaam voor kuuroord werd. 
 

◄ Toeristische afstempeling (Frans-
Engels!) Spa. Maladies du coeur Eaux 
minérales bains carboniques. Mineral 
waters carbogas baths, gebruikt van 
1923 tot 1926. 
 

Korte tijd gedurende 1923 werd zelfs een 
stempel gebruikt met BELGIUM in plaats van BELGIQUE!  
 

▼ De afstempeling op dit adresbandje van Spa naar Verviers staat 
bovendien ingesteld op 36 V 20-21 (uur) 23 (jaar). 

 

Gekroonde hoofden, koningin Maria-Hendrika 
woonde er 9 jaar, en talrijke beroemdheden 
(Peter de Grote, Victor Hugo en Casanova)  
verbleven voor enige tijd in Spa. De bron  Reine 
(koningin) levert Spa blauw en de bron Barisart 
levert Spa rood (na toevoeging van koolzuur).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



8 
 

◄ Vlagstempel met 
publiciteit links van de 
datumstempel. 
 
 
 
 
 

Rode frankering type Hasler van 13BEF, met publiciteit voor Spa Reine.  

Rode frankering type Postalia van 1,50BEF, met publiciteit voor Spa Reine. 
 
Ook de eerste wereldoorlog heeft in Spa filatelistische sporen nagelaten. 
Aanvankelijk gebruikte het Duitse leger het kuuroord vooral voor het herstel 
van gewonde en zieke militairen.  
De badinrichtingen en verzorgingsinstellingen speelden daarbij een nuttige 
rol, net als de sportterreinen en theaters. Voor de bewoners was het minder 
prettig, want de bezetter eiste heel wat bedden, huisraad, keukengerief e.d. 
van hen op voor het Kaiserliches Militär-Genesungsheim, dat meer dan 
4000 herstellende militairen verzorgde. In de eerste maanden van 1918 
moest dit Genesungsheim echter verhuizen naar Gembloers bij Namen om 
plaats te maken voor het Groot Hoofdkwartier van het Duitse leger.  
De Duitse keizer Willem II, formeel opperbevelhebber, nam zijn intrek in 
Villa du Neubois. Deze luxevilla in Normandische stijl werd voor alle 
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Twee Brief Stempels (bewijs 
van postvrijdom) gebruikt te 
Spa op Duitse Feldpost. 
 
veiligheid voorzien van een 
ondergrondse schuilkelder, 
net als Hôtel Britannique. 
Voor officiële ontvangsten 

maakte de keizer gebruik van het neoklassieke kasteeltje La Fraineuse. In 
juli 1920 hielden de geallieerden in het zelfde kasteel de conferentie van 
Spa, als vervolg op de conferentie van Versailles. Het ging voornamelijk 
over de herstelbetalingen, ontwapening, bevoorrading en het vastleggen 

van de landsgrenzen.  
 

◄ Er werd een tijdelijke afstempeling gebruikt, 
zonder uuraanduiding. Gezien het grote aantal 
af te stempelen stukken werden er meerdere 
stempels gebruikt. In de literatuur wordt melding 
gemaakt van 3 tot 5 verschillende stempels. 
 

Over deze conferentie verscheen recent ook een 
boek, in het Frans,van 216 pagina’s: 
‘Conférence Diplomatique de Spa’ geschreven 
door Dr. L-M Vassen.  

 
De Belgische post heeft 
naast speciale 
briefkaarten ook diverse 
zegels uitgegeven over 
Spa en ook bijzondere 
afstempelingen, een 
selectie hierbij.                                                                        Kurt Lambrecht  
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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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MICHEL - CEPT 2021 
 
In deze MICHEL catalogus vindt de 
verzamelaar de gemeenschappelijke 
Europese uitgaven van de bij het CEPT 
aangesloten leden. CEPT staat voor 
Conférence Européenne des administrations 
des Postes et Télécommunications. Deze 
organisatie werd op 26 juni 1959 opgericht 
om voor coördinatie tussen de afzonderlijke 
posterijen en telecommunicatiemaat-
schappijen in Europa te zorgen. De CEPT 
vertegenwoordigt de Europese landen in de 
Wereldpostunie. 
Deze, alweer 45e, editie is geheel overhoop gehaald. Het thema 
NATO is verdwenen. Andere organisaties zijn juist opgenomen. Even 
beginnen bij het begin. De CEPT catalogus was oorspronkelijk 
bedoeld als motiefcatalogus voor de Europese Unie met een 
speciale focus op de gezamenlijke uitgaven van de bij de CEPT 
aangesloten landen. Dit werd aangevuld met uitgiften van instanties 
en organisaties zoals EFTA, CVSE en zelfs de NAVO en de 
Scandinavische NORDEN emissies, werden aan het thema 
gekoppeld. In de loop der jaren zijn meerdere organisaties en 
samenwerkingsverbanden ontstaan. Diversen besloten ook op 
postaal gebied gezamenlijk op te trekken door o.a. het uitgeven van 
postzegel met een gelijk thema. De door deze organisaties 
uitgebrachte zegels zijn nu hier opgenomen. Dit zijn: EuroMed 
Postal, De samenwerkende postadministraties van de landen rond 
de Middellandse zee - De RSS, De samenwerkende 
postadministraties van de landen van de voormalige Sovjet Unie - 
SEPAC, de samenwerkende postadministraties van kleine Europese 
landen en de UPAEP, de postunie van Amerika, Spanje en Portugal. 
Een kleine introductie van deze nieuwkomers is wel op zijn plaats 
denk ik. EuroMed had zijn eerste uitgiften in 2014 met 10 
samenwerkende landen. In 2020 gaven zes postadministraties 
zegels uit met het thema "Gastronomie". Vijf noordse landen 
begonnen hun NORDEN zegels uit te geven vanaf 1956, in 2020 
kwamen er van 8 landen zegels uit. De RSS organisatie kwam in 
2011 met emissies uit 9 landen, in 2020 waren dat er nog drie. De  
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SEPAC begon in 2007 met het uitgeven van zegels. Hieraan deden 
11 landen aan mee. Het thema was "landschappen". In 2020 
kwamen 11 landen met zegels met het thema kunst uit nationale 
verzamelingen. De UPAEP begon in 1989 zegels uit te geven. 
Hieraan deden toen, behalve Spanje en Portugal, 20 niet Europese 
landen aan mee. Deze eerste emissie behandelde het thema 
"Amerika: kunst en gebruiksvoorwerpen van de oorspronkelijke 
inwoners". De laatste uitgaven waren in 2019 waarbij 9 niet 
Europese landen meededen met het thema Gastronomie. 

 

Voor de "echte" Europa zegels geldt dat we alle emissies vanaf de 
allereerste uitgaven (Europa in de steigers) tot en met de laatste 
uitgaven van 2020 (thema "historische postroutes") alle zegels, 
inclusief de dienstzegels (voor de Europese raad), terug te vinden 
zijn. Uiteraard vinden we ook de voor- en meelopers aangevuld met 
een alfabetisch overzicht van alle landen die als meeloper zegels 
hebben uitgebracht. Dit vinden we na de uitgiften van de 
nieuwkomers. In mijn optiek een onlogische plaats. De laatste 
rubrieken behandelen de EFTA en de CVSE (ook wel als KSZE, 
OSCE of CSCE afgekort) uitgiften. 
Afijn, het is een aardige pil geworden waarin echt veel te vinden is 
voor de verzamelaar van Europese samenwerkingsverbanden. Met 
5700 scherpe kleuren afbeeldingen en 22.000 prijsnotaties vormt dit 
een mooi samengesteld geheel.  
 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 680 
Illustraties: Kleur. "Verlijmd", Softcover 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-323-3. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 74,00 Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,  
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europa@michel.de  Web-site: www.michel.de  
                                                                      Henk P. Burgman (AIJP)  

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT 
5. Winsten en schulden 
 
Het was duidelijk dat de gouverneur-generaal hard op trad tegen de 
concurrenten van de VOC of dat nou Engelsen, Portugezen of lokale 
Bantammers of Madurezen waren. De oorspronkelijke bewoners van 
de Banda-eilanden bleven hun 
nootmuskaat verkopen aan 
Portugezen en Engelsen. Dat 
was een schending van een 
onder druk overeengekomen 
verdrag. Als straf werden 
duizenden eilandbewoners 
gedeporteerd en hun plaats werd 
ingenomen door loyale 
bondgenoten van de VOC. 
Honderden eilandbewoners 
kwamen om bij gevechten of door de ernstig verslechterende 
leefomstandigheden. Vijftig mensen werden geëxecuteerd. Coen 
kreeg daarom de bijnaam van de Slachter van Banda.  
Wie zich verzette tegen de Hollanders kon erop rekenen dat Coen en 
de zijnen nietsontziend zouden optreden. Het vorstendom Mataram 
op Oost-Java raakte in oorlog met de VOC. In opdracht van Coen 
werden de rijstvoorraden van het vorstendom vernietigd wat ertoe 
leidde dat 50.000 Javanen de hongerdood stierven.  
Maar het was niet alleen Coen die namens de VOC een 
schrikbewind voerde. De Hollanders waren de bewoners van de 
Molukken te hulp geschoten bij het verdrijven van de Portugezen. Als 

dank sloten de hoofden 
van Ambon een Eeuwig 
Verbond met de 
Hollanders en zwoeren 
trouw aan het Hollandse 
gezag. Ook kwamen ze 
overeen dat de VOC het 
alleenrecht kreeg op de 
handel van de gewilde 
kruidnagel. Men  
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verzuimde echter om prijsafspraken te maken en daar maakte de 
VOC handig gebruik van door een veel te lage prijs te bepalen. Het 
gevolg was dat de Molukkers langs andere wegen hun overschotten 
verkochten aan Britten en Javanen die bereid waren een hogere prijs 
te betalen. Dit tot woede van de VOC die als straf kruidnagelbomen 
omhakten zodat er geen overschotten meer zouden ontstaan. Zo kon 
de VOC bereiken dat zij een hoge prijs bleven krijgen voor wat zij 
verkochten. De Molukkers werden armer en armer en elke opstand 
werd met grof geweld onderdrukt. Welvarende eilanden veranderden 
door de bomenkap in “dood land”. 

 
Dat de plaatselijke vorsten zich niet zomaar gewonnen gaven 
ondervond de VOC ook op Sulawesi. De 
verovering van het Fort Somba Opu, 
waarschijnlijk het sterkste van heel Indonesië, 
was een van de moeilijkste expedities in de 
geschiedenis van de VOC. De plek was van 
groot belang voor de VOC aangezien het een 
centraal handelspunt was. Uiteindelijk zou het 
hele fort met de grond gelijk gemaakt worden. 
Tegen het einde van de 18e eeuw maakte de 
VOC steeds minder winst op de  
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specerijenhandel 
terwijl de 
aandeelhouders 
nog wel hoge 
winstpercentages 
kregen. Door 
oorlogen werd het 
bovendien steeds 
lastiger om de 

zeeën tussen Indië en Holland te bevaren. In 1798 werd de VOC 
opgeheven en de Bataafse Republiek nam alle rechten, plichten en 
schulden over. Vele particulieren waren schatrijk geworden van de 

ooit lucratieve specerijenhandel. De huizen aan de  Amsterdamse 
grachtengordel zijn daar nog steeds het bewijs van. Nu was het aan 
de staat om ervoor te zorgen dat Indië weer voor inkomsten zou 
zorgen.                                                                   Jeffrey Groeneveld 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
GA MEE DOEN MET HET RONDZENDVERKEER 
 

Na de problemen met de Corona die nu bijna voorbij lijkt zijn, gaan 
we het nieuwe seizoen 2021/2022 in. 
Als u boekjes wilt hebben en inleveren en of deelnemen aan het de 
rondzendverkeer dan kunt u contact opnemen met Bert Joosten, 
tel. 0299 423315. Hoofd Rondzendverkeer. 
Met vriendelijke groet, Bert Joosten 
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Postzegelhandel 
   Bert Huisenga 
     Zwaansvliet 13 

     1462 NE Middenbeemster 

     tel.   0299 683587 
     Email: pzh.bert@quicknet.nl 
 

Nieuwtjesdienst en levering van  

alle merken albums en catalogi. 

Inkoop, verkoop en taxaties. 

www.pzhbert.nl  
Tijdens de clubavonden aanwezig,  

    heeft u een bestelling, dan graag een week van tevoren doorgeven. 
 

 

 

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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HET VERLANGEN NAAR ONAFHANKELIJKHEID 
 
 
 
 

 
 
 
 

In 1960 vonden de bijeenkomsten van de Purmerender Postzegel 
Ruilclub plaats in het Witte Huis aan de Beemster Ringvaart.  
Het gebouw stond ook wel bekend als de Huishoudschool. 
Voorzitter was de heer H.R.W. Thie, de vereniging telde zo’n  
35 leden en zo’n 40 (!) ‘junior-leden’, die gecoacht werden door de 
voorzitter. Vaak hield een van de bestuursleden een klein praatje 
over een actueel filatelistisch onderwerp. Zo werd de februari-
bijeenkomst van 1960 aangekondigd met de tekst: 
 

“In de staatsvorm en structuur van verschillende landen in Azië en 
Afrika hebben zich vele veranderingen voorgedaan. Dit vond ook zijn 
weerklank op de postzegels van die landen. Op de clubavond in het 
Witte Huis zal daar speciaal aandacht aan worden besteed.”  
 

De genoemde veranderingen hadden te maken met het streven naar 
onafhankelijkheid dat in de jaren zestig steeds meer gestalte kreeg. 
1960 is een bijzonder jaar in de geschiedenis van Afrika. In dat jaar 
werden maar liefst 17 landen onafhankelijk. 1960 wordt ook wel ‘Het 
jaar van Afrika’ genoemd. 
 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 190 
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Met uitzondering van enkele landen als Liberia en Ethiopië bestond 
Afrika in 1945 vrijwel geheel uit koloniën. De Europese koloniale 
mogendheden kwamen echter verzwakt uit de Tweede 
Wereldoorlog. De twee belangrijkste overwinnaars, de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie (de nieuwe grootmachten in wording) 
waren tegen het koloniale systeem gekant. Deze ontwikkeling droeg 
ertoe bij dat het merendeel van de Afrikaanse koloniën onafhankelijk 
werd in de periode die op de Tweede Wereldoorlog volgde. 
Ghana was in het eerste land dat het koloniale juk afschudde. Het 
huidige Ghana ontstond op 6 maart 1957 toen twee Britse koloniën 
Gold Coast en Togoland, die een jaar eerder waren samengevoegd, 
een onafhankelijk land vormden onder de naam Ghana. Dat werd 
filatelistisch gevierd en ook in latere jaren herdacht. 
  

 
 

In 1960 werd Ghana een republiek en begonnen 17 
landen aan hun onafhankelijkheids-avontuur.  
 

 
 
 
 
 

België moest afstand doen 

van  Congo, wat 
onder meer 
resulteerde in 
onafhankelijkheids
zegels en heel 
veel opdrukken: 
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Onafhankelijk van Groot Brittannië: Nigeria en Somalië. 
 

Onafhankelijk van Frankrijk: Benin, Burkina Faso, Centraal 
Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Gabon, Ivoorkust, 
Kameroen, Madagaskar, Mali, Mauritanië, Niger, Senegal, Togo, 
Tsjaad. 
 

 
Het is goed mogelijk om een verzameling op te zetten van de 
politieke veranderingen die zich in deze landen vanaf 1960 
voltrokken hebben. Soms leidden die ertoe dat de hele landsnaam 
veranderd werd. Basutoland werd Lesotho (1966), Bechuanaland 
werd Botswana (1966), Zuidwest Afrika werd Namibië (1990), om er 
maar een paar te noemen.  
 
Lastiger is het om de jaren van politieke en sociale instabiliteit in 
beeld te brengen, die in de meeste gevallen volgden op de 
onafhankelijkheid. Staatsgrepen zijn aan de orde van de dag, 
corruptie en machtsmisbruik tieren welig. Burgeroorlogen en 
terrorisme treffen de bevolking. Werkeloosheid- en armoedecijfers 
zijn hoog in de meeste Afrikaanse landen. Dat soort zaken zie je niet 
terug op Afrikaanse zegels, al zijn de machtswisselingen in beeld te 
brengen door de staatshoofden op de zegels.   

 

Deze zegels van Biafra zijn de 
enige die ik ken waarop de 
schrijnende gevolgen van 
onafhankelijkheid in beeld gebracht 
zijn.  
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Wat hebben de verzamelaars besproken op de februari-bijeenkomst 
in 1960? We weten het niet, want het maken van notulen en 
clubblaadjes was nog niet in de mode. Maar al die nieuwe landen, 
vlaggen en namen werden zeker gezien als een filatelistische 
uitdaging. 
                                                                       John Dehé (augustus 2021) 
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700 JAAR DANTE ALIGHIERI     
(Historische notities 22) 
 

Wie was Dante? Waarom wordt zijn sterfdag op 14 
september 1321 na al die tijd nog zo uitgebreid 
gevierd? Waarom weerklinkt zijn naam nog 
dagelijks op Italiaanse scholen en kennen veel 
Italianen hele stukken van zijn belangrijkste werk 
uit hun hoofd? 

Dante Alighieri, die in 1265 werd geboren in 
Florence, wordt beschouwd als de vader van de 
Italiaanse taal. Hij schreef zijn bekendste werk, La 
Divina Commedia in het Florentijns, de taal van het 
volk. Dante maakte hiermee, onbewust, het 
Florentijnse dialect tot de algemene taal van het 
land dat zich lang na zijn dood Italië zou noemen. 
Anders dan veel mensen denken, zijn de 

verschillende dialecten in Italië niet afgeleid van het standaard-
Italiaans. Het is precies andersom: het Italiaans is ontstaan vanuit 
het dialect dat in het veertiende-eeuwse Florence gesproken werd. 
Naast Dante traden ook Petrarca en Boccaccio op als ambassadeurs 
van het Florentijnse dialect. We kunnen hen dus eigenlijk 
beschouwen als de grondleggers van de Italiaanse taal. 
Zijn vader Alighiero verloofde zijn 11-jarige 
zoon Dante op 9 februari 1277 met de toen 10 
jaar oude Gemma Donati, de dochter van 
Manetto Donati, hun buurman in Florence. 
Manetto was een welgestelde landeigenaar en 
rijk genoeg om voor zijn dochter een 

bruidsschat te voorzien die 
tweemaal zo groot was als toen gebruikelijk. De 
jongelui trouwden in 1285. 
 
Vijfendertig jaar oud was de Florentijnse dichter, 
schrijver, moraalfilosoof en kortstondig politicus 
Dante Alighiero degli Alighieri , toen hij in het jaar 
1300 zijn reis doorheen de Hel (◄ Inferno), over 
de Louteringsberg, het Vagevuur (Purgatorio) en 

door de Hemel (Paradiso) maakte. Hij schreef de gebeurtenissen uit  
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Afdeling Zaanstreek Water- en Kennemerland 
 

1951 - 2021    70 JAAR 
JUBILEUMBEURS met tentoonstelling 

 

op zaterdag 25 september 2021 
 

van 9.00 tot 14.00 uur, in Sporthal de Struijk, 
Oostzijde 132, 1502 BL Zaandam. 

 

Informatie en reserveringen: 
  Dhr. J. Zandbergen  06-39439777  e-mail: j.zandbergen@hobbykaart.info 

  Dhr. W. Loman          075-6354316  e-mail: w.loman@kpnmail.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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 

mailto:j.zandbergen@hobbykaart.info
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die donkere levensperiode 
neer na 1307. Zelf gaf hij zijn 
werk (dat uit voornoemde drie 
delen bestaat) de titel 
Comedia. In 1360 sprak die 
andere wereldberoemde Florentijnse dichter, 
Boccaccio, van La Divina Commedia (‘De goddelijke 
komedie’). Pas in 1555 werd de titel van Dante’s werk 
officieel La Divina Commedia, toen de Italiaanse 

drukker Gabriele Giolito de’Ferrari in Venetië een druk van het boek 
publiceerde in opdracht van Ludovico Dolce. 
Wat Dante juist kwelde toen hij zijn meesterwerk schreef, is niet 
bekend. Sommigen gaan ervan uit dat hij depressief was, anderen 
gaan een stap verder en dichten hem suïcidale neigingen toe. Beide 
gaan nogal eens samen, dus wellicht hebben ‘sommigen’ en 
‘anderen’ allebei gelijk. 
 

Dante stierf in 1321 als balling in   
Ravenna, waar hij begraven ligt. 
Lange tijd bestond er twist tussen 
Florence en Ravenna om zijn lijk, 
maar Dante blijft voorlopig in 
Ravenna. In Florence is nog altijd 
een lege graftombe van hem te 
bezichtigen in de basiliek Santa 
Croce. Té laat erkende zijn geliefde 
vaderstad Dantes grootheid. Het 
Florentijnse gemeentebestuur zendt 
sinds 1325 jaarlijks een kruik met 
olijfolie en een palmtak naar 
Ravenna met het verzoek om de 
stoffelijke resten van ‘Onze Grootste Zoon’ terug te 
geven 'opdat de beenderen een rechtmatige plaats 
krijgen' (zodat ze in de hierboven vernoemde lege 

graftombe kunnen worden bijgezet). De magistraten van Ravenna 
blijven, zelfs in tijden van koninklijke, keizerlijke, mussoliniaanse, 
berlusconiaanse, pauselijke en wereldoorlogen, correct en beleefd: 
“Eens verbannen, blijft verbannen”.                                   Wil Dedters 
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ITALIË VIERT FEEST TER ERE VAN DE 
GROTE DICHTER DANTE 
 

Dante (Durante) di Alighiero degli Alighieri 
(Florence, tussen 14 mei en 13 juni 1265 – 
Ravenna, 14 september 1321) was een 
Italiaanse dichter, schrijver en kortstondig 
politicus. Zijn voornaamste werk staat bekend als La Divina 
Commedia (De Goddelijke Komedie). Het is een gedicht in drie delen 
over een reis door het hiernamaals, van de Hel (Inferno), over de 
Louteringsberg (Purgatorio) naar het Paradijs (Paradiso) en wordt 
beschouwd als een hoogtepunt van de wereldliteratuur. Dante 
behoorde tot de lagere adel, in 1285 nam hij deel aan een militaire 
expeditie tegen Arezzo, in 1289 maakten de Guelfi (pro paus) zich 
meester van Florence. De Ghibellijnen (pro keizer) moesten de stad 
verlaten, de oude adel kreeg geen baan meer, dit was nu weggelegd 
voor de lagere adel/middenklasse mits je bij een gilde was 
ingeschreven. 
Dante liet zich inschrijven bij de gilde van de artsen en apothekers. 
Hij werd lid van o.a.: Capitano del Popolo en de raad van 100. In 
1300 werd hij als gezant naar San Gimignano gestuurd. De Guelfi in 
Florence splitsen zich in twee kampen, wit en zwart. Dante was een 
“witte Guelfi” en steunde de bankier Vieri del Cherci in zijn vete met 
de aristocraat Corso Donoti die door de zwarten (Guelfi) werd 

gesteund. Dante vertrekt in 
1301 als lid van een 
delegatie naar Rome naar 
paus Bonifatius VII om het 
geval Karel van Valois te 
bespreken. Karel was al 
echter door de “zwarte 
Guelfi’s” Florence binnen 
gehaald, die n.l. de  

Paus Bonifatius VII 1294-1303                overhand hadden. Dante 
eigen naam Benedetto Cataeni               werd bij verstek door de  
                                                                “zwarte Guelfi’s” veroordeeld 
tot verbanning uit Florence. Hij hoefde dus niet meer terug te keren 
vanuit Rome. Dante vestigde zich in Ravena waar hij ook stierf in 
1321. 
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DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND E.O. 

Wilt u meer lezen over Dante en zijn 

tijdgenoten? 
 

 

 
 

MAIL, BEL OF KOM GEZELLIG LANGS 
 

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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Een aantal landen gaf in 
1965 herdenkingspostzegels uit omdat het toen 
700 jaar geleden was dat Dante in 1265 in 
Florence werd geboren. 
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al 35 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/


28 
 

 

Uitgave van San Marino ter herdenking van de 700ste sterfdag van 
Dante. De serie toont enkele van de verzen van de Goddelijke 
Komedie, die door de eeuwen heen onsterfelijk zijn geworden, met 
betrekking tot de liefde tussen Paolo en Francesca, de aansporing 
van Ulysses en de uitgang uit de hel, met behulp van typografische 
composities met kaligrafische belettering uit 
de tijd van de “Opperste Dichter”. Het goud, 
gebruikt voor de versieringen, verfraait de 
kunstwerken die herinneren aan de verlichte 
hoofdletters van de manuscripten, en de 
gebruikte kleuren zijn gekoppeld aan de 
boodschap van de verzen: blauw voor de 
sterrenhemel, rood voor liefde, groen voor 
kennis. 
 
Op de volgende pagina een leuke postzegel van Poste Italiane op 18 
november 2011 uitgegeven ter ere van de Dag van de Filatelie, 
gedrukt door het Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Op de achtergrond, als in een collage, staat links een afdruk van de 
speciale eerstedagstempel uit 2007 met het profiel van de 
Florentijnse dichter gebruikt tijdens de Filatelistische- en 
Ansichtkaartententoonstelling in Florence, rechtsboven een afdruk 
van de speciale eerstedagstempel uit 2009 gebreukt ter gelegenheid 
van het International Philately Festival met een grafische weergave 
van Dante's hel. 
De postzegel in het midden, is uit 1965 met een detail van de 
bronzen buste van Dante, tentoongesteld in het Nationaal  
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Archeologisch Museum van Napels. En rechtsonder een envelop 
gefrankeerd met postzegels die behoren tot de serie "Proclamation of 
the Empire" met de dichter en uitgegeven in 1938. Devolgende 
teksten completeren de postzegel “DAG VAN DE FILATELIE”, 
“PROGETTO DANTE” en “DE GODDELIJKE KOMEDIE DOOR 
PHILATELY”, het opschrift “ITALIA” en de waarde “0.60”. Het 
ontwerp was van Gaetano Ieluzzo. 
De filatelistische balie van het postkantoor van Rome Eur zal op de 
dag van uitgifte gebruik maken van de speciale eerste dag 
afstempeling van de Poste Italiane Philately. 
De postzegel en de filatelistische producten zullen te koop worden 
aangeboden bij de postkantoren, de filatelistische afdelingen van het 
nationale grondgebied, de "Spazio Filatelia" in Rome, Milaan, 
Venetië, Napels, Triëst en Turijn.                                                   HV 
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DE 
DANTE 
POST-
ZEGELS 
UITGE-
GEVEN 
DOOR 
DE ORDE 
VAN 
MALTA 
 
 
 
 
 

Souvereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan van Jeruzalem, van 
Rhodos en van Malta. Zo luidt de officiële naam. Maar beter bekend 
staat deze orde als kortweg: ORDE VAN MALTA. 
De postzegels die de Maltezer Orde uitgeeft, worden gebruikt, zij het 
slechts beperkt. Aangezien de orde geen lid is van de 
Wereldpostunie gelden de zegels enkel in het "binnenlandse" 
postverkeer en in het postverkeer met de 55 landen waarmee de 
Maltezer Orde een bilaterale postconventie heeft gesloten, overigens 
niet met Italië, waar de orde zijn zetel heeft. Hoewel de scudo de 
officiële munteenheid van de orde is, worden de postzegels sinds 
2005 in euro's uitgegeven.      
 

De Maltezer Orde kent wereldwijd ruim 13.500 katholieke leden, 
zowel geestelijken als leken, edellieden en niet-adellijken. De 
activiteiten berusten op de medewerking van 80.000 vrijwilligers uit 
120 landen, waaronder 42.000 met een medische scholing. Zij 
organiseren liefdadigheidswerk in eigen land en noodhulpverlening 
over de hele wereld. Daarnaast worden met plechtige ceremonies de 
oude tradities van de orde levend gehouden. 
 

De Orde van Malta beschikt niet meer over een eigen grondgebied, 
maar wordt volgens de Orde desondanks door 107 landen erkend als 
een soeverein orgaan volgens internationaal recht. Binnen de Orde 
spreekt men van een functionele soevereiniteit.                             HV 
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Michel GERMAN REICH - Stamps from 1872-1945 
 

Een geheel nieuwe uitgave! Deze catalogus 
behandelt, volgens de aankondiging, alle 
zegels uitgegeven in de periode dat het Duits 
Rijk bestond. Dus de zegels van het Duitse 
Keizerrijk,  de inflatietijd, de Weimar 
Republiek en het Derde Rijk, inclusief de 
officiële zegels en de postzegelboekjes. 
Het nieuwe van deze uitgave is dat het 
geheel in het Engels gesteld is.  
Hierdoor is het ook toegankelijk voor Engels 
sprekende/lezende verzamelaars die het 
Duits niet machtig zijn. De terug te vinden 
informatie is de zelfde als in de gewone 
Michel Deutschland catalogus 2020/2021. 
Het een en ander is qua opmaak wel wat 
"geknepen", waardoor er minder bladzijden nodig waren en het een beetje 
een "ielerig" boekje geworden is. Desondanks zijn er wel meer 
afbeeldingen van postzegels opgenomen. Voordat deze uitgave het 
daglicht zag zijn er nog wel een klein aantal correcties en verbeteringen 
door gevoerd.  
Deze uitgave heeft het zelfde formaat als de normale Duitsland en Europa 
catalogi en kreeg tot mijn verrassing een harde kaft en twee leeslinten met 
zijn/haar geboorte mee. 
Afijn, met 110 pagina's aan informatie waarin meer dan 1200 afbeeldingen 
en om en nabij de 5500 prijsnoteringen terug te vinden zijn, is het toch wel 
een aardige uitgave geworden die voor een Engelstalige verzamelaar 
misschien wel nieuwe wegen opent. 
Ik heb toch nog wel een opmerking. Als je nu toch een "nieuwe" catalogus 
uitbrengt en je krijgt er een flinterdun boekje uit geperst, waarom dan niet 
de informatie, of een geselecteerde hoeveelheid informatie, uit de 
Deutschland-Spezial opgenomen waardoor de catalogus wat meer "body" 
krijgt. Maar, afijn, wie ben ik. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 110 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-316-5. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 29,80 Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 
82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.  
E-mail: cr@michel.de  Web-site: www.michel.de    Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:cr@michel.de
http://www.michel.de/
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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 zijn … 

Donderdag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur voor koffie met 
huisgemaakte taart, 

vanaf 12.00 uur voor de lunch en vanaf 17.30 uur voor het diner.  
 

Maandag, dinsdag en woensdag zijn wij gesloten. 
 

 
 

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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ONZE VEILING VAN 9 SEPTEMBER  2021 
 

U hoeft voor deze veiling geen afspraak te maken om de kavels te 
bekijken, want op donderdag 9 september kunt u zelf de kavels 
bekijken van 13.30 tot 17.00 in de Taborkerk, Maasstraat 2,  
1442 RV  Purmerend. 
Uw biedingen ‘s middags inleveren of ’s avonds zelf naar de veiling 
komen om mee te bieden, zaal open om 19.00 uur, start veiling 
20.00 uur. Maar u kunt ook nog steeds alleen een schriftelijk bod 
uitbrengen, zonder de kavels te bekijken, wat bij onze vorige 
veilingen ook zeer regelmatig gebeurde.  
 

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 woensdag 8 september, 22:00 uur.  Wacht 
niet tot het laatste moment.  

 

 
Uw biedlijst staat op pagina 
40.  
Bied ook eens ! 
Bij gelijke biedingen telt het 
eerste bod.  
 

 

VEILING EN HET BETALEN 
 

In het nieuwe seizoen 2021-2022 vindt er eindelijk weer eens een 
‘gewone’ veiling 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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kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 820 Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1922 (Dorcas) 30,00 5,00

2 821 Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1923 (Dorcas) 35,00 5,00

3 822 Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1924 (Dorcas) 40,00 5,00

4 823 Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1928 (Dorcas) 25,00 5,00

5 824 Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1929 (Dorcas) 10,00 5,00

6 Jaarsets Kon. Ned. munt boekvorm 1999-00-01 (Dorcas) 32,00 3,00

7 Prachtige set 25 jaar Zaanstad Penningen (Dorcas) 2,50

8 2 1/2 ECU 1993 Maastricht in cassette met cert. 5,00

9 Muntmeesterpenning 2001 zilver in cassette 25 gram 12,00

10 Mapje diverse buitenlandse munten 2,50

11 Doosje vakantiemunten en oude munten 4,00

Kleine kavels Nederland

12 2 Nederland 2 ongestempeld 550,00 30,00

13 2 In 8-voud. Variëteiten o/* 250,00 20,00

14 25 Kon. Willem III o 55,00 5,50

15 28 Kon. Willem III o 50,00 5,00

16 29 Kon. Willem III o 150,00 25,00

17 61B Tete beche gestempeld op papier o/* 100,00 8,00

18 64 Nederland 64 blok v 4 waarvan 2 ** en 2 * */** 1730,00 125,00

19 78 Koningin Wilhelmina * 115,00 5,00

20 114-120 Opdrukken * 40,00 3,00

21 134-135 Toorop o 50,00 5,00

22 134-135 Toorop * 45,00 4,00

23 136-138 Tentoonstellings zegels * 160,00 12,00

24 139-143 100 jaar Ned. Reddingsmaatschappij + Kind ** 60,00 5,00

25 212-219 Olympiade, o 60,00 5,00

26 224 Blok van 4, 2* en 2** 170,00 12,00

27 238-239 Blokken van 4, 2 **(238), 6 * 240,00 18,00

28 244-247 ANVV o 65,00 6,00

29 325-326 100 jaar Spoorwegen ** 24,00 2,00

30 346-349 Ned., Konijnenburg hoge waarden, ongebruikt, zonder gom 6,00

31 402b-403b Legioenblokken ** 300,00 20,00

32 550-555 Zomerzegels 1950, postfris, 1 zegel gebruikt 45,00 4,00

33 618B-634b Juliana fosfor 21,00 2,00

34 RT68 21 cent, ongebruikt, roltanding 27,50 2,50

35 R82-85 In blok van 4 waarvan 2 * en 2 ** 250,00 15,00

36 2219p PLAATFOUT groene punt o 4,00 1,00

37 9b Postzegelboekje 160,00 12,00

38 9b Postzegelboekje 160,00 12,00

39 9Ef Postzegelboekje 9Ff met telblok 200,00 18,00

40 6 betere postzegelboekjes, o.a. telblok en 9aF 6,00

41 PRA Prestigeboekje: Sterrenboek, met 1 vel zegels (175) 6,00

42 2 Ned. Indië  met certificaat o 225,00 25,00

43 81-98 Ned. Indië Buiten bezit mist nr. 92 o 122,00 15,00

44 160-166 Ned. Indië * 210,00 20,00

45 261-265 Ned. Indië o 130,00 15,00

46 3,4,6-10 Curaçao o 180,00 20,00

47 89-99 Curaçao deels postfris */** 110,00 10,00

48 Zonnebl.35 Indonesië (Dorcas) * 150,00 8,00

49 Briefkaart Naar Ned. Indië met o.a. nr. 164 mooi gestempeld bod

50 E28 Blanco, open klep ** 200,00 15,00

51 E43 Blanco, open klep ** 80,00 7,00
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kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

52 E87 Met  Kinderblok, gesloten klep 90,00 6,00

53

Kinderpostzegels 1967, autopostkantoor + handtekening 

ontwerper 3,00

Buitenland

54 529/39 Duitse Reich luchtpost 529/39 1934 gestempeld 98,00 7,00

Frankrijk 

55 yv 162-169 Frankrijk opdrukken 255,00 20,00

56 Frankrijk oud affranchi zegels 90,00 6,50

57 Frankrijk jaren 30 xx(x) 210,00 15,00

58 Frankrijk jaren 20 xx(x) 230,00 18,00

59 Frankrijk jaren 40xx(x) 180,00 10,00

60 Frankrijk 28 klassieke zegels 10,00

61 Frankrijk kastelen serie uit pb gestempeld 3,00

62 Mi7308/19 Frankrijk 2019, serie bloemen o 24,00 2,00

63 Mi7342/53 Frankrijk 2019, serie figuren uit de strip Asterix o 24,00 2,00

64 Mi7360/71 Frankrijk 2019, serie vakantie o 24,00 2,00

65 Mi7375/86 Frankrijk 2019, serie vuurtorens o 28,50 2,50

66 Mi7390/01 Frankrijk 2019, serie gebouwen, cultureel erfgoed o 24,00 2,00

67 Mi7477/88 Frankrijk 2019, serie papersculpturen van Lila Poppins o 24,00 2,00

68 Mi7508/19 Frankrijk 2020, serie verschillende vlinder vleugels o 31,00 3,00

69 Mi7529/40 Frankrijk 2020, serie dieren gespiegeld in water o 26,00 2,50

70 Mi7546/57 Frankrijk 2020, serie "Uit het curiositeiten kabinet" o 26,00 2,50

71 Mi7583/94 Frankrijk 2020, serie Bloemen o 26,00 2,50

72 Mi7615/26 Frankrijk 2020, serie Zomervakantie o 26,00 2,50

73 457 Groenland postfris 2006 25,00 2,50

74 343 b Griekenland 343 B gestempeld 25,00 2,00

75 1007/15 1962 Joegoslavië dieren xxx 25,00 2,00

76 1940 Monaco rode kruis niet compleet met plakker 86,00 4,00

77 Noorwegen jaarset 1981- 1987 (opbrengst voor KIKA) ** 50,00 4,50

78 Noorwegen jaarset 1988- 1989(opbrengst voor KIKA) ** 93,00 8,00

79 Noorwegen jaarset 1993 (opbrengst voor KIKA) ** 46,50 4,00

80 Noorwegen jaarset 1999 (opbrengst voor KIKA) ** 52,00 4,50

81 Luxemburg jaarset 2002, hoog nom. (opbrengst voor KIKA) ** 52,90 10,00

82 578/80 Portugal 1934 lichte plakker 180,00 10,00

83 13/17 Zwitserland 1854 gestempeld 240,00 20,00

84180/182,213 Zwitserland luchtpost 1923-25  120,00 8,00

85 Japan, serie Peter Rabbit, Sakura cat. G48a/j 2,00

86Mi10074/83 Japan 2019, serie Il lustraties De kleine Prins o 17,00 2,00

87Mi10044/53 Japan 2019 , serie i l lustraties uit kinderboek o 17,00 2,00

88 Mi9793/02 Japan 2019, serie Nijntje (in Japan Miffy) o 17,00 2,00

89 342/54 Singapore schepen xxx 30,00 3,00

90 Luchtpost vliegtuigen 38,00 2,00

91 USA luchtpost vliegtuigen gestempeld 2,00

92 Taiwan kaartje hoge waarden  gestempeld 51,00 2,00

93 3 x rondzend boekjes wereld 4,00

94 2x Paspoort met zegelstentoonstelling België 2001 (Dorcas)  bod

Mappen Nederland en Buitenland

95 Grote prijs van Maleisië  1999 (Formule 1), mooi vel 2,00

96 Amphilex '77 grote veldelen, cat. 130 bod

97 PTT Postcatalogus 1998, met de 0-zegels 1,00

98 Jaarset Ned. Antil len 1990 2,00

99
Rondzendboekje Engelse koloniën, o.a Barbados, Jamaica, 

Trinidad, Br. Guiana, New Zealand, Australia 8,00
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100
RZ-boekje Australië, Nieuw Zealand, Maleisië, Burma, Str. 

Settlements, Sarawak, Eritrea, Libye 8,00

101 RZ-boekje oud België, Frankrijk 4,00

102 RZ-boekje Tsjecho Slow., Polen, Spanje, Portugal, GB, 6,00

103 Noorwegen klassiek op stockkaart, o.a. nr. 1 (defect), 15,00

104
Klassiek IJsland, Denemarken en Deens West Indië op 

stockkaart 10,00

105 432-433 Nederland complete vellen nr. 432 1x en 434 2x 9,00

106 Frankrijk, stempelvariëteiten, leuk !! 5,00

107 Legioenzegels 402/3 ** 2 vellen v 50 veldelen 1000,00 25,00

108 Nederland 6 vellen ** periode 1980-1990 3,00

109 Nederland blokken v 4 ** meest 1943-1947 100,00 3,00

110 Nederland blokken v 4** 941-958 incl. 10 gulden 110,00 4,00

111 VS vellen 1976, 1980 en blok 1981 ** 125,00 5,00

112 Ned. Kinderzegels 1951/2 en Zomerzegels 52/53 met plakker * 80,00 5,00

113 Nederland 4 series 1950-1953 ** 80,00 6,00

114 Nederland restanten ** voor 1945, blokken deels ** 200,00 6,00

115 Nederland jubileumzegels + ITEP 588/595. ** behalve 80,00 7,00

116 Nederland 397/401 ** plus stempel vel x 100 7,00

117 Nederland 404 + 443 vel x 100 ieder 8,00

118 Nederland blokken euro's + losse zegels gestempeld: 8,00

119 General Gouvernement Reich 125 + beetje Oberschlesien 8,00

120 Map Zweden op bladen ook wat los leuk 10,00

121 Map Frankrijk op bladen ongebruikt soms vastgeplakt * 20,00

122 VS 1384-1436 vogels 1 vel ** 45,00 3,00

123 Nederland  1043/1045 ** in 2 veldelen 3,00

124 Nederland LP diverse veldelen o.a. 10 en 14 250,00 8,00

125 Nederland 1950 Zomer- en Kinderpostzegels ** 100,00 7,00

126 Nederland kerken 1950 en zomerzegels 1951 met plakker 100,00 7,00

127 Frankrijk euro's 7 blokken + individuele euro zegels 8,00

128 Duitsland mooi gestempeld bod

Albums en verzamelingen Nederland en Overzee

129 Mooie Collectie Ned. Indië- Nieuw Guinea-Suriname o 2600++ 130,00

130 Collectie Nederlandse Antil len o 20,00

131 Ned. Antil len collectie in 2 albums en op bladen o/** 15,00

132 Collectie Fdc's Nederland in Davo 5,00

133 Davo Luxe album met Aruba 15,00

134 Davo album S met combinaties en ook nog boekjes ** 20,00

135 Stockboek Nederland veel blokje o/*/** 5,00

136 Dik stockboek Ned. Overzee veel Ned. Indië leuke stempels! 20,00

137 Nederland 1980-2000 **, heel veel blokken van 4 8,00

138 Nederland gestempeld diverse series 1890-1960 300,00 15,00

139 Nederland 1978-2000, meest **, VEEL ! 8,00

140 Nederland, vanaf 1972, hoge cat. waarde 15,00

141 Collectie Nederland Overzee, ongebruikt 10,00

142 Album met fdc's Suriname 5,00

143 Nederland Overzee, Indonesië, *, maar vooral ** + sb diversen 5,00

144 Nederland,  veel betere series o, *, **, cat. waarde 600+ 20,00

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

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

147 Nederland en Overzee in twee UNIE-albums t/m 1998, o/*/** 20,00

148 Nederland in luxe Leuchtturn stockboek, zwarte bladen (24) 6,00

149 Eerste Nederlandse sigarenbandjes Album, 1952 1,00

150 Speciaal album Kinderpostzegels 1,00
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kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

151 Nederland fdc's, o.a. E12, 13, 15, 18 in luxe Leuchtturn band 865,00 40,00

152 NL in Phili-i-Safe, *,**,o, o.a. Olympiade, Legioenblok, Indonesië 12,00

153 NL **, blokken en velletjes in aantallen in mooi sb, zwarte bladen 15,00

154 Album poststukken Nederland + buitenland 5,00

155 Nederland in Davo, met diverse series jaren 50 postfris 20,00

156 Nederland in luxe Davo postfris 1985-1990 (+lege bladen t/m 1994) 20,00

157 Album postzegelboekjes ca. 150 stuks tussen Pb20a en Pb60 15,00

158 Albums (4x) met Fdc's 120-475 20,00

Buitenland

159 Noord- en Zuid- Amerika, GB, Griekenland in stockboek 2,00

160 Hongarije, Rusland en Polen in stockboek 2,00

161 Blauw stockboek wereld, o.a. Suriname en Antil len ** bod

162 Twee stockboeken wereld, 1 beschadigd, ook ** bod

163 Thema vogels: twee stockboeken (A5), ook ** en brieven 4,00

164 Diverse landen in twee keurige Importa stockboeken 3,00

165 Europese landen in twee Importa stockboeken, zwarte bladen 3,00

166 Stockboek, gebreken, diverse landen, o.a. China, Europa 2,00

167 Groot Brittannië en kolonies, Japan, China, oud, veel perfins 10,00

168 Album fil i-i-safe Indonesië Japanse bezetting 15,00

169 Rep. Indonesia en Untea in Zonnebloem-album, meest ** 20,00
170 Mooie Collectie Zweden t/m 79 o 60,00

171 Mooie collectie Zweden 1980-1999 o 15,00

172 Stockboek Duitse Reich enz. o/** 5,00

173 Stockboek Duitsland ** 10,00

174 Frankrijk in ordner (opbrengst voor KIKA) 5,00

175 Spanje in ordner (opbrengst voor KIKA) 5,00

176 Album Spanje met iets zegels 5,00

177 Stockboek Noorwegen 7,50

178 Stockboek Scandinavië 5,00

179 Album collectie Duitsland met Reich t/m 2000 (KIKA) hoog 50,00

180 BRD 40 jaar, met 2 sonderdruk blocke 3,00

181 Frankrijk thematisch: mooie series, gestempeld hoog 24,00

182 Stockboek Vliegtuigen en schepen 4,00

183 Stockboek Vliegtuigen div. landen bod

184 Stockboek BRD veel velletjes gebruikt 3,00

185 Stockboek Frankrijk en ook bloemen en planten (Dorcas) 10,00

186 Duitsland, 2 stockb. vol met pf briefkaarten BRD en Berlijn 6,00

187 Liechtenstein 2  mappen, 1) tot 1999 en 2) vanaf 2000 9,00

188 Polen ongeveer 750 stuks klassiek tot modern 5,00

189 Stockboek Australië ook klassiek 10,00

190 Album met Duitsland ook Oud Duitsland enz. 10,00

191 Album met Zuid Afrika 5,00

192 Stockboek Zegel op zegel Europa 25,00

193 Stockboek diverse landen, let op met losse zegels 7,50

194 Wereld album  met o.a. China en Japan 15,00

195 Stockboek Zuid Afrika 10,00

196 Stockboek Zuid Afrika 5,00

197 Davo album met diverse landen 4,00

198 Stockboek Baltische staten met o.a. betere zegels 45,00

199 Album Engeland 1965 t/m 1987 ** 30,00

200 Album Deutsches Reich, leuk * ++ 50,00

201 Oud wereld album 10,00
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Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland 

 

Onze VERZAMELBEURZEN in 2021 
met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 

 

op zaterdag 
 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december  

van 10.00 tot 14.00 uur, in buurtcentrum De Kolk, 
                             Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 

 

Informatie en reserveringen: 
  Dhr. J. Zandbergen  06-39439777  e-mail: j.zandbergen@hobbykaart.info 

  Dhr. W. Loman          075-6354316  e-mail: w.loman@kpnmail.nl 
 

mailto:j.zandbergen@hobbykaart.info
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Literatuur

202 Voet op de Maan grappig. bod

203 Michel catalogus Zuidwest Europa, deel 2, 2014 8,00

204 Deutsches Post-Archiv, prachtig naslagwerk + map 4,00

205 Doos literatuur, o.a. Tschroots Luchtpost deel 1 4,00

Lege albums

206 Duitse Rijk 1933-1945, luxe album zonder zegels 3,00

207 Zes Lindner albums in cassette, A5 10,00

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

209 Dik stockboek, leeg witte bladen 32/64 3,00

Dozen

210 Grote doos poststukken Duitsland, veel variatie bod

211 Doos poststukken Nederland en buitenland 3,00

212 Doos, van alles, voor het goede doel. Bekijken! bod

213 Schoenendoos, veel variatie, voor het goede doel bod

214 Grote doos, heel veel zegels, Hawids, loupe. Benefiet bod

215 Doos met Verenigde Naties (o.a. blok 1) en diverse landen 5,00

216 Doos wereld (on)afgeweekt + leuk doosje Nederland 3,00

217 Grote doos afgeweekt Nederland + iets buitenland. Benefiet 4,00

218 Provincievelletjes (12) in luxe opbergdoos, nominaal 56 25,00

219 Nederland postzegelboekjes, nominaal 36 euro 20,00

220 Nederland PTT mapjes tussen 92 en 198, 60 stuks 6,00

221 Album met fdc's, eerste vluchten, speciale covers verre landen 2,00

222 UV-lamp, groot formaat 5,00

223 Doos diversen, velletjes, wereld (on)afgeweekt, etc., stockboeken 5,00

224 8 ouderwetse plakboeken met postzegels, ook los, hele wereld 3,00

225 Blikje blaadjes uit oude rz-boekjes, o.a. Canada, Duitsland, USA 5,00

226

Doos met jaarsets, covers, (on)afgeweekt, Hawids, loupen, 

etc. + poststukken buitenland 10,00

227 Doos en stockboek met postzegelboekjes 25,00

228

Doos met fdc's en gelegenheidsdcovers Nederland, blanco 

en beschreven, met doubletten 5,00

229 Frankrijk 90 maximumkaarten, waarbij prachtige exemplaren 7,00

230 Doos wereld afgeweekt 3,00

231 Mooi kistjes met van alles, o.a. 28 euro nominaal 15,00

232 Doos met doosjes, zakjes, blikjes jaarset Oostenrijk etc. 5,00

233 Doos Van alles en nog wat opbrengst voor KIKA 10,00

234 Doosje Hawid stroken 5,00

235 5 nette lege stockboeken 5,00

236  Volle schoenendoos, ruim 1500 gr.onafgeweekt buitenland 5,00

237 Doosje met 100 insteekkaarten, formaat 16x11cm, 3 stroken 3,00

238 Doosje Fdc's ca. 180 stuks o/** bod

239 Doos Uitzoek doos Duitsland met van alles oude staten tot …. 10,00

240 Doos divers Duitsland in rondzendboekjes en zakjes 4,00

241 Doos Dld, DDR in zakjes postfris brieven met blokken en velletjes enz. 15,00

242 Doos Collectie Fdc's Ned. in Lindner albums vanaf nr. 30 50,00

243 Doos Leuk materiaal brieven/Engelse pzb enz. zien!!!! 10,00

244 Doosje divers bod

245 Doos met o.a. postfris Nederland ook onafgeweekt en brieven enz. 10,00

246 Doos 5x stockboeken met Nederland en overzee ook ** 10,00

247 Doos jaarsets Nederland ± 40 stuks en wat divers 35,00

248 Doos diverse stockboeken met leuk materiaal 10,00

249 Doos diverse stockboeken en oud wereld album, leuk materiaal 15,00

250 Doosje postfris Nederland op kaartjes in enveloppen enz. 5,00
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BIEDLIJST VEILING PPRC – 9 SEPTEMBER 2021 
 

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

KAVEL BOD KAVEL BOD
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