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11 NOVEMBER IS DE DAG...
Het was een prachtige bijeenkomst in oktober.
De zaal was zo goed gevuld dat we ons moeten beraden over een
iets andere opstelling. De stuiverboeken vonden gretig aftrek en de
veiling liep als een trein.
Achter de schermen gebeurde meer waar we blij mee waren. Een
opbouwploeg die de zaal voor u in orde gemaakt heeft en ook weer
keurig achtergelaten. Een Tabor-ontvangstcomité (Cor!) dat zorgde
voor gebak en assistentie. Spontane medewerking van twee leden
die onze kast uit Zuiderhof met een aanhangwagen verhuisde naar
een mooie plek naast de veilingzaal.
Ik begreep dat in diezelfde aanhangwagen
een dag eerder nog illegaal een ram
vervoerd was, maar daar was niets meer
van te zien.
En oh ja, die jas van Dries is weer terecht.

Ook op 11 november belooft het weer een mooie
avond te worden, met veel bijzonder
veilingmateriaal, mooie lichtjes en zingende
kinderen in de stad.
In december doen we weer
een veiling voor het goede
doel: de Stichting ALS. U kunt
alvast materiaal inleveren, maar let een beetje
op de kwaliteit. Graag veilen we spullen die u zelf ook wel zou willen
kopen. Zien we u op 11 november in de Tabor-kerk?
John Dehé
AGENDA
Dit zijn onze volgende clubavonden voor seizoen 2021-2022 in de
Taborkerk, Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend.
Donderdag 9 december. En in 2022 op woensdag 12 januari,
donderdag 10 februari, donderdag 10 maart, woensdag 13 april en
donderdag 12 mei.
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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 december nummer uiterlijk vrijdag 19 november per e-mail naar:
hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG
Zoals vele andere vroege sttripfiguren is hij verzonnen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Qua karakter kan hij omschreven worden als een echte levensgenieter.
Daarnaast is hij een naïeve en onnozele flierefluiter. Wat hij onderneemt is vaak tot
mislukken gedoemd. Hij gedraagt zich in het algemeen als een klein kind; hij blijft
meestal vrolijk en is altijd in voor een grap. Kenmerkende uitspraken; 'Hallo luitjes',
'Hihi, wat enigjes' en 'Slapen is veel leukerder, want dan verveel je je niet.'
Dus staat dit keer de domme gans en altijd vrolijke levensgenieter Wammes
Waggel op het omslag, hij was een van de vele bijfiguren uit de strip Tom Poes en
Heer Bommel. Meer over de strip waarin hij ooit voorkwam leest u vanaf pagina 6.
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VAN DE PENNINGMEESTER
contributie / donatie 2022
Zoals u weet is de situatie per 1 december
2021 bepalend voor uw bijdrage aan onze
vereniging voor het jaar 2022. Dankzij onze
gezonde financiële positie is uw bijdrage
wederom niet verhoogd, dus € 30,- contributie; c.q. tenminste € 15,- voor
het donateurschap.
Wij zien uw betaling gaarne uiterlijk 31 december 2021 bijgeschreven op de
juiste bankrekening: NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. PPRC,
……. tenzij u een machtiging heeft afgegeven, dan wordt uw jaarlijkse
bijdrage in januari automatisch afgeschreven.

veiling en het betalen
Gezien de goede ervaringen zien wij ook deze maand uw betaling na
ontvangst/aankoop van de kavels gaarne weer omgaande - onder
vermelding van uw kopersnummer - bijgeschreven op het hierboven
vermelde banknummer. De uitbetaling aan de inzenders kan dan binnen
14 dagen na sluiting van de veiling plaatsvinden.
Hans de Block

LEDENNIEUWS
De afgelopen tijd mochten we Arnoud-Jan Groot begroeten als nieuw lid.
We heten hem hier nogmaals van harte welkom.
Helaas ontvingen we ook het bericht dat ons lid Daan van der Ven is
overleden. We wensen zijn vrouw en andere naasten veel sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
Het bestuur
Wilt u switchen van lid naar donateur, van donateur naar lid of uw
lidmaatschap opzeggen, doet u dat dan s.v.p. vóór 1 december
bij onze secretaris Jeffrey Groeneveld.

STUIVERBOEKEN
Tijdens onze clubavonden van november en december ligger er nog
voldoende stuiverboeken voor u klaar. Dus nu nog even geen nieuwe
stuiverboeken inleveren. Er moeten eerst weer een aantal stuiverboeken
worden afgerekend met de inzenders. In januari kunt u weer nieuwe ‘verse’
stuiverboeken inleveren. Graag maximaal twee stuiverboeken per
lid/donateur, zo krijgt iedereen de mogelijkheid om ook in te leveren.
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‘ALS JE BEGRIJPT WAT IK BEDOEL’
‘Het was winter geworden. Een koude noordooster brulde over het
landschap, regen en ziektekiemen met zich voerend’, zo begon de
strip Het Booroog, met daarin de hoofdfiguren Tom Poes en Heer
Bommel. Deze strip verscheen in de krant in 1966/1967.
Zelfs wie nooit iets over Tom Poes en Heer Bommel las, kent
woorden als ‘denkraam’, ‘grofstoffelijk’, ‘grootgrutter’, ‘bovenbaas’,
‘breinbaas’, ‘minkukel’ en ‘zielknijper’, of gebruikt uitdrukkingen als
“Geld speelt geen rol”, “Verzin een list”, “Een eenvoudige doch
voedzame maaltijd” of “Als je begrijpt wat ik bedoel”.
Vanwege het vindingrijke en vernieuwende taalgebruik heeft het
Marten Toonder in 1995 het eervolle lidmaatschap van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde opgeleverd. In 2007 viel
die eer overigens te beurt aan Kees van Kooten en Wim de Bie.
Marten Toonder heeft zoveel woorden en uitdrukkingen aan het
Nederlands toegevoegd, dat hij in 2004 door de lezers van Onze
Taal tot een van de vijf invloedrijkste taalgebruikers werd
uitgeroepen.

Vorige maand werd op 11 oktober dit velletje uitgeven. Al bijna honderd jaar zet
Stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. Pascal de Smit,
directeur Stichting Kinderpostzegels: “Net als met kinderpostzegels zijn miljoenen
kinderen opgegroeid met de avonturen van heer Olivier B. Bommel en Tom Poes.
We zijn dan ook blij en trots dat de striphelden dit jaar op de kinderpost-zegels te
zien zijn en samen met ons hun tachtigjarig jubileum vieren. Hun verhalen zijn na
al die tijd nog steeds springlevend en verbonden met actuele thema’s”.
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In mei 1996 zijn eerder stripzegels van Tom Poes en Heer Bommel uitgegeven. In
de 117 verhalen uit de klassieke Bommelsaga ontbreekt hét handelsmerk van de
stripkunst, de spreekballon. Het zijn zogeheten ondertekststrips.

Marten Toonder (1912-2005) publiceerde in 1933 zijn eerste strips,
respectievelijk 'Tobias' voor Uitgeverij Helmond en 'De lotgevallen
van Bram Ibrahim' voor het Haagsche Persbureau.
Tom Poes maakte zijn debuut in het eerste verhaal uit de reeks,
Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde. Dit tekststripverhaal verscheen vanaf 1941 in het dagblad De Telegraaf.
Aanvankelijk betrof het een kinderstrip voor jeugd vanaf 10 jaar.
De eerste zes afleveringen van dit verhaal werden geschreven
door zijn echtgenote Phiny Dick, maar ze zijn van het begin af aan
getekend door Toonder zelf.
De naam van de strip en het hoofdpersonage werd door Toonders
echtgenote Phiny Dick gesuggereerd, een uur voordat Marten naar
De Telegraaf moest, toen ze thuiskwam met moorkoppen. Marten
vroeg haar ook de strip te schrijven, maar na zes afleveringen gaf
ze de opdracht terug en zei daarbij: "Het is trouwens jouw verhaal".
In het derde verhaal, In de tovertuin (1941), doet het personage
Heer Bommel zijn intrede, die hierna samen met Tom Poes het
belangrijkste personage in de strip werd. Samen beleven Tom
Poes en Heer Bommel allerlei vreemde avonturen. Tom Poes is
daarbij meestal degene die onder alle omstandigheden zijn
verstand weet te blijven gebruiken. Hij weet meestal de juiste
oplossing voor een moeilijke situatie en probeert de onnadenkende
Heer Bommel te behoeden voor al te grote onhandigheden.
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Het tekststripverhaal Het griffoen-ei (1976), is het enige in de
reeks waarin Tom Poes geen rol speelt. Tom Poes woont tijdens
al zijn avonturen aan de Zandweg, vlak bij het kasteel Bommelstein
aan de Distellaan, waar hij regelmatig op bezoek is.
Tom Poes zegt steevast "Hm" om aan te geven dat
hij iets erg bedenkelijk vindt.
Op 18 maart 2016
vierde PostNL het
75-jarig jubileum
van de striphelden, met twee
écht zilveren
postzegels. Beide
striphelden staan
kleurig en herkenbaar op de
zilveren postzegels afgebeeld. Hierdoor kregen Tom Poes als
witte kleine kat en de pijprokende Heer Bommel in zijn geruite
jas extra aandacht. De postzegels werden geproduceerd door
de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Verder werden er
ook twee postzegels voor internationale post uitgegeven

Vaak geeft Heer Bommel de schuld van de moeilijkheden die hij zelf
heeft veroorzaakt juist aan Tom Poes. Als Tom Poes de situatie dan
heeft weten te redden, doet Heer Bommel vaak alsof hijzelf degene
is die het heeft opgelost. Anderzijds heeft Heer Bommel het hart
moreel gezien volledig op de goede plek. Hij is bereid om altijd te
hulp te schieten waar nodig. Niet zelden wordt hij door zijn
barmhartigheid tot grootse daden aangezet.
Marten Toonder was de grondlegger van de Marten Toonder
Studio's, een bedrijf dat een afsplitsing was van Toonder-Geesink
productie, waar vele Nederlandse striptekenaars het vak hebben
geleerd. Het bedrijf richtte zich in eerste instantie op het uitbrengen
van stripverhalen, maar begaf zich later ook op het gebied van
reclame en tekenfilms.
Later heeft Toonder niet alle Bommelverhalen zèlf kunnen tekenen
en hij heeft ook niet alle teksten geschreven. Ook dan wanneer hij
door tijdsdruk en gezondheidsproblemen met ogen, pols en
overbelaste rechterhand het tekenen van de Bommelsaga aan
medewerkers moest overlaten was hij zo dicht mogelijk betrokken
8

Ook werd er in 2016 een set
van 7 verschillende velletjes
uitgegeven met daarop steeds
3 bekende bijfiguren uit de
strip.

bij het verloop van het
verhaal. Hij wilde waar en
wanneer mogelijk ook
steeds de tekeningen corrigeren. Het
tekenen van achtergronden en het voor
de kwaliteit zo belangrijke "inkten" van
de oorspronkelijke potloodtekeningen
werd vaak uitgevoerd door
medewerkers die daarvoor van Marten
Toonder geen erkenning en weinig
salaris kregen. Toonder bezat het auteursrecht van de figuren en liet
anderen niet in zijn roem delen. Met de krantenstrip over 'Heer
Bommel en Tom Poes' heeft Marten Toonder zich tot aan het einde
persoonlijk bezig gehouden.
In 1965 verhuisde Toonder met zijn vrouw naar Greystones, in
Ierland, om zich geheel te wijden aan het striptekenen. Hij merkte tot
zijn verbazing dat het Ierse landschap erg leek op dat wat hij al jaren
in zijn Bommel-strips had getekend. Op zondag 2 mei 1982, zijn
zeventigste verjaardag, werd Marten Toonder benoemd tot Officier in
de Orde van Oranje Nassau. Hoewel Toonder verschillende
onderscheidingen ten deel vielen - de Stripschapprijs (1982), de
Tollensprijs (1992), en de Gouden Adamson van de Zweedse
academie voor stripkunst in 1997 - ontving hij nooit een van de grote
letterkundige prijzen. Dat was voor Jan Wolkers een reden om de
P.C. Hooft-prijs 1989 te weigeren. Zijn laatste levens-jaren bracht
Marten Toonder door in het het Rosa Spier Huis
te Laren. In de vroege morgen van 27 juli 2005
overleed hij in zijn slaap.
Er zijn in Nederland in de loop der jaren al veel
postzegels uitgegeven met daarop bekende
schrijvers en schrijfsters, maar nog nooit van
Marten Toonder... ►
Dus PostNL... een goede tip... “Ten minste als
jullie begrijpen wat ik bedoel”.
Hans Vaags
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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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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT
7. Een Engels intermezzo
Kort nadat Daendels teruggeroepen was
naar Nederland, veroverden de Engelsen
Java. Het bestuur van het eiland kwam in
handen van de Britse East India Company,
die Thomas Stamford Raffles aanstelde
als luitenant-gouverneur.
Hij maakte een einde aan de dwang die
boeren verplichtte om een deel van hun
oogst af te staan aan de overheid.
Ook was hij tegenstander van wat men
herendiensten noemde. Dat kwam erop neer dat de lokale bevolking
verplicht was om werk te verrichten zonder er loon voor te krijgen. In
plaats daarvan werd de landrente ingevoerd, waardoor de boeren
twee vijfde van hun opbrengst aan de overheid moesten geven. Echt
veel schoten ze er niet mee op.
In tegenstelling tot veel Nederlandse bestuurders was Raffles wel
oprecht geïnteresseerd in het land en de bevolking. Hij deed zijn best
om het bestuurlijk stelsel te hervormen en het justitiële- en
politieapparaat op een hoger niveau te tillen.
Raffles toonde bovendien grote belangstelling voor de plaatselijke
taal en cultuur. Hij zocht en kreeg daarbij steun van Indonesische
intellectuelen.
Tijdens zijn bewind
werd het compleet
overwoekerde
Boeddhistische
tempelcomplex
Borobudur herontdekt.
Ook was hij
geïnteresseerd in het
werk van Lord Minto,
die Javaanse
handschriften en allerlei
informatie verzamelde. Daarmee kreeg Raffles een breed beeld van
het eiland, zijn geschiedenis en de bewoners.
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In 1816 moest Raffles zijn post verlaten. Aan het Engelse bewind
kwam een einde nadat Napoleon was verslagen en de Engelsen
afstand deden van de veroverde gebieden. Nederland, of eigenlijk
koning Willem I persoonlijk, kreeg
weer het beheer over de gebieden
in de Oost. Bij een bezoek aan
Nederland gaf Raffles de koning
advies over het bestuur van het
overzeese gebied.
In 1817 publiceerde hij het
standaardwerk The History of Java.
Daarin werd voor het eerst uitvoerig
geschreven over Java en de
bevolking. Hij uitte ook kritiek op de
Nederlanders die zich niet hadden
verdiept in de Javanen en wat er zich allemaal op Java afspeelde.
Raffles zelf zou op een
andere plek een belangrijke
rol gaan spelen. Hij kwam in
1819 in Malakka aan en
stichtte na onderhandelingen
met de plaatselijke heersers
een vrijhandelspost:
Singapore. Zijn standbeeld
staat nog steeds prominent in
het centrum van de nu zeer
welvarende stadsstaat.
Raffles stierf in 1826. Hij
werd slechts 44 jaar oud. Hij
had zijn echtgenote twaalf
jaar overleefd. Ze werd
begraven in Batavia maar in
de Plantentuin in Bogor
(voorheen Buitenzorg) is een klein begraafplaatsje waar een
monument tot op de dag van vandaag de herinnering aan haar
levend houdt. Zo blijft Raffles onlosmakelijk verbonden met
Indonesië.
Jeffrey Groeneveld
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KIKA-KERSTSTOLLEN ACTIE !
Kerst komt er weer aan, dus tijd voor de
kerststollen actie!
Na de marathon van Berlijn in 2019, een eigen
marathon door de Beemster in 2020 heb ik in oktober
2021 de marathon van Londen volbracht. Met het
lopen van deze marathons heb ik geld opgehaald voor Kika. Ik weet nog
niet wat 2022 brengt, maar de acties voor Kika gaan in ieder geval door.
Inmiddels is door alle onderzoeken de genezingskans voor kinderen met
kanker gestegen van 75% naar 81%! Een hele verbetering, maar uiteraard
willen wij dat alle kinderen beter worden.
Help mee en bestel weer een heerlijke kerststol.
Deze kerststol is bereid met roomboter en amandelspijs
en gevuld met krenten en rozijnen en afgewerkt met
amandelschaafsel en maar liefst 1 kg! Dit jaar verpakt in
een mooie Kika doos!
Bestel alvast je kerststol voor €10! De helft (de gehele winst) gaat hiervan
naar Kika! Je kan online bestellen en direct betalen aan Kika op:
https://www.runforkikamarathon.nl/lara-huisenga-run-for-kika-marathon2022
Ik bezorg de kerststollen in de omgeving Beemster/Purmerend
🚗. De kerststollen worden gebracht tussen 20 en 24 december.
Lukt het niet? Neem dan contact op met Bert pzh.bert@quicknet.nl of met
mij lara_1313@hotmail.com
Tip 1
Dit jaar worden ze geleverd in een luxe doos!
Erg leuk om cadeau te doen.
Tip 2
Zelf geen trek? Doneer via mij een stol aan een
bejaardentehuis! Ik breng deze gedoneerde stollen
naar bejaardenhuizen in omgeving
Beemster/Purmerend. Zo steunt u Kika en geeft u
ouderen wat lekkers in 1 klap!
Vriendelijke groet, Lara Huisenga
13
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MUZIEKINSTRUMENTEN OP POSTZEGELS
Het verzamelen van het thema muziek op postzegels komt vrij veel voor, componisten, bladmuziek, de musici, enz. enz. Maar ook muziekinstrumenten op postzegels. Ik heb voor dit thema
om drie redenen gekozen. Ik ben een
muziekliefhebber, zowel passief als actief,
muziekinstrumenten op postzegels zijn goedkoop
en zij nemen veel minder plaats in. Dus heb je een goede reden om
alle rondzend-boekjes na te kijken op zegels, die mijn favoriete en
enige thema verzameling kunnen verrijken. Conventionele
muziekinstrumenten kunnen in drie
categorieën verdeeld worden: snaarblaas- en slaginstrumenten. Dit lijkt heel
simpel, maar aangezien er zoveel soorten
muziekinstrumenten zijn is de realiteit veel
complexer. Een gitaar en een viool zijn snaarinstrumenten, maar een
piano is ook een snaarinstrument. Blaasinstrumenten associeert men
met een saxofoon, klarinet of fluit, maar een
draai- of pijporgel, doedelzak en accordeon
behoren ook tot deze categorie. Bij
slaginstrumenten denkt men aan trommels en
ritme, maar ook klankvormende instrumenten
als een vibrafoon, marimba en de uit de
zigeuner-muziek bekende timbaal maken deel uit van deze groep.
Deze opsomming heeft betrekking op Europa, maar ook voor andere
werelddelen, zoals Azië en Afrika is deze onderverdeling van
toepassing. Omdat Noord Amerika bevolkt werd door Europese
emigranten zijn er daar geen originele
instrumenten met uitzondering van de
dulcimer en de mondharp. Daar staat
tegenover, dat in de Verenigde Staten de
elektrische gitaar
uitgevonden werd; het
meest bespeelde instrument in de wereld.
In Zuid-Amerika zijn door de Spaanse veroveraars
de oorspronkelijke inheemse instrumenten
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verdwenen, maar is het de bakermat
van allerlei percussie instrumenten
geworden. Ook de nieuwe wereld,
d.w.z. Australië en Nieuw Zeeland werd
door de Europeanen ontdekt, c.q.
gekoloniseerd. Toch hadden de
oorspronkelijke bewoners, de
Abigoriginals, hun de eigen instrumenten zoals de kotiate uit NieuwZeeland. Het gebruik van muziekinstrumenten in de Westerse wereld
gaat terug tot in de prehistorie en het
gebruik hiervan werd ver voor onze
jaartelling voor het nageslacht afgebeeld.
Zowel de oude Egyptenaren, Grieken als
Romeinen gebruikten reeds trommels,
fluiten en lieren en legden hiermee de
basis voor het moderne Europese instrumentarium. In de
middeleeuwen speelden vooral Duitsland, Italië en in mindere mate
Frankrijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van
muziekinstrumenten.
Ongetwijfeld zullen in Azië, met name in China en Japan en ook in
Afrika parallelle historische
ontwikkelingen plaatsgevonden
hebben, maar de herleiding
hiervan is voor ons Westerlingen
bijzonder moeilijk. Tevens
verzamel ik muziek gerelateerde
onderwerpen zoals pathefoons,
radio’s en speeldozen; stemvorken, dirigeerstokjes en microfoons.
Het aantal uitgaven van muziekinstrumenten op postzegels is
inmiddels vrij groot en ik heb daarnaast ook muzieknoten en
muzieksleutels aan mijn verzameling toegevoegd.
Bij de opzet van mijn thema verzameling muziekinstrumenten op postzegels ben ik eerste instantie
uitgegaan van de bovengenoemde onderverdeling, maar
heb deze inmiddels verder
verfijnd tot 77 categorieën.
Cees Bakker, KNBF nieuwsbrief
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Van Europa tot Australië, overal wordt muziek gemaakt. We gebruiken
daarvoor echter niet allemaal dezelfde hulpmiddelen. Of het nu gaat om de
Djembé in West-Afrika of de Patica in Japan, er bestaan ongelofelijk veel
opmerkelijke zg. Inheemse muziekinstrumenten. Deze hebben stuk voor
stuk unieke karakteristieken.
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Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore
Kloosterstraat 17
specialiteiten: In Haarlem hebben we het
beste van filatelistisch Nederland
samengebracht.
De unieke PostBeeld voorraad is hier nu
aangevuld met de voorraden van Medo uit
Rotterdam en van de NPMH/Bulterman uit
Amsterdam. Daardoor hebben wij een winkel
kunnen creëren met een zeer grote wereldvoorraad postzegels (series en los),
posthistorie, postwaardestukken, fdc's,
munten, bankpapier, catalogi, handboeken,
albums (nieuw en 2e hands) en andere benodigdheden etc.
Tevens in deze winkel: honderden laaggeprijsde collecties en partijen, munten en
een grote uitzoekhoek zegels a 10c per stuk.
Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
specialiteiten: Klein maar fijn, met een verrassende
stock postzegels, Munten en Partijen is er in deze
winkel midden in Leiden telkens weer iets nieuws te
vinden.
Ook altijd wel het een en ander wat (nog) niet op
onze internetsite staat.
Kantoor, PostBeeld Kloosterstraat 21,
2021 VJ Haarlem, tel: 023-5272136
Openingstijden
winkels: woensdag t/m zaterdag 10-17 uur,
kantoor: maandag t/m vrijdag 10-17 uur.

Internet: www.PostBeeld.nl (webwinkel)
www.postzegelblog.nl (magazine)
www.freestampcatalogue.nl (catalogus)
Tevens in Haarlem: Onze Modelbouwwinkel Hobbyprof.nl, Gen. Cronjéstraat 86.
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 192
OORLOG IN AFRIKA
Ook als u geen olifanten verzamelt,
bent u deze postzegel vast wel een
keer tegengekomen. Een zegel van
Belgisch Congo, met de opdruk van
de Belgische bezetting van DuitsOost-Afrika.
Dat is wel een bijzonder verhaal.
Duitsland,
Engeland,
Frankrijk en
België hadden
allemaal
bezittingen in
Afrika en toen
de Eerste
Wereldoorlog
uitbrak in
Europa, had dat
ook gevolgen
voor de situatie
in Afrika. Zo
werd de kolonie
Duits OostAfrika aangevallen door Britse troepen en vanuit Congo bestookt
door de Belgen. Aan Duitse zijde werd de strijd geleid door kolonel
Paul von Lettow-Vorbeck, die erin slaagde met een klein leger van
3000 Duitse kolonisten, 200 beroepsmilitairen en 11.000 man
inlandse troepen een veel groter Brits leger van zich af te houden.
Er werd een ware ‘merenoorlog’ gevoerd op het Kivumeer en het
Tanganyikameer, met kanonnen, mitrailleurs, motorboten, een
stoomboot en watervliegtuigen.
19

Begin 1916 trokken Belgische en Britse troepen gezamenlijk ten
aanval in het noordwestelijk deel van Duits Oost-Afrika. Bij de Belgen
voerde generaal Tombeur de troepen aan, met zo’n 700 Belgische
officieren en onderofficieren en bijna 12.000 Congolese militairen van
de Force Publique. Het resultaat van de Belgische actie was de
verovering van een groot gebied dat nu bekend staat als Rwanda en
Burundi en heel lang met België verbonden zou blijven.
Het was een opmerkelijk succes, want terwijl de Belgen in eigen land
een bijna hopeloze loopgravenoorlog aan de IJzer uitvochten,
veroverden Congolese soldaten onder leiding van Belgische
officieren een groot stuk van een Duitse kolonie dat tien keer zo
groot was als België. De opdrukzegel waar dit stukje mee opende,
herinnert aan deze Belgische bezetting. Zo’n zegel vinden we ook op
onderstaande brief:

De brief werd op 2 januari 1917 verstuurd vanuit het oorlogsgebied,
(Kigoma, aan het Tanganyikameer) aangetekend naar Den Haag.
Op de postzegel en het aantekenstrookje staat een stempel met de
aanduiding BPCVPK, nr. 4. Dat is een veldpoststempel: Bureau de
Poste de Campagne- Veldpost Kantoor. De brief ging via Albertville
(3/1) en Elisabethville (27/1) naar Londen (13/3) en arriveerde op
20

21/3 in Den Haag. Op de achterzijde staat een censuurstempel van
de autoriteiten die belast waren met de verdediging van het
Tanganyikameer:

"Défense du
Tanganika Etat Major /
Vu pour la
censure".

De brief is geadresseerd aan J. Debueger. Hij was in Nederland
bijzonder actief bij de hulpverlening aan Belgen die tijdens de oorlog
naar Nederland gevlucht waren, met speciale aandacht voor
kinderen en oorlogswezen. Ook speelde hij een centrale rol in het
smokkelen van brieven naar het door de Duitsers bezette deel van
België.

Bron: Les Congolâtres, Het postbureel Kigoma tijdens de Belgisch
bezetting van 29 juli [1916] tot 19 maart 1921
21

Belgische watervliegtuigen aan het Tanganyikameer
Militairen van de Force Publique

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/09/19/tabora_een_belgischeoverwi
nninginafrika-1-2769349/
22

Een artillerie-eenheid van de Force Publique neemt een pauze.
Vooraan op de grond de loop van twee kanonnen die door de
muilezels worden gedragen.
23

Onderofficier en soldaten van de Force Publique.

De Belgische onderofficier Armand Domken leidde een
mitrailleursectie en sneuvelde bij Kato op 3 juli 1916.
John Dehé, oktober 2021
24

DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND E.O.
Wilt u meer lezen over de geschiedenis van
Afrika?

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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ITALIË - DE MARITIEME REPUBLIEK VENETIË (deel 2)
(Historische notities 24)
Het gebeente van de evangelist Marcus
werd in 829 door Venetiaanse kooplui
onder militaire bescherming uit
Alexandrië in Egypte weggehaald
(gestolen). Die stad was toen geheel
onder de invloedssfeer van de Islam
gekomen. De Venetianen hebben hem
overgebracht naar hun vaderstad.
Scene uit het leven van Marcus
Daar bouwden zij ter ere voor hun nieuwe patroonheilige, de rijke
◄ San Marco basiliek.
In 976 wordt deze kerk bij het uitbreken
van een opstand tegen Doge Pietro
Candiano IV (956-976), vanwege
tiranniek gedrag, in brand gestoken en
gedeeltelijk verwoest. Onder zijn
opvolger Pietro Orseolo I (976-978)
wordt de kerk gerestaureerd. Het
gebeente was niet het enige “jatwerk”,
◄ de Trajaanse paarden van het Trajanusstadion in
Konstantinopel moesten er ook aan geloven, deze
bevinden zich nu in het museum van de San Marco.
Kopiën sieren op één hoog de buitenkant van de kerk.
Het plein voor de kerk wordt in 1171 opgeluisterd met
twee granieten zuilen, op de linker (vanaf de lagune)
staat de gevleugelde leeuw (symbool St. Marcus) en
op de rechter zuil staat St. Theodor met z’n draak, de
eerste beschermheilige van Venetië.
Het tussen de pilaren doorlopen brengt
ongeluk.
◄ St. Marcusplein met de
twee zuilen
Leeuw het symbool van ►
St. Marcus

26

St. Theodor, de eerste beschermheilige van Venetië

Naast de San Marco staat het
Dogepaleis, gebouwd tussen 13091424 door Filippo Calendario, maar
de fundamenten dateren uit de 9de
eeuw.

Dogepaleis
(Palazzo Ducale)
e
14 eeuw
◄Twee
schilderijen van
Canaletto
Gezicht vanaf de Lagune op
het Dogepaleis

Canal Grande tussen het Balbi
paleis en de Rialto brug

Het Dogepaleis is een van de belangrijkste niet-religieuze bouwwerken in de gotische stijl. De broers Giovanni en Bartolomeo Buon
ontwierpen de zogenaamde Porta della Carta, de grote laatgotische
toegangspoort die uitkijkt op de Piazzetta. Het paleis was de
residentie van de Doge en huisvestte dan ook de kantoren van
enkele politieke instituten van de Republiek Venetië die nu niet meer
in gebruik zijn. Gelijkvloers zijn de kantoren van de juristen, het
kantoor van de kanselier, de censuur en die van de vlootambtenaren.
De Piombi, was de beroemde gevangenis met loden dakplaten, die
deel uitmaakt van het Dogepaleis. Hier werd o.a. ook Giacomo
Girolamo Casanova voor vijf jaar gevangen gezet. Na 15 maanden
echter wist Casanova te ontsnappen
Marcus is de patroon van de Italiaanse stad Venetië,
daarnaast van notarissen en schrijvers en ook van
bouwvakkers, metselaars, glazenmakers, glaszetters, glazeniers en glasschilders en van mandenmakers. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor goed
weer en een goede oogst, tegen bliksem en hagel,
en tegen een plotselinge dood.
Wil Dedters
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al 35 jaar tot uw dienst!
● Breed assortiment
● Scherpe prijzen
● Persoonlijke service
● Kwaliteit gewaarborgd
Mob/GSM +31(0)655 884387
Email: Sales@stamps-Dns.com
www.stamps-dns.com
Dirk N. Sluis
Stamps-DNS
B. De Vriesstraat 10 - 1622 AC Hoorn
P.O. Box 169 - 1620 AD Hoorn
The Netherlands
Tel: +31(0)229-261611

Member of: NVPH, BBKPH, IFSDA, FNIP, BDph, IPDA
en Internet waarborg
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WERKHONDEN ASSISTEREN BIJ ACTIES VERENIGDE NATIES
De UNPA (United Nations Postal Administration) gaf op 7 april 2011
een herdenking velletje uit ter ere van de ‘Working Dogs of the
United Nations’, de werkhonden van de Verenigde Naties. Op het
velletje zijn 10 zegels van US$ 0,98 opgenomen met het UN
embleem en het jaartal 2011. Op de bijbehorende tabs zijn foto’s
geplaatst van de United Nations Security Dogs en hun begeleiders in
New York, Geneve en Wenen, de plaatsen waar de hoofdkwartieren
van de VN zijn. De hondeneenheid van de VN zijn een onderdeel
van de United Nations Securite and Safety Services, opgericht in
New York in 2004, in Geneve in 2008 en in Wenen in 2011.

De honden komen van over de hele wereld en hebben bijzondere
karakters en talenten. In New York gebruikt de hondenbrigade
Labradors, in Geneve vooral Duits Herders en in Wenen Mechelse
Herders. De honden komen elke dag naar hun werk met hun
begeleiders om de VN personeelsleden, de gedelegeerden en de
bezoekers in en om de VN gebouwen te beveiligen. Voordat de
honden bij de brigade worden ingedeeld, moeten ze een serie tests
ondergaan, uitgevoerd door de afdeling Veiligheid van de VN en de
landelijke politie. De begeleiders en hun viervoetige partners moeten
een groot aantal trainingssituaties doorlopen, inclusief gehoorzaam29

heidstrainingen, gebouwenonderzoek, speuren en basale eerste
hulp, voordat de begeleiders hun certificaat krijgen.

Het is niet de eerste keer dat werkende honden
een ereplaatsje krijgen op een postzegel. In Nederland en Ierland
bijvoorbeeld is de blindengeleidehond, eigenlijk dus ook een
werkhond, al eens afgebeeld. Honden worden in een heel breed veld
ingezet. Niet alleen als blindengeleider, begeleider van mensen met
hoorstoornissen, epilepsie of diabetes, maar ook voor het verrichten
van talloze handelingen voor gehandicapten
en als begeleider van ouderen in verzorgingsen verpleeghuizen, verstandelijk
gehandicapten in vervangende woonvormen
en kinderen met opvoedingsproblemen en
bijvoorbeeld kinderen met het downsyndroom,
of kinderen met een autisme spectrum
stoornis, met motorische of spraakachterstand of gedragsproblemen.
Er zijn zeven soorten
hulphonden en dit kunnen
ze: Blindengeleidehond,
ADL-hulphond,
Signaalhond, Seizure- of
epilepsiehond,
Diabeteshulphond,
Psychische hulphond en
de Therapiehond.
In 2008 startte KNGF
(Koninklijk Nederlands
Geleidehonden Fonds)
een proef met een drietal
honden die autistische
kinderen moesten
begeleiden. Evaluatie van
30

dat project bewees dat dit experiment een groot succes was met als
gevolg dat het steeds meer wordt toegepast. Een begeleidingshond
wordt bijvoorbeeld bijgebracht hoe hij zijn ‘baasje’ veilig door het
verkeer of over de markt laat rondwandelen, waarbij allerlei situaties
met fietsers, auto’s en andere mensen de situatie bepalen. De hond
mag niet in paniek raken en altijd zijn baasje begeleiden en
beschermen.

Op een Engels postzegelvelletje uit 2008 zijn een aantal van de
omstandigheden waaronder de hond zijn werk moet doen afgebeeld.
Honden zijn niet alleen huishonden, werkhonden of waakhonden.
Honden kunnen hulphond zijn die helpt bij het aan- en uitkleden, die
lichtknoppen aan- en uitdoet, de telefoon oppakt, een kast of een
deur opent en sluit, of geleidehond die zijn baasje veilig door het
verkeer loodst, assistentiehond die als een hulphond helpt bij heel
veel zaken die zijn baasje niet kan, therapiehond als ondersteuning
bij mensen met lichamelijke of geestelijke problemen of
begeleidingshond die bijvoorbeeld alarm slaat bij een gevaarlijke
situatie. En het mooie van honden is dat ze dat elke dag opnieuw
met veel liefde en volle inzet doen. En de praktische hulp van de
hond biedt de mensen met zo’n hulp een onafhankelijker en
zelfstandiger leven met meer sociale contacten.
Anna C. van der Maade, bron o.a. UNPA, KNBF Nieuwsbrief
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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
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Michel - Österreich-Spezial 2021
Ook de Oostenrijk Speciaal catalogus is
ondertussen weer verschenen.
Uiteraard is ook deze catalogus opgezet volgens
het beproefde stramien dat voor, bijna, alle
Michel catalogi geldt. En ook deze uitgave word
met een harde kaft maar jammer genoeg zonder
de twee leeslinten uitgeleverd.
In deze alweer 41e uitgave (met 7000, meest kleuren, afbeeldingen
en 42.000 prijsnoteringen) vinden we de zegels van Kaisertum
Österreich (1850/1867), het Kaiserreich (1867/1918), de Republik
Deutsch-Österreich(1918/1938) en dan Oostenrijk als onderdeel van
het 3e Rijk (1938/1945) en de daarop volgende Republiek Oostenrijk
(1945/heden, 29 mei 2021). Tussen deze twee laatste vinden we ook
nog de uitgaven voor de Sovjet Zone evenals die van de
Amerikaanse, Britse en Franse zones.
De lokaaluitgaven van 1918-1938, zoals voor Linz, Burgenland en
Tirool worden niet vergeten ook de lokaal uitgaven van 1945 worden
niet vergeten. Daarna vinden we de uitgaven voor Lombardije en
Venetië de Oostenrijkse post op Kreta en in de Levant en in China
plus de 4 uitgaven van de Donau (DDSG) = DampfschiffahrtsGesellschaft (1840/1880). Hierna komen de emissies van BosniëHerzogawina (1879/1918) gevolgd door de Oostenrijks-Hongaarse
Veldpost. Verder nog twee aparte hoofdstukken voor de
postwaardestukken (zeer uitgebreid), en de Internationale antwoord
coupons.
De toevoeging "Spezial" moet je als catalogus uitgeven natuurlijk wel
waarmaken. Daar slaagt deze uitgave redelijk wel in. Als ik
bijvoorbeeld kijk naar de vele honderden varianten die worden
genoemd en afgebeeld. Ook de vele typen en onderlinge verschillen
worden duidelijk kenbaar gemaakt evenals de verschillende
watermerken. Di geldt ook voor papiersoorten en -afwijkingen en dito
voor perforaties.
Wat is er veranderd en/of vernieuwd ten opzichte van de vorige
uitgave? Illustraties zijn verbeterd daar waar nodig en mogelijk.
33
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Natuurlijk zijn de prijzen aangepast aan het huidige peil en is de
gehele tekst uitgeplozen op grote en kleine onregelmatigheden.
Prijsverhogingen vinden we vooral bij de periode van het Keizerrijk in
het bijzonder bij papier en tandingsvariëteiten. Bij de uitgiften van de
republiek zijn een aantal nieuwe varianten ontdekt en opgenomen.
De toch al uitgebreide rubriek betreffende de postwaardestukken is
opnieuw onder de loep genomen en daar zijn veel correcties
aangebracht en veel prijzen naar boven bijgesteld.
De diverse overzichten met prijzen voor complete jaargangen,
langlopende zegels, blokken, jaarmappen, cadeaukaarten en
zwartdrukken etc. zijn gewoon weer van de partij. Een overzicht met
"persoonlijkheden" ontbreekt niet en de regelmatige vermeldingen
van vervalsingen kan ik zeer zeker toejuichen. Het geheel wordt
afgesloten door een uitgebreide tarieventabel en een brochure met
de titel "Wie entstehen die MICHEL-Preise?".
Ik ben geen verzamelaar van Oostenrijkse postzegels of brieven
maar ik vind het geheel een uitstekende uitgave die denk ik veel
verzamelaars zal bekoren.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 784
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-349-3 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 72,00 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)
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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, vrijdag, zaterdag en zondag 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
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Kavel
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Cat.nr. Omschrijving
Munten Munten Nederland 30 x 2,50 + 18 x 1,00
Muntbiljet 2 1/2 gulden Juliana
3 Penningen w.o. Purmerend 400 jaar markt
2 zakjes munten waaronder zakje euro 1, 2, 5 cent (Dorcas)
23-1a Muntbiljet fl. 5,00
Herdenkingsuitgiften Ons Vorstenhuis- Edel Coll.
23 zilveren munten, 8 munten koper, met goud verguld
In cassette met foto's en documentatie + certificaten
Luxe Muntencassette, nieuw in verpakking, winkelprijs € 60
Luxe muntencassette met wat munten

Mapje 6 zilveren vijfjes, 1 zilveren 10 euro munt
WNF 2 zilveren (999/1000) penningen met certificaat gewicht
2x 20 gram + opbergcassette
Nederland
199-202 Kinderzegels 1926
11
203-307 Rode Kruiszegels
12
229-231 Rembrandtzegels 1930
13
257-260 Zeemanszegels 1933
14
261-264 Kinderzegels 1933
15
278 Luchtvaartfondszegel 1935
16
356-373 Tralieserie
17
556-560 Kerken in oorlogstijd
18
R82-85 Roltanding kinderzegels 1929
19
P31-42 Portzegels de Ruyter
20
VD59-60 Int. Cour de Justice
21
pz 51N Postzegelboekje
21a
22
Hangmapjes Beatrix V1492b,1495b,1499b,1501b
23
Maxi kaarten 1959 Zomerzegels
24
Maxi kaarten met Zomerzegels 1960?
25
28x voetballers (Dorcas)
26
Automaatstroken en Nagler stroken
27
FDC 136 a + 153 a (blokken)
28
1982 dec. Pz. originele set Serious Request
29
Aruba 3 Fdc's nrs. 193 t/m 195
rzb Ned. Indie, Antillen, Curacao enz. ± 400 zegels
30
Ned. Antillen
1565-74 Bloemen
31
32 1575+1592a Jaar van de Haan, en van Gogh
1593-96
33
1621-24 Kerst
34
1646-51 Vlinders
35
1652-57 Auto's
35
1663-66
35
1969-76 Fruit
35
V2012-15 Van Gogh
35
2032-39 Koningshuis zegel op zegel
35
Buitenland
Andorra in stockboekje
41
29Y Bayern
42
43 485B-490B DDR blok
11-1 Deutse post Net afdruk
44
64 -1 Deutse post Net afdruk
45
156 Frankrijk
46
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Cat.w.

Inzet
4,00
bod
2,00
bod
2,00

125,00
20,00
15,00
30,00
25,00
**
**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
**

40,00
75,00
80,00
152,00
107,00
70,00
187,00
60,00
140,00
95,00
20,50
100,00
70,00

49,00
200,00

6,00
12,50
12,00
25,00
16,50
11,00
15,00
5,00
30,00
7,50
5,00
20,00
5,00
2,00
bod
2,00
2,50
5,00
8,00
5,00
5,00

o

34,00
85,00

24,00
9,50
13,70
11,20
13,00
16,30
11,20
20,00
37,00
21,00

6,00
2,50
3,50
2,50
3,50
4,50
2,50
5,00
9,00
5,00

***/*/o
o
600,00

5,00
30,00
15,00
4,00
4,00
25,00

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

o
o
o
*

180,00
75,00
80,00
300,00

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

252Y II
945-50
1053-58
Mi7068/99
Mi7100/11
Mi7173/84
Mi7195/66
Mi7226/37
572-574
498-511
283
291
26

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

rzb

1-4
42x,40y,3
rzb

NL euro's

Frankrijk
Frankrijk

Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk, serie verschillende soorten bomen
Frankrijk, serie theepotten
Frankrijk, serie sneeuw kristallen
Frankrijk, serie gelukwensen voor kerst en nieuwjaar
Frankrijk 2019, serie stoffen voor Afrika
Luxemburg Europa/zegels PAX
Oostenrijk
Polen 1933
Polen 1934 opdruk type 1
Zwitserland

**
260,00
**
70,00
*
150,00
o
26,00
o
21,50
o
21,50
o
20,00
o
24,00
**
200,00
*
1.000,00
*
80,00
*
120,00
0
60,00
o
o
44,00
*
68,00
o/*
300,00
*
305,00

China
Korea luchtpost
Korea luchtpost
Korea 1884
Noord Korea
2 kaartjes divers o.a. Cinderella
2x USA ± 350 zegels
200,00
A4
3x divers ± 1500 zegels
150,00
Nederland div. Roltanding
Idem port zegels
Partijtje dienst zegels
70,00
o
Blad met puntstempels,kleinrond en treinst.
100,00
MAP KBK + cat.
**
Kerstvellen 1990-1991-1992
o
Rienpoortvliet 3 velletjes
o
Rie Cramer 3 velletjes
gest., plm. 200x, met nom. 20 euro. 2x10 € verzilverd WA en Piet Hein
Engelse Koloniën
Engelse Koloniën
op bladen kleinformaat 1900-1950 met plakker; variëteiten
1.000,00
op bladen restanten klassiek gestempeld ongev. 200 stuks
400,00
12 stuks Zuid Afrikaanse envel. grt. form. allen voorzien van een blok
China en Korea (Dorcas)
Legends of Hollywood ± Marilyn Monroe, Micky Mouse
Oud rondzendboekje Europese landen
United Nations, mooi postfris materiaal
USA, Celebrate the Century, 1940´s
USA, the Settlement of Jamestown
Stockboeken en albums Ned. En overzee

30,00
9,00
10,00
2,50
2,00
2,00
2,00
2,00
8,00
40,00
5,00
8,00
4,00
3,00
3,00
5,00
20,00
15,00
bod
5,00
3,00
bod
bod
5,00
5,00
bod
1,50
1,50
1,50
12,00
2,50
2,50
18,00
8,00
bod
3,00
3,00
4,00
3,00
2,00
2,00
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Oranje in zilver, 11 zilveren postzegels in album Uitgave
PostNL, in cassette met documentatie
89
Bloemenpracht op postzegels in album, € 101 nominaal
90
Map Speciaal verzameling Flora en Fauna, in verpakking
91 Kon. Beatrix Troonsafstand, foto's, zegels etc. met meer dan 30 euro nom.
92
Collectie Nederland in Importa-album, met aardig materiaal
93
Het huis van Oranje, mooie fotoboeken met speciale covers,
in 2 luxe cassettes
94
Davo fdc-album vanaf 1953-201, met betere nrs.
95
Album poststukken Nederland + buitenland
96
146 FDC-album Importa, nrs. 202-525, 4 keurige, strakke albums
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100,00
55,00
5,00
20,00
15,00
15,00
25,00
4,00
25,00

97
Ned. en Overzee in twee UNIE-albums t/m 1998, o/*/**
98
151 NL fdc's, o.a. E12, 13 ,15, 18 in luxe Leuchtturn band
865,00
99
157 Album pzb ca. 150 stuks tussen Pb20a en Pb60
100
156 NL in luxe Davo postfris 1985-1990 (+lege bladen t/m 1994)
101
140 NL, vanaf 1972, hoge cat. waarde
102
144 NL, veel betere series o, *, **, cat. waarde 600+
103
143 NL Overzee, Indonesië, *, maar vooral ** + sb diversen
104
Album fdc's Antillen en Suriname
105
Album fdc's NL 283-316 onbeschreven, mooi album
106
Nederland**, o.a. blokken, strips Regina hoge waarden in aantallen
107
Ned. Antillen , Ned. Indië, Indon., Suriname in sb
108
Indonesië fdc's meest onbeschreven vanaf 1955
109
Nederland en Nieuw Guinea fdc's, gelegenheidscovers
110
Stockboek Nederland euro's en ook ± 22 euro nominaal (Dorcas)
111
Stockboek 2x Nederland eentje met euro's + ongebruikt (Dorcas)
112
Stockboek 3x paren blokjes velletjes, port, overzee heel veel!!!
113
Album Suriname en Curaçao
*/**
114
Davo album met combinaties en ook op kaartjes
115
Stockboek Nederland modern gebruikt eurowaarden en iets gulden tijd ook **
116
Album Nederland met postfris
117
Bandje met postzegelboekjes ± 50 stuks en velletjes
118 Stockboekje met van alles o.a. veel Cinderella en belasting zegels
119
Kleine stockboekjes Nederland leuke stempels/plaatfouten??
120 Stockboekje Met Nederland ook modern ongestempeld (Dorcas)
Stockboeken en albums Buitenland
121 Stockboekje Canada(Dorcas)
122 Stockboekje Italië ook wat postfris (Dorcas)
123 Stockboekje Vaticaan en iets Malta (Dorcas)
124 Stockboekje Paarden en vlinders (Dorcas)
125 Stockboekje Frankrijk incl. iets postfris (Dorcas)
126
Klein sb Engelse koloniën
127 Stockboekje Hongarije
170,00
128 Stockboekje Frankrijk oud en modern
129
Collectie Spanje 1851 t/m 1964 leuk
Stockboek Spanje, koloniën, telegram zegels, Barcelona, Cinderella enz.
130
Stockboek Spanje 1962- 1975
131
132
Album Spanje 1975 t/m 1981
o
Stockboek Spanje modern na 2000
133
o
Stockboek Plaatnummers,misdrukken,perfins, kopstaande watermerken enz.
134
Stockboek Finland en Noorwegen
135
Stockboek Denemarken en Zweden
136
Stockboek Noorwegen
137
Stockboek Diverse landen
138
Stockboek Oostenrijk
139
Stockboek Dik stockboek bomvol div. landen (Dorcas)
140
Stockboek Divers ± 1600 zegels
141
Stockboek Diversen o.a. China
142
Stockboek Oostblok met gebieden
143
Stockboek Wereld o/*/**
144
Album Vanaf Klassiek, USA, N-Zeeland, Engeland, India enz.
145
1.300,00
146
Mooie Collectie Zweden t/m 79
o
147
24 Frankrijk, oud boek: 1924-1967, plm. 600 met plakker
hoog
148
25 Bayern, stockboek, Deutsches Reich en Bohemen und Maehren
149
26 Schaargebiet en Saarland, stockboek, interessant
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15,00
25,00
10,00
15,00
10,00
15,00
5,00
5,00
5,00
8,00
6,00
20,00
10,00
11,00
14,00
10,00
35,00
bod
5,00
2,50
10,00
5,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
2,50
4,00
7,60
8,00
5,00
50,00
15,00
7,00
5,00
15,00
26,00
3,00
3,00
6,00
2,00
4,00
12,00
5,00
3,00
6,00
4,00
75,00
45,00
12,00
12,00
10,00

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

27 Luxemburg, plm. 500 x meest gestempeld, van klassiek tot modern
28 Reich, Bayern en beetje oude staten, meest gestempeld; plm 700 x
o, **
Davo Mooie Collecties IJsland
Collectie Finland op Davo albumbladen
o,
Davo Denemarken, Groenland, Faeröer
**
Collectie Noorwegen op Davo album
**
Oostenrijk in luxe album, postfrisse zegels
o, *
Speciaal verzameling Olympische Spelen in 3 albums
Albums History of World War 2, zegels, covers, kaarten.

2 dozen
Doosje
Doos
Tas
Doosje
Doos

Doos
Doos

Doos
Doos
Doos

4 mooie stockboeken Europese landen
Luxe Leuchtturm stockboek, 32 bladen met zegels
Idem, nieuw, zonder zegels
Ringband met België
Ringband met Duitsland, Reich, Bayern, Bund, etc.
Dozen en partijen
Catalogus Duitsland 2020/21
Ned. Speciaal cat. 2020
Ned. catalogus 2021
72x FDC met euro enveloppen o.a. 2020 en port betaald
Fdc's Suriname (OG en republiek) Nederlandse Antillen
zakjes met Finland, Zweden, Denemarken en Noorwegen
Doosje diversen
Wereld ± 600 gram (Dorcas)
Onafgeweekt buitenland (Dorcas)
Nederland 1,5 kg onafgeweekt (Dorcas) ook ongebruikt en 2021
Duitsland modern + boekje oud Duitsland
Ansichtkaarten ± 400x oud en nieuw (KIKA)
Stripboeken 18x Buck Danny (KIKA)
Stripboeken 14x Suske en Wiske (KIKA)
Stripboeken 50x Urbanus met nr. 50 spec uitgave (KIKA)
Sovjet Unie in 6 mooie albums (Edel)
o
Flora en Fauna, honderden zegels in 5 Edel-albums
o
Doos met 20 jaarsets (tussen 1980 en 2000) + veel fdc's
Wereld o.a. bundels
Blik postzegelboekjes. Heel veel. Uitzoekwerk. Afwijkingen?
Doosje Nederland in bundels, uitzoekwerk voor de winter
Doosje ansichtkaarten
Nederland, doosje met velletjes, kinderblokken, blokken van 4
Grote doos buitenlandse brieven, prachtige frankeringen
Doos met allerlei insteekkaarten
Grote doos met maximumkaarten, meest Molenreeks
Doos Nederland onafgeweekt, uitzoekwerk
Bundel met Afrikaanse landen en 4 lege stockboeken
5 keurige stockboeken leeg
Doos met albums, zegels en diverse restanten
Oranje enveloppen, gefrankeerd met persoonlijke zegels
Ons Koningshuis, zegels, covers, documentatie
WNF, bladen, covers, zegels, ook **

Doos DDR, 1953-1989, 3 mooie Edel-banden
o, **
o, *
Doos Speciaal verzameling Kerst (Edel) in 2 albums
Doos Doos covers en kaarten WNF + Wildlife
Nederland en Antillen, doosje met 45 postzegelboekjes
Doosje met 15 kinderbedankkaarten
Doosje met 70 fdc's Ned. Antillen en Suriname , blanco en getypt
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4,00
8,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
15,00
15,00
15,00
10,00
10,00
4,00
6,00

399,20

17,50
15,00
5,00
30,00
bod
3,00
2,00
6,00
7,00
11,00
4,00
5,00
5,00
4,00
15,00
30,00
30,00
15,00
bod
10,00
bod
bod
10,00
20,00
3,00
6,00
bod
5,00
4,00
bod
6,00
5,00
6,00
15,00
8,00
5,00
2,00
2,00
2,00
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