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LICHT AAN HET EIND VAN DE TUNNEL ? 

We hopen dat met de iets versoepelde corona-maatregelen ook het 
postzegelleven weer een beetje op gang komt. 
Over de schriftelijke veiling in januari waren we redelijk tevreden.   
                Vooral de dozen, albums en partijen werden goed verkocht  
                        en dat is dan weer goed voor de clubkas, voor 
                            inzenders en kopers. Postzegels blijven toch een 
                            mooie manier om de donkere dagen door te komen 
                         en wie weet, misschien kunnen we onze 80-ste  
                      verjaardag in april wel ‘gewoon’ vieren. 
 
Als opstapje naar het nieuwe normaal gaan we in februari weer een 
schriftelijke veiling doen, waarbij alle kavels op donderdag 10 
februari tussen half 2 en half 5 uitgestald liggen in de Tabor-kerk.  
 
 
 
 
 
 
Als u wilt komen kijken, graag vooraf opgeven bij mij, per mail of 
telefonisch. Dan kunnen we de bezoekersaantallen een beetje 
spreiden. We doen een coronacheck bij de ingang, we vragen u een 
mondkapje te dragen en zo goed mogelijk afstand te houden. Wees 
voorzichtig met elkaar. 
We onderzoeken nog de mogelijkheid om de ‘gewonnen’ kavels 
donderdag op het eind van de middag mee te geven. Volg de 
ontwikkelingen op de website. Uiteraard kunt u ook bieden zonder te 
kijken. Op de website staat een handig biedformulier. 
 

De vereniging werd blij verrast met een prachtige schenking van 
mevrouw De Jongh, de weduwe van Piet. We mogen zelf het doel 
bepalen: de clubkas of het jaarlijkse goede doel (dit jaar de Stichting 
ALS). Een veiling voor het Goede Doel staat nog steeds hoog op ons 
verlanglijstje. Het materiaal ligt al een tijd klaar, nu nog een geschikt 
moment om het te veilen.  
Wie weet, zien we elkaar op donderdag 10 februari in de Tabor-kerk. 

John Dehé 
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB  
(zie ook www.pprc.nl) 

 

Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster tel. 
0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com  
 

Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1 
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl  
 

Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend 
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl  
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17 
1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 – e-mail: PPRC1942@gmail.com -
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend  
tel. 0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com  
 

Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster  
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl  
 

Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris: Juan de Groot - 
Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen – 
e-mail: j.groot89@chello.nl  
 

Gastheer en algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 -  
1441 RE Purmerend- tel. 0299-421957 – e-ail:ad.springer@planet.nl  

 

Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek†, Ron 
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John 
Dehé, Piet Struik, Joop de Groot†, Cor Boon, Ad Springer en Rob Grigoletto. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van 
kopij voor het maart nummer 2022 uiterlijk vrijdag 18 februari per  
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

OP HET OMSLAG   
 

De mascottes voor de 24ste Olympische Winterspelen 

2022 in China zijn een panda en lantaarntje. Van 

vrijdag 4 t/m zondag 20 februari gaan de sporters aan 

de slag in Peking. China doet er alles aan (o.a. een 

lockdown voor 13 miljoen inwoners van Xi’an en rond 

Peking) om deze spelen toch door te laten gaan. Van 4 

t/m 12 maart volgen hopelijk daarna de Paralympische 

Spelen in Beijing.                                                      HV 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
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mailto:info@deblockfc.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com


4 
 

LEDENNIEUWS 

 

Onlangs mochten we Bert Wijhe en P.A. Joo verwelkomen bij de 
PPRC. We hopen dat beiden zich snel thuis zullen voelen bij de 
vereniging.  
Op 1 januari 2022 hadden we 189 leden en donateurs. Dat betekent 
dat er een winst was van 1 ten opzichte van 2021. We zijn blij dat u 
allen de vereniging zo trouw bent en hopen dat we in dit jubileumjaar 
de band met u nog meer kunnen verstevigen.  

Het bestuur 
 
VAN DE PENNINGMEESTER - contributie/donatie 2022  
 

Helaas………….nog niet alle leden hebben hun contributie/donatie 
2022 voldaan. 
Juist in deze “Corona”-tijd en de “lock down” zou je verwachten, dat 
“men” het niet zou vergeten, immers tijd te over; niets is minder waar! 
Bent u die “vergeetachtige” persoon, maak dan s.v.p. uw contributie, 
c.q. donatie omgaande over  …... en vraag dan direct een formulier 
voor automatische incasso. Een gratis service, minder administratie 
dus een win-win situatie, voor u en                              Hans de Block   
 
Verslag 2021 over de rondzendingen van de PPRC 
 

Het is nu alweer bijna twee jaar dat Covid-19 ons in de greep houd.                                                              
Maar gelukkig, met de inachtneming van de voorgeschreven                                                                          
veiligheidsvoorschriften, kunnen toch nog steeds de zendingen laten 
rouleren. Ook kan er altijd nog boekjes ingeleverd worden. 

Bert Joosten, Hoofd Rondzendverkeer, tel. 0299-423315 
 

STOPPEN MET DE STUIVERBOEKEN ? 
 

Tijdens een bestuursvergadering kwam iemand ooit met het idee om 
met de stuiverboeken te beginnen. En op donderdag 17 november 
2005 lagen er voor het eerst twaalf stuiverboeken op het biljart klaar 
voor onze leden/donateurs, om eens lekker te snuffelen in het 
gevarieerde aanbod. Vele boeken en jaren later vind ik het nu tijd dat 
een ander deze taak van mij deels of het liefst geheel gaat 
overnemen. Graag even contact met mij opnemen, om te horen hoe 
alles is geregeld.                                      Hans Vaags, 0299 - 426287 
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  Peperstraat 24 
  1441 BJ Purmerend  

  0299-421706 
  www.dejonghfietsspecialist.nl 

 dejonghfietsspecialist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.dejonghfietsspecialist.nl/
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ZELF ALBUMS MAKEN (deel 1) 
 

Dat het vullen van vakjes door mede verzamelaars met dedain 
bekeken wordt verbaast me niet. Zo opgeschreven lijkt verzamelen 
saai, niet iets wat de moeite waard is om tijd aan te besteden. De 
aanwinst wordt in het juiste vakje van het album geplaatst, daarmee 
is de kous af. Ik weet dat er veel verzamelaars zijn die daar heel 
anders over denken. Ik ben ook als vakkenvuller begonnen. 
Omstreeks 1980 kreeg ik onverwachts een paar min of meer volle 
voordrukalbums cadeau en heb de draad opnieuw opgepakt. Als kind 
van 12 jaar verzamelde ik al, Engelse koloniën. Het waren de 
plaatjes van onbekende verweggistans, waaruit ik de geur van verre 
landen kon opsnuiven, destijds leek het reizen daarheen een 
onbereikbaar ideaal. Ik had slechts een plakboek en niet eens een 
catalogus want die was te duur. Ik maakte voor elke kolonie een 
albumblad en trok om elke zegel keurig een lijntje. Op den duur 
moest daar een vel bij, achterin, en nog een, wat het geheel steeds 
rommeliger maakte. Ik had geen flauw idee hoeveel zegels ik nog 
miste. Mijn plakboek verdween in een kast, daar heeft het jarenlang 
gestaan. Ik had er geen tijd voor, moest leren bier drinken, meisjes 
zoenen, dansen en geld verdienen. Reizen naar verre landen is pas 
veel later mogelijk geworden, dat heb ik nu vaak gedaan, o.a. 
Canada, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Zuid Afrika. India, Vietnam en 
vooral Indonesië.  
 

Postzegels kwamen weer in beeld toen mijn schoonmoeder blind 
werd. Het bleek dat zij een mooie verzameling had van het land waar 
ze geboren was, Nederlandsch-Indië. Daar wist ik toen nog bijna niks 
van. Ik kreeg haar albums en mocht ze houden. De laatste jaren had 
ze haar aanwinsten schots en scheef toegevoegd met plakkertjes als 
gevolg van haar ziekte. Dat was ook gebeurd met het andere land 
dat ze verzameld had, Nederland. Nee, het zag er niet netjes meer 
uit. Er was een catalogus bij dus ik telde hoeveel haar verzameling 
waard was. Een vermogen leek het toen, maar ach, nu weet ik wel 
beter. Toch was ik anders naar de zegels gaan kijken. De Japanse 
bezetting van Indië zat er ook bij, dat heeft er een extra emotie aan 
toegevoegd.  
Het eerste wat ik deed was een winkel zoeken en vragen of de 
vervangende en ontbrekende bladen van haar album nog te koop  
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Het zwarte kader geeft het A4 papierformaat (21x29,7 cm) aan, binnen de vier hoekblokjes 
zijn heel licht kleine ruitjes gedrukt, om de kaders rondom de Hawid venstertjes te tekenen.  
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waren. Dat was het geval, maar het was duur om de albums up to 
date te maken. Nederlandsch-Indië bestond niet meer, moest ik haar 
Indonesische zegels die los in zakjes achterin lagen wegdoen? 
Voorlopig niet, eerst maar eens kijken wat ik er mee zou gaan doen. 
Ze werden voor mij belangrijk want ik schreef boeken over Indië. Ik 
vroeg wat het zou kosten om de verzameling in nieuwe albums 
(zonder plakkertjes) op te bergen. Dat bleek een fors bedrag te zijn. 
Er moest ook iets gebeuren met het plakboek en de Engelse 
koloniale zegels. Voorlopig kocht ik wat stockboeken en probeerde 
daar de boel maar in te ordenen. Het werd al snel een flinke rij. Van 
vrienden en bekenden kreeg ik veel materiaal, gratis, er waren zelfs 
albums bij en ondertussen leerde ik veel over postzegelkunde. De 
keuze om slechts een deel van de wereld te sparen werd steeds 
weer uitgesteld. 
Albums kopen werd het niet, moest ik de velranden van zegels 
scheuren om ze passend te maken? Hoe zat het met 
kleurverschillen, druktoevalligheden, tandingen, kopstaande 
watermerken en misdrukken? Zolang ik niet had afgebakend wat ik 
wel of niet verzamelde bleef de hele wereld mijn verzamelgebied. 
Dat het niet volledig kon worden bleek een voordeel, er was altijd wat 
nieuws te vinden. Ik bedacht dat compleetheid niet nagestreefd 
hoefde te worden, zeker niet zolang ik nog geen miljonair was. Ik had 
en heb geen zin om zeldzame zegels in een winkel te kopen want 
het moest wel verzamelen blijven! Een partijtje op de kop tikken of 
gewoon ruilen vind ik nog altijd het leukste. 
 
Ik besloot om zelf een album te ontwerpen, een eigen ontwerp en 
systeem, geheel aangepast aan mijn wensen. Ik bekeek bestaande 
systemen en ontwierp een bladspiegel die geschikt moest zijn voor 
alle landen en geschikt om in gewone ringbanden op te bergen. Een 
losbladig systeem waarin ik alleen de delen van mijn verzameling 
plaatste die samenhang vertoonden. Een groei-verzameling, 
onbeperkt uitbreidbaar, waarin alles netjes en ordelijke samenkomt. 
Mijn kennis als tekenaar-illustrator heeft ook een grafische component. 
Zodoende kon ik een flinke stapel vellen, 160-grams papier, op A4 grootte 
laten drukken. Daar hechtte ik een geperforeerde strook aan waarmee ze 
in een 23-rings band konden worden opgeborgen. Daar heb ik speciaal een 
ponsapparaatje* voor moeten aanschaffen.                             
                                                                                   * Viking  direct verkoopt ze, zie internet.   
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Catalogi zijn een must om de zegels per land te kunnen ordenen, 
aanvullingen zijn altijd toe te voegen door er een blad bij te maken. 
Zo kost mijn album een fractie van de benodigde reeks 
voordrukalbums. Jawel het kost tijd, maar zo is er een 
samenhangend geheel ontstaan. 
 
Er is lang over gedaan om de bladspiegel zo te ontwerpen dat ik er 
vrede mee had. Ik liet op de tweede pagina zo’n blad zien (zonder de 
perforatiestrook). Midden boven is een cartouche getekend waarin 
de landsbenaming geplaatst wordt. De landsbenamingen 
kalligrafeerde ik op losse vellen om ze te kunnen vermenigvuldigen 
en als strookjes uit te knippen. Net als klemstroken worden ze met 
lijm op het blad geplakt. In de hoeken waren vakjes getekend, 
bedoeld voor verwijzingen naar een catalogus of jaartal. Zo is 
linksonder mijn naam meegedrukt. Middenonder staat een 
wapenschild ter decoratie. Ik koos voor een lichte muisgrijze 
onderdruk, donkerbruine tekst en een bruin met goudgele 
buitenrand. De zegels kunnen allemaal in zwarte klemstroken 
gestoken worden. 
 
Ik heb overwogen om alle teksten op een computer uit te tikken, te 
printen en los te knippen, maar omdat ik kalligraaf ben kon ik een 
meer persoonlijke keuze maken. Want speciaal voor mijn 
verzameling ontwierp ik een uniek lettertype dat met een platte pen 
geschreven kan worden. 
Bijpassende initialen heb ik er 
ook voor getekend. Die werden 
ook op bladen verzameld, ze 
worden thans in kleur geprint 
en losgesneden. Aanvankelijk 
werden ze handmatig 
ingekleurd, maar nu ik een 
kleuren-printer bezit worden ze 
evenals de landsbenamingen 
op vellen uitgeprint. Alles kan ik 
zelf doen. Ik kan ook de bladen 
zelf uitprinten, dat doe ik op 
160 grs. papier. 
(Wordt vervolgd)                                                           Cary Venselaar  
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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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DE EERSTE OLYMPISCHE WINTERSPELEN  
 

De eerste editie van de Olympische Winterspelen vond plaats in 1924 in 
het Franse Chamonix-Mont-Blanc, 28 jaar na de eerste editie van de 
moderne Olympische Zomerspelen. Ik heb geen postzegel(s) gevonden die 
in 1924 speciaal hiervoor zijn uitgegeven. 
Wel een zegel van de internationale 
skikampioenschappen in 1937, op dezelfde 
lokatie als de eerste winterspelen. 

De eerste postzegel die 
was uitgegeven voor de 
derde Olympische Winter-
pelen verscheen in 1932. 
Al eerder had kunstschaatsen (op de Spelen van Londen 
in 1908 en Antwerpen in 1920) en ijshockey op het 

programma gestaan. Nu werden deze sporten bij de winterspelen in 1924 
opgenomen. Er namen 294 sporters uit zestien landen deel aan de eerste 

Winterspelen. Hiervan slechts 13 vrouwen die 
aan deze editie deelnamen, zij kwamen uit bij 
kunstschaatsen (solo en/of paren). De elfjarige 
Noorse Sonja Henie was de jongste deelnemer 
ooit aan de Olympische Spelen. Zij was toen 
nog erg onervaren bij het kunstschaatsen: zij 
eindigde als achtste en laatste. Maar tijdens de 
volgende drie Olympische Winterspelen zou zij 

echter bij het kunstschaatsen domineren en werd driemaal op rij olympisch 
kampioen. En van 1927 tot en met 1936 eindigde zij tijdens de 
wereldkampioenschappen kunstrijden tien keer als nummer een. Zij werd 
ook een zeer bekende filmster. 
 
In 1924 stond curling het voor het eerst als 
demonstratie-sport op het programma. Groot-Brittannië 
versloeg Zweden. De sport curling staat sinds 1998 op 
het programma van de Olympische Winterspelen. 
Het eerste onderdeel dat in 1924 op het programma 
stond was de 500 meter schaatsen. Dit onderdeel werd 
gewonnen door Charles Jewtraw uit de Verenigde 
Staten, die daarmee de eerste olympische 
winterkampioen werd.Tot en met 1992 vonden de 
Winterspelen in hetzelfde jaar als de Olympische 
Zomerspelen plaats. Sinds 1994 vinden de Winterspelen in de even jaren 
tussen de Zomerspelen plaats.                                                                
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Een mooi velletje dat beslist niet mag ontbreken in een thematische 
verzameling Olympische Winterspelen. Tijdens de Olympische 
Winterspelen van 1992 die in Albertville, Frankrijk werden gehouden, nam 
Nederland voor de veertiende keer deel. Negentien olympiërs namen in 
twee takken van sport deel, veertien bij het schaatsen en vijf bij het 
shorttrack dat voor het eerst op het olympische programma stond. Voor 
Yvonne van Gennip was het haar derde deelname, Christine Aaftink, Leo 
Visser en Robert Vunderink namen voor de tweede keer deel, de overige 
vijftien waren debutanten. De Chef de mission voor deze spelen was Ard 
Schenk. Er werden vier medailles gewonnen, een goud, een zilver en twee 
brons.  
Data van de sporten van Beijing 2022:  
Alpineskiën (6-19 februari), Bobsleeën (13-20 februari), Biatlon 
(5-19 februari), Langlaufen (5-20 februari), Curling (2-20 februari), 
Freestyle skiën (3-19 februari), Kunstschaatsen (4-20 februari) en 
IJshockey (11-20 februari).                                                                      HV 
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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT 
 
9. De oorlog in Atjeh (1) 
 
In de tweede helft van de 19e eeuw hadden de Nederlanders hun 
positie op Java behoorlijk verstevigd. Dat kon echter niet gezegd 
worden over de andere eilanden in de archipel. Op Sumatra was er 
bijvoorbeeld nog steeds een onafhankelijk gebied in het 
noordwesten, Atjeh. Het werd geleid door een sultan die niet zomaar 
zijn bevoegdheden aan de Nederlanders wilde overdragen.  
 

Toen in 1869 het Suezkanaal werd 
geopend, werd Atjeh steeds 
belangrijker. Voorheen voeren de 
Europese handelsschepen door 
Straat Sunda onderlangs Sumatra, 
maar voortaan gingen die schepen 
langs het onafhankelijke sultanaat. 
Dat was niet zonder risico: 
regelmatig vielen piraten uit Atjeh 

deze schepen aan. Dat was tegen het zere been van de 
Nederlanders, die wilden dat de sultan er iets aan deed. Die 
probeerde het wel, maar zonder succes. Het gevolg was dat de 
verhoudingen tussen de Nederlanders en de sultan verslechterden. 
Nederland probeerde met man en macht meer greep te krijgen op de 
nog onafhankelijke gebieden. De 
vele producten die er te vinden 
waren, zouden namelijk veel geld 
kunnen opleveren. In Atjeh ging 
het aanvankelijk om peper, maar 
later kwam daar ook olie bij.  
De Engelsen ergerden zich aan 
de vele aanvallen op hun schepen 
en stemden er daarom mee in dat Nederland meer zeggenschap zou 
krijgen over heel Sumatra. Om dat voor elkaar te krijgen, verklaarde 
Nederland in 1873 de oorlog aan Atjeh. Met 3000 man trok het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) naar Atjeh. De Atjehers 
gaven zich echter niet zomaar gewonnen. De islamitische Atjehers  
zagen de strijd als een Heilige Oorlog tegen de goddeloze  



14 
 

Nederlanders. Ze hanteerden een guerillatechniek, waar het KNIL 
niet goed raad mee wist.  
 
Filatelistisch heeft de oorlog in Atjeh haar sporen achtergelaten. In 
het boek Poststempels Nederlands-Indië1864-1950 van Paul 
Bulterman staat onder andere dat van de eerste KNIL expeditie, die 

duurde van 8 tot 28 april 1873, geen stempels bekend 
zijn. “De tweede expeditie startte op 11 november 
met drie brigades, die elk een eigen veldpostkantoor 
hadden.” Ze hadden ook elk een eigen (franco) 
poststempel. Toen in de loop van 1875 de meeste 

troepen zich terugtrokken in de garnizoensplaats Kota 
Radja, werden de kantoren van de 2e en 3e brigade 

opgeheven. Het stempel VELDPOSTK.ATJEH bleef nog tot 1881 in 
gebruik. Tussen 1874 en 1880 komt dit stempel voor in combinatie 
met het puntstempel 66 (Atjeh). 
 
De manschappen die deelnamen aan de oorlog kregen per persoon 

een aantal 
binnenlandse 
briefkaarten, 
waarvoor zij 
niets hoefden 
te betalen. Om 
misbruik te 
voorkomen 
kregen die 
briefkaarten 
een 
stempelafdruk 
“SPECIMEN”.  
 
 

Bij de Nederlandse Postzegel- en Muntenveiling werd vorig najaar 
een kavel bijzondere veldpost uit Atjeh geveild. Op de hier 
afgebeelde briefkaart uit dat kavel is een stempel 
VELDPOSTK.ATJEH uit november 1874 te zien in combinatie met 
een puntstempel 66 en het stempel “SPECIMEN”. 

Jeffrey Groeneveld 
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Canada eert zangeres Buffy Sainte-Marie 
 

Singer-songwriter, activist, kunstenaar en opvoeder 
Buffy Sainte-Marie onthulde op 18 november vorig jaar 
de postzegel van Canada Post ter ere van haar.  
De niet-genomineerde, permanente koers (momenteel 
92 ¢) postzegel werd de volgende dag, 19 november, 
uitgegeven in een boekje van 10. 
De onthullingsceremonie vond plaats in het National 
Arts Centre in Ottawa, Ontario. 

Canada Post noemde Sainte-Marie een van de "meest onderscheidende 
en herkenbare stemmen van de muziekindustrie", eraan toevoegend dat 
"de internationaal gerenommeerde singer-songwriter het al bijna 60 jaar 
gebruikt als een krachtige manier om zich uit te spreken tegen onrecht en 
verandering te bevorderen." Op 80-jarige leeftijd treedt ze nog steeds op. 
Sainte-Marie werd in 1941 geboren uit Cree-ouders in Saskatchewan en 
opgevoed door adoptieouders in Massachusetts en Maine. Ze leerde 
zichzelf piano en gitaar spelen toen ze een tiener was. 
 

In de vroege jaren 1960 begon ze op te treden in koffiehuizen en 
folkfestivals in New York City en Toronto, Ontario. Op 24-jarige leeftijd had 
ze ook al getoerd in Europa, Australië en Azië, volgens de Inheemse 
Saskatchewan Encyclopedia op de website van de Universiteit van 
Saskatchewan. 
 

Saint-Marie's eerste album, It's My Way uitgebracht in 1964, bevatte wat 
een van haar beroemdste nummers zou worden, Universal Soldier. Op 
haar website zei Sainte-Marie: "Ik schreef Universal Soldier in de kelder 
van the Purple Onion koffiehuis in Toronto in het begin van de jaren zestig. 
Het gaat over individuele verantwoordelijkheid voor oorlog en hoe het oude 
feodale denken ons allemaal doodt. Donovan had er in 1965 een hit mee." 
 

Elvis Presley, Janis Joplin, Barbra Streisand, Neil Diamond, Cher, Celine 
Dion, Morrissey en vele andere muzikanten hebben versies van haar 
nummers opgenomen. 
 

Sainte-Marie heeft tijdens haar lange carrière vele prijzen en onder-
scheidingen ontvangen, waaronder het feit dat ze in 1964 door Billboard 
Magazine werd uitgeroepen tot beste nieuwe artiest, verschillende Juno-
prijzen en een Oscar en Golden Globe voor het medeschrijven van Up 
Where We Belong voor de film An Officer and a Gentleman uit 1982. Ze 
werd in 2019 benoemd tot metgezel van de Orde van Canada.  Ze staat 
echter bekend om meer dan haar muziek. 
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De oplage van de fdc was 8000 stuks en kost 1,92 Can. Dollar. 
 

Canada Post zei: "Gedurende een aantal seizoenen deelde ze haar warmte 
en wijsheid met miljoenen kinderen als een vaste gast op Sesamstraat. Ze 
is ook een getalenteerde multimediakunstenaar. " 
 

De postzegel toont een foto van Sainte-
Marie door Simon Fowler. Canada Post 
zei dat deze foto verscheen op de hoes 
van haar single The Big Ones Get Away 
van haar album Coincidence and Likely 
Storiesuit 1992. 
Op de foto op de omslag van het boekje 
speelt Sainte-Marie op een Ovation-
gitaar. 
 

◄ In totaal werden er 180.000 boekjes 
gedrukt. 
 

De foto op de voorkant van de fdc is 
gemaakt door Barry Roden en die op de 
achterkant is gemaakt door Christie 
Goodwin tijdens een optreden in 2011 in 
Londen. 

Denise McCarty 
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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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EGYPTE: MEER DAN ZAND EN PYRAMIDES 

Enige tijd terug mailde Maarten Schipper mij met de vraag of ik 
belangstelling had voor een partijtje Egypte. ‘Dat is ook Afrika en je mag 
het gratis hebben.’ Hoewel het land niet hoog op mijn verlanglijstje stond, 
heb ik natuurlijk ‘ja’ gezegd, maar het stockboek kwam een beetje 
onderaan de stapel. Al die zegels met zand, pyramides en onleesbare 
teksten, dat kwam nog wel een keer. 
 

Dat veranderde toen er bij de Zaanse Posthoorn een prachtige 
tentoonstellingscollectie werd aangeboden, keurig gesorteerd op mooie 
albumbladen en voorzien van toelichtende teksten. Er ging een wereld voor 
me open. Van oeroude beschaving tot politieke dictatuur, Egypte heeft het 
allemaal en het is ook filatelistisch interessant, vooral als je kiest voor de 
thematische invalshoek.  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 194 
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Eerst maar naar Wikipedia  
Officieel heet het land ‘de Arabische Republiek Egypte’, het is een 
republiek gelegen in het noordoosten van Afrika en het zuidwesten van 
Azië. De hoofdstad is Caïro. Egypte grenst aan de Middellandse Zee in het 
noorden, de Gazastrook en Israël in het noordoosten, de Rode Zee in het 
oosten, Soedan in het zuiden en Libië in het westen. 
 

Egypte heeft een oppervlakte van 1.001.450 km². Met meer dan 100 
miljoen inwoners is Egypte het meest bevolkte land in Noord-Afrika, het 
Midden-Oosten en de Arabische wereld en het op twee na meest bevolkte 
land van Afrika (na Nigeria en Ethiopië). De overgrote meerderheid van de 
mensen woont in de buurt van de vruchtbare oevers van de rivier de Nijl, 
een gebied van ongeveer 40.000 vierkante kilometer, waar het enige 
landbouwland van Egypte wordt gevonden. De rest van het land (veruit het 
grootste deel) wordt bedekt door woestijnen als de Sahara en de Sinaï. 
Ongeveer de helft van de inwoners van Egypte woont in stedelijke 
gebieden, met de meeste verspreid over de dichtbevolkte centra van Caïro, 
Alexandrië en andere grote steden in de Nijldelta. De islam is de officiële 

religie van Egypte en het Arabisch de 
officiële taal. 
 

De Sfinx voor de piramide van Cheops 

 

De geschiedenis van Egypte is bijna 
even lang als die van de mensheid 
zelf; het Oude Egypte was een van de 
vroegste beschavingen ter wereld en 
dat is in het huidige Egypte nog terug 
te zien in de vorm van enkele 
beroemde bouwwerken zoals de Sfinx 
en de piramiden van Gizeh en de 

archeologische sites rond Luxor>   
 
Het rijke culturele erfgoed van Egypte 
maakt integraal deel uit van zijn 
nationale identiteit, die verschillende 
buitenlandse invloeden heeft gekend.  
 

Door zijn ligging aan twee zeeën, de 
Middellandse en de Rode, is Egypte 
sinds mensenheugenis de verbinding 
geweest tussen Europa en het oosten 
en al heel vroeg in de geschiedenis  
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waren er plannen om die verbinding te verbeteren door middel van een 
kanaal dat de zeeën zou verbinden. Er waren farao’s die daarvan 
droomden en ook Napoleon zette zijn ingenieurs aan het werk.  

 
Aan de aanleg is onverbrekelijk de 
naam van Ferdinand de Lesseps 
verbonden, een Franse ingenieur, 
financier en diplomaat.  In 1859 
begon onder zijn leiding de aanleg 
van het kanaal; in 1869 was het 
project voltooid.  
 
 

 
 

Het Suezkanaal is een bijna onmisbare schakel geworden in het 
scheepvaartverkeer. In maart 2021 liep een containerschip (de Ever Given) 
vast in het kanaal en raakten de aanvoerlijnen van Azië naar Europa 
verstopt. Daarvan waren de gevolgen wereldwijd te merken. Ook eerder 
waren er vele grote en kleine conflicten rond het kanaal.  

 
Van de 16e tot het begin van de 20e eeuw werd Egypte geregeerd door 
buitenlandse keizerlijke machten. In 1922 werd het land deels onafhankelijk 
van het Britse Rijk als een monarchie. Na de revolutie van 1952 verdreven 
de Egyptenaren de Britse soldaten en bureaucraten die het eigenlijk nog 

altijd voor het zeggen hadden in het land en 
nationaliseerden het door de Britten bezette 
Suezkanaal. Koning Farouk werd afgezet 
en Egypte werd een republiek. 

 
Aan de nationalisatie van het kanaal werd 
In 1956 een postzegel gewijd, met als 
inschrift: Nationalisatie van het Suezkanaal, 
vrije doortocht gegarandeerd. De eerst 
oplage van dit zegel was spoedig 
uitverkocht, maar de meeste zegels waren 
naar Amerika gegaan. In Egypte waren ze 
nauwelijks te krijgen. Daarom werd een jaar 

later een tweede oplage aangemaakt, in een andere kleurstelling en een 
veranderde waarde-aanduiding. 
 
                                                     John Dehé, januari  2022. Wordt vervolgd. 
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1919, aangetekende brief uit Mansoera (Egypte) naar Hilversum, met 
censuurstrook en verschillende censuurstempels. De zegels laten een Nijl-
zeilboot zien, de piramides van Gizeh, de sfinx van Gizeh en de Kolossen 
van Memnon.  
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GEORGES SIMENON 
 

Het leven van auteur Georges Simenon leest zeker 
als een roman: hij werd geboren in Luik op vrijdag 
13 februari 1903, maar een bijgelovige tante 
registreerde zijn geboortedatum op de 12e. Op 15-
jarige leeftijd nam Simenon een baan aan bij de 
lokale krant, waar zijn werk over misdaad hem een 
blijvende aantrekkings-kracht gaf op de zelfkant van 
het leven, die zo vaak in zijn werk voorkwam. 
In 1921 schreef Simenon zijn eerste roman: Au pont 
des Arches. Er zouden er vele volgen. Toen zijn geliefde vader in 1922 
overleed, verhuisde Simenon naar Parijs. Van 1924-1929 schreef de 
auteur, die bekend staat om zijn productieve output, 150 pulpromans. 
Georges Simenon belandde in 1929 in Delfzijl toen hij panne 

kreeg met zijn boot Ostrogoth, waarmee hij 
een tocht door Nederland maakte. De 
reparaties duurden langer dan verwacht en 
om de tijd te doden schreef de schrijver, 
tussendoor jenevertjes drinkend, zijn eerste 
boek over de Franse politieman die hem wereldberoemd 

zou maken. Simenon schreef de eerste Maigret-roman in 1931. ‘De 
Vreemde Zaak van Peter de Lett’, over een internationale fraudeur en een 
geval van verkeerde identiteit. Maigret zou geïnspireerd zijn door de echte 
commissaire Guillaume, die destijds de leiding had over vele gevierde 
strafrechtelijke onderzoeken: "Ik stelde me een grote, krachtig gebouwde 
heer voor waarvan ik dacht dat hij een aannemelijke inspecteur zou zijn. 
Later  voegde ik andere functies toe; een pijp, een bolhoed, een dikke 
overjas met een fluwelen kraag, en omdat het koud en vochtig was, zette ik 
een gietijzeren kachel in zijn kantoor," zei Simenon later. 
Tussen 1931 en 1972 schreef Simenon 75 Maigret-romans en 28 korte 
verhalen. Van de 75 Maigret-romans spelen er zich 63 af in Parijs.Volgens 
een populaire grap in de krant Le Canard Enchaîné: "Monsieur Simenon 
verdient zijn brood door elke maand iemand te vermoorden en vervolgens 
de moordenaar te ontdekken." 
Met maar liefst 550 miljoen boeken die over de 

toonbank gingen, is Simenon tot op vandaag de 

meest gelezen Belgische schrijver. Hij schreef 

meer dan 400 boeken, zowel onder zijn eigen 

naam als onder verschillende pseudoniemen, 

waarvan er 3.500 vertalingen verkocht werden en  
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DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND E.O. 
Zoekt u een goed boek van George Simenon? 

Wij hebben tientallen titels voor u ! 
 

 
 

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 
 

Kijk ook op onze site WWW.LEESTEKEN.NL 
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dat in wel 55 talen. Dat maakt 
hem de zeventiende meest 
vertaalde auteur over de hele 
wereld en de derde meest 
vertaalde Franstalige schrijver, 
na Jules Verne en Alexandre 
Dumas. 
Le Chat is een film die werd 
uitgebracht in 1971. De film 
vertelt het verhaal van een 
uitgeblust gepensioneerd koppel 

dat noodgedwongen blijft samenleven in een beklemmende enge sfeer. Het 
scenario is gebaseerd op de gelijknamige roman van Georges Simenon die 
verscheen in 1967. De acteur Jean Gabin speelde als commissaris Maigret 
ook in een aantal bekende films. 
Anderhalve week. Dat is de tijd die Georges Simenon 
naar verluidt nodig had om een volledige roman te 
schrijven. Tijdens een interview met Federico Fellini 
schepte hij bijvoorbeeld op dat hij seksuele relaties had 
gehad met tienduizend vrouwen, waaronder 8.000 
prostituees (ook al waren dit er volgens zijn derde 
echtgenote ‘slechts’ 1.200), waaronder de toen 19-jarige 
jazzster Josephine Baker. 
Hij zou zichzelf ooit hebben opgesloten in een glazen 
kooi van zes vierkante meter om er in aanwezigheid van 
zijn lezers een roman te schrijven. Hij kon 60-80 pagina's 
per dag schrijven. Kortom, de verhalen die over Simenon de ronde doen, 
zijn vaak even mysterieus als de detectiveromans die hij schreef. 
Toen Simenon in op 4 september 1989 stierf in het Zwitserse Lausanne, 
had hij de wereld veroverd. 

Vijf jaar na het overlijden van George Simenon verscheen deze 
gezamenlijke uitgave van België, Frankrijk en Zwitserland.                     HV 
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Michel USA - Spezial 2021/2022 
 

Deze 10e jubileumeditie van de gespecialiseerde 
USA catalogus is na 7 lange jaren wachten 
eindelijk in de postzegelwinkel verkrijgbaar. Deze 
uitgave is uiteraard flink uitgebreid t.o.v. de 
voorgaande editie.   We vinden vele uitgaven die 
"uitgediept zijn. Vooral de "Forever" zegels zijn 
behoorlijk onder de loep genomen, en ze zijn 
aardig in prijs gestegen"ook. Tevens zijn de vele 
nieuwe uitgaven (meer dan 800 hoofdnummers, 
dus buiten de sub-types en vele "zelfplakkers" 
alsmede meer dan 60 "foil-sheets" en nieuwe 
postzegelboekjes), tot aan mei 2021, ingevoerd. 
Het geheel is opnieuw geredigeerd en vele, meestal kleine, correcties zijn 
doorgevoerd. Vele, vooral de oude klassieke emissies, van de 7000 
kleurenillustraties zijn opnieuw in "high definition" gescand wat de 
weergave ten zeerste verbeterd. De zegels zijn in verkleind formaat, ± 50%, 
maar in redelijk goede kleuren en scherp afgebeeld. Het aantal 
prijswaarderingen is opgelopen tot meer dan 75.500, (dat zijn er 5.500 
meer dan de voorgaande editie) waarvan vooral in de klassieke periode 
velen behoorlijk gestegen zijn. De ABC lijsten die uitgaan van de nominale 
waarden en het opzoeken van losse zegels een stuk makkelijker maken 
zijn verbeterd en aangevuld met onder andere de al eerder genoemde 
"Forever" zegels.  
Wat de opbouw van de inhoud van de catalogus zelf betreft is er niet zo 
heel veel veranderd.  
 We beginnen met een uitgebreide inleiding waarin vele technische kanten 
van het postzegel verzamelen en de in de catalogus gebruikte kreten en 
afkortingen worden behandeld. Uiteraard vinden we naast de postzegels 
ook de blokken, postzegelboekjes, de automaat- en frankeer stroken, 
dienst-, port-, kranten en pakketzegels en wat al niet meer. Gedetailleerde 
en uitgebreide opgaven, met prijsbepalingen voor strippen, blokken van 4, 
velrandnummers, zegels met tab en FDC’s plus veel plaatfouten en 
varianten alsmede coverprijzen (tot 1944) zijn ook opgenomen.  
De gebieden die weergegeven worden zijn behalve de Verenigde Staten 
zelf, beginnende met de zogenoemde " Postmaster's Provisionals"; Guam, 
Hawaii, de Geconfedereerde (Zuidelijke) Staten, Cuba (1898-1902), 
Panama kanaal zone, de Filipijnen (1898-1946) en Puerto Rico (1898-
1900). Zoals het een speciale catalogus betaamt worden d.m.v. kleine 
illustraties diverse beeldtypen, varianten etc. etc. duidelijk weergegeven. 
Sommige langlopende zegels zijn zo uitgediept dat de behandeling  
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daarvan enkele pagina’s bevatten.  De prijsnoteringen vinden we tot aan 
1930 in 3 kolommen voor ongebruikt met plakker, postfris en gebruikt met 
waar nodig extra prijzen voor FDC’s en de zegels op brief. Daarna in 2 
kolommen n.l. voor postfris en gebruikt met zo hier en daar, met wederom 
waar nodig, prijzen voor zegels op brief en op FDC. Tevens vinden we 
prijzen voor zegels in blokken van 4, 6 of 8 met plaatnummers. Natuurlijk 
zijn de prijzen aangepast aan de huidige markt die in 7 jaar tijd, behoorlijk 
is veranderd. Hierdoor vinden we, vooral bij de klassieke emissies, hoge 
prijsverschuivingen terug. Genoteerd mag worden dat deze zegels, in 
uitzonderlijke goede kwaliteit, in de huidige markt regelmatig ruim boven de 
catalogus waarderingen van de hand gaan. Ook hier gaat de kreet "Quality 
Sells" weer op.  
Het geheel is wederom een Michel waardige catalogus geworden waarvan 
naar mijn idee de prijs wel wat aan de hoge kant is maar die door de 
verwoede USA verzamelaar wel aangeschaft zal gaan worden én je krijgt 
er wel weer een in harde kaft uitgevoerde catalogus, met twee leeslinten, 
voor terug. Daar kan je best weer zeven jaar mee vooruit (iets korter mag 
van mij ook wel).  

 

 
 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 928 
Illustraties: Kleur. Hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-371-4. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 89,00 € Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering - 
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 
E-mail: ubersee@michel.de  Web-site: www.michel.de   

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

mailto:ubersee@michel.de
http://www.michel.de/


28 
 

 
 

 

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 

mailto:Sales@stamps-Dns.com
http://www.stamps-dns.com/
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KERKGESCHIEDENIS, BONIFATIUS  
(Historische notities 26) 
 
Bonifatius, ook wel Bonifacius, geboortenaam: 
Wynfreth (Winfried) (nabij Exeter in Zuidwest-
Engeland, 672 of 675) was een van de belangrijkste 
Angelsaksische missionarissen en kerkhervormers in 
het Frankische rijk, bisschop, martelaar en heilig verklaarde.  
Bonifatius wordt ook de Apostel van de Duitsers genoemd. Meer nog 
dan missionaris was hij de inrichter van de kerkelijke structuren in het 
gebied van het huidige Duitsland en, wat evenzeer cruciaal is 
geweest, de binding daarvan aan de Heilige Stoel. Bonifatius werd 
zo de architect van het christelijke West-Europa, omdat hij een groot 
aandeel had in de grondvesting van de kerk van Rome en in de groei 
naar culturele eenheid van West-Europa. 

 
Nadat Karel Martel in 741 overleed, kwamen zijn 
zonen Pepijn en Carloman aan de macht als hofmeier 
(hoofd van de hofhouding). Beiden waren opgegroeid 
in een klooster en meer bereid om Bonifatius te 
steunen in zijn hervormingen. In 742 hield Carloman 
de concilium Germanicum, waarbij Bonifatius 

aangesteld werd als hoofd van de Austrasische Kerk, aartsbisschop 
en gezant van Petrus. Deze periode vormde een hoogtepunt in zijn 
leven. 
 
Het was mogelijk Bonifatius die in 751 Pepijn de Korte tot koning 
zalfde. Zijn invloed nam echter aan het einde van zijn leven af. 
Ondanks de steun van de paus werd hij niet de bisschop van Keulen. 
In 753 was de bisschopszetel van Utrecht een twistappel tussen 
Bonifatius en de bisschop van Keulen geworden. In een brief aan 
paus Stephanus II legde Bonifatius uit dat Keulen Utrecht als 
suffragaanbisdom van Keulen beschouwde op grond van een 
schenking door de vroegere koning Dagobert I, Merovingisch koning 
tussen 623 en 639. Keulen zou het Utrechtse castellum (een fort 
voor hulptroepen van het Romeinse Rijk) met het eerder genoemde 
kerkje in eigendom hebben gekregen, mits het de Friezen zou 
kerstenen. Bonifatius betoogde echter dat Keulen niets aan deze  
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missionering had gedaan en de schenking dus vervallen was. 
Bonifatius toog vervolgens zelf naar de Friese Oostergouw om daar 
de bekeringen tot het christendom voort te zetten. 
 
 

 

Bisdommen gesticht door Bonifatius; vlnr.:Freising, Hersfield en Erfurt                                       
Links Regensburg 
 
Rechts Fulda waar 
Bonifatius is 
begraven 
 
▼Bisdom Passau 

Laatste missie naar Friesland 
Bonifatius had nooit de hoop 
opgegeven om ook de Friezen te 
bekeren tot het christendom. Volgens 
Bonifatius' biograaf Willibald 
verlangde hij de martelaarsdood en 
zou hij al een linnen doek in zijn 
boekenkist hebben gelegd om er na 
zijn overlijden in te worden gehuld. Maar Bonifatius' belangrijkste 
motief om de lange reis naar Friesland te maken was het voorkomen 
dat een toekomstig bisdom Utrecht onder direct gezag van de 
Franken zou komen, in plaats van onder het gezag van Rome. 
Bisdom Utrecht moest niet onder een toekomstig aartsbisdom 
Keulen komen. Keulen, waar Bonifatius geen bisschop was 
geworden. Als hoogbejaarde kerkelijk leider trok hij in 754 met een 
gevolg, militairen en bewakers, opnieuw naar Friesland. De reis naar 
Dokkum had iets weg van een parade, een machtsvertoon. 
Bonifatius voerde kostbare relieken en geschriften met zich mee.  
Tot zijn gevolg behoorden veel kerkdienaren, waaronder twee 
hulpbisschoppen met ieder weer een eigen gevolg. Er was een 
gewapende escorte en personeel. Er werden tenten meegevoerd om 
comfortabel te kunnen overnachten. Paarden moesten worden  
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verzorgd en voor voedsel en drank was men 
niet van de plaatselijke bevolking afhankelijk.  
De bekeringsexpeditie leek voor de Friezen op 
een oprukkend leger, dat op 'kruistocht' was.  
Hij doopte daar grote aantallen Friezen.  
Ook belegde hij een grote bijeenkomst om 
nieuw bekeerden tot het christendom 
gemeenschappelijk het sacrament van het heilig 

vormsel toe te dienen, die te Dokkum zou plaatsvinden. Hij sloeg 
daar zijn kamp op. Maar in plaats van daar zijn bekeerlingen te 
treffen, werd hij er de volgende ochtend overvallen door een groep 
gewapende Friezen die onder Bonifatius' missiecompagnie een 
slachtpartij aanrichtten. Op 5 juni 754 werd hij gedood, samen met 
zijn 52 metgezellen, onder wie zijn hulpbisschoppen Eoban en 
Adolar. De oude geschiedschrijving spreekt over moord, maar een 
aantal hedendaagse historici plaatst daar kanttekeningen bij of 
verwerpt kwalificatie als moord geheel.                            Wil Dedters 
 

RONDZENDVERKEER 
 

Oproep aan degenen die (nog) niet deelnemen aan het Rondzendverkeer: 
Het Rondzendverkeer zorgt voor deel van onze leden voor heel veel 
postzegelplezier, zeker in deze Corona maanden. Via de rondzendboekjes 
en –enveloppen kan men op eenvoudige en vaak zeer voordelige manier 
de verzameling uitbreiden en ook uw dubbele zegels en andere overtollig 
geworden materiaal verkopen. Mocht u tegen het “werk” opzien. Dat hoeft 
niet, het gaat heel eenvoudig. Als u zich bij Bert Joosten opgeeft om deel te 
nemen, wordt u ingedeeld in één van de rondzendsecties. Het sectiehoofd 
zorgt voor de distributie en afrekening in zijn/haar gebied (sectie). Via Bert 
Joosten krijgt (koopt) u een nummerstempeltje en daarna kunt u beginnen. 
De sectiehoofden ontvangen van Bert een kistje of doosje met daarin 20 
boekjes en/of enveloppen. De aangeboden zegels zijn in vakjes geplakt en 
geprijsd door de aanbieder. Als u een zegel uitneemt, stempelt u met uw 
nummerstempel in het lege vakje en u telt op wat u verschuldigd bent. Dat 
bedrag rekent u af met het sectiehoofd, die de bedragen verzamelt en weer 
met Bert afrekent. Het doosje met zegels wordt bij u thuis bezorgd door uw 
voorganger op de lijst, u dient het doosje te bezorgen bij uw opvolger op de 
lijst. Zo simpel en zo gemakkelijk. Weinig werk voor heel veel 
postzegelplezier. Ik zou zeggen: …..doen !! En wilt u zelf verkopen: u 
vraagt bij Bert Joosten boekjes en/of enveloppen en u vult ze. Eigenlijk net 
zo simpel en, u raakt uw dubbele zegels eindelijk een keer kwijt. Doen….!! 
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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. 

 
Aangepaste openingstijden vanwege de Corona zijn... 

 Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur 
voor de lunch  

en vanaf 17.00 tot 20.00 uur voor het afhalen.  
Maandag, dinsdag en woensdag zijn wij gesloten. 

 

Valentijn 14-02-2022... 
Mochten wij op maandag 14 februari open gaan serveren wij 

voor alle Lovers een mooi 4 gangen Valentijn menu. € 49,95 p.p. 
Reserveren kan nu al.  

 
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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Michel Deutschland 2021/2022 

Daar is hij weer, de gewone Duitsland catalogus 
van Michel. 
In deze nieuwe (alweer de 108e) uitgave vinden 
we alle postzegels die door de vele Duitse 
verzamelgebieden zijn uitgegeven. Vanaf de 1 
Kreuzer zwart (Baden) tot aan het zegel dat op 1 
juli 2021 (Bundesrepublik Deutschland) werd 
uitgegeven. Alle gebieden zijn opnieuw 
geactualiseerd en vele prijsveranderingen, 
waarvan de meeste een opwaartse beweging 
tonen, zijn aan de huidige markt aangepast en 
doorgevoerd. 
De vele (± 11.700) afbeeldingen zijn bijgewerkt 
en nog duidelijker en uiteraard (bijna allemaal) in kleur weergegeven. 
Doorlopend, waar nodig, vinden we extra verduidelijkende vergrotingen 
afgebeeld waardoor type verschillen etc. goed te herkennen zijn. Alle 
waarderingen zijn op de korrel genomen wat vele prijsverhogingen hebben 
opgeleverd. Somigen zijn zelfs wel 5 maal over de kop gegaan. 
 
De ± 65.000 prijsnoteringen zijn over het algemeen in 2 kolommen 
weergegeven en wel voor postfris ** of ongebruikt met plakker * en gebruikt 
 met waar nodig prijzen voor zegels op brief en op FDC. Bij sommige ,ּס
oudere zegels en series vinden we drie kolommen namelijk voor *, ** en 
gebruikt ּס. 
 Ook in deze catalogus is er weer veel aandacht besteed aan het 
verbeteren van de teksten en zijn er veel nieuw ontdekte variëteiten, 
watermerk varianten etc. etc. ingevoerd. Bij veel zegels is de opgevoerde 
achtergrond informatie uitgebreid. Zoals gezegd is er wederom er extra 
aandacht besteed aan het verbeteren van de vele illustraties c.q. 
afbeeldingen van de zegels. Het gros van de afbeeldingen zijn nu in kleur. 
Redactioneel is er ook het een en ander aangepast wat de duidelijkheid 
weer doet toenemen. De harde kaft is ook bij deze gewone "Deutschland" 
uitgave een vast gegeven geworden, echter de twee leeslinten zijn, in mijn 
ogen, helaas verdwenen. Een driedelig vouwblad met de diverse 
watermerken en een dito blad met een kaart van Duitsland en Oostenrijk 
(1850-1866) complementeren deze publicatie. Natuurlijk is deze "gewone" 
Duistland catalogus veel beknopter dan de "Spezial" maar voor de 
verzamelaar die niet al te diep wil verzamelen is het een prima en 
betaalbaar alternatief. 
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Kortom; ook deze 108e uitgave is in mijn opinie een must voor de 
verzamelaar van het Duitse verzamelgebied. 

 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1184. 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-370-7. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 62,00 € Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, 
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de  Web-site: www.michel.de  

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

DE ZEEHELDENSERIE 
 

Deze postzegels uit 1943-1944 met de afbeelding van Nederlandse 
zeehelden heeft iedere Nederland verzamelaar wel in zijn collectie.  
De postzegels hebben een zeer lage waarde, omdat er enorme 

hoeveelheden van zijn 
aangemaakt en omdat 
er duizenden vellen na 
de oorlog in handen 
van particulieren 
terecht kwamen.  
 
Deze postzegels zijn 
voorbeelden van een 

typisch oorlogsverschijnsel. 
De Duitse bezetters verboden namenlijk alle postzegels met de 
afbeelding van leden van het koninklijk huis of met het rijkswapen. Ze 
hebben toen echter blijkbaar niet begrepen dat de afgebeelde 
Nederlandse zeehelden een brok nationale trots vertegenwoordigen. 
 

mailto:europa1@michel.de
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ADRIANUSJAAR 2022-2023:  
GEDENKJAAR NEDERLANDSE PAUS  
 
Zondag 9 januari was het 500 jaar geleden dat de 
eerste en tot nu toe enige Nederlandse paus ooit 
gekozen werd. Ter gelegenheid hiervan is een 
speciaal herdenkingsjaar gestart dat gewijd is aan 
de Utrechter Adriaan Floriszoon Boeyens (1459-
1523). Hij is overigens maar kort paus geweest: 
ruim een jaar. Maar wel in een turbulente tijd. En 
hij was de laatste niet-Italiaanse paus tot de verkiezing van de Pool 
Karl Wojtyla in 1978. Omdat hij in Utrecht is geboren, wordt hij 
beschouwd als de enige Nederlandse paus. In Duitsland geldt hij als 
zevende Duitse paus, omdat Utrecht destijds tot het Heilige Rooms 
Rijk behoorde. 
 
Adriaan wordt 2 maart 1459 geboren in de Brandstraat in Utrecht als 
zoon van scheepstimmerman Floris en Geertruid Boeyens. Als hij 
tien is, sterft zijn vader en wordt het gezin onderhouden door een 
broer van Floris. Zijn eerste onderwijs ontvangt hij aan een van de 
negen Latijnse scholen die verbonden waren aan de verschillende 
kerken in Utrecht. Hij is leergierig en intelligent en gaat ook in Zwolle 
naar de Latijnse school. Hij krijgt les van de Broeders van het 
Gemene Leven en komt zo in contact met de Moderne Devotie. 
 
In 1476 gaat Boeyens studeren aan de 
Universiteit van Leuven. Na twee jaar pedagogiek 
gaat hij theologie studeren, maar doceert 
tegelijkertijd de Vrije Kunsten (filosofie, dialectica 
en ethiek), waar Desiderius Erasmus► een van 
zijn leerlingen is. In 1489 wordt hij benoemd tot 
hoogleraar en in 1491 behaalt hij zijn doctoraat in 
de theologie. Volgens gebruik schenkt de stad 
Leuven hem een aantal vaten wijn uit het 
Rijnland. 
 

De kerkelijke loopbaan van Adrianus begint met een priesterwijding 
op 30 juni 1490 en is verbonden aan het Begijnhof en de Sint- 



36 
 

Pieterskerk in Leuven. Daarnaast is hij van 1492 tot 1507 pastoor 
extra locum, dat wil zeggen: zonder er te wonen, van Goedereede en 
Ouddorp op Goeree-Overflakkee. In een oud patriciërs-huis, destijds 
de ambtswoning van de pastoor, is in Goedereede nu een hotel-
restaurant gevestigd, waar een van de kamers de Pauskamer wordt 
genoemd. Voor de Catharinakerk staat een standbeeld van Adrianus 
VI. 
 
Met zijn voorspoedige kerkelijke en universitaire loopbaan, en zijn 
stichtelijke en vrome levensstijl maakt hij naam. Deze laatste 
eigenschappen zorgen ervoor dat keizer Maximiliaan I hem in 1507 
benoemt tot opvoeder en een van de leermeesters van zijn toen 7-
jarige kleinzoon prins Karel, de latere keizer Karel V, die tevens 
kleinzoon is van Ferdinand II van Aragon, die een jaar eerder vorst 
van de meeste Nederlandse gewesten is geworden. Adrianus geeft 
onderricht aan de jonge Karel op het hertogelijk kasteel van de 
Keizersberg in Leuven bij zijn tante Margaretha van Oostenrijk. 
 

In de nazomer van 1515 wordt Boeyens door 
paus Leo X aangesteld als pauselijk commissaris 
(toezichthouder) op de handel in dijkaflaten, een 
innovatie van de jonge -toen 15-jarige- landsheer 
Karel V. Onder zijn supervisie worden kerken 
aangewezen waar gelovigen de aflaten kunnen 
verkrijgen en hun zonden kunnen afkopen. Ook 
moet hij toezien op de handel in aflaten en dat de 
ingezamelde gelden hun doel zouden bereiken: 

1/3 deel was voor het Vaticaan voor de bouw van de Sint-
Pietersbasiliek, 2/3 deel ging naar de schatkist van Karel V voor de 
verbetering van de dijken, die destijds regelmatig doorbraken en 
delen van het land overstroomden. Hoewel Karel V de situatie rond 
de dijken serieus opnam (hij benoemde Karel van Poitiers tot opper-
toezichthouder van de Hollandse en West-Friese dijken, dus ook van 
de Diemerzeedijk) heeft onderzoek nooit aangetoond dat de 
ingezamelde gelden daadwerkelijk voor dijkverbetering zijn gebruikt. 
 
In 1515 stuurt hij Adriaan Boeyens naar Spanje op een diplomatieke 
missie voor onderhandelingen met Ferdinand II van Arragon, die  
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kennelijk tot genoegen van Karel worden uitgevoerd. Zijn erfenis zou 
aan Karel toevallen en dat gebeurt dan ook in 1516. Sinds dat jaar 
leidt Boeyens namens Karel I de regering van Spanje, waarbij hij tot 
1517 wordt gesteund door kardinaal F. Ximenes. In 1516 is Boeyens 
bisschop van Tortosa geworden en in 1517 wordt hij het hoofd van 
de Spaanse inquisitie voor Arragon en Navarra; in 1518 ook voor 
Castilië en Léon. Mede op voorspraak van Karel wordt Adrianus door 
paus Leo X tot kardinaal benoemd. Boeyens laat in die tijd in Utrecht 
een huis bouwen, het huidige Paushuize, waar hij zijn levensavond 
hoopt te kunnen doorbrengen. Maar dat zou er nooit van komen. 

 
Op 1 december 1521 overlijdt Paus Leo X 
plotseling. Dit overlijden veroorzaakt een 
enorme verwarring in het Italië van die 
dagen, vooral omdat de pauselijke 
schatkist leeg blijkt te zijn. Het komt tot 
een splitsing in de opstelling van der 
kardinalen; er ontstaan twee kampen, 
waardoor de angst voor een schisma in de 

kerk ontstaat. Als een soort compromis wordt ten slotte in de elfde 
stemronde de vrome kardinaal Boeyens tot paus gekozen, hoewel 
velen nog nooit van hem gehoord hebben. Door allerlei 
voorbereidingen en politieke ontwikkelingen scheept hij zich pas veel 
later in Spanje, waar hij nog steeds als regent werkzaam is, in om 
naar Rome te gaan.  
 
Op 28 augustus 1522 gaat paus Adrianus VI aan wal te Ostia.▼  
Op de zondag er na, zondag 31 augustus, vindt in de 
basiliek zijn kroning plaats. Er blijken tijdens zijn 
pontificaat meer tegenstanders dan medestanders te 
zijn. De nieuwe paus krijgt het daarom niet 
gemakkelijk. Hij wordt een strenge paus, die in 
Rome de grootste soberheid betracht. Hij ziet het als 
zijn voornaamste taak om de Reformatie tegen te 
houden, de rooms-katholieke kerk te hervormen en een vereniging 
van christelijke machten te vormen tegen de aanvallen van buiten het 
christelijke gebied. Zijn lijfspreuk was ‘Patere e Justine’: Wees 
geduldig en houdt stand. 
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Op 5 augustus 1523 wordt de paus ernstig ziek. Een maand later 
verschijnt hij voor het laatst in het openbaar en op 14 september 
1523 overlijdt hij. Zijn pontificaat heeft slechts een jaar en twee 
weken mogen duren. 
Er ontstonden al snel geruchten dat hij wellicht 
vergiftigd zou zijn, maar zekerheid daarover is er nooit 
gekomen. 
 
Op 17 december 2015 werd in Utrecht door de 
burgemeester van die stad een drie meter hoog beeld 
onthuld van paus Adrianus VI, de enige Nederlander, 
die ooit hoofd van de rooms-katholieke kerk is geweest. 
Het bronzen beeld staat naast het Paushuize op de 
Pausdam in de binnenstad van Utrecht. Het beeld werd 
gemaakt door de beeldhouwer Anno Dijkstra. 
 
Van Adrianus is in Nederland nooit een postzegel 
uitgegeven. De enige postzegel is door België uitgegeven, naar een 
portret van Jan van Scorel. 

 
Uit het clubblad van postzegelvereniging ‘De Zegelaars’ 
Voor meer informatie:  www.pausadrianus500.nl 
Youtube: Van Rossum vertelt: Paus Adrianus (21 dec. 2013) 
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Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland 

 

Onze VERZAMELBEURZEN in 2022 
met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 

 

op de volgende zaterdagen: 
 15 januari (3e zat.)         19 februari (3e zat.)         12 maart (2e zat.) 
   9 april (2e zat.)          10 september (2e zat.)       8 oktober (2e zat.) 
 12 november (2e zaterdag)                    17 december (3e zaterdag)  

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
mailto:w.loman@kpnmail.nl
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kavel Cat.nr. Omschrijving Catw. Inzet

Munten:

1 6 zilveren vijfjes, 1 zilveren 10 euro munt 25,00

2

WNF 2 zilveren (999/1000) penningen met certificaat 

gewicht 2x 20 gram + opbergcassette 20,00

3

Luxe verzameling Ons Vorstenhuis, 23 zilveren munten, + 8 

munten goud verguld, in cassette met foto's en 

documentatie 90,00

4 Verzetsmunt, goud verguld, proof-kwaliteit 3,00

5 Twee munten, verzilverd, Collectie Ons Vorstenhuis 6,00

5a Muntset 1999 (Dorcas) bod

6 2 1/2 ECU 1993 Maastricht in cassette met cert. 5,00

Nederland

7 44 1 gld mooi gestempeld 100,00 10,00

8 77 met plaatfout PM4 60,00 6,00

9      177-180, 183-186 blokken van 4, deels met plakker en deels ** */** 315,00 25,00

10 212-219 Olympiade, mooi gebruikt 60,00 4,00

11 217-219 Olympiade, 3 hoogste waarden o/* 39,00 2,00

12 220-223 Kinderzegels 1928 gom?? ** 48,00 7,00

13 238-239 Goudse glazen gom?? ** 95,00 14,00

14 240-243 Kind 1931 o 35,00 2,00

15 240-243 Kind 1932 gom?? ** 150,00 22,50

16 244-247 ANVV, luxe gestempeld o 65,00 5,00

17 244-247 ANVV * 105,00 10,00

18     265-266, 269 Nederland ** 110,00 10,00

19 257-260 Zeeman, luxe gebruikt o 40,00 3,00

20 303 met plaatfout o 40,00 4,00

21 349 fl.10,00 o 35,00 3,50

22 568-572 Zomerzegels 1951, Philips-vlucht 19,00 2,00

23 592-595 Tentoonstellings zegels ** 50,00 7,50

24 592-596 Itep, luxe o 56,00 5,00

25 V886-8 Set van 3 Amphilex-vellen ** 75,00 7,00

26 929 met plaatfout PM 6 ** 30,00 3,00

27 965 met plaatfout PM2 ** 28,00 3,00

28 968 met plaatfout ** 28,00 3,00

29 969 met plaatfout ** 28,00 3,00

30 R17 Roltanding o 30,00 3,00

31 R18 Roltanding o 15,00 1,50

32 R31 Roltanding o 39,00 4,00

33 R82-85 Roltanding o 30,00 3,00

34 Roltanding 10x met perfins o 4,00

35 P42 Michiel de Ruyter 50ct opdruk o 60,00 9,00

36 P43 Michiel de Ruyter fl. 1,00 opdruk o 85,00 12,50

37 Fdc 14, 15, 43 Nederland 3x fdc 233,00 15,00

38 Nota met belastingzegel uit 1921 bod

39 5 fdc's. o.a. Kind 1967, handtekening Wim Bijmoer 3,00

40 8 betere postzegelboekjes 6,00

41 Paperazzo (stripfiguur), 75 velletjes van 5x1 nominaal 360 euro 225,00

42 Prestigeboekjes, 1 t/m 18, waarbij Rembrandt (cat. 40) ** 411,00 50,00

Nederland overzee

43 1 - 19 Nieuw Guinea UNTEA ** 66,00 6,50

44 294 Suriname 1 gulden ** ** 32,5 3,00

45 309-311 Suriname o 33 3,00

46 23 + 25 Ned. Indië, portzegels o 70 6,00

47 13-17 Curaçao cijfer serie * 50,00 5,00
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48 LP 42-52 Luchtpost serie ** 24,00 2,50

49 Ned. Indië 3x envelop 1948 50 jr. Wilhelmina bod

Buitenland

50 57-58-59 België o 98,00 3,00

51 Cyprus 258-60 en 270-72 CEPT ** 25,00 bod

52 19 + 21 Norddeutscher Bund o 18,00 2,00

53 1 Erste Deutsche luftpost am Rein * bod

54 IV/! Net opdruk Deutsches post bod

55 194 Memel o 40,00 bod

56 203 Memel o 45,00 bod

57 Reich uit Markenheftchen Hindenburg Blatt 57B 0 160,00 14,00

58 Reich Uit Mh Nothilfe 1930 577* en 579 ** */** 160,00 14,00

59 Reich uit Mh presidenten K11 gest., S42 en 45 * o/* 107,50 8,00

60 Reich uit  Mh Wagner W47,50,57,58 * erg mooi */** 153,00 13,00

61 Reich: Mh Hitler blatt 119** en Div. Hindenburg * */** 160,00 14,00

62 België Duitse Reich bezetting België o 37,50 bod

63 Danzig o 20,00 bod

64 Saargebiet o 16,50 bod

65 Frankrijk, 1a gest. 400,00 20,00

66 1053-58 Frankrijk 1955 persoonlijkheden o 110,00 11,00

67 Frankrijk, 70 tm 72, 75a/b,76,78, 79 tm 82 265,00 18,00

68 146-147 Frankrijk * 46,00 4,50

69 841 met roestvlek op achterkant ** 40,00 bod

70 258-260 Frankrijk 258 + 260 type I en II * 98,00 8,00

71 Mi7781/92 Frankrijk serie Kerst fantasiefiguren o 2,50

72 Mi7664/75 Frankrijk serie belangrijke beroepen in Corona tijd o 2,50

73 Mi7638/49 Frankrijk serie figuren uit de tv serie Konijnen invasie o 2,50

74 Mi7615/26 Frankrijk serie zomervakantie o 2,50

75 Mi7583/94 Frankrijk serie Bloemen o 2,50

76 6 Finland heel mooie tanding o 250,00 30,00

77 7 Finland heel mooie tanding o 400,00 45,00

78 9 Finland heel mooie tanding o 120,00 15,00

79 158-160 Finland rode kruis serie o 50,00 5,00

80 425-26 Griekenland 50,00 bod

81 172 Jersey ** 6,00 1,50

82 blok 41 Joegoslavië scheepjes ** 112,50 bod

83 blok 12 Moldavië ** 20,00 2,00

84 40Ia + 40IIA Oostenrijk o 220,00 15,00

85 720-723 Portugal ** 6,00

86 789-91 Portugal ** 20,00

87 856-59 Portugal ** 36,00

88 13/17 Zwitserland 1854 gestempeld 240,00 20,00

89 132 Zwitserland o 90,00 7,00

90 Zwitserland 1923-1937 o 82,00 6,00

91 Zwitserland div. series * 70,00 6,00

92 73 I en 73 II Zwitserland UPU o 95,00 7,50

93 9493/02 Japan serie muziekinstrumenten o 2,00

94 9538/47 Japan serie Gaspard en Lisa o 2,50

95 9560/69 Japan serie taartjes en desserts o 2,00

96 9570/79 Japan serie astrologie o 2,00

97 9602/11 Japan serie kleuren in de natuur o 2,00

98 897 Canada blok bod

99 Verenigde Staten. Zegel uit 1986, met dezelfde zegel in gouddruk bod

100 GB, 175e verjaardag Penny Black, Presentation Pack 2015 3,00
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101 GB, Classic GPO Posters Presentation Pack 2016, Stampex 3,00

A4

102 Nederland op kaartjes, ook modern (Dorcas) 3,00

103 Oostenrijk op insteekkaart, veel gr. formaat en modern (Dorcas) 2,50

104 België Mooi vel Le Mans winnaars ** 12,00

105 Frankrijk 3x pzb Dag vd postzegel 1986, 88, 89 ** 5,00

106 Frankrijk 3x pzb Beroemde personen 1986, 88, 89 ** 5,00

107 Frankrijk 1x pzb Communicatie/strip ** 2,00

108 Blok 4827 Spanje ** 5,00

109 Pruisen o 450,00 10,00

110 Sleeswijk-Holstein/Thurn en Taxis o 493,00 10,00

111 Saarland 1920 o 125,00 5,00

112 Saarland 1922 o 79,00 bod

113 Saarland 1924 o 108,00 5,00

114 Saarland diverse jaren 20 o 23,00 bod

115 Saarland dienstzegels o 105,00 5,00

116 Saksen o 77,00 4,00

117 Poolsebezetting havengebied Danzig o 43,00 2,00

118 Beieren o 83,00 4,00

119 Beieren o 24,00 bod

120 Bezetting WO II, Tjechie,Polen, Luxemburg o 21,00 bod

121 Zwitserland op albumbladen o 1.667,00 25,00

122 Oostenrijk tot 1917 Mili. post en bezettings geb. o 400,00 15,00

123 Frankrijk, 1924-42 veelal hoge waarden, gest. 330,00 18,00

124 Frankrijk 1900-1945 gest. groot formaat, gest. plm 425 16,00

125 Frankrijk, grootformaat t/m 1990, plm 150 stuks, compleet, gest. min. 200 12,00

126 Frankrijk, Rode Kruis 1950-1959 in tweevoud plus PZB 1959, gest. 170,00 12,00

127 Frankrijk, div. blokken (19x) 1982 en verder, gest. 146,00 11,00

128 Frankrijk, kleinbogen (10 x) w.o. Marianne blokken, gest. 135,00 11,00

129 Engelse Kolonies bod

130 Engelse Kolonies bod

Stockboeken en albums Nederland en overzee

131 Album Indonesië mooie collectie t/m 1992 nagenoeg compleet **/*/o 4.500,00 300,00

incl. voetbal en Apen blokken

132 Album Davo Album Ned. Antillen 10,00

133 Album Davo PTT-mapjes 1-42 (Dorcas) 5,00

134 Album Davo PTT-mapjes 43-85 (Dorcas) 5,00

135 Album Dukaat-album met Ned. Overzee 3,00

136 Davo album NL en Overzee. Overzee is heel aardig 4,00

137 Stockboek keurig stockboek Nederland, meest o 2,00

138 Stockboek NL **in Abria stockboek, deels in aantallen 4,00

139 Stockboek 2 stockboeken Nederland, diverse complete series 3,00

140 Album Importa album met fdc's Nederland 3,00

141 Album Oranje Herdenkingsenveloppen, met album (Edel) 3,00

142 Stockboek Stockboek 32 bladen met Nederland, ook ** 2,00

143 Stockboek Stockboek Nederland, met o.a. klassiek en pz. boekjes o/*/** 5,00

Stockboeken en albums Buitenland

144 Stockboek Thema Vogels in mooi Leuchtturm stockboek, met ** en brieven 6,00

145 Stockboek 3 Stockboeken, o.a. Korea, Indonesië, en Belgisch Congo 6,00

146 Album Wereldverzameling (Edel) mooi album met zegels en plakkers 6,00

147 Stockboek Album Scandinavische landen, met ** en pz-boekjes 10,00

148 Stockboek Stockboek (defect), Scand. landen, Europa., met postfris o/** 5,00

149 Stockboek Mooie Stockboeken Suriname en Ned. Antillen, veel ** 5,00

150 Stockboek 5 stockboeken wereld 8,00
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151 Stockboek Griekenland en Ierland in stockboek A5 3,00

152 Stockboek Zwitserland in stockboek A5 3,00

153 Davo album België, leuk om mee te beginnen bod bod

154 Album Speciaal verzameling Flora en Fauna (Edel) 3,00

155 Ringband met Kerstzegels 5,00

156 Album 3 luxe albums 12,00

157 Davo album Israël gebruikt + Stockboek **, veel tabs 15,00

158 Stockboek Israël, 2 stockboeken doubletten gebruikt 6,00

159 Album Spec. Verz. Sowjet Unie 1962, 1964,1990 (Edel) zegels en plakkers 6,00

160 Album Speciaal Verz. DDR , Bladen en zegels (Edel) 6,00

160a Stockboek Berlijn bod

161 Stockboek Israël o 10,00

162 Stockboek Israël o 10,00

163 Stockboek Israël o 10,00

164 Stockboek Italië (Dorcas) 3,00

165 Stockboek Diverse landen (Dorcas) 4,00

166 Album Berlijn in Leuchtturm album 10,00

Dozen, partijen en lege albums

167 Stockboek Vier nette stockboeken A4, leeg 5,00

168 Stockboek Zwarte ringband met 20 zwarte bladen, 40 pag., leeg 3,00

169             Davo luxe zwarte ringband met 46 zwarte bladen, 92 pag., leeg 5,00

170 Stockboek Zwarte ringband met 18 zwarte bladen, 36 pag., leeg 2,50

171 Doos met honderden aantekenstrookjes, meest Nederland 4,00

172 Leuchtturm luxe - draaistiftband Nederland. als nieuw 6,00

173 Grote doos wereld (on)afgeweekt 5,00

174 Nog zo'n doos, maar anders 5,00

175 Nederland (on)afgeweekt, grote doos + 2 stockboeken 5,00

176 Nederland (on)afgeweekt, grote doos +  stockboek 5,00

177 Doosje met o.a. luxe loep, Prestigeboekje 49, stockboekje, bak onafgeweekt, meest NL 6,00

178 Doosje Nederland met nominaal 10,00

179 Leuk doosje buitenland 4,00

180 3 albums, o.a Tros en Pax (leeg) 3,00

181 Stockboek 3,00

182 Alpha stockboek als nieuw, 8 bladen bod

183

Oranje in zilver, 11 zilveren postzegels in album, zegels 

geschikt voor aangetekende verzending (€ 9,05 per 

1/1/2022) 85,00

184 Doos Nieuw Zeeland, covers, zegels 35,00

185 Doos PTT-mapjes en Kinderblokjes, heel veel 5,00

186 Doos wereld, veel Groot Brittannië (on)afgeweekt 6,00

187 Doos Groot Brittannië fdc's en postfris 5,00

188 Doos covers wereld, veel Nieuw Zeeland en Groot Brittannië 5,00

189 Grote doos albums en stockboeken 5,00

190 Doos Nederland diversen, zegels, boekjes covers, diversen 3,00

191 Boek: The Dictionary of Stamps in Colour, prachtig naslagwerk 3,00

192 Leeg stockboek Purphilex '92 2,00

193 Israël Fdc's en brieven bod

194 Japan diverse kaarten enz. bod

195 4 albums voor Ansichtkaarten/maxikaarten (Dorcas) 4,00

196 Doosje Buitenland (Dorcas) 5,00

197 Doosje Ned. enveloppen stockboek met zegels (Dorcas) 4,00

198 Doos 2 albums en stockboek Nederland+ iets buitenland (Dorcas) 22,00

199 4x Leeg stockboek ook dik (Dorcas) 4,00

200 Doos Australië onafgeweekt 7,50
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