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HET WERD TIJD
Licht aan het eind van de tunnel? Dat vroeg ik
me de vorige maand af. Het lijkt erop dat het
antwoord bevestigend is.
In maart gaan we, na twee jaar behelpen, het
weer proberen. Voorzichtig nog steeds. We
leggen de veilingkavels ver uit elkaar. We
vragen u voldoende afstand te houden bij het bekijken van al het
moois dat we verzameld hebben. Mondkapje mag, maar is niet meer
verplicht.
De vereniging heeft de afgelopen twee jaar goed doorstaan. De
leden zijn de PPRC trouw gebleven, de financiën bleven dankzij de
schriftelijke veilingen aardig op peil, maar het was allemaal toch een
stuk minder gezellig.
We hebben de regionale ruildag gemist en de Grote Veiling. Maar
misschien komen er nog kansen in het najaar.
In april bestaat de vereniging 80 jaar en dat gaan we
vieren. We doen dat in De Inval, Karekietpark 16, 1444
HV Purmerend, op zaterdag 9 april.
We hebben een mooi cadeautje
voor alle leden, koffie met wat
lekkers en we combineren dat met de benefietveiling voor de Stichting ALS. In ons volgende
clubblad krijgt u meer informatie, de datum kunt u
alvast noteren.
Voordat het feestgedruis losbarst, gaan we donderdag 10 maart in
de Tabor-kerk, Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend, kijken hoe dat
ook al weer ging, een gewone clubavond. Vanaf 19.00 bent u van
harte welkom en liggen de kavels en stuiverboeken klaar. We hopen
op een grote opkomst.
John Dehé
LEDENNIEUWS
We ontvingen het bericht dat ons erelid Piet Struik op 87-jarige
leeftijd is overleden. Namens de leden heeft het bestuur zijn vrouw
en (klein-)kinderen gecondoleerd. Elders in dit clubblad worden
herinneringen aan Piet opgehaald.
Het Bestuur
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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 april nummer 2022 uiterlijk vrijdag 18 maart per
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG
Keizer Frederik I, bijgenaamd Barbarossa (Roodbaard)
verdronk op 10 juni 1190 toen hij tijdens de Derde
Kruistocht de rivier de Selef (in Anatolië) wilde
doorwaden. Het is niet precies duidelijk wat er gebeurd
is, maar de bronnen zijn het erover eens dat hij van zijn
paard geraakte (ofwel door een val, ofwel opzettelijk om
zich af te koelen in het water) en eenmaal in het water
verdronk. Meer over Barbarossa leest u op pagina 32.
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TER HERINNERING AAN PIET STRUIK (1934-2022)
Op 19 januari is ons erelid Piet Struik overleden.
De laatste jaren ging zijn gezondheid flink
achteruit, maar zolang het kon bleef hij trouw
onze clubavonden, ruildagen en veilingen
bezoeken.
Piet schreef stukjes voor het clubblad en nooit
deden we tevergeefs een beroep op hem als we
hulp nodig hadden. Zijn grootste verdiensten
lagen op het gebied van de thematische filatelie.
Niet alleen had hij zelf een mooie verzameling over allerlei
natuurverschijnselen als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, ook
kon iedereen die vragen had over het opzetten van een thematische
verzameling bij hem terecht. Met veel plezier leidde hij verzamelaars
rond op tentoonstellingen, waarbij inzendingen soms van pittig
commentaar werden voorzien. Binnen de Themagroep van de PPRC
had Piet een leidende rol.
Piet was iemand op wie je altijd kon rekenen, zeer precies en
principieel. In 2002 zaten we samen in het organisatiecomité van de
multilaterale thematische tentoonstelling Themanifestatie en het werd
mij al snel duidelijk dat hij niets aan het toeval overliet. Alles werd tot
in de puntjes geregeld.
Ik leerde Piet zo’n dertig jaar geleden kennen. Ik had nog geen
rijbewijs en hij bood aan met hem mee te rijden naar een
tentoonstelling. Er zouden nog vele autoritten volgen. De gesprekken
gingen natuurlijk veel over postzegels en aanverwante zaken. Maar
ook liet hij altijd zijn belangstelling blijken voor het wel en wee van
ons gezin. Het was typerend dat zelfs toen John en ik hem in
Novawhere bezochten, hij naar vrouw en dochters informeerde.
Piet overleed op 87-jarige leeftijd. We wensen zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Jeffrey Groeneveld
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Peperstraat 24
1441 BJ Purmerend
0299-421706
www.dejonghfietsspecialist.nl
@dejonghfietsspecialist
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ZELF ALBUMS MAKEN (deel 2)
Ik heb destijds gekozen voor Nederlandstalige tekst, dat had tot
gevolg dat er een Nederlandstalige lijst van alle landen ter wereld
samengesteld moest worden. Geen eenvoudige opgave want er
bestaat geen Nederlandstalige wereldcatalogus! Cote ‘d Ivoire bijvoorbeeld schrijf ik
als:
Landen krijgen soms een andere naam, worden bezet, veroverd,
afgesplitst of gaan op in een ander verband. Hoe moest er met
bezette gebieden omgegaan worden? Het project word steeds
ingewikkelder. Maar nu ik een wereldalbum heb dat eenvormig is,
kan het groeien tot mijn huis vol is. Mijn werkwijze voorkomt
bovendien dat er blanco pagina’s in het album zitten, dus heb ik ook
geen last van overdadig veel lege vakjes. Er is plaats voor alles wat
naar eigen goeddunken aan de verzameling toegevoegd kan
worden, brieven drukwerk etc. Daar geef ik voorbeelden van:

Zo zien we links op het Zweedse blad zegels en een ostzegelboekje.
Het Joegoslavische blad rechts laat randstukken zien.
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Het Duitse blad toont een
aparte tanding en een
randstuk.

Het Franse blad toont een
blokje. De vertaling van
zegels of series geeft
andere problemen.

Chinese teksten zijn
lastig, de herkomst is
vaak onduidelijk. Ik ben
ertoe overgegaan om
voor lange series,
waarvan veel varianten
bestaan ‘Verzamelbladen’
te maken. Zo kunnen die
zegels met elkaar
vergeleken worden. Ook
de kleurverschillen en
afwijkingen worden zo
beter zichtbaar.
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Nederland, Wilhelmina 1923, 2e verzamelblad met tandingen. Het
kan onbeperkt aangevuld worden en zo kunnen ook watermerken en
tandingen beter vergeleken worden.
Tenslotte wil ik er op wijzen dat er ook computerprogramma’s bestaat
om zelf pagina’s te ontwerpen en uit te printen, hiervoor kunt u
bijvoorbeeld Albupad, Album Page Designer gebruiken. Er zijn ook
programma’s waarin u allerlei gegevens over uw verzameling kunt
noteren, zie bijv. www.hobby.nl~postzegelHet is helemaal niet simpel om een verzameling als totaliteit netjes te
houden. Een vakje vullen mag dan simpel zijn, een nette verzameling
opzetten vergt tijd en aandacht.
Cary Venselaar
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Boston Tea Party 1773 – Tea Party 2009-2010
De Boston Tea Party was een protest van Amerikaanse kolonisten
tegen de Britse overheid, op 16 december 1773 in Boston
(Massachusets). Het is één van de belangrijkste verhalen van de
Amerikaanse Revolutie. De ‘Stamp-Act’ een wet waarbij het verplicht
werd om drukwerk, ook kranten, te voorzien van een zegel, de
‘Sugar Act’ en de ‘Townsheds Act’, hadden de inwoners van de
Engelse koloniën in Amerika in woede doen ontsteken over het
heffen van belastingen. Hier zou echter geen evenredige
vertegenwoordiging in het Britse parlement tegenover staan. De
slogan van de opstandelingen werd: “No Taxation without
Representation”. Onder de opstandelingen was John
◄ Hancock (1737-1793) een staatsman die een
grote rol zou spelen bij het onafhankelijk worden van
de Verenigde Staten. Hij was de voorzitter van het
Continentale Congress dat de Onafhankelijkheidsverklaring aannam en de eerste die het document
ondertekende. Het verhaal gaat dat hij zijn naam
extra groot schreef, zodat deze leesbaar zou zijn voor Koning
George III van Engeland. Sindsdien is een “John Hancock” in
Amerika synoniem met een handtekening. In 1768 werd de sloep van
Hancock, de Liberty, door douaniers in beslag genomen op grond
van smokkelpraktijken. Hancock werd verdedigd door
advocaat John Adams►, die later president werd, en
de aanklacht kwam uiteindelijk te vervallen. Hancock
organiseerde een boycot van de thee die door de
Britse VOC (The Company) verkocht werd. De omzet
van de Company liep enorm terug en in 1773 had
men torenhoge schulden en enorme voorraden thee
en geen enkele manier om dat te verkopen. Smokkelaars
importeerden thee (o.a. uit Nederland) zonder importheffing te
betalen. De Tea Act maakte dat de Company geen invoerrechten
hoefde te betalen, maar de schepen werd in de meeste havens van
Amerika de toegang geweigerd, behalve in Boston, waar de
gouverneur op de hand van de Company was. Voorbereidingen
werden getroffen de thee aan land te brengen onder dekking van
Britse kanonneerboten. Op 16 december 1773, de nacht voor de
thee aan land zou komen, bestormden de ‘Sons of Liberty’ een groep
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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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van 60 inwoners van
Boston verkleed als
Mohawk-indianen de
schepen Dartmour,
Eleanor en Beaver en
gooiden de lading met
een toenmalige waarde
van $ 10.000,00
overboord. Een vierde
schip, de William, zonk
voor de kust.
Op 17 maart 1776, het jaar van de Amerikaanse Onafhankelijkheid,
trokken de Engelsen zich terug uit Boston.
In 2009 ontstonden in de Verenigde Staten een serie protesten tegen
de regering en haar binnenlandse politiek, onder de naam Tea Party
Protests. Deze protesten maken deel uit van een ontluikende grotere
anti-belastingen beweging. De Tea Party was geen partij en richtte
zich op een kleinere overheid, individuele vrijheid en het handhaven
van de grondwet. Door sommigen werd de ‘nieuwe Tea Party’ gezien
als een protest van voornamelijk Republikeinen tegen president
Obama, er namen toen echter ook steeds meer democraten deel aan
de protestbijeenkomsten.
Bron: KNBF Nieuwsbrief
..............................................................................................................
VEILING EN HET BETALEN
Gelukkig is er deze maand
weer een “ouderwetse”clubavond mogelijk met een fysieke veiling.
Gelukkig maakt u ook uw penningmeester, om
net als in corona-tijd, uw aankopen per bank te
betalen op het banknummer van de PPRC, t.w.
NL30 RABO 0166 3643 12 - s.v.p. onder
vermelding van uw kopersnummer.
Zoals te doen gebruikelijk zal uitbetaling aan de
inzenders uiterlijk 14 dagen na de veiling plaatsvinden.
Hans de Block
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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT
11. De oorlog in Atjeh (2)
In 1892 werd kolonel Deykerhoff de nieuwe gouverneur van Atjeh en
Onderhorigheden. Met geld en geschenken probeerde hij lokale
inheemse bestuurders te paaien en ze in te zetten tegen vijandige
Atjehers. Deze verdeel en heers tactiek was redelijk succesvol. Het
leidde tot de oprichting van een speciale legereenheid, het Korps
Marechaussee te voet. Een van de invloedrijke, plaatselijke leiders
was Teukoe Oemar (Teukoe is een adellijke titel die Heer betekent).
Ook hij sloot zich bij de
Nederlanders aan en kwam aan
het hoofd te staan van een
Atjehs legioen, dat verschillende
delen van Atjeh onder
Nederlands gezag bracht. Hij
werd voor deze prestatie rijkelijk
beloond door de gouverneur, die
hem bovendien titels gaf als
'Panglima Perang Besar' (groot oorlogsleider) en 'Djohan Pahlawan'
(kampioen der helden). Niet iedereen was even enthousiast over de
rol van de Atjehers in Nederlandse dienst. Majoor Van Heutz was
zeer sceptisch en vreesde dat de loyaliteit slechts tijdelijk was. Hij
zou gelijk krijgen.
In maart 1896 had een patrouille van het Koninklijk NederlandsIndische leger zware verliezen geleden en dat vroeg om een
tegenactie. Oemar zou daaraan deelnemen en kreeg geweren en
ammunitie zodat zijn missie kans van slagen had. Zijn echtgenote
Tjoet Nja Dinh had echter een
grote invloed op hem. Zij vond het
maar niets dat hij aan de zijde van
de Nederlanders streed en wist
hem over te halen om met zijn
legioen over te lopen naar de
vijand. Deze actie zou als het
Verraad van Teukoe Oemar de
geschiedenisboeken ingaan.
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De verontwaardiging aan Nederlandse zijde was enorm en er werd
om wraak geroepen. Er volgde een militaire operatie met een
driedaagse veldslag, waarbij het riante huis van Oemar met de grond
gelijk gemaakt werd, maar Oemar zelf wist te ontkomen.
In januari 1898 bereikte hij Pedir, waar hij de leider van de opstand
tegen de Nederlanders werd. Een paar maanden later startte de
zogeheten Pedir-expeditie, bedoeld om de verrader uit te schakelen.
Het lukte Van Heutz uiteindelijk in 1899 om de strijders van Teukoe
Oemar in een hinderlaag te lokken, waarbij Oemar bij toeval werd
gedood. Zijn weduwe wist te ontsnappen. Vanuit de jungle zou ze
nog een aantal jaren met een legertje getrouwen een guerrillaoorlog
tegen het KNIL voeren. In 1905 werd ze gevangen genomen. Ze
werd verbannen naar West-Java, waar ze ondanks alles allerlei
vrijheden genoot. Ze overleed in 1908. Zowel Teukoe Oemar als
Tjoet Nja Dinh worden in het moderne Indonesië gezien als
Nationale Helden.

Tijdens de Pedir-expeditie was er een speciaal veldpostkantoor in
het plaatsje Segli, dat heeft gefunctioneerd van 24 mei 1898 (dus al
voordat de hele operatie begon) tot en met 13 november 1898. Het
veldpostkantoor gebruikte een vierkantstempel met de plaatsnaam
SEGLI. Nadat het veldpostkantoor zijn functie had verloren, bleef het
nog voortbestaan als hulppostkantoor, waar men het stempel nog
zeker tien jaar zou gebruiken.
Jeffrey Groeneveld
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OMA BEZOEKT NEW YORK !
Het was in 1920 toen er een advertentie verscheen in een
gezaghebbende krant in New York. Deze luidde: "Engelse
verzamelaar, op doorreis in deze stad, zoekt de Engelse postzegel
van 6 penningen uit 1902 in de kleur groen. Ik betaal een hoge prijs
voor mooie exemplaren!". Daarbij werd nog zijn naam vermeld en het
hotel waar hij tijdelijk verbleef. Verschillende handelaren doorzochten
hun voorraden en vonden veel zegels van dit type dat relatief veel
voorkwam, maar alle exemplaren bleken violet van kleur te zijn. Een
groene variëteit kwam in de catalogus niet eens voor!

Desgevraagd kon de Engelse verzamelaar toelichten dat er per
vergissing verschillende vellen in de verkeerde kleur gedrukt waren
maar dat deze tijdig door de Posterijen waren vernietigd, op 1 vel van
25 zegels na. Dit ene vel kwam in handen van een bedrijf in Londen
die deze zegels nietsvermoedend voor frankering gebruikt heeft,
vooral op brieven naar New York, vandaar deze oproep in New York.
Er gebeurde enige dagen niets en geen enkele handelaar vond in
zijn voorraad een groen exemplaar.
Toen kwam bij één van de handelaren een stokoude dame binnen
met een dik stoffig postzegelalbum in haar grote boodschappentas.
Zij meldde dat haar echtgenoot onlangs was overleden en dat zij bij
het opruimen onderin de kast dit album had gevonden. Was de
handelaar wellicht bereid het te kopen? De handelaar bladerde wat
door het album zonder dat hij iets van belang tegenkwam en had al
bijna zijn prijs kenbaar gemaakt toen zijn oog viel op een exemplaar
van de bewuste Engelse zegel van 6 penningen uit 1902 in de kleur
groen! Hij kreeg bijna ter plaatse een hartstilstand. Toen de
handelaar was uitgekeken vertelde de oude dame nog dat haar
overleden man haar altijd verteld had dat de zegels een aardig
bedragje vertegenwoordigden en dat zij van de opbrengst, die hij op
14

tienduizend dollar schatte, haar pensioentje nog aardig kon
aanvullen. Maar zij gaf aan dat ze bereid was genoegen te nemen
met een iets lager bedrag als de handelaar haar contant kon betalen.
Na de onderhandelingen die volgden veranderde het album
uiteindelijk van eigenaar voor een bedrag van twee-en-een-half
duizend dollar.
De volgende middag ging de gelukkige handelaar naar het hotel
waar de Engelse verzamelaar zijn intrek had genomen om hem de
groene zegel te koop aan te bieden. Maar de receptionist vertelde
hem dat mijnheer juist gisteren was vertrokken. Alhoewel hij
teleurgesteld was, bedacht de handelaar zich ogenblikkelijk dat hij
deze zeldzame zegel ook wel aan een andere verzamelaar zou
kunnen verkopen. Hij draaide zich om, om naar buiten te gaan, toen
hij oog in oog kwam te staan met een bevriende collega handelaar
die eveneens op zoek bleek te zijn naar de Engelse verzamelaar.
Toen ze aan elkaar duidelijk maakten met welk doel zij in het hotel
waren kwamen er nog meer bekende handelaren het hotel binnen en
al snel bleek dat ook zij bezoek hadden gehad van de oude dame
met haar boodschappentas en een album met een zeldzame dure
groene zegel hadden gekocht. Al snel kwam men tot de conclusie
dat men blijkbaar massaal was opgelicht. Op datzelfde moment maar
vele duizenden mijlen verderop reisde de "Engelse verzamelaar" te
samen met de oude dame (die niemand minder dan de bewuste
oude weduwe uit New York was) en hij zei: "Zie je wel moedertje,
hoe je met een beetje kennis van chemicaliën gemakkelijk de kleur
violet van een waardeloze postzegel kunt veranderen in een
lucratieve groene !". Moraal: U kunt bij de Bonds Keurings Dienst (de
BKD) ook zegels met een afwijkende kleur op echtheid laten keuren;
maak daar gebruik van ter bescherming van uw portemonnaie.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris van de BKD, de heer C.J. Goes
tel. nr. 0488 441962.
Of via de website van de BKD:
www.knbf.nl/bkd.htm. Daar vindt u ook nadere
informatie over de procedure van inzending.
Hans Vinkenborg – BKD
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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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Michel Britische Inseln 2021/2022 &
Michel Kanalinseln und Man 2021/2022
Deze twee uitgaven zijn gelijktijdig uitgekomen en
horen, althans in mijn optiek, bij elkaar. Ik zal ze dan
ook gelijktijdig bespreken.
Het 13e Europa deel behandelt de postzegels van
Groot-Brittannië en Ierland. De regionale zegels voor
Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales zijn
uiteraard ook in deze uitgave opgenomen. Ten
opzichte van de vorige uitgave is er niet echt veel
veranderd, of vernieuwd. Ik heb dan ook geen schokkende ontdekkingen
kunnen doen op dat gebied.
De gehele tekst is weer doorgelopen en vele kleinere correcties zijn
uitgevoerd en zo hier en daar zijn de teksten waar nodig aangepast of zelfs
uitgebreid. De prijzen zijn weer aangepast aan het huidige niveau
resulterend in vele soms zelfs behoorlijke prijsstijgingen. De laatste uitgiften
zijn opgenomen (bij Groot-Brittannië tot augustus en bij Ierland tot mei
2021) en afgebeeld. In totaal zijn er ruim 330 nieuwe illustratie opgenomen
waarbij vermeld moet worden dat dit niet allemaal recente uitgiften zijn
maar dat er weer een inhaalslag is gemaakt naar het streven om ook de
oude, klassieke, uitgaven in kleur te kunnen tonen. Natuurlijk vinden we,
zoals we gewend zijn de diverse jaartabellen en overzichten van de
samengestelde blaadjes uit de postzegelboekjes. Hierbij kan ik wel
vermelden dat deze blaadjes, in goed Duits "Heftchenblätter" of afgekort HBlatt, vanaf Michel Nr. 1843 = januari 2000 inkleur afgebeeld worden. Dit is
een duidelijke
verbetering.
Dit deel is met
576 bladzijden
gevuld met
ruim 6300 afbeeldingen en ongeveer 29.300 prijswaarderingen toch zeker
wel een bruikbare catalogus c.q. naslagwerk dat bij de verzamelaar wel zijn
weg zal vinden.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH, Taal: Duits. Bladzijden: 576.
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. ISBN: 978-395402-363-9 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. Prijs: € 52,00 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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Michel Kanalinseln und Man 2021/2022

Het 14e Europa deel behandelt de uitgiften
van de postzegel uitgevende kanaal eilanden
( Guernsey, met Alderney, Jersey en van het
eiland Man.
Ook hier is er niet veel veranderd ten
opzichte van vorig jaar. Natuurlijk is ook hier
de tekst wederom op onjuistheden
nagelopen, zijn de prijzen aangepast aan de
huidige marktsituatie, overigens zonder
schokkende uitslagen, en zijn er 112 kleuren
afbeeldingen toegevoegd. De nieuwe
uitgaven zijn weer opgenomen tot pakweg
juli - september.
Bij de uitgaven van deze eilanden vinden we vele thematisch
geïnspireerde afbeeldingen met zo hier en daar redelijk grote series en
sets. Hierdoor lijkt het doorbladeren van dit deel wel op het
doorbladeren van een kleurrijk plaatjesboek. Ik wil niet zeggen dat de
eilanden met, te, veel uitgaven komen maar als je de hoeveelheid
zegels ziet die ze tot op heden hebben uitgegeven kan je er toch wel
iets bij bedenken. Guernsey blijft hangen op ruim 1800 postzegels, een
bescheiden 722, het eiland Man spant de kroon met 2737 nummers met
als goede tweede Jersey
met 2504
hoofdnummers.
Afijn, dit terzijde. Ook
deze catalogus heeft, net
als alle andere Europa delen, een harde kaft en met 480 bladzijden
gevuld met 5000 kleuren afbeeldingen en 23.000 prijswaarderingen is
het toch een aardige aanwinst voor de geïnteresseerde verzamelaar.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMB.H Taal: Duits. Bladzijden: 480.
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. ISBN: 978-395402-364-6 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. Prijs: € 52,00
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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DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND E.O.
Zoekt u een goed boek? Wij hebben voor
u, 6x de top 10, van literatuur, spanning,
kind, non-fictie, kookboeken en ebooks

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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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 195
Op reis in de Congo
Al eerder schreef ik over Congo, een prachtig boek van de Belg
David van Reybrouck. Het boek is schokkend door de beschreven
gruwelijkheden, verbijsterend door het ongeremde machtsmisbruik
en de hebzucht van de mensen die dit land hebben ‘geleid’, met het
regime van dictator Mobutu als onvoorstelbaar dieptepunt.
Maar Congo is meer dan Belgisch Congo.
Ervaren verzamelaars weten dat natuurlijk
wel, maar ik moet nog zo’n ervaren
verzamelaar worden. Omdat je op onze
leeftijd vooral veel moet bewegen,
probeer ik dagelijks een flinke wandeling
te maken en tot de attracties onderweg
horen de kleine boekenkastjes die zo hier
en daar
in de
berm zijn opgesteld. Ze zijn in de
Beemster behoorlijk populair.
Je mag er een boek uithalen dat je
bevalt en dan zijn de spelregels
dat je er een volgende keer (of
meteen) een ander boek voor in de
plaats legt.
In zo’n kastje ontdekte ik een boek
dat een diepe indruk op me
gemaakt heeft: Congo van
Redmond O’Hanlon. In dat boek
staat het Franse Congo centraal.
Het is ongetwijfeld nog te bestellen
bij Het Leesteken.
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Misschien is een kaartje van dit gebied wel handig. Het gebied dat
O’Hanlon bezocht ligt in Congo-Brazzaville. Het ligt op de
noordelijke oever van de Congo-rivier. Het Belgische Congo – op het
kaartje de Dem. Rep. of the
Congo – heeft de zuidelijke
oever als grens.
Brazzaville verwijst naar de
Franse avonturier Pierre
Savorgnan de Brazza die dit
gebied verkende en veroverde:

Brazzaville werd de hoofdstad
van het huidige Congo-Brazzaville. Het land wordt na de verkregen
onafhankelijkheid in 1959 ook aangeduid als Republique du Congo,
wat voor een nietsvermoedende verzamelaar lastig is, want zo
noemden de buren aan de andere kant van de rivier zich ook, al
zetten die er nog de aanduiding Democratique bij.
De van oorsprong Franse République du
Congo werd in maart 1970 de
République Populaire du Congo (verre
van democratisch), maar in 1991 werd
het weer République du Congo.
Overigens moet je wel een gedreven
filatelist zijn om de plaatjes uit die
periode te willen verzamelen.
O’Hanlon gaat op zoek naar een soort monster van Loch Ness, een
dinosaurus-achtige die verblijf zou houden in een klein meer in de
jungle, Lac Télé. De naam van het mysterieuze dier is MokéléMbembe. Op postzegels komt hij niet voor, maar fantasievolle
afbeeldingen zijn er wel. Zie de volgende pagina.
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Misschien komt deze Brachiosaurus in de
buurt
Het officiële doel van de expeditie is de
bescherming van de bosolifanten, die door
pygmeeën voor wat pakjes sigaretten van
Soedanese handelaren worden gedood.
Het heimelijke doel is het vinden van de dinosaurus. Geen westerling
heeft dat beest ooit gezien. De Congolezen beweren dat hij bestaat,
maar vrezen hem. Iemand vertelt O’Hanlon: ‘Dat beest is bedoeld om
idioten zoals jou hierheen te halen. En een boel geld te verdienen.’
Het boek is spannend, humoristisch en griezelig. Nare insecten als
bedwantsen en zweetbijen, vraatzuchtige mieren, tropische zweren
en akelige ziektes komen langs. Iemand schreef: ‘Wat Congo tot zo’n
bijzonder boek maakt, is vooral de intensiteit van het leven in de
dorpen waar O’Hanlon en zijn team doorheen trekken. De rituelen,
de strenge hiërarchie, de mislukkingen en de helden, de seks, de
slavernij (de Bantoes beschouwen de pygmeeën openlijk als hun
slaven), de jacht, de dood, de rijke geschiedenis.’
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Het geloof in geesten, tovenaars, magische
krachten van mensen, dieren en dingen
beheerst het dagelijks leven in Congo.
O’Hanlon beschrijft enthousiast de
verschillende dieren die hij op zijn tocht tegen
komt, van de breedvoorhoofd-krokodil tot de
Kongo-teugel-ijsvogel. Hun vaak spectaculaire
seksleven krijgt de lezer erbij.
En uiteraard zijn of lijken bijna alle officiële –
communistische - ambtenaren waarmee hij op
zijn tocht geconfronteerd wordt,
onbetrouwbaar, corrupt en op geld belust. Een prachtig boek, dat ook
een filatelistische uitdaging kan zijn. Breng deze wereld maar eens
thematisch in beeld.
John Dehé
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Brasserie Alles met Liefde,
sfeervol en in een huiselijke sfeer!
Max & Liesbeth van Wersch.
Middenweg 146,
1462 HK Middenbeemster
Telefoon: 06-53632773
We mogen weer volledig open.
Onze openingstijden zijn:

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 10.30 uur
voor koffie met huisgemaakte taart, vanaf 12.00 uur voor de lunch
en vanaf 17.30 voor het diner.
Maandag, dinsdag en woensdag zijn wij gesloten.

Op de thee bij Alles met Liefde…
Voor een High Tea kunt u bij ons terecht alle dagen dat wij open zijn
vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Prijs: € 27,50 p.p. Reserveren is gewenst.
Uiteraard houden wij rekening met speciale wensen en dieten.

Gezellig genieten van een goed glas wijn en hapjes …
Voor een High Wine kunt u bij ons terecht alle dagen dat wij open zijn
vanaf 15.30 tot 17.30 uur. Prijs: € 31,50 p.p.
Vanaf 2 personen en reserveren is gewenst.
Max & Liesbeth van Wersch, Team AmL.
Mail: info@brasserieallesmetliefde.nl
Website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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GEVONDEN IN EEN 1 EURO DOOS: BRIEF AAN ERICH HONECKER
Deze brief trok mijn aandacht vanwege het stempel en de afzender. Het Centraal
Comite van de SED, de Socialistische
Eenheidspartij Duitsland, had haar kantoor
aan de Marx-Engels-Platz in Oost-Berlijn.
Het rode frankeerstempel, gedateerd op 8
november 1972, bevatte de afbeeldingen
van Karl Marx en Friedrich Engels, de
oervaders van het communisme.
De brief was geadresseerd aan een
inwoner van Mühlhausen (Thüringen), de
heer Bernhard Ballin, die woonde in die
plaats. Ik noem deze gegevens, omdat zijn naam op Internet niet is terug te vinden
en ik hoop daarom geen problemen met privacy te hebben.
Tot mijn grote
verbazing zat in de
enveloppe een met
carbonpapier gemaakte
doorslag van een brief
van deze Bernhard
Ballin, gedateerd op 24
oktober 1972, gericht
aan ‘kameraad Erich
Honecker’ in het
gebouw van de
Staatsraad.

Honecker was -zoals bekend- destijds de
staats- en partijleider van de DDR, de
hoogste functionaris in het regime.
In de brief vraagt Ballin, mede namens zijn
echtgenote Christa en 8-jarige dochter
Oktavia, aandacht voor hun moeilijke
woonsituatie. Sinds hun trouwdag in
augustus 1969 wonen zij in een
eenkamerwoning. Hij is vrachtwagenchauffeur bij de plaatselijke VEB
Landschaps- en Groen-voorzieningen en heeft dagelijks wisselende werktijden.
Zijn vrouw werkt bij het gemeentebestuur van Mühlhausen en is ouderadviseur bij
de basisschool van hun dochter, die in de tweede klas zit.
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Sinds zijn huwelijksdag is hij op zoek naar een
woning, omdat het dag- en nachtleven van het
gezin zich allemaal in één kamer afspeelt. Dit
werkt niet goed uit op het huwelijks- en
gezinsleven, zo stelt hij na drie jaar huwelijk
vast. En hij denkt dat dit ook niet ook niet
overeenkomt ‘mit unseren Gesetzen der
sozialistischen Ethik un Moral’ (met onze
wetten over socialistische ethiek en moraal).
Rechts Erich Honecker, die slechts
Diverse toezeggingen van het Bureau Woonooit op een postzegel is afgebeeld.
ruimteverdeling van de gemeente hadden niet tot
resultaat geleid. Zijn verzoeken om de belofte schriftelijk vast te leggen, hadden
ook niets opgeleverd. Daarom zag Ballinn zich gedwongen ‘Sie verehrter Genosse
Honecker, um Rat und Hilfe zu bitten’ (U, vereerde kameraad Honecker, om advies
en hulp te vragen) bij de toewijzing van een passende woning: ‘Mein Arm is nicht
lang genug dazu’ (mijn arm is daarvoor niet lang genoeg). Hij besluit de brief met
hoop op een spoedige beslissing, en ‘mit sozialistischen Gruss’ (met socialistische
groet).
De noodkreet is een treffend voorbeeld van de woningnood van een burger van de
DDR, die ten einde raad een verzoekschrift richt tot zijn staatshoofd in de hoop en
verwachting dat deze hem kan helpen. Zoals vele anderen in moeilijke
mstandigheden die een beroep doen op de boven hen gestelden om verbetering in
hun levensomstandigheden te bewerkstelligen.
Opvallend is dat de brief die Ballin aan de Staatsraadvoorzitter in het
Staatsraadgebouw (regeringsgebouw) in Berlijn is gericht, is afgehandeld door het
Centraal Comité (ZK) van de SED, door de partij
dus. Maar in de DDR, waar alles draaide om de
almacht van de staatspartij, was dat niet vreemd.
Navraag bij het Bundesarchiv in Berlijn leerde dat dit
archief slechts de bestanden van de Staatsraad van
de laatste vijf jaar (1985-1990) bewaart, omdat
volgens DDR-voorschriften archieven na vijf jaar
vernietigd mochten worden. Ook in het SED-partijarchief zijn geen stukken met
betrekking tot deze zaak teruggevonden.
Toch roept de brief de vraag op of de familie Balling een passende woning heeft
gekregen. En is dat gebeurd door ingrijpen van Erich Honecker zelf? Interessant is
welk antwoord Balling heeft gekregen in de bovengenoemde enveloppe. Dat
antwoord ontbreekt. Heeft de familie het nog jaren op die eenkamerwoning moeten
uithouden? Dat is niet na te gaan. Misschien wel in het gemeentearchief van
Mühlhausen, maar dat leidt te ver af van dit stuk met interessante inhoud, als
nieuw voorbeeld van sociale filatelie.
De Engelstalige versie van dit artikel verscheen in november in Germania, het blad
van de Engelse Duitsland-verzamelaars. Het verscheen eerder in Deutsche Post,
het blad van de Nederlandse Duitsland-verzamelaars.

28

1e TENTOONSTELLING?
Wanneer vond de eerste
postzegeltentoonstelling plaats?
Een Oostenrijkse medewerker
van de „MICHEL Rundschau‟
het maandblad van MICHEL,
waarin alle nieuwtjes worden
opgenomen met de nieuwe
MICHEL nummers, heeft ooit
uitgezocht wat de eerste
postzegeltentoonstelling ter
wereld is geweest. Hij vond veel
informatie, maar eigenlijk geen enkele zekere datum, ook niet in eerdere
pogingen van andere onderzoekers. Hij kwam wel tot een aantal
interessante conclusies. Zo is vrijwel zeker dat tijdens de
Wereldtentoonstellingen van 1862 in Londen ▲ en van 1867 van Parijs ook
kaders met postzegels werden tentoongesteld.
De tentoonstelling in Londen bevond zich naast de tuinen van de Royal
Horticultural Society, op de plaats waar nu een groot aantal museums
staan zoals het Natural History Museum en het Science Museum. Het
totale terrein van de tentoonstelling bedroeg 9 hectare.
Bij de Wereldtentoonstelling van Wenen in 1873 was zelfs een speciale
zaal gewijd aan de postzegel, met als hoogtepunten een verzameling
ongestempelde zegels van het Hoofdpostkantoor in Berlijn
(GeneralPostamt) en twee kaders van het New Yorkse bankbiljettenbedrijf
met alle nieuwe uitgaven USA van 1866 tot 1870. Bijzonder was de
melding van twee verzamelaars uit Dresden, een wereldcollectie te
hebben, op zeven stuks na compleet. Volgens een opgave van professor
Carlrichard Brühl, in zijn werk „De geschiedenis van de Filatelie‟, zou de
eerste postzegeltentoonstelling in 1852 in Brussel zijn georganiseerd in één
kader met 80 to 100 zegels. Een mijlpaal in de geschiedenis van het
verzamelen van postzegels was de „Internationale Postwertzeichen
Ausstelling‟ van 13 tot 29 november 1881 in het Grand Hotel in Wenen, de
eerste grote internationale tentoonstelling, door de een jaar daarvoor
opgerichte „Wiener Philatelisten Club‟ ingedeeld in zeven afdelingen, zoals
filatelistische vakliteratuur, albums met zegels, verzamelingen van
stempels, productie van postzegels (met demonstraties van de
staatsdrukkerij, telegraafapparaten en diversen. De jury kon bij de
prijsuitreiking drie erediploma‟s en dertien andere onderscheidingen
uitreiken.
Bron: Schweizer Briefmarken Zeitung – Walter Wehrle
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GEPERSONALISEERDE POSTZEGELS VAN DE UNPA

De Verenigde Naties Postal Administration (UNPA) is het post agentschap
van de Verenigde Naties. Zij geeft postzegels en postwaardestukken uit, in
Amerikaanse dollars voor het kantoor in New York, in Zwitserse franken
voor het kantoor in Genève en in euro's (voorheen schillings) voor het
kantoor in Wenen. Als zodanig is de UNPA de enige postautoriteit die
postzegels in drie verschillende valuta's uitgeeft.
Op 4 november vorig jaar gaf de UNPA drie velletjes uit (in dollars, franken
en euro’s), met op elk velletje 10 verschillende postzegels. Het idee voor de
Verenigde Naties om postzegels uit te geven werd voor het eerst
voorgesteld in 1947 door de delegatie van Argentinië. Het hoofd van de
delegatie, José Arce, die ook voorzitter was van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties, hij was zelf een filatelist en wilde dat de
Verenigde Naties postzegels zouden gaan uitgeven. Arce dacht dat de
postzegels drie hoofddoelen voor de Verenigde Naties zouden dienen:
1. De mogelijkheid om postzegels uit te geven, een voorrecht dat voorheen
alleen aan soevereine staten was voorbehouden, het zou de Verenigde
Naties autoriteit verlenen.
2. De verkoop van deze postzegels zou een uitstekende bron van
inkomsten zijn voor de Verenigde Naties.
3. De postzegels zouden dienen als wereldwijde ambassadeurs voor de
Verenigde Naties en hun boodschappen, filosofieën en missies over de
hele wereld verspreiden.
Na vier jaar ging op de Dag van de Verenigde Naties in 1951 de eerste set
postzegels in de verkoop.
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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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KEIZER FREDERIK I (Historische notities 27)
Frederik I, bijgenaamd Barbarossa (Roodbaard)
(Waiblingen, 1122 – Anatolië, 10 juni 1190) was
een telg van het huis Hohenstaufen. Van 1155 tot
aan zijn dood was hij keizer van het Heilige
Roomse Rijk.
In 1155, op zijn eerste Italië reis, werd Frederik in
Monza met de IJzeren Kroon van Lombardije tot koning van Italië
gekroond. Italië en Bourgondië (in die tijd ook wel Regnum Arelate,
het koninkrijk van Arles, genoemd) vielen samen met Duitsland
onder het gezag van de keizerskroon. Om zijn gezag in Italië te
versterken had Frederik grote ambities. Zo wilde hij de steden het
foedrum laten betalen (een feodale schatplicht), en de steden en
vorsten van Italië strakker aan de keizerlijke kroon binden. En ook
Italië politiek nieuw leven inblazen.
Oprichting Lombardische
Liga te Pontida 1167

Dit pakt anders uit dan hij had gehoopt.
In de Noord Italiaanse steden stelt hij
een “podesta” aan, een soort burgemeester die de keizerlijke belangen in het oog moet houden. Om
belangenverstrengeling te voorkomen moet deze uit een andere
gemeente komen. Frederik I jaagt hiermee de plaatselijke notabelen
tegen zich in het harnas, met als gevolg de Veronese stedenbond in
1164. Deze bestond aanvankelijk uit de steden Cremona, Mantua,
Bergamo en Brescia. Deze wordt in 1167 omgezet in de
Lombardische Liga, waarbij zich vervolgens ook Parma, Padua,
Milaan, Verona, Piacenza en Bologna aansloten,.d.m.v. de “Eed van
Pontida” waren de aangesloten steden voor 30 jaar lid. Deze
Lombardische Liga was in principe anti
keizer. De paus Alexander III moedigde dit
aan met alle mogelijke morele en financiële
steun, vooral omdat de keizer zich bemoeide
met het aanstellen van kardinalen en
Basiliek van Pontida 11e eeuw
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bisschoppen in Italië, m.a.w. de keizer had in zijn
ijver iedereen tegen zich gekeerd en dat gaf de
nodige problemen, over en weer.
De Eed van Pontida 1167,
vorming van de Lombardische Liga

Ondanks enkele indrukwekkende wapenfeiten
(vooral de inname van Milaan in 1158, en
wederom in 1162, waarna de stad verwoest werd
en de bevolking over de vier windstreken werd verdreven) kon
Barbarossa zijn zin niet doordrukken. In 1166 was hij er dichtbij, toen
een leger onder leiding van Rainald van Dassel en Christiaan I van
Buch (aartsbisschop van Mainz) de stad Rome dreigde te veroveren
terwijl Frederik zelf met een leger in aantocht was. Op het moment
supreme brak er echter een malaria-infectie uit onder het Duitse
leger (een vaak voorkomend probleem voor legers van boven de
Alpen in de zomerhitte van Italië), waardoor velen sneuvelden en de
dreiging ophield te bestaan. De Lombardische Liga diende Frederik
uiteindelijk een zware nederlaag toe in de slag bij Legnano op 29 mei
1176. Dit leidde tot de Vrede van Venetië
(1179), waarin Barbarossa het geluk had
zijn tegenstanders weer tegen elkaar uit te
kunnen spelen. In 1183 werd er een
afzonderlijk akkoord bereikt met de
Lombardische Liga, op veel gunstigere
voorwaarden voor de keizer.
Vrede van Venetië in 1179
Zo erkenden de steden
tussen Barbarossa en de Liga
onder andere het
Pax/vrede en Justitia met het hoofd van Barbarossa
keizerlijke gezag. Na
het verstrijken van de
regeerperiode van
het huis
Hohenstaufen
ontbindt de Liga zich
stilzwijgend omdat er
geen raakvlak meer
is.
Wil Dedters
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Kavel
1

Cat.nr. Omschrijving
Munten
Euro muntset goede doelen BU Cliniclowns (Dorcas)

Cat.w.

Inzet

15,00

4,00

2

Euro muntset goede doelen BU Natuurmonumenten (Dorcas)

15,00

4,00

3
4
5
6
7
8
9

Euro muntset goede doelen BU Sport gehandicapten (Dorcas)
1998 fl. 50,00 Vrede van Munster FDC set (Dorcas)
1997 fl. 10,00 Marshall plan FDCset
Sail 2000 5 sailflorijnen (Dorcas)
Mooie sets Replica's oorlogsgeld en jaarset 1980 (Dorcas)
Doos diverse munten en sets (Dorcas)
Luxe cassette met wat munten
Nederland
11 met puntstempel 89 (Purmerend) +40

15,00
50,00
15,00

4,00
20,00
6,50
2,00
2,00
5,00
10,00

165,00

16,50

o
mooi van kleur
200,00
o
Mooi getand en van kleur
100,00
o
met puntstempel 5
55,00
o
met puntstempel 91 (Rotterdam)
175,00
o
Kroningszegel
150,00
o
opruimingszegels
26,50
**
Kinderzegels 1930
40,00
*
Rode Kruis zegels
37,50
o
Olympische spelen
60,00
Olympiade, 3 hoogste waarden,
o/*
39,00
**
Olympiade Amsterdam 1928 (let op de gom!)
200,00
Kinderzegels 1930
**
70,00
ANVV (let op de gom!)
**
270,00
Zeemanszegels nr. 260 **
*
100,00
NL Kinderzegels 1929/1931 met plakker
108,00
NL Restant klassiek met plakker
275,00
NL Kinderzegels 1936-1939 ** behalve 314/316 en 327/330
175,00
NL Zomerzegels 1935/1939 met plakker behalve 277**
183,00
555-560 *en 592-595 gebruikt
Tien uit de kunst
o
9,00
Sjors en Sjimmie
o
15,00
Kunst in bedrijfs collecties
o
9,00
25 jaar Koningin Beatrix
o
12,50
Mooi Nederland
o
13,50
*
Roltandingen
110,00
o/*/**
mapje diverse Nederland
Nederland overzee
Ned. Indië
o
125,00
fl. 10,00 met velrand en letter A
**
40,00
St. Maarten Vlinders
**
Ned. Antillen blokje Vermeer
**
Buitenland
Kaartje Hamburg 20x (met doubletten) hoge waarde
*/o
Kaartje Thurm en Taxis (13x)
*
Uit markenheftchen gest., S47 (+6 x 12 extra=Blatt 62B),
W29
(+2 x 6 extra), S44
>200
Uit
markenheftchen
gest., Hindenburg Blatt 96 80% = 15e,

20,00
12,50
5,00
20,00
15,00
2,50
6,00
4,00
3,00
bod
20,00
10,00
27,00
10,00
9,00
12,00
14,00
15,00
3,00
1,50
2,50
1,50
2,00
3,00
15,00
bod

10

12
11
18
12
25
13
29
14
49
15
16 132C-133C
199-202
17
203-207
18
212-219
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

217-219
212-219
232-235
244-247
257-260

V1826-35
V1919-20
V2325-34
V2342
V2364-65
R57-70

1
345
302-306
1842

41
42
43

Reich

44
45

KZ22=9*2=18e, KZ23.2=9*2=18e, S157=15e,
Reich S156=3,5*2=7e
Reich Uit markenheftchen gest. KZ13
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o

73
150

12,50
15,00
2,50
3,00
35,00
15,00
18,00
8,00
14,00

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.)
e
e
9 april (2 zat.)
10 september (2 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
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Kavel

Cat.nr. Omschrijving

46

Reich

47
48
49
50

Reich
Reich
Blok 8
Boekje 3

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

945-50
156
252Y II
1053-58
1066-71
Mi7342/53
Mi7390/01
Mi7458/69
Mi7477/88
Mi7508/19
Mi7529/40
Mi7546/57
Mi7566/77
Mi9286/90
Mi9326/35
Mi9396/05
Mi9416/25
Mi9478/87

RZB
RZB
RZB
2x RZB

Cat.w.

Uit markenheftchen alles xx, Blatt 120B 30*1,5=45e, w156
en 157=4*2=8e, W153=3,5e
Uit markenheftchen Germania en numerals, 1 x gest., 1 x **
en rest *
Uit markenheftchen Nothilfe 34, 7 combinaties, gest., * en **
Deutsches Reich
DDR 1960 +velletjes uit boekjes 1 & 3
Frankrijk, ** Timbres de Guerres 6 tm 10 in 9-voud
Frankrijk, Pre oblitere, diversen (11 x), waaronder 9 x haan
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk serie figuren uit de strip Asterix
Frankrijk serie gebouwen, cultureel erfgoed
Frankrijk serie beschilderd porselein
Frankrijk serie papersculpturen van Lila Poppins
Frankrijk serie verschillende vlinder vleugels
Frankrijk serie dieren gespiegeld in water
Frankrijk serie "Uit het curiositeiten kabinet"
Frankrijk serie 12 soorten eieren
Japan serie vuurtorens
Japan serie Teddybeer en Kumamon
Japan serie geschenken uit het bos
Japan serie zoet eten, Wagashi
Japan serie kinderboeken
GB, 175e verjaardag Penny Black, Presentation Pack 2015
GB, Classic GPO Posters Presentation Pack 2016, Stampex
Diverse kaartjes o.a Ned. ** ook DDR en België
Baltische staten.
Duitsland
Duitse staten en Reich
o.a. Ned. Indie, Antillen, Curacao enz.
A4-kavels
Pakje oude brieven veel verstuurd naar Oosthuizen
Ottomaanse rijk
Nederland Modern euro waarden (Dorcas)
Singapore gr formaat (Dorcas)
Papua New Guinea leuk (Dorcas)
Reich markenheftchen Winterhilfswerk 1938 en 1940, 14
combinaties, *, ** en gest.
Reich markenheftchen Diversen, 15 combinaties, *, ** en
gest.
Reich markenheftchen, plm. 20 combinaties, bovenste deel
* en **, onderste deel gest.
Reich markenheftchen, plm 25 combinaties, bovenste deel
* en **, onderste deel gest.
Frankrijk gestempeld, > 20009 zelfklevend, 200 stuks
Frankrijk gestempeld, modern, 1996-2000, geen dubbele,
300-325 stuks
Frankrijk gestempeld, modern, 1990-1995, slechts 10-15
ontbrekend, incl. blokken 10-11-14-15, geen pre oblitere
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Inzet
56

5,00

116
139

10,00
12,00
5,00
5,00

o
**

90,00

**
*
**
*
o

225
65
70,00
300,00
260,00
150,00
50,00

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

*/o

200,00

18,00
6,00
7,00
25,00
26,00
10,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
2,50
5,00
bod
25,00
5,00
bod
4,00
3,00
2,50
bod

o

104

10,00

150

13,00

200

16,00

200

16,00

plm 220

12,00

plm 300

18,00

min. 300

18,00

Cat.nr.
Kavel
4047-56
90
91 Yvert 2020
92

Frankrijk Johnny Hally day Tour 66
Nederland gestempeld

Inzet
5,00
8,00
bod

93
94

Map met diverse rondzendboekjes
Map USA luchtpost

4,00
bod

95

Blad zegels Sierra Leone

5,00

96
97

Yemen, Olympische Spelen 1972
USA, velletjes, blokken

bod
4,00

98

Korea, velletjes

bod

99

Sovjet Unie, 1967, 1968, 1969, bladen en zegels

6,00

100
101

Omschrijving
Frankrijk

Cat.w.
**

102

Speciaal verzameling Flora en Fauna, in verpakking
Suriname onafhankelijk 1975-1976, 5 vellen
Albums
stockboeken
Zeer
luxeen
stockboek
NL, 60 boekjes, zegels, 130 euro
nominaal

103
104
105
106
107

Stockboek Ned. Antillen, vanaf 1986, postfris, hoge cat. w.
NL in twee stockboeken, met betere series in blokken **
fdc's NL 1953-2001 in keurig Davo-album
Verzameling NL in 2 Unie-albums
Stockboek euro-waarden postfris, nominaal 56 euro

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

4 NL Davo luxe albums in cassette voor velletjes, nominaal
350 euro
Album fdc's
Album poststukken
Twee albums Eerste Dagbladen
Twee albums
fdc's
Vellenboek
Nederland,
met tientallen complete vellen en
velletjes
Het huis van Oranje, mooie fotoboeken met speciale covers,
in 2 luxe cassettes

**

5,00
4,00
90,00
8,00
15,00
20,00
10,00
30,00

**

Collectie Nederland in Importa-album, met aardig materiaal
Ned. Antillen, Ned. Indië, Indon., Suriname in stockboek
NL en Nieuw Guinea fdc's, gelegenheidscovers,
Geschiedenis van Nederland, covers in 4 zeer luxe albums
Willem Alexander en Maxima, prachtig album met covers en
info
Oranje Herdenkings enveloppen, luxe album, euro-zegels
Thema Wielrennen, stockboeken en catalogi
Groot Brittannië, stockboek met postfrisse series
Stockboek thema Vlinders
Stockboek varia
Stockboek Afrikaanse landen
Flora en fauna in stockboek
Oude Verzameling Europese landen in ordner
Oude Wereldverzameling in ordner
The Art of Painting, Rembrandt- speciale enveloppen en
stempels
The Art of Painting, Rembrandt- speciale enveloppen Port
betaald
Museumschatten van de wereld, foto's, covers, 2 luxe albums.
Olympische Spelen, speciale enveloppen in luxe album,
China!
Luxe Leuchtturm stockboek, 32 bladen met zegels
Geschiedenis Tweede Wereldoorlog in 8 ordners, zegels, enveloppen
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71,00

250,00
3,00
3,00
3,00
5,00
50,00
10,00
10,00
4,00
8,00
30,00
5,00
5,00
15,00
5,00
5,00
3,00
3,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
10,00
5,00
8,00
30,00

Cat.nr.
Kavel
135
sb-tje
136
sb-tje
137
sb-tje
138
sb-tje
139
sb-tje
140
141
142
Album
143
Album
144
Davo
145
Davo
146
147
sb
148
sb
149
sb
150
sb
151
sb
152
sb
153
sb
154
sb
155
sb
156
sb
157
sb
158
sb
159
sb
160
161 Oostenrijk
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

sb
sb
album
sb
sb

Omschrijving
Davo Album met fdc's Duitsland en Spanje
Polen en Oostenrijk (Dorcas)
Italië (Dorcas)
Vaticaan (Dorcas)
Vliegtuigen
Vliegtuigen
Mapje diverse enveloppen ook luchtpost
Maje FDC's Canada
Met aardig Curaçao en Antillen postfris compleet tot 1992
Curaçao, Antillen en Suriname
Luxe 1970-1994
Luxe 1995-2001 met iets nominaal
Collectie combinaties en pzb
Nederland van af 2005 met nominaal ± 90,00
Scandinavië 1200 zegels
diversen
Franse Kolonies
Nederland ook Euro's (Dorcas)
Diverse landen o.a Spanje (Dorcas)
Griekenland
België en Duitsland (Dorcas)
België, Indonesië en Nieuw Zeeland
Scandinavië en USA
Malta
Vliegtuigen
Dik sb Nederland.
plm. 1500 st. vnl. gestempeld van klassiek tot euro,
VOORZICHTIG, oud boek, zegels zitten vrij los in het boek
Luxemburg
Europa CEPT
Nederland 1969-1981
Duitsland bezetting 1945-49
Duitsland, DDR, Am. Bezetting, Spanje, Liechtenstein
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Inzet
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
30,00
15,00
25,00
25,00
20,00
40,00
10,00
5,00
8,00
4,00
3,00
4,00
3,00
7,50
7,50
10,00
5,00
15,00

hoog

30,00
7,50
15,00
3,00
5,00
5,00

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

o/*/**

**
**

sb Hongarije
sb Ned. Overzee
sb Ned. Overzee
Davo Album Duitse Rijk met catalogus
stockboek met diversen en China
stockboek motief Roemenië
stockboek motief Honden en Katten
stockboek Nederland en diversen
Importa album Nederland 1945-1995
Lege albums en diversen
Luxe Importa Juweel album NL 2002-2006 (leeg), nieuw: 125 euro
Davo album voor prestige boekjes, nieuw, met cassette
Luxe cassette voor munten, nieuw
Luxe Leuchtturm band (DRAAISTIFT) Nederland II, met inhoud
Catalogus Catalogus Yvert et Tellier Frankrijk 2015

181 Catalogus Facit 2011
Dozen
doosje losse zegels ook euro zegels (Dorcas)
182
183
Doos diverse 4x sb, met o.a 2x Deutsches Reich 1 albumpje met
wereld en China (Dorcas)

Cat.w.

3,00
3,00
6,00
20,00
7,50
7,50
5,00
15,00
25,00
10,00
4,00
12,00
6,00
4,00
7,00
3,00
bod

Kavel
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
199
200

Cat.nr.
Doos
doosje
Doos
Doos

Omschrijving
lege stockboeken en stockboekjes( Dorcas)
diversen uitzoeken
7x stockboek met diversen + catalogus

Cat.w.

Snuffeldoos met diversen
Doos met fdc's Afrikaanse landen, veel thematisch
Poststukken Nederland modern, veel met frankeergeldig
Geschiedenis WO2, mooie verzameling in 8 (!) ordners
Stockboek div. landen + doos (on)afgeweekt
Doos restanten, Hawids, plakkers, hologram, leuk!
Groot Brittannië, doos fdc's en postfris
Doos (Haribo) met doosjes, o.a. rondzendboekjes
Doos R-stroken, veel, gevarieerd
Doos diverse albums en stockboeken
Doos albums
en stockboeken
Antillen
en Suriname,
zegels, fdc's, deels in enveloppen
Phil. Dienst
Nederland in leuke uitzoekdoos, ook wat frankeergeldig zonder gom
Duitsland, verhuisdoos met albums en stockboeken, zegels, brieven
4x Leeg stockboek ook dik (Dorcas)
Doos Australië onafgeweekt

In april zijn wij jarig... 80 jaar PPRC
en dat gaan wij met z’n allen vieren
noteer alvast
zaterdag
9 april
in uw
agenda.
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Inzet
bod
bod
bod
bod
8,00
10,00
30,00
3,00
4,00
5,00
3,00
5,00
10,00
3,00
4,00
5,00
15,00
4,00
7,50
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