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EEN FEESTJE
De PPRC heeft een aardige traditie opgebouwd als het gaat om het
vieren van een verjaardag. De laatste keer was in Zuiderhof, met een
koud buffet, het tonen van verzamelingen en met twee heren die
rijmend het lief en leed van de vereniging de revue lieten passeren.
Dit jaar vieren we onze 80-ste verjaardag met de
lang uitgestelde veiling voor het goede doel: de
Stichting ALS. ALS is een zeer ernstige
spierziekte waarbij je spieren één voor één
uitvallen. In Nederland leven zo’n 1.500 mensen
met ALS, of de aanverwante ziekten PSMA en
PLS. De Stichting ALS Nederland werft fondsen
voor wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaak en behandeling van ALS en wij willen als vereniging graag
een steentje bijdragen.
Er is heel veel materiaal aangebracht door onze leden, maar ook
door mensen van buiten
de vereniging en het
veilinghuis Van Dieten.
Mooi materiaal, gekke
doosjes, winkeldochters en
prachtige albums. De
inzetprijzen zijn laag, er
wordt geen opgeld berekend, al het geld gaat naar het goede doel en
in de loop van het jaar hebben we in onze reguliere veilingen al een
aardig bedrag opgespaard.
We houden ons feestje op zaterdag 9 april
in wijkcentrum De Inval, Karekietpark 16,
1444 HV Purmerend. Die zaal hadden we
al lang geleden gereserveerd. Er is deze
maand geen bijeenkomst in de Taborkerk. U bent vanaf 12.00 uur van harte
welkom, er staat koffie en wat lekkers
klaar en u hebt alle tijd om bij te kletsen en de veilingkavels te
bekijken. We slaan de polonaise dit jaar over.
Vervolg op pag. 4
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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 mei nummer 2022 uiterlijk woensdag 20 april per
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG
Tachtig jaar geleden werd ‘onze’ Purmerender
Postzegel Ruilclub opgericht. Van een klein
plaatselijk clubje postzegelverzamelaars die in
de oorlogsjaren bij elkaar kwamen, tot nu, de
huidige grote ‘bijna regionale’ vereniging, met
inmiddels veel leden van buiten Purmerend.
We hopen iedereen te zien op zaterdag 9 april.
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Het officiële gedeelte begint om 14.00 uur. Dan presenteren wij
onder andere het jubileumboek, alle leden en donateurs ontvangen
dat gratis. Het biedt een mooie en rijk geïllustreerde terugblik op de
geschiedenis van de vereniging en het verzamelen van postzegels.
U zult er veel herkenbaars in tegen komen. Een ander veilinghuis,
Corinphila, heeft deze uitgave mede mogelijk gemaakt. Onze eigen
KNBF beraadt zich al enkele maanden over het verstrekken van een
bijdrage. Ik ben benieuwd; ze zullen het daar wel heel druk hebben
met het aansturen van de filatelie.
De veiling begint om 15.00 uur. Afrekenen bij voorkeur vanuit uw
eigen huis- of studeerkamer. Om 18.00 uur moet de zaal weer leeg
en opgeruimd zijn en zijn alle kavels hopelijk verkocht.
Uiteraard hopen we dat veel leden op zaterdag 9 april op ons
verjaardagsfeestje langskomen.
John Dehé

BENEFIETVEILING EN HET BETALEN...............................

.........

Op zaterdag 9 april a.s. vieren
wij het 80-jarig bestaan van onze
vereniging. Tevens zal er een benefiet-veiling
worden gehouden, waarvan de opbrengst
geheel ten goede zal komen aan de stichting ALS.
Om de opbrengst te optimaliseren zal er geen
opgeld worden berekend en staat het een ieder vrij om
bij betaling het bedrag van de gekochte kavels te
verhogen met een extra bijdrage. Uw overboeking zien wij, zoals
inmiddels gebruikelijk, z.s.m. tegemoet op het banknummer van de
PPRC, t.w. NL30 RABO 0166 3643 12, gaarne onder vermelding
van uw kopersnummer.
Hans de Block
LEDENNIEUWS...................................................................................
We heten Fons Simons van harte welkom bij de vereniging.
Verder ontvingen we het droevige bericht dat Gerard Meijssen is
overleden. Namens het bestuur en de leden hebben we zijn vrouw
en kinderen gecondoleerd.
Het bestuur
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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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DWANGTOESLAGPOSTZEGELS
Dwangtoeslagzegels zijn postzegels die door de posterijen worden
verkocht en die bij wijze van toeslag moeten worden geplakt naast
de gewone frankering. De opbrengst gaat naar de overheid voor een
bepaald doel. Zeer bekend is de Notopfer Berlin van 2 pfennig in de
periode 1949-1956.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
werden in een aantal landen van het
Britse Gemenebest zogenaamde War
tax-zegels uitgegeven ten bate van de
Britse oorlogsinspanningen.
In 1928 werd in Portugal een dwangtoeslagzegel
uitgegeven om de uitzending van de Portugese
ploeg naar de Olympische Spelen in Amsterdam te
kunnen financieren. Deze zegel moest een paar
dagen als dwangtoeslagzegel worden geplakt.
Daarna was diezelfde zegel gewoon voor
frankering geldig.
Sommige landen, waaronder Roemenië, hadden
speciale dwangtoeslagportzegels, dat zijn portzegels
voor het geval dat dwangtoeslagzegels niet (of
onvoldoende) waren geplakt.

Vlnr.Spanje, Portugal en Rusland.
In de Michel-catalogus zijn dwangtoeslagzegels te vinden in de
rubriek "Zwangzuslagmarken", telkens na de portzegels.
Bijvoorbeeld Spanje (veel), Portugal, Roemenië.
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KONING EN KEIZER KAREL IV (Historische notities 28)
Karel IV (Praag, 14 mei 1316 — aldaar, 29
november 1378) was keizer van het
Heilige Roomse Rijk vanaf 1355 tot 1378.
Hij stamde uit het huis Luxemburg. Karel
IV geldt als een van de belangrijkste
keizers uit de late middeleeuwen en een
van de invloedrijkste Europese vorsten
van zijn tijd.
◄ Karel was de zoon van
Jan de Blinde 12961346), koning van
Bohemen en de kleinzoon van Hendrik VII, de
toenmalige Roomse keizer. Zijn moeder was
Elisabeth I van Bohemen, de zuster van
Wenceslaus, de laatste der Přemysliden. Bij zijn
geboorte kreeg hij de naam Wenceslaus (Václav),
naar de patroon van het Boheemse volk. Jan de Blinde liet zijn vrouw
Elisabeth inkerkeren in het klooster van Mělník en nam zijn zoon
mee naar Frankrijk. Wenceslaus werd opgevoed in Parijs en kreeg
bij zijn vormsel de naam Karel. Hij huwde daar met Blanca van
Valois, de halfzuster van de Franse koning.
In 1333 werd hij door zijn vader belast met het bestuur van Bohemen
en Moravië. Zijn vader, gesteund door paus Clemens VI en de
Franse koning Filips VI, wist, nog net voor zijn dood, te bewerken dat
Karel in 1346 werd gekozen tot Duits tegenkoning, waarbij hij de
bijnaam Pfaffenkönig kreeg.
◄ Zijn vader Jan de Blinde sneuvelde in de Slag bij
Crécy, waar ook Karel niet ongeschonden van
terugkeerde. Hij werd de volgende graaf van
Luxemburg. In 1353 deed hij afstand van de titel
graaf van Luxemburg ten gunste van zijn halfbroer
Wenceslaus, die hij het jaar daarop tot hertog
verhief. Hij erfde ook de titel van koning van Bohemen.
In 1355 werd hij gekozen tot koning van Italië en enkele maanden
later tot Duits keizer. Na zijn kroning in 1355 door de paus mocht hij
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Fragment van een votiefbeeld door
Theodorik van Praag

zich pas echt Rooms keizer noemen. Toch
was hij daarvoor ook al keizer, omdat
onder zijn voorganger, Lodewijk de Beier,
bepaald was dat een door de keurvorsten
verkozen kandidaat al vóór zijn kroning
door de paus rechtmatig koning van het
Duitse Rijk was. In 1356 vaardigde hij de
beroemde Gouden Bul ▼ uit die de wijze
van verkiezing
van de keizer
van het Heilige
Roomse Rijk
door de zeven
Duitse
keurvorsten vastlegde. Vanaf 1365 werd hij
bovendien koning van Bourgondië, datum
van zijn kroning in de kathedraal SaintTrophime in Arles.
Karel IV bekommerde zich voornamelijk
om de uitbreiding en de welvaart van zijn
erflanden. Door zijn eigen vier huwelijken
Zegel van de Gouden Bul en door die van zijn kinderen verstevigde
hij de macht in die landen. Hij bevorderde
in Bohemen en Moravië de Franse en Duitse
cultuur en stichtte in 1348 de Universiteit van
Praag. De oude burcht Hradcany uit de negende
eeuw liet hij geheel verbouwen. Hij gaf de
opdracht om de St. Vituskathedraal verder op te
bouwen, liet de
◄ Wenceslaskroon smeden
en liet Praag ► aanzienlijk
vergroten door de aanleg
van de huidige Nieuwe Stad. Ook liet hij de
Karelsbrug bouwen en vele andere bouwwerken. Karel IV, die een autobiografie in eigen
handschrift schreef, stierf in 1378.
Wil Dedters
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Postzegelhandel
Bert Huisenga
Zwaansvliet 13
1462 NE Middenbeemster
tel. 0299 683587
Email: pzh.bert@quicknet.nl
Nieuwtjesdienst en levering van
alle merken albums en catalogi.
Inkoop, verkoop en taxaties.

www.pzhbert.nl
Tijdens de clubavonden aanwezig,
heeft u een bestelling, dan graag een week van tevoren doorgeven.

WAAR KRIJG JE TEGENWOORDIG NOG:
DESKUNDIG ADVIES VAN DE ECHTE VAKMAN?

ZE HEBBEN ALLES; ZE WETEN ALLES !
● Loodgietersbedrijf ● CV-installaties ● Sanitair ● Alle soorten kranen
● Alle toestellen en materialen voor gas,water, afvoer, verwarming en stadsverwarming

VERKOOP VAN ALLE ARTIKELEN EN MATERIALEN !
Uw speciaalzaak is
Nieuwstraat 31-33 - 1441 CK Purmerend - Tel. 0299-423908
www.sandersloodgieters.nl
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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT
12. Gouverneur-generaal Van Heutsz (1851-1924)
Vorige maand stond Teukoe Oemar
centraal, een van de grote helden van
Indonesië. Deze maand staan de
schijnwerpers gericht op de grote
Nederlandse held, Joannes van Heutsz.
Dat wil zeggen, in de eerste helft van de
20ste eeuw was Van Heutsz in de ogen
van velen een held. Er werden straten
naar hem vernoemd
en in Amsterdam
verrees een
imposant
monument te
zijner ere.
Inmiddels is
alle glans
rondom hem
verdwenen en wordt
zijn naam slechts met afschuw genoemd. Het Van Heutszmonument
is omgedoopt tot Indië-Nederlandmonument en de verwijzingen naar
hem zijn weggehaald.
Van Heutsz speelde een belangrijke rol bij het onder Nederlands
gezag brengen van Atjeh. Hij was van mening dat dat alleen bereikt
kon worden door militair ingrijpen. Al tijdens de Eerste Atjehoorlog
viel hij op door zijn doortastend en moedig optreden, wat hem het
ridderschap vierde klasse van de Militaire Willemsorde opleverde. Hij
was een fel tegenstander van de pogingen om samen te werken met
Teukoe Oemar. In 1898 werd Van Heutsz benoemd tot civiel en
militair gouverneur van Atjeh. In die functie kon hij zijn ideeën over
hardhandige onderwerping van Atjeh in praktijk brengen. Het Korps
Marechaussee onder leiding van kolonel Van Daalen kreeg het bevel
om zonder mededogen op te treden. Met de tactiek van de
verschroeide aarde verwoestte Van Daalen verschillende dorpen.
Zo’n 3000 Atjeeërs werden gedood, waaronder de
opstandelingenleider Teukoe Oemar.
►
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In 1903 gaf sultan Mohammed Daoed, de pretendent-sultan van
Atjeh, zich over en Van Heutz verklaarde dat de oorlog nu afgelopen
was. In werkelijkheid zou het nooit rustig worden in Atjeh.
Een jaar later werd Van Heutsz benoemd tot gouverneur-generaal
van Nederlands-Indië. Onder zijn bewind vonden er een paar
belangrijke hervormingen plaats. Er werd bezuinigd op het
bestuursapparaat van de kolonie. De zogeheten buitengebieden, de
eilanden buiten Java, waar nog verschillende onafhankelijke vorsten
heersten, kwamen zonder militair geweld onder Nederlands gezag.
De houwdegen Van Heutsz liet zich ook van een andere kant zien.
Hij zag het nut in van goed onderwijs en er werden scholen opgericht
op het platteland. De dorpen betaalden het onderwijs en het
gouvernement zorgde voor de leermiddelen. Ook steunde hij
financieel de initiatieven voor de opvang van weeskinderen.
Ondertussen ontstond er in Den Haag ophef over verhalen van
geweld op Atjeh en er dreigde een commissie ingesteld te worden
om de waarheid te achterhalen. Van Heutsz wist dat te voorkomen,
maar het leidde tot een breuk met Van Daalen, die zich niet gesteund
voelde.
Eind 1909 trad Van Heutsz af als
gouverneur-generaal en vertrok
naar Nederland, waar hij het niet
rustig aan deed. NederlandsIndië bleef zijn aandacht trekken.
Bijzondere aandacht had de
militaire verdediging van de

kolonie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vreesde hij dat andere
koloniale mogendheden een poging zouden doen Nederlands-Indië
te bezetten. Hij was verder nauw betrokken bij de oprichting van het
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Koloniaal Museum (na de Tweede Wereldoorlog omgedoopt tot
Indisch Instituut en tegenwoordig het Koloniaal Instituut voor de
Tropen ofwel het Tropenmuseum). Het koninklijke huis liet niet na
grote bewondering voor Van Heutsz te tonen. Zowel koninginmoeder Emma als koningin Wilhelmina ontvingen hem graag als
gast. De laatste vroeg de generaal regelmatig om advies en in 1918
ging hij voor de koningin op een zeer geheime missie. Een paar jaar
terug werd bekend dat Van Heutsz zeer nauw betrokken was bij de
komst van de Duitse keizer naar Nederland, iets wat altijd ontkend
was.
Van Heutsz overleed in 1924 in Zwitserland, waar hij begraven werd.
Maar in 1927 kreeg hij een staatsbegrafenis in Amsterdam en werd
hij bijgezet in een praalgraf op de Oosterbegraafplaats.
Vorig jaar werd bij de
Nederlandse
Postzegel- en
Muntenveiling een
briefkaart geveild
afkomstig van Van
Heutsz en gericht aan
Van Daalen. De kaart
was geschreven op 12
januari 1899 in Kota

Radja in Atjeh.
“Amice,” schrijft Van
Heutsz, “Zeer bedankt
voor Uwen hartelijke
gelukwensch bij mijne
benoeming tot
Commandeur M(ilitaire)
W(illems) O(rde).
Gegroet en respect
aan Mevrouw,
(getekend) J.B. van Heutsz”
Jeffrey Groeneveld
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Peperstraat 24
1441 BJ Purmerend
0299-421706
www.dejonghfietsspecialist.nl
@dejonghfietsspecialist
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MOEDER TERESA:
“Als je geen honderd mensen kan helpen,
help er dan één.”
Moeder Teresa werd op 26 augustus 1910
geboren in Skopje, in het toenmalige Ottomaanse
Rijk (nu Macedonië) als Agnes Gonxha Bojaxhiu.
Ze groeide op in een prominent Albanees katholiek gezin. In 1928
ging ze werken voor de Orde van de zusters van Loreto in Letnice.
Ze werd een wereldbekende katholieke zuster en ze was de
stichteres van de ‘Zusters van Naastenliefde’ een religieuze orde. Ze
overleed op 5 september 1997 in Calcutta. Ze is vanwege haar
nationaliteit immens populair onder de Albanese bevolking. Op haar
achttiende vertrok Agnes naar Ierland waar ze als novice bij de
Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto in Dublin werd
opgenomen. Een paar maanden later al
werd ze uitgezonden naar de missiepost
van deze 'Ierse Zusters' in Calcutta, toen
nog Brits-Indië. Hier werkte ze aanvankelijk
als onderwijzeres en leefde ze, beschut,
binnen de kloostermuren. Maar de ellende
van India stopte niet bij de deur van het klooster. In het ziekenhuis
van het klooster kwam Teresa - deze naam heeft Agnes
aangenomen naar haar grote voorbeeld Theresia van Lisieux*, in
aanraking met de misère van de Indiase armen. Hongersnoden en
de burgeroorlog tussen hindoes en moslims na de onafhankelijkheid
van Brits-Indië verergeren de situatie. Intussen werkte Teresa ijverig
voort als lerares aardrijkskunde en hoofd van haar school. Maar
tijdens een retraite in 1946 kreeg ze, opnieuw, een roeping: God
wilde dat ze het klooster verlaat en onder de armsten der armen gaat
werken. En daarvan zijn er nogal
wat in de miljoenenstad Calcutta.
Ze moest geduld oefenen, want het
klooster verlaten mag ze niet
zomaar. Ze mocht uiteindelijk een
jaar lang proberen Gods roeping in
de daad om te zetten. Als het niet
zou lukken, moest ze terugkomen.
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In 1948 laat ze het klooster achter
zich met slechts vijf roepies op zak.
Ze vraagt en krijgt de Indiase
nationaliteit: een duidelijke keuze. Ze
volgt een korte medische opleiding om
de armen daadwerkelijk te kunnen
verzorgen en besluit zich ook uiterlijk
aan te passen door voortaan een sari
te dragen, de kleding van de Indiase vrouw. Teresa begint heel klein,
maar krijgt al spoedig van alle kanten hulp. Haar eenmansmissie
wordt er een van velen. Rome bevestigt haar inzet door haar
congregatie in 1950 te erkennen als de Missionarissen van
Naastenliefde. De leden van deze congregatie bekommeren zich om
mensen aan wie niemand zich iets gelegen laat liggen. In India zijn
dat de paria's, de onaanraakbaren, die niet eens met één voet op de
laagste trede van de sociale ladder staan. Als de orde zich ook
buiten India verspreidt, komen daar mensen bij die figuurlijk paria's
zijn, bijvoorbeeld aidspatiënten en prostituees. In de halve eeuw na
1950 groeit de congregatie uit tot een ware 'multinational' met meer
dan 4700 zusters én broeders die in 132 landen over de hele wereld
werkzaam zijn. In deze tijd ook krijgt Teresa
haar eretitel: 'ma', moeder. Van Gonxha
Bojaxhiu is ze via zuster Teresa uiteindelijk
Moeder Teresa geworden. In 1979 ontving ze
voor haar werk de
Nobelprijs voor de Vrede.
Maar ook de sterkste wil zit uiteindelijk in een
breekbaar lichaam. Na een leven van hard werken
en zichzelf wegcijferen kreeg ze verscheidene
kwalen. Een hartinfarct werd haar fataal. Ze sterft
in september 1997. Ze is begraven in India. In
2003 werd Moeder Teresa zalig verklaard door
paus Johannes Paulus II na een aan haar
toegeschreven en bewezen wonder van de genezing van een
Indiase vrouw met een kwaadaardige tumor in haar buik
* Theresia van Lisieux: een Franse heilige, haar feestdag valt op 1 oktober.
(doopnaam: Thérèse Martin, kloosternaam: Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la
SainteFace ☼Alençon 2 januari 1873 - † Lisieux 30 september 1897). Theresia
van Lisieux zocht het grote in het kleine.
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Michel Benelux 2021/2022
Deel 12 uit de 16 delige Europa reeks
behandeld de drie BeNeLux landen België,
Nederland en Luxemburg. Ten opzichte
van de vorige uitgave zijn er wel wat
nieuwe aanvullingen te melden. Bij
Luxemburg zien we bij de eerste zegels
meer informatie betreffende de
gebruiksdata. Bij de zegels zonder
aangegeven frankeerwaarden zijn de
nominale waarden op het moment van
uitgifte vermeld. Verder zijn veel gegevens
betreffend e vooraf ontwaarde postzegels,
ook wel pre-cancels genoemd, gestandaardiseerd. Herdrukken van
Belgische en Luxemburgse zegels zijn vermeld. Ook zijn er enkele
nieuwe perforatie variëteiten en formaat afwijkingen bij zowel België
als bij Luxemburg opgenomen. Bij Nederland heb ik geen echte
veranderingen en/of vernieuwingen kunnen ontdekken. De gehele
catalogus is weer doorgespit op redactionele fouten en typo's. De
prijzen zijn onder de loep genomen en aangepast aan het huidige
prijspeil op de filatelistische markten. Verder zijn er weer veel, ruim
140, illustraties vervangen of toegevoegd. Uiteraard zijn de nieuwe
uitgiften (tot en met het voorjaar) van deze drie landen toegevoegd.
De uitvoering in harde kaft, de layout en de bladindeling is het zelfde
gebleven, maar dat is niet verrassend te noemen. Met ruim 700
bladzijden met 7.800 kleuren illustraties en pakweg 37.500 prijs
indicaties is dit weer een gedegen uitgave die de verzamelaar wel
weer op waarde weet te schatten.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 736
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-362-2 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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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 196
SPOREN VAN DE OORLOG
Het Jubileumboek van de PPRC dat deze maand verschijnt, maakt een reis
van 80 jaar door de geschiedenis van ons land, de Post en de vereniging.
In ieder jaar staat een bepaalde filatelistische gebeurtenis centraal. De in
dit stukje besproken brieven moesten in het boek wijken voor andere
stukken.
In 1942, het oprichtingsjaar van de vereniging, werden de verzamelaars
nou niet bepaald verwend. Het was oorlog en de brieven en zegels van
toen dragen daar de sporen van. Denk aan de censuurstempels, de
traliezegels, de Winterhulp-zegels en niet te vergeten de Legioenzegels,
met een hoge toeslag voor het Nederlandsche Legioen, dat eigenlijk alleen
in NSB-kringen populair was. Het Vrijwilligerslegioen Nederland was een
militaire eenheid bestaande uit Nederlanders die tijdens de Tweede
Wereldoorlog voor nazi-Duitsland wilden vechten tegen de bolsjewieken
aan het Oostfront. Naar schatting hebben ongeveer 20 tot 25 duizend
Nederlanders, waarvan er veel lid van de NSB waren, aan het Oostfront
gevochten.
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De afzender van deze brief heeft erg zijn best gedaan om tot een kloppend
tarief te komen. De totale frankering bedraagt 85 cent. Het gewicht van de
brief bedroeg 222 gram, dat is de 3e tariefsgroep, port 15 cent. Op het
moment van verzenden (18 XI 1942) moest er 10 cent aantekenrecht en 10
cent expresserecht betaald worden.
De brief werd verstuurd als waardebrief, met een aangegeven waarde van
2000 gulden. Daar moest 50 cent voor betaald worden (2½ cent per fl. 100
aangegeven waarde).

Deze brief werd op dezelfde dag verstuurd, zie ook het aantekenstrookje,
aan een andere geadresseerde, waarschijnlijk wel door dezelfde afzender.
Een dure grap, voor één Legioenzegel van 12 ½ cent moest een toeslag
(‘voor het goede doel’) van 87½ cent betaald worden. En daarna moest de
brief nog verzonden worden.
Totale frankering 55 cent:
-port voor een brief van 180 gram (2e gewichtsklasse): 10 cent
-aantekenrecht: 10 cent.
-aangegeven waarde fl. 1400: 35 cent (14x 2½ cent)
De reconstructie van de tarieven aan de hand van het onvolprezen
Handboek Postwaarden Nederland (Holstege, Vellekoop, Van den Heuvel,
Brekelmans).
De afzender van de brieven heeft zijn best gedaan om een verzamelwaardig poststuk te fabriceren. Daar wijst ook het correcte tarief op. ‘Maakwerk’
is een gangbare benaming voor zulke stukken. De term ‘filatelistisch
geïnspireerde brief’ – bedacht door Jos Stroom – bevalt me beter.
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Ontwerp van de
12½ cent-zegel.
De boerderij op de
achtergrond moest
het idee suggereren
dat ook plattelanders
welkom waren bij het
vrijwilligers-legioen.
De zegel van 7½
cent heeft een
‘stadse’ achtergond.
(Handboek
Postwaarden, C3912, 13)

Hoewel de afbeeldingen op de zegels omstreden waren, het goede doel
discutabel en de aanschafkosten hoog, toonden handelaren en publiek veel
belangstelling voor de zegels. Maar dat waren vermoedelijk vooral mensen
die er een goede vorm van belegging in zagen. Veel zwart geld werd in de
oorlogsjaren gebruikt om hele vellen postzegels te kopen.
‘Gewone’ verzamelaars schrokken terug voor de kosten en voor de
omslachtige aanschafprocedure: de zegels waren uitsluitend op bestelling
verkrijgbaar.
John Dehé
Affiche gebruikt om Nederlanders over te halen
deel te nemen aan het vrijwilligers-legioen.

Meer informatie?
G. Holstege en J. Vellekoop, Achtergronden
van de Nederlandse postzegelproduktie
tijdens de Duitse bezetting in de Tweede
Wereldoorlog, 1993, Filatelie Informatief
p. 7553- 115 t/m 134.
Handboek Postwaarden Nederland,
aflevering C39
https://www.oorlogsbronnen.nl/thema/Vrijwilligerslegioen%20Nederland
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WIE WAS MARC SLEEN?
Het fenomeen van het stripverhaal zoals we het nu
kennen, waaide rond het einde van de jaren twintig van de
vorige eeuw via de zogenaamde ‘Comics’ met figuren en
personages zoals ‘Superman’, ‘De Man van Staal’ en later
‘Batman’, uit de Verenigde Staten over naar Europa, en
dus ook naar onze contreien. In 2022 is het honderd jaar
geleden dat Marc Sleen (pseudoniem voor Neels)
geboren werd én op 2 oktober 2022
zal het vijfenzeventig jaar geleden zijn
dat het allereerste avontuur van Nero,
toen nog ‘De Avonturen van Detective van Zwam’
genoemd, in de krant De Nieuwe Gids begon te lopen.
De Belgische striptekenaar Marc Sleen (1922-2016)
staat in het Guinness Book of Records als meest
productieve striptekenaar ter wereld, die alles zelf
tekende en de scenario’s schreef. Hij werkte 45 jaar
lang helemaal alleen aan deze serie, tot in 1992. Vanaf
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dat jaar nam hij Dirk Stallaert in dienst, die tekende de
verhalen die door Marc Sleen bedacht werden.
Zijn striptekeningen bestrijken achter elkaar een strook
van 45 voetbalvelden of 18 keer de hoogte van de
Eiffeltoren. Sleen maakte zijn eerste strip toen hij
tweeëntwintig was en ging daarmee door tot zijn
tachtigste verjaardag. Zijn belangrijkste creatie is Nero,
een doorsnee Vlaming, die omringd door een kleurrijke
groep nevenfiguren maar liefst 217 avonturen beleefde.
Nero is een enigszins gezette man van middelbare
leeftijd die kaal is op twee karakteristieke sprieten op zijn hoofd na. Hij
draagt verder een grote rode strik en heeft laurier-blaadjes achter zijn oren
net als de Romeinse keizer Nero naar wie hij vernoemd is. Nero is een
antiheld. Hij is een complexe figuur met veel goede kanten, maar evenzeer
talrijke menselijke gebreken. Hij is soms dom, lui, naïef, egoïstisch en ijdel,
maar toont zich in sommige situaties dan weer erg intelligent, goedhartig,
actief en melancholisch. Naast hoofdpersoon Nero, samen met Marc Sleen
op een velletje uit 2002, komen de volgende figuren veel voor in de strip:
Madam Nero, Professor Adhemar hun zoon, Meneer Pheip, Madam Pheip,
Jan Spier, Clo-Clo Pheip, Petoetje en Petatje, detective Van Zwam, Oscar
Abraham Tuizentfloot,
Nero is een van de bekendste Vlaamse stripfiguren en qua karakter
vergelijkbaar met Lambik uit Suske en Wiske. Nero was razend populair,
zowel bij kinderen als bij volwassenen. Toen Sleen overstapte naar een
andere krant, volgden maar liefst 30.000 lezers. De naoorlogse Belgische
koningen leerden Nederlands door Nero te lezen. Koning Albert II opende
daarom hoogstpersoonlijk het Marc Sleen Museum en verhief Sleen in de
Ridderstand.
Sleen liet in zijn albums niet alleen vaak bekende Belgische politici
opdraven; maar ook internationale staatshoofden zoals bijvoorbeeld Idi
Amin Dada, Saddam Hoessein, Fidel Castro en Boris Jeltsin ontsnapten
niet aan zijn tekenpen.
In tegenstelling tot de meeste andere striptekenaars van zijn generatie,
heeft Marc Sleen echter nooit de figuren van zijn strips voor commerciële of
merchandising doeleinden laten gebruiken. Dit maakte dat zijn oeuvre ook
nooit echt is doorgebroken in het buitenland.
In zijn atelier bracht Marc Sleen dagelijks 12 uur door, meestal ook op
zaterdag en zondag. Hij werkte decennialang niet alleen aan zijn Neroverhalen, maar ook aan- op een bepaald moment- niet minder dan 9
reeksen tegelijkertijd.
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De Neroverhalen werden vroeger gretig gekocht, ook al omdat ze veel
goedkoper waren dan de concurrentie, Suske en Wiske. De albums werden
tijdens de jaren 40, 50 en 60 in zwart-wit en op goedkoop papier
uitgebracht en roken dikwijls nog naar verse drukinkt. Ondanks aanzienlijke
oplages in Vlaanderen en pogingen de reeks ook in Nederland, GrootBrittannië, Duitsland en Zuid-Afrika uit te brengen is Nero altijd een Vlaams
fenomeen gebleven.

De plek waar Nero en zijn vrienden tot leven kwamen zelf kan men zelf
bezoeken. Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Nero werd
het atelier van wijlen Ridder Marc Sleen gereconstrueerd in het Marc Sleen
Museum in de Zandstraat 33 te Brussel
Zijn atelier keek uit op het Zoniënwoud en de juiste lichtinval waren de
ideale omstandigheden om te creëren. Er werd niets aan veranderd, alle
objecten en documentatieboeken bevinden zich op net dezelfde plaats als
toen het atelier nog in het huis van Marc Sleen in Hoeilaart stond. Het lijkt
alsof de grootmeester er elk moment kan binnenstappen en zijn plaats
achter zijn tekentafel weer zal innemen.
HV
Tijdens de “Striproute”,
een wandelroute door
Brussel, waar men
beschilderde muren met
daarop allerlei
stripfiguren tegenkomt, is
ook deze muur met
daarop Nero en een paar
hoofdfiguren te zien.
Standbeeld van Nero
door Jan Maillard, te
Middelkerke, België.
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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
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EEN AMERIKAAN IN BARCELONA
Wat was het gezellig in de Taborkerk op 11 november vorig jaar. Was het
voorlopig onze laatste bijeenkomst? Hopelijk niet. Kennelijk zijn wij nog
lang niet van Covid verlost. Ik zat aan tafel met een wat oudere heer. Ik
kende hem niet. We stelden ons even vluchtig aan elkaar voor. Daarop
keek hij geïnteresseerd in het album met Spaanse zegels, dat ik even ter
inzage mee naar onze tafel had genomen. Ik was snel klaar. Één postzegel
die ik interessant vond. Dan zat ik weer met album, dat ik moest zien kwijt
te raken. Ik heb inmiddels al 6 stockboeken vol met Spaanse en Portugese
zegels, die ik moet zien kwijt te verkopen. Ik zei tegen mijn buurman dat ik
geen zin had om weer een album te kopen ter wille van één manco. “Geen
probleem”, zei hij. “Ik koop het album, wat bied jij voor die postzegel?” We
werden het snel eens over de prijs, die deze ene zegel mij waard was.
Enkele dagen later zat ik bij hem aan de keukentafel om deze zegel op te
halen. Wat maakte deze zegel zo bijzonder dat ik bereid was om een
ongebruikte zegel met plakker te kopen, terwijl ik eigenlijk alleen echt
gebruikte postzegels verzamel”. Het was de nummer 763 uit de Spaanse
Edifil catalogus. Voor onze lezers die meer vertrouwd zijn met de Michel,
daarin is het nummer 712.

De betreffende postzegel op een aan de uitgever gerichte envelop.
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►

Wat is er nu voor speciaals aan deze zegel. Hiervoor val ik terug op de
buitengewoon uitgebreide serie artikelen die Dik Bakker schreef in de jaren
2019 en 2020 in het clubblad van KSP IBERIA (Kontaktgroep Spanje –
Portugal).
Het verhaal van Dik is een bijna wetenschappelijk essay, dat ik voor de
PPRC clubleden sterk heb ingekort.
In de jaren 30 van de vorige eeuw leed Spanje onder de Burgeroorlog.
Generaal Franco, die met zijn eenheden uit Spaans Marokko was
overgestoken had inmiddels, met hulp van zijn vrienden Hitler en Mussolini,
het grootste gedeelte van Spanje veroverd op de Republiek. De
republikeinse regering bestuurde nog enkele gebieden, Waaronder
Catalonië met de hoofdstad Barcelona, enkele eilanden van de Balearen
en Madrid met wat omliggend land. Na een bijna middeleeuws beleg dat
meer dan een jaar duurde viel ook Madrid in handen van de Franco
eenheden. Barcelona bleef nog republikeins tot eind januari 1939.
Daarmee kwam gelijk een einde aan de Spaanse Burgeroorlog.
Een oorlog kent altijd
winnaars en verliezers.
Het moge duidelijk zijn
dat hiertoe eigenlijk het
gehele Spaanse volk
behoorde, dat niet alleen
tijdens de oorlog
vreselijk moest lijden.
Het duurde ook nog
tientallen jaren eer
Spanje economisch
begon te herstellen.
Maar een echte winnaar
was een postzegelhandelaar uit de
Verenigde Staten. Zijn naam: Arthur Barger. Hij werd geboren in 1895 in de
staat Massachusets. Hij begon al jong met het verzamelen van postzegels
en vestigde zich in 1915 als postzegelhandelaar. Dat deed hij kennelijk
heel goed. In 1937 had hij al zoveel faam verzameld in de postzegelwereld
dat de Spaanse ambassadeur in de USA hem verzocht om ten behoeve
van de noodlijdende financiën van de zieltogende republiek een
filatelistische dienst op te zetten. Eind 1937 vertrok Barger naar Barcelona
en richtte
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daar de “Agencia Filatélica Official” (A.F.O.) op. Barger werd ook de
inspirator van 2 in feite puur filatelistische uitgiftes. De eerste was een
uitgifte in 1938 “Defensa de Madrid”. Een zegel met een frankeerwaarde
van 45 centimos en een toeslag van 2 pesetas
Eerste postzegel van Barger gedrukt in
1938.
De druk ging niet van een leien dakje. In
Barcelona was schaarste aan alles. Zelfs
aan gom was moeilijk te komen. Tot
overmaat van ramp werd de drukkerij
ook nog geraakt bij een bombardement
door de Italiaanse luchtmacht.
Bekijken we deze postzegels dan zien we dat de frankeerwaarde 45
centimos bedraagt. Het toen geldige tarief voor binnenlands postverkeer.
De toeslag is echter 2 pesetas. Het is niet precies na te gaan wat de koers
van de toenmalige peseta was. De munt had zeker niet meer de waarde uit
de periode dat Spanje deel uitmaakte van de Goudfranc unie. Begin 20ste
eeuw was één peseta ongeveer Hfl 0,45 waard. Aangenomen dat in ons
land het tarief voor binnenlands briefpostverkeer in 1938, 5 cent was, dan
zou gesteld kunnen worden dat die 5 Nederlandse centen min of meer
corresponderen met die 45 centimos. Een Nederlandse kinderzegel van 5
cent uit dat jaar had een toeslag van 3 cent. De zegel van Arthur Barger
een toeslag van 2 pesetas. Bijna 4,5 x de frankeerwaarde. Een mooi
voorbeeld van een zegel met een puur filatelistisch doel. Van deze zegel
kwam ook nog een blok uit en om het nog mooier te maken ook nog een
ongetande blok emissie.
De heer Barger kreeg toen pas echt de smaak te pakken. Van deze zegel
kwam ook een versie met de opdruk AEREO +5 pts. Ook hier weer een
uitgave in blokform. Natuurlijk van beide luchtpost opdrukken een blokje in
ongetande versie.
De ongetande versie van de zegels
Defensa de Madrid Luchtpost. Zegel die
heel zelden echt per luchtpost werd
verzonden.
Van deze relatief dure gewone frankeerzegels werden er maar weinig verkocht.
Er waren in republikeins gebied steeds
minder postkantoren. Bovendien
►
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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.)
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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had de bevolking in die gebieden andere zorgen dan zich bezig te houden
met een postzegelverzameling. Maar de buitenlandse verzamelaar had
het in die jaren zo’n beetje gehad met de stortvloed van allerlei Spaanse
postzegels en dubieuze lokale “zegels”. Na de overwinning van de
nationalisten werden de resterende vellen in beslag genomen. Na verloop
van tijd weer in de verkoop gebracht en daarna bij gebrek aan
belangstelling vernietigd. Vreemd genoeg gold dit niet voor de vrij dure
luchtpost opdrukken die wel voor zo’n 90% al verkocht waren. De
eigenlijke bedoeling van deze zegels werd niet behaald. De kas van de
republiek werd er niet noemenswaard door
gespekt. Echter Barger was een rasechte
Yank. Hij wist dat in de USA in 1937 het
150 jarig bestaan van de grondwet
herdacht zou worden.
Amerikaanse herdenkingszegel uit 1937.
150 jaar Grondwet.
Zo kwam de zegel tot stand die ik aanschafte via onze veiling in november.
Deze zegel was alleen via voorinschrijving bij de A.F.O. te bestellen en de
betaling alleen in US dollars of Franse franken. Officieel mochten
Spanjaarden toen niet beschikken over buitenlandse valuta’s. Ook van
deze, met de Republikeinse en de Amerikaanse vlag gesierde zegel,
verschenen een luchtpostuitgave en de gebruikelijke blokjes.
Luchtpostvervoer was echter vanuit Spanje sinds 1936 al vrijwel
onmogelijk. In 1938 kon alleen nog luchtpost verstuurd worden met Air
France op vluchten naar Noord Afrika en Zuid Amerika. Weer een bewijs
voor het filatelistische doel van in het bijzonder de luchtpostzegel.
Overigens zorgde de heer Barger goed voor zichzelf. Immers wie “Appelen
vaart die appelen eet”. Relatief veel van deze zegels kan men nog op echt
gelopen brieven aanschaffen, die hij o.a. aan zijn zakelijk adres verstuurde
in Flushing (New York).
Deze "luchtpostzegel" vond ik te koop op
internet voor €160,--.
Er valt over deze zegels nog veel meer te
schrijven. Echter dan moet ik het gehele
essay van Dik Bakker gaan kopiëren.
Dat lijkte mij voor de meeste PPRC leden
niet echt interessant.
Peter de Leeuw
29

Michel Briefe Deutschland 2020/2021
De twintigste publicatie van deze catalogus is
opgesplitst in twee delen. Zoals te verwachten
was is deze splitsing geheel in lijn met de
opbouw van de Deutschland-Spezial. Dus deel
1 de jaren 1849 t/m 1945 en deel 2, gepland
voor herfst 2021, 1946 t/m heden. De catalogus
volgt zoals gewoonlijk de Michel nummering en
opbouw waarbij in plaats van de postzegels de
frankering gewaardeerd word.
We vinden over het algemeen drie
prijskolommen.
EF = Einzelfrankatur / Enkel Frankering
MeF = Mehrfachfrankatur / Meervoudige
Frankering = Een frankering die bestaat uit meerder dezelfde zegels, het zij
los of in paren, strippen of blokken, om het juiste frankeerbedrag te
bereiken.
MiF = Mischfrankatur / Een frankering waarbij meerdere verschillende
zegels gebruikt zijn om het juiste frankeerbedrag te bereiken.
Bij sommige emissies vinden we een kolom voor BF = Belegfrankatur =
een frankering die lastig of niet onder te brengen is bij een van de eerder
genoemde frankeer typen.
De afbeeldingen die het geheel illustreren zijn niet die van brieven met de
bewuste postzegel(s) maar gewoon de postzegels zelf zoals ze ook in de
gewone catalogus te zien zijn. Dat zal iedereen wel begrijpen want als er
complete brieven afgebeeld zouden worden, dan......
Een catalogus gewijd aan brieven kan niet zonder informatie betreffende de
gebruikte stempels. Dit wordt dan ook niet vergeten. Zéér veel stempels
worden beschreven en afgebeeld. Deze beschrijvingen en informatie zijn
weliswaar ook in de Spezial terug te vinden maar het opnemen hiervan in
een brievencatalogus is in mijn ogen een must. Ook tarieven tabellen en
overzichten zijn per gebied opgenomen.
Het opsplitsen van een catalogus in twee delen biedt mooi de gelegenheid
om het e.e.a. door te spitten op typo's en ander onregelmatigheden of
foutjes. Dat is dan ook gebeurd en de prijzen zijn ook weer aangepast aan
het hedendaagse niveau. Tevens zijn er een aardig aantal nieuwe
hoofdstukken c.q. onderwerpen opgenomen. Zo is de totale introductie
uitgebreid en qua uitleg verduidelijkt. Verder vinden we nu weer brieven
van de Belgische militaire post in het Rijnland als wel van Eupen en
Malmédy terug. Ook zijn de hoofdstukken waarin de bezette gebieden uit
de 2e W.O. en veldpostbrieven aan bod komen uitgebreid en aangepast.
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Het geheel is logisch opgezet en gemakkelijk in gebruik. Een in mijn ogen
degelijke catalogus die in een behoefte zal voorzien.
Deze catalogus herbergt niet minder dan 5000 scherpe kleurrijke illustratie
en geeft ruim 30.000 prijsnoteringen en is voorzien van een harde kaft en
twee leeslinten.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 640
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-321-9 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 79,80 Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij:
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: cr@michel.de Web-site: www.michel.de
Henk P. Burgman (AIJP)

Michel - Briefe Deutschland Band 2
(2021/2022)
Onder deze overduidelijke titel vinden we het
tweede deel van de catalogus die postzegels op
brieven behandeld. De twintigste publicatie van
deze catalogus is opgesplitst in twee delen. Zoals
we al van het eerste deel begrepen is deze
splitsing geheel in lijn met de opbouw van de
Deutschland-Spezial. Dus deel 1 de jaren 1849
t/m medio 1945 (uitgegeven eind 2020) en deel 2
de periode vanaf medio 1945 t/m heden. De
catalogus volgt zoals gewoonlijk de Michel
nummering en opbouw waarbij in plaats van de
postzegel "an sich" de frankering gewaardeerd word. De op een brief
geplaatste postzegel is leidend en die wordt dus afgebeeld. U zult dus
tevergeefs zoeken naar afbeeldingen van brieven met postzegels. De layout, opbouw, en nummering van de catalogus is identiek aan alle andere
Duitsland catalogi.
We vinden over het algemeen drie prijskolommen.
EF = Einzelfrankatur / Enkel Frankering
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MeF = Mehrfachfrankatur / Meervoudige Frankering = Een frankering die
bestaat uit meerder dezelfde zegels, het zij los of in paren, strippen of
blokken, om het juiste frankeerbedrag te bereiken.
MiF = Mischfrankatur / Een frankering waarbij meerdere verschillende
zegels gebruikt zijn om het juiste frankeerbedrag te bereiken. Bij sommige
emissies vinden we een kolom voor BF = Belegfrankatur/ Een frankering
die lastig of niet onder te brengen is bij een van de eerder genoemde
frankeer typen. Ook kan er een waardering worden gegeven voor Buf =
Buntfrankatur/Een gemengde frankering van zegels uit een en dezelfde
serie op een brief. Bij sommige onderdelen, voornamelijk bij de naoorlogse
lokaal uitgaven, vinden we slechts één waarderingskolom. Deze draagt dan
het symbool . Dit betekent eigenlijk dat het geldt voor alle soorten
poststukken.
Overigens moet u
zich niet laten
misleiden door het
woord "Briefe" in de
titel. Voor in de
catalogus
(Einführung in den
Michel-Briefe
Deutschland) staat
vermeld dat onder
het woord "brief"
alle mogelijke
poststukken vallen
die correct
gefrankeerd, en
door de post
vervoerd zijn.
Daaronder vallen
ook pakketkaarten
etc.
Zoals gezegd
beginnen we met
de uitgaven van
1945. Het eerste
wat we tegenkomen
zijn de lokale
uitgaven, uit de
roerige periode na
het instorten van
32

het derde Rijk, maar dan in alfabetische volgorde waardoor uitgifte data
enigszins door elkaar lopen. Deze periode wordt gevolgd door de zegels
uitgegeven door de diverse geallieerde bezettende machten. Waarna we
de rest van de geschiedenis aan de hand van de postzegeluitgiften kunnen
volgen. Zo komen de poststukken met zegels van de DDR, West-Berlijn en
Saarland afzonderlijk aan bod. We vinden niet alleen de postzegels terug
maar ook het gebruik van zegels en combinaties uit de boekjes op
poststukken. Ook de automaat zegels en de vele dienstzegels van o.a. de
DDR worden niet vergeten. Daar waar nodig vinden we, ter verduidelijking,
diverse lijsten en tabellen die bepaalde onderwerpen, zoals gebruikte
plaatsnamen, verhelderend weergeven. Tevens is er een tarievenlijst
opgenomen waarin we de verschillende mogelijke tarieven kunnen nalezen
zodat we weten of een brief correct gefrankeerd is.
De vorige, 19e, publicatie ligt alweer 5 jaar achter ons (2016). In de
afgelopen 5 jaar zijn er veel nieuwe uitgiften geweest en is er ook nog wel
het e.e.a gebeurt. Al deze nieuwe uitgiften, tot oktober 2021, zijn allemaal
opgenomen in deze catalogus. Verder is de catalogus aangepast aan de
huidige omstandigheden en marktwerking. U zult begrijpen dat er vele
prijzen aangepast zijn waarbij behoorlijke stijgingen zijn terug te vinden.
De catalogus bevat ruim 750 bladzijden. Hier vinden we meer dan 8500
kleuren afbeeldingen en een overvloed van wel 28000 markt gerichte
prijzen. Ook deze uitgave is uitgevoerd met een harde kaft en is voorzien
van twee gekleurde leeslinten.
Ik denk dat dit deel, samen met deel 1, in de warme belangstelling zal
staan van de verzamelaar van poststukken als wel in die van de
posthistorische verzamelaar.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 752
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-376-9 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 79,80 Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij:
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: cr@michel.de Web-site: www.michel.de Henk P. Burgman (AIJP)
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Brasserie Alles met Liefde,
sfeervol en in een huiselijke sfeer!

Max & Liesbeth van Wersch, Team AmL.
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster, Telefoon: 06-53632773

ONZE OPENINGSTIJDEN ZIJN:
Donderdag t/m zondag vanaf 10.30 uur, vanaf 12.00 uur voor de lunch
en vanaf 17.30 voor het diner. Maandag t/m woensdag zijn wij gesloten.
TERRAS …
Vanaf 1 april gaat het terrasseizoen weer open. U kunt bij ons genieten van
een heerlijk kopje koffie met huisgemaakte taart, goed belegde broodjes,
rijke salades, soepen of voor een goed glas wijn met een borrelhapje.
PASEN …
Zondag 17 april, 1e Paasdag.
Wij serveren een gezellige brunch in High Tea stijl. Heerlijk genieten, in een
ongedwongen sfeer. Voor familie, jong en oud. Van 11.30 tot 15.00 uur.
Reserveren is gewenst. € 27,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar € 19,95.
’s avonds geopend vanaf 18.00 uur voor à la carte met Paas specials.
Maandag 18 april, 2e Paasdag zijn we gesloten.
VAKANTIE …
Wij zijn met vakantie van 25 april t/m 5 mei.
Mail: info@brasserieallesmetliefde.nl
Website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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Cat.nr. Omschrijving
Cat.w.
Munten
Bankbiljet fl. 10,00 uit 1940
Bankbiljetten 3x Spanje, Denemarken, Frankrijk
Bankbiljetten 3x
Boekje met diverse munten
Kleine kavels
AU 33 HYTECH
**
AU 34-35 Vlinder en Tulpen
pb 37-40 Tulpen, strip van 20 stuks
** 10,00
Brief omslag 1860
**
Nominaal € 42,00
**
Mapje met Kinderblokken o.a. nr. 1 postfris
Mapje Nederland divers o.a. gestempelde blokjes euro's
Mapje Postzegelboekjes 16x
**
Mapje enveloppen divers
FDC Australie oude auto's
Mapje nominaal €33,60
**
Een kaartje zo verstuurd persoonlijke zegels nominaal
MH 124 Prestige boekje Engeland
**
60
Diverse kleinbogen BRD 8x
pzb 60, 61,63
o
pzb Gibraltar
**
pzb Duitsland
**
pzb Andorra nr 2
**
pzb Spanje 1
**
Diverse pzb Duitsland
Vier Maximumkaarten van de Niwin-zegels (1949)
fdc 153 met Kinderblokje, blanco
Nederland Van Gogh, Willem Alexander en Beatrix, gebruikt en ongebruikt
D20-24 Nederland Cour de Justice
7,00
225-228 Kind 1929
* 25,00
238-239 Goudse Glazen luxe gebruikt
42,00
283-286 Zomer 1936, 286 korte tand
30,00
8 Rondzendboekje Indonesië, veel complete series **, ca. 100 zegels
A4 kavels
Frankrijk mooi vel Albi met zegels
422 Nederland compleet vel postkoets
Frankrijk, stempelvariëteiten, leuk !!
Nederland blokken v 4** 941-958 incl. 10 gulden
110,00
VS vellen 1976, 1980 en blok 1981 **
125,00
Nederland Kinderzegels 1951/2 en Zomerzegels 52/53 met plakker
* 80,00
Nederland 4 series 1950-1953 **
80,00
Nederland restanten ** voor 1945, blokken deels **
200,00
Nederland jubileumzegels + ITEP 588/595. ** behalve 592/4/5
80,00
Nederland LP divere veldelen o.a. 10 en 14
250,00
Nederland 1950 Zomer- en Kinderpostzegels **
100,00
Nederland Kerken 1950 en Zomerzegels 1951 met plakker
100,00
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Cat.nr. Omschrijving
Map Postzegelmapjes
Map Envelop met divers en ook onafgeweekt met nominaal
Map Kinderkaarten
Map Diverse zakjes Ned postfris ook boekjes
Map Japan Ryukyus vellen met schilpadden vogels
Map Diverse blokjes series enz wereld.
Map kaartjes Nederlands Indie en Indonesie
Albums encollectie
stockboeken
Prachtige
Nederland hoge catw. Zowel o als **
dubbel verzameld
Nederland 1978-2000, meest **, VEEL !
10 BRD 40 jaar, met 2 sonderdruk blocke
13 Frankrijk thematisch: mooie series, gestempeld
Nette Importa SK album voor velletjes V1
Album Davo Luxe bladen in standaardband t/m 1971
Album Davo Luxe bladen in standaardband 1972 t/m 1995
Album Davo Luxe bladen in standaardband 1996 t/m 2008
Album Davo Luxe bladen 2009 t/m 2017 in standaardband
Stockboek diversen
Stockboek diversen
Stockboek diversen
Stockboek 2x leeg
FDC album leeg
Stockb-tje Thema Schild-wapens
Catalogus NVPH 2019
Stockboek Vlaggen collectie
Stockboek Diverse landen leuk
Stockboek Diverse landen leuk
Stockboek Australie
Album UNICEF VN enveloppen
Verzameling Blokken Nieuw Zeeland
Nederland in Lindner album 1972 t/m 1985
Nederland in Lindner album 1986 t/m 91 en losse bladen
Kleinsb-je divers met oa Ned en Ned indie enz.
Map briefkaarten en omslagen
Stockboek Ruimtevaart getand en ongetand
Stockboek Ruimtevaart getand en ongetand met beter Rusland
Album Ruimtevaart
albumpje VN
Album DAVO Cept begin t/m 1981
Album DAVO Cept meelopers enz.
Leeg Lindner album met oa 1 vaks bladen.
Leuchtturm 3x lege band incl cassette zwart
Davo Luxe album Polen 1980 -1987 (nieuw ongeveer € 125,00)
Luxe Lechtturm Frankrijk t/m 1948
Luxe Lechtturm Frankrijk 1949 t/m 1969
Davo standaard album Denemarken, Faroer en Groenland
4x stockboeken leeg
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Cat.nr. Omschrijving
Cat.w.
Dik stockboek, koperen hoeken, wereld
2 keurige stockboeken buitenland
2 stockboeken, Afrika, Azië, etc, meest klassiek materiaal
4 Stockboeken Nederland, met oud en postfris
Stockboek met Groot Brittannië en kol. waarbij postfris
Ringband met fdc's (o.a. Suriname) en diversen
Postzegelboekjes in luxe stockboek, € 100 nominaal
Safe-Album met maximumkaarten en Eerste Dag Bladen
Stockboek zwarte bladen (gebreken), o.a. leuk Australië
Nederland in mooi Leuchtturm sb (A5), o.a. Kinderblokjes
Twee mooie stockboeken, leeg als nieuw
Stockboek Machins, gesorteerd
Victoria album groot, blanco ruitjesbladen + Holland album NL (leeg)
Davo album Zweden (leeg), als nieuw 1990-1999
Album met luchtpost en 28 Ecu-brieven met munten
Wereld Natuur Fonds, beesten uit verre landen in cassette
Olympische Spelen, speciale covers in mooie cassette
Canada jaarcollecties 1977, 79, 80, 81, 83
3 oude stockboeken met oude zegels
Stockboek, zwarte bladen Duitsland
Dozen en partijen
Pakje FDC's
Stockboek 4x klein stockboekje met zegels
Doosje Diversen
Sigarendoosje met zegels
Doosje met speldjes
Doosje met doosjes
Envelop met frankeermachine stempels
Grote doos met meer dan 10 sb van alles en nog wat
Kist onafgeweekt diverse landen
Doos stockboeken(6x) met zegels
Blikje met nominaal 25 euro, nog wel even afweken
Doos met flora en fauna, zegels en covers, waarbij WNF
Schoenendoos met heel veel fdc's NL
Doos met doosjes en stockboeken, voor de wintermaanden
Doos met jaarsets Nederland t/m 1999
Twee zware rollen met Nederlandse aantekenstrookjes, nieuw in verpakking
Doosje wereld onafgeweekt
Doos Nederland (on)afgeweekt
Doos wereld, gevarieerd en leuk
Doos met 6 albums fdc's (groot en klein)
Cassette voor stockkaarten (met inhoud)
Bedreigde dieren, WNF, 4 luxe albums met covers en info
Antieke kist met Nederland en België, aantallen en series, oud spul
Luxe wijnkist met covers (o.a. IJsland) en rondzendboekjes
Grote kist Nederland in aantallen en Indonesie in veldelen
Doos met albums en stockboeken Ned. en Overzee + Davo bladen luxe (nieuw)
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Cat.nr. Omschrijving
Cat.w.
Mooie doos met allerlei materiaal Nederland, o.a. vellen en blokken
Doos poststukken, veel variatie
Doos met allerlei materiaal Nederland
Doos zegels, postzegelboekjes en borduurzij (Toilet is vrij)
Mooie metalen geldkist, met sleutel en inhoud
Grote poster van schilderij Koningin Juliana
Winterdoos: albums, stockboeken zegels, eerste dag bladen, etc.
Opruiming: allerlei restanten, jaarsets, etc in grote doos
6 Lindner albums (A5) met eerste dagbladen 1- 326
American Wildlife, mooie covers in album
Ringband met promotiemateriaal, kalenders etc. voor zegels en munten
Luxe Importa-album NL 1960-1978, postfris en gebruikt, blokken van 4
Filatelistische Jubilea 82-84, covers in mooi albumpje + album fdc's
Doosje ansichtkaarten
Album fdc's Nederland + herdenking WO2 (Soekaboemi Club), Spec. Uiver vlucht
Het huis van Oranje, geschiedenis, covers, 3 luxe banden (Edel)

3 Albums

Kistje
Kistje
61b
283-86
300-304
305-309
313-317
356-373
V402-403

244-247
203-205
Telefoon
USA
Album
Album
Davo
Davo
Davo
Doos

FDC's Nederland in keurig Davo-album 180-267, + diversen, o.a. loketstroken
FDC's Nederland in Davo, tussen 270 en 404, (1999)
FDC's Nederland (deels getypt), Antillen (boekjes) thema scheepvaart, enz.
Album met fdc's Israel, blanco met tabs, 90 stuks
Bund en Berlijn, 2 ringbanden met covers, o.a thema sport
Album fdc's Indonesië, blanco, 1981-1988, 120 stuks in mooi album
Tas Groot Brittannië, (on)afgeweekt, met machins en beter
Koffer met covers, stockboeken, blote kunst en USSR **, ruimtevaart, etc.
Telefoonkaarten in antiek Douwe Egberts-blik
Diverse zegels met heel veel perfins
zegels en hawid stroken enz.
Tete-beche
**
150
Puntstempels en langstempel (11x)
o
Zomerzzegels 1936
**
81
Kinderzegels
**
44
Zomerzegels 1938
**
40
Kinderzegels
**
48
Traliezegels
**
150
Legioen blokken 403 met plaatfout
**
225
Hong Kong $10,00
**
Nieuw Zeeland 6x blokje stamp exhibition 1990
**
ANVV mooi gestempeld
o 65,00
** 20,00
Nieuw Z. Luchtpost (vliegtuigen)
kaarten 6x alleen uit gegeven aan personeel van KPN en PTT
Airmail 1918-1938
Schaubeck album van de duitse staten Baden tot Wurtenburg
Schaubeck Duitsland bezette gebieden
album Frankrijk en Spanje met wat zegels
album diverse landen
album diverse landen
met van alles heel leuk
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Cat.nr. Omschrijving
Cat.w.
Doos Diverse catalogi enz.
V1878 Velletje handjes
**
**
pzb 44B, 47A, 47B
556-560 Kerken in oorlogstijd
** 60,00
Maxi Kaarten met zomerzeegls 1960?
**
Kerstvellen 1990-1991-1992
Map Roemenie
Map diverse landen
Map diverse landen
Map FDC's
Doos met album en stockboeken Nederland ook postfris
Doos diversen onafgeweekt en envelopjes
Doos afgeweekt
Vuilnisbakje afgeweekt
Vuilnisbakje onafgeweekt
Mapje Diversen leuk
Mapje Nederland met o.a. € 26,50 Nominaal
Mapje o.a. Hongarije en Korea blokken
Mapje Hong Kong postfris
Album FDC's
De geschiedenis van Nederland 1869-1888 in keurig album
De geschiedenis van Nederland 1889-1903 in keurig album
De geschiedenis van Nederland 1944-1948 in keurig album
Luxe album met provinciezegels en Mooi Nederland op fdc, 72 exempl.
Vervolgalbum, met o.a. Elfstedentocht, kastelen, leuk
Nederland in oorlog, keurig album met covers en documenten
Idem, het bevrijdingsjaar 1945
Olympische Spelen, collectie in 5 luxe albums, o.a schaatssuccessen
Vier ringbanden poststukken wereld, o.a. mooi Zwitserland
Museumschatten van de wereld in 4 luxe albums
Bund en Berlijn fdc's in twee mooie albums
Stockboek USA met leuk materiaal + stockkaarten
Bund en Berlijn, fdc's, blanco, meer dan 100 in album
Bund en Berlijn, fdc's, meest blanco, groot aantal in doos
Bund en Berlijn, 2 luxe albums met eerste dagbladen en covers
Art of painting, Rembrandt, covers diverse landen
Kist met heel veel materiaal buitenland op stockkaarten
Willem Alexander en Maxima, speciale covers, luxe album
Mooi dik stockboek met veel Azie en o.a. China
Mooi dik stockboek diverse landen
Mooi dik stockboek diverse landen
Mooi dik stockboek diverse landen
Mooi dik stockboek diverse landen
Stockboek 3x diverse landen
Stockboek 3x diverse landen
Diverse doosjes met zegels veel Afrika
Doos ongeveer 5 kilo Duitsland onafgeweekt t/m 2020
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