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TACHTIG: PRACHTIG
Ja, het was een mooi feest, de tachtigste
verjaardag van de PPRC. Veel leden aanwezig,
een zeer geslaagde veiling voor de Stichting ALS.
Uiteindelijk hebben we bijna € 3500
bijeengebracht voor dit goede doel.
Er waren fotografen, een verslaggever van NH-Nieuws verbaasde
zich over alles wat hij zag en hoorde en legde het voor het
nageslacht vast; op maandag waren er twee prachtige pagina’s in
Dagblad Waterland. Ons feestje is niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Zie ook de website.
Burgemeester Don Bijl nam het eerste exemplaar van ons
jubileumboek in ontvangst, daarna kwamen de aanwezige leden hun
exemplaar halen.
Er was taart en er waren lekkere hapjes, voor
een vriendenprijs geleverd door Max en Liesbeth
van Alles met Liefde.
Hans Vaags ontving de zilveren Bondsspeld van
de KNBF vanwege zijn grote verdiensten voor de
vereniging. Hij is de man van de stuiverboeken,
maar natuurlijk vooral van ons prachtige
clubblad, waarvoor hij ook nog eens de
adverteerders regelt.
Helaas schitterde onze eigen KNBF vooral door afwezigheid.
Het is zeer terecht dat Hans in het zonnetje gezet is, maar ik wil ook
graag de harde werkers bedanken die het bestuur steeds terzijde
staan en die ervoor zorgen dat op een dag als deze alles vlekkeloos
verloopt. Ze zorgen voor transport, sjouwen met tafels, stoelen en
dozen en hangen met gevaar voor eigen leven een banner aan de
gevel. Hulde mannen!
Voor alle leden lag op 9 april een jubileumboek klaar. Ook op 12 mei
zijn de boeken aanwezig. U kunt ook een exemplaar ophalen bij uw
voorzitter (zie de adreslijst). Op 12 mei hebben we de laatste
bijeenkomst van het seizoen, met veiling, stuiverboeken en
gezelligheid, vanaf 19.00 uur in de Tabor.
Na de zomer gaan we op donderdag 8 september verder. John Dehé
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB
(zie ook www.pprc.nl)
Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster tel.
0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com
Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17
1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 – e-mail: PPRC1942@gmail.com Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend
tel. 0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com
Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl
Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris: Juan de Groot Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen –
e-mail: j.groot89@chello.nl
Gastheer en algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 1441 RE Purmerend- tel. 0299-421957 – e-ail:ad.springer@planet.nl
Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek†, Ron
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John
Dehé, Piet Struik†, Joop de Groot†, Cor Boon, Ad Springer en Rob Grigoletto.

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van
kopij voor het september nummer 2022 uiterlijk vrijdag 19 augustus per
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG
Nadat hij het PPRC jubileumboek van voorzitter (en
auteur) John Dehé had ontvangen hield burgemeester
Don Bijl zijn felicitatie toespraak voor een volle zaal
PPRC leden. Hij was zeer enthousiast over onze
vereniging en het jubileumboek. Na zijn toespraak gaf
een PPRC lid motorliefhebber Don Bijl nog een tip ”als
je straks met pensioen bent, ga dan motoren op
postzegels verzamelen”.
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EVEN VOORSTELLEN, ONZE NIEUWE ‘STUIVERBOEKHOUDER’
Ik heb in het verleden al eens links en rechts tijdens onze clubavonden
geïnformeerd wie er belangstelling had om het “stuiverboeken gebeuren”
geheel van mij over te nemen. Helaas was er toen geen interesse. En
gelukkig, na mijn oproep in het februarinummer van ons blaadje, heeft zich
een prima kandidaat bij mij gemeld, die al mijn werkzaamheden aan de
stuiverboeken, na zeventien jaar, van mij wil overnemen.
Veel van onze leden die regelmatig op
onze clubavonden aanwezig zijn
kennen hem inmiddels al vele jaren,
Bob Kuiper, vaak al multifunctioneel
inzetbaar.
We hebben samen alles goed
doorgenomen en de hele administratie
besproken. Bob gaat het administratie
nog uitgebreider regelen dan ik al
deed en tijdens de clubavonden zal hij
alles volgens de nieuwe spel regels
regelen en afgerekende boeken
uitbetalen aan de inzenders en nieuwe
boeken innemen.
Het is helaas nog steeds zo dat er leden zijn die per ongeluk of zelfs expres
minder zegels afrekenen dan dat er uitgehaald zijn, dus komen er nieuwe
controles.
We kunnen momenteel nog wel nieuwe ‘verse’ stuiverboeken gebruiken,
maximaal twee per inzender. En let graag even op de kwaliteit van de
inhoud van uw stuiverboek. Dus geen ‘klein spul’, kleinformaat postzegels
die iedereen toch al in z’n verzameling heeft. Dit spul wordt toch nooit
verkocht en is zonde van al het werk dat er aan besteed moet worden.
Bij deze wil ik Jan de Zwaan bedanken voor zijn hulp en inzet bij het
beheer van de stuiverboeken. Hij zal ook Bob Kuiper weer gaan assisteren
tijdens onze clubbijeenkomsten.
Hans Vaags
Info: Bob Kuiper, Tarwestraat 131, 1446 CC Purmerend
Tel. 0299-641980 – e-mail bokuiper@planet.nl

..............................................................................................................
GEVRAAGD catalogus van Israel, postzegelalbum van Luxemburg,
eventueel ook postzegels van Israel en Luxemburg te koop en/of
ruilen. Info 0653250039.
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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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FOTOVERSLAG van ZATERDAG 9 APRIL: PPRC 80 JAAR JONG

Het trotse bestuur: vlnr. voorzitter John Dehé, penningmeester Hans de
Block, secretaris Jeffrey Groeneveld, Juan de Groot coördinator van de
Regionale Ruildag en bibliothecaris, Bert Huisenga veilingmeester, Aad
Springer gastheer en algemene zaken en Hans Vaags redacteur clubblad.

Iedereen kreeg bij binnenkomst koffie of thee, met een lekker gebakje en
men had ruim de tijd om eens lekker bij te praten.

Foto’s van ‘onze vaste huis fotografen’ Cees Bandt en Thijs van Stek.
In ons digitale clubblad staan nog veel meer foto’s van beide fotografen.
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Het getal Pi (π) onder de postzegels (deel 1)
Voor de minder met de wiskunde bekende lezers van dit blad, het getal
π is nodig bij de berekening van oppervlakte en omtrek van een cirkel.
Voor technische berekeningen hanteren we gewoonlijk voor π een waarde
van 3,14. Het is echter onmogelijk om dit getal exact te berekenen. Zelfs
met een miljoen cijfers achter de komma zijn we nog n π iet bij de exacte
waarde van π.
Dan komen we in filatelieland. In 1910 gooiden de Portugezen zonder al
teveel bloedvergieten hun koning het land uit. Het land werd een republiek.
Dat ging allemaal nogal abrupt. Het duurde dan ook tot februari 1912 voor
de eerste echte republikeinse serie postzegels in de verkoop kwam. Een
kleine anderhalf jaar moest de Portugees het doen met zegels uit de tijd
van de monarchie met opdruk “Republica”.
Vermoedelijk keek men bij de uitgifte van de eerste republikeinse emissie
naar Frankrijk. Dat land, dat zeker in cultureel opzicht, jarenlang in Portugal
werd beschouwd als een voorbeeld land had men in 1903 een zegel
uitgeven van een zaaiende vrouwenfiguur. Om nu ook
een dame te laten zaaien op de nieuwe postzegel vond
men bij CTT (Portugees voor PTT) iets te ver gaan. Het
werd Ceres. Onder de Romeinse goden figureerde
Ceres als de godin van de landbouw.
De eerste emissie omvatte 14 zegels. In de nieuwe
munteenheid van de republiek “de escudo”. De escudo
had bij de invoering een waarde van de Milreis, uit de tijd
van de monarchie. Dat was een zilveren munt iets
groter dan een ouderwetse Wilhelmina rijksdaalder met
een waarde in guldens van ongeveer Fl 2,80. Een
centavo werd daardoor ongeveer fl 0,028. De laagste denominatie van
deze serie was waard ongeveer Fl 0,007. Redelijk in overeenkomst met de
dan goedkoopste postzegel uit de tijd van Koningin Wilhelmina die een
waarde had van Fl 0,005.
De eerste emissie omvatte 11 zegels in de waarden ¼ centavo t/m 15
centavos in 3 papiersoorten en en één tanding namelijk 15x14. Verder 4
waarden van 20 centavos t/m 1 escudo. Deze 4 zegels zijn ook in de tandig
15x14 behalve de 50 centavos die ook voorkomt in een tanding 12x11½.
Echter door de geweldige inflatie van de escudo zien we bij de eerst
volgende Ceres emissie geen kwart centavo meer terugkomen.
Van de eerste emissie zijn de meeste er 15 stuks met een tanding van
15x14 op zogenaamd porseleinachtig papier. Relatief veel minder met de
tanding 12x11½ en in het totaal 9 ? verschillende paiersoorten. Ik hoop
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niet dat u het heel erg vindt. Het onderwerp papiersoorten is echter nogal
discutabel, zo zeer zelfs dat veel ervaren filatelisten het niet over eens
kunnen worden.
Van de serie uit 1912 bestaan er 2 met de diagonale opdruk Assistência.
Dit waren een soort bijplakzegels, die op met name genoemde dagen naast
de normale frankering moesten worden bijgeplakt.
assistência opdruk uit 1912
1 centavo 1912
De zegels van de eerste
emissie bleven nog lang geldig.
De laatste zegel die ongeldig
werd verklaard van de eerste
serie, was de 10 centavos in
1945.

1 centavo 1917
De volgende emissie komt uit in 1917, waarschijnlijk
wegens de oplopende inflatie met als laagste waarde
de 1 centavo. Er is wel gekozen voor andere kleuren.
In deze emissie vinden we 14 waarden van 1 centavo
tot 30 centavos, 19 met een tanding 15x14 in de
meest gebruikte papiersoort en 14 in de tanding
12x11½. In totaal is bij deze emissie sprake van 6 verschillende
papiersoorten.
De volgende serie dateert van 1920 hoewel deze zegels werden gedrukt
tussen 1920 en 1922, zien we de inflatie nog harder toeslaan. De laagste
waarde is nu 3 centavo. De hoogste waarde 2 escudo. Er worden 17
zegels uitgegeven. De meeste en ook de goedkoopste zegels met een
tanding 12½x11½ deze zijn op glad papier van normale dikte. Ditmaal zien
we minder zegels met een tanding 15x14 namelijk 7 stuks.
De CTT heeft zich bij deze emissie redelijk beperkt voor wat betreft het
aantal papier soorten namelijk slechts 2.
Ter aanvulling van de serie van uit 1920/22 komt de CTT in 1923 met 6
aanvullende waarden de 5 centavos tot en met een waarde van 1,5
escudo. Het aardige van deze uitgave is dat de 2 hoogste waarden als
enige van een afwijkende papiersoort zijn, namelijk wat dikker glimmend
papier.
Peter de Leeuw (wordt vervolgd)
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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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Voorzitter John verteld in grote lijnen de opzet van het jubileumboek en de
ontstaansgeschiedenis van onze vereniging tijdens de oorlog. Daarna
overhandigde hij het eerste exemplaar aan burgemeester Don Bijl.
De burgemeester vroeg aan auteur John
om het boek voor hem te signeren.
Daarna bedankte hij de vereniging voor
de uitnodiging om aanwezig te zijn bij het
tachtig jarig jubileum van de PPRC.
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“Vanwege de grote verdiensten voor onze vereniging” ontving redacteur
Hans Vaags van burgemeester Don Bijl de zilveren Bondsspeld van de
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
In het Noordhollands Dagblad/
Dagblad Waterland verscheen een
mooi interview met onze secretaris:
20220411-REGIO-WAT-WAT007—
Hdc-2-212808 (1)
NH-Nieuws was met een camera
ter plaatse:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/30
2475/al-tachtig-jaar-postzegelen-inpurmerend-krijgen-er-elke-maandwel-leden-bij
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“Op welk kavel zal ik gaan bieden?”

Losse zegels, series, stockboeken,
albums, hele collecties, doosjes en
dozen, bij zo een gevarieerd
aanbod is het moeilijk om een
goede keuze te maken.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Nu “GRATIS” geld voor de club.

De PPRC heeft nu ook een koppeling met de Vomar “Club is Koning”
aktie. Hierdoor ontvangt de club 0,5 % van het door u bestede
bedrag…………………………….….en het kost u helemaal niets !
Ergo, u kunt zelf ook sparen en een premie verdienen.
Heeft u al een kaart of app, dan s.v.p. de code POPU2022
hieraan koppelen. Heeft u nog geen kaart of app: de kaart is in de
winkel te verkrijgen en de app kunt u downloaden.
Doe allemaal mee en maak er een financieel succes voor de club
van. En ja, ook niet leden/donateurs kunnen uiteraard meedoen.
Hans de Block
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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT
13. Eduard Douwes Dekker alias Multatuli (1820-1887)
In 2004 werd de verkiezing van de Grootste Nederlander gehouden.
Op de 34e plaats eindigde Eduard Douwes Dekker, die onder het
pseudoniem Multatuli grote bekendheid kreeg. Douwes Dekker werd
geboren in Amsterdam, waar hij ook opgroeide. In 1838 vertrok hij
met zijn vader naar Nederlands-Indië. Daar kreeg hij een baan als
ambtenaar. Met eigen ogen zag hij hoe onder het Nederlandse
koloniale bewind wantoestanden plaatsvonden zonder dat die
aangepakt werden.
Eind 1855 werd Douwes Dekker assistent-resident van Lebak op
Java. Hij begroette de
plaatselijke Indonesische
leiders met de woorden: “Ik
groet u allen zeer”. Al snel
kwam hij erachter dat er
sprake was van corruptie en
onderdrukking. Boeren
moesten hun vee afstaan of te
pas en te onpas herendiensten verrichten. Dat waren vaak zware
werkzaamheden waarvoor ze niet betaald kregen. Daar kwam nog bij
dat ze door deze herendiensten vaak langere tijd afwezig waren,
waardoor de akkers niet bewerkt konden worden
met hongersnood als gevolg. Douwes Dekker
had bovendien sterke aanwijzingen dat zijn
directe voorganger door de regent van Lebak,
Karta Nata Negara, was vergiftigd. Douwes
Dekker diende een aanklacht in tegen hem,
maar die werd afgewezen.
Gefrustreerd verliet hij de ambtenarij en keerde
terug naar Europa, waar hij via omzwervingen in
België terechtkwam en zich in Brussel vestigde.
Daar schreef hij het boek waarmee hij beroemd
is geworden: de Max Havelaar, of De koffij-veilingen der
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Het was een aanklacht tegen
de misstanden in de Nederlandse kolonie. In het boek figureerde
Douwes Dekker zelf als Max Havelaar en daarnaast speelde de
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verzonnen koffiemakelaar Batavus Droogstoppel er een cruciale rol
in. Hij symboliseerde de vele Nederlanders die puur uit eigenbelang
het koloniale
systeem van
onderdrukking
in stand hield.
Verder bevatte
het boek
tafelgesprekken,
weergaven van ambtelijk stukken en verhalen zoals die van Saïdjah
en Adinda.
Het manuscript was al aanleiding voor onrust en er werd druk op
hem uitgeoefend om in Suriname of de Antillen een belangrijke post
te accepteren. Hij moest dan wel afzien van publicatie van het boek.
Douwes Dekker weigerde. Met hulp van Jacob van Lennep
verscheen het in 1860 onder het pseudoniem Multatuli, wat Latijn is
voor 'ik heb veel (leed) gedragen'.
Van Lennep had niet alleen heel listig het auteursrecht op het boek
verworven, maar had ook nog allerlei aanpassingen gedaan. Hij
vreesde namelijk dat zijn goede naam zou worden aangetast met alle
mogelijke financiële gevolgen van dien. Hoewel in het boek namen
waren veranderd en verschillende andere wijzigingen waren
aangebracht, sloeg het toch in als een bom. De reacties waren zowel
positief als negatief. Het leidde niet tot het gehoopte eerherstel van
de schrijver en ook het lot van de onderdrukte Indonesiërs werd niet
meteen verbeterd. De lof betrof voornamelijk de literaire kwaliteiten.
In juni 2002 werd de Max Havelaar door
de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde uitgeroepen tot het
belangrijkste Nederlandstalige literaire
werk aller tijden. Daarnaast geldt het
boek inmiddels als een van de
belangrijkste aanklachten tegen het
koloniale bewind.
In 1887 stierf Douwes Dekker als een teleurgesteld mens. Op zijn
grafzerk staat de tekst: “De roeping van de mens is mens te zijn”.
Jeffrey Groeneveld
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 197
KAMELEN SPAREN

Er zijn gerenommeerde filatelisten die zich toeleggen op het
verzamelen van postzegels met olifanten, ons koningshuis of
paarden. Daarom durf ik zonder schaamte te melden dat ik
tegenwoordig kamelen spaar. Niet alle kamelen, maar slechts van
één land: Sudan. En waarschijnlijk zijn het dromedarissen.
Sudan is het grootste land van Afrika en volgens mij een land waar
maar weinig mensen graag willen wonen. Ten zuiden van Egypte,
heel veel zand en altijd wel ergens oorlog of ruzie met de buren.
Het viel mij op dat één bepaalde afbeelding jarenlang de postzegels
sierde en ik besloot daar wat
onderzoek naar te doen, want
er leken toch heel wat
variaties te bestaan. Op het
internet had ik snel beet.

Tot 1885 hadden de Britten het voor het zeggen in Sudan, maar toen
maakte een opstand een eind aan hun gezag. Samen met
Egyptische strijdkrachten trachtte generaal Kitchener (later: Lord
Kitchener) dat gezag te herstellen door de strijd aan te binden met de
Mahdisten, geleid door Muhammed Ahmad.
20

Al tijdens die campagne piekerde Kitchener over het opzetten van
een effectief postbedrijf als de strijd gestreden was en de vijand
verslagen. Eerst (1897) werden Egyptische zegels overdrukt, maar
een van de officieren uit zijn staf, Edward Alexander Stanton, had
niet alleen miltaire kwaliteiten, maar ook enig artistiek talent.
Kitchener vroeg hem een postzegel te ontwerpen en gaf hem daar
vijf dagen de tijd voor.
Op de derde dag zag Stanton hoe de Engelse post werd
aangebracht op een kameel. Een stoomboot was meer gebruikelijk in
die tijd, maar die bleek in reparatie te liggen. Post per kameel.
Stanton zag er wel iets in en organiseerde een sessie met een
kamelenruiter die een paar keer langs reed, zodat de tekenaar zijn
schetsen kon maken. Een paar met stro gevulde tassen imiteerden
de postzakken. Kitchener was meteen ethousiast over het ontwerp.

De schets van Stanton, afgebeeld op een ansichtkaart/ maximumkaart
(1954)

In 1898 werd de eerste serie met de kamelen-ruiter gedrukt bij De la
Rue & Co in Londen. De waarde-aanduidingen waren dezelfde als
bij de overdrukte Egyptische zegels van 1897: 1,2, 3 en 5 milliemes
en 1, 2 ,5 en 10 piastres.
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De aantrekkelijke tweekleurige zegels zouden in de jaren daarna in
veel variaties en formaten verschijnen, o.a. met verschillende
watermerken. Nou ben ik geen watermerken-fan, maar deze zijn vrij
eenvoudig te herkennen.

De zegels verschenen ook met allerlei opdrukken (o.a. Air Mail,
School, Passport, Army) firmaperforaties, zoals SG (Sudan
Government) en heel veel plaatfouten. De meeste zijn voor weinig
geld te koop. Ook de stuiverboeken zijn een mooie bron. Door de
lange looptijd (de laatste kamelen verschenen in 2003) is hier een
mooie, gespecialiseerde verzameling van op te zetten.
Zie op het internet vooral:
https://www.stampboards.com/viewtopic.php?t=46386
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1918, brief uit Sudan naar Cairo, Egypte. Censuur Eerste Wereldoorlog.

Ze noemen het een kamelen-ruiter (Camel-Postman), maar het lijkt
er toch op dat het om een dromedaris
gaat. Er is verwarring over de benaming
van het beest. Zo staat op de sigarettenpakjes van Camel geen kameel, maar
een dromedaris afgebeeld. In het Engels
wordt de dromedaris ‘Arabian camel’ of
‘dromedary’ genoemd. Op een postzegel
van de Republiek Tunis staat als Latijnse
naam van de dromedaris Camelus
Dromedarius. Weer wat geleerd?
John Dehé
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Peperstraat 24
1441 BJ Purmerend
0299-421706
www.dejonghfietsspecialist.nl
@dejonghfietsspecialist
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Na het ‘officiële’ gedeelte kon
iedereen het jubileumboek ophalen.
En daarna kon men weer kijken bij de
vele kavels die er lagen voor de
benefietveiling. De belangstelling was
erg groot en de inzetprijzen waren
klein. De veiling was een succes
bijna alle kavels werden verkocht.
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MARLENE, ZANGERES, ACTRICE, ENTERTAINSTER, KLUIZENAAR
Op 27 december 1901 wordt Marie Magdalena
Dietrich geboren. Ze heeft lang geprobeerd het idee
op te houden dat ze in 1904 geboren was. Haar
voornaam "Marlene" creëert zij als kind uit haar
beide voornamen. Zij zou hem later gebruiken als
een pseudoniem waarmee de hele wereld haar zou
aanspreken. Uit de afleiding blijkt overigens dat de
vaak gebruikte uitspraak van deze naam, Marlène,
niet juist is. Grote bekendheid krijgt ze met haar rol
als revuezangeres Lola in de film Der blaue Engel,
vooral met het lied Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Deze film
van Josef von Sternberg uit 1930 wordt nu gezien als een van de meest
tijdloze films ooit gemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt ze nog
bekender met haar vertolking van het lied Lili Marleen, geschreven in 1915
en aan weerszijden van het front geliefd (zij het in verschillende talen).
In 1930 verhuist Dietrich naar de Verenigde Staten, waar ze met von
Sternberg nog diverse andere succesvolle films opneemt, onder andere
Shanghai Express, Blonde Venus en The Devil is a Woman. Ze wordt door
Hitler gevraagd terug te keren naar Duitsland. Hij ziet in haar het toonbeeld
van de Duitse vrouw. Maar ze weigert. Ze verafschuwt alles waar Hitler
voor staat. Ze krijgt de Amerikaanse nationaliteit. In haar nieuwe paspoort
staat 1904 als geboortedatum en het is lang onduidelijk geweest hoe oud
Dietrich precies was.
In de oorlog
gaat ze naar
Europa om
voor de
geallieerde
soldaten aan
het front op te
treden en hun
moreel te
versterken.
Vanwege haar
moeder, die de
hele oorlog in
Berlijn is blijven
wonen en kort
na de oorlog
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overlijdt, wordt Dietrich een van de eerste
niet-militairen die na de bevrijding de grens
van Duitsland oversteken. Ze ontmoet haar
zuster, die pro-Hitler was, en verbreekt elke
relatie met haar. Ze treedt in 1960 nog
eenmaal in Berlijn op; ze wordt uitgejoeld
als verraadster en keert nooit meer terug.
Dietrich is niet zomaar een filmster. Ze is een symbool van glamour en
verleidelijkheid. Maar niet alleen haar uiterlijke verschijning, ook haar
seksuele escapades zorgen voor bewondering en minachting. Ze kwam er
openlijk voor uit biseksueel te zijn. "Ein bisschen bi schadet nie" is een
uitspraak van haar. Onder haar vrienden bevonden zich het Amerikaanse
sekssymbool Mae West, schrijver Ernest Hemingway, Noël Coward en
Hildegard Knef. Ze had onder andere relaties met John F. Kennedy,
Mercedes D'Acosta, Jean Gabin, Theodore von Kármán en Claudette
Colbert.
Dietrich begint wanneer haar filmcarrière stokt een
nieuwe loopbaan als zangeres en entertainster.
Concerttournees en optredens in Las Vegas met
een orkest onder leiding van Burt Bacharach
brengen haar nieuwe faam. Met Dietrich zelf gaat
het minder goed; zij raakt verslaafd aan alcohol en
slaappillen en heeft steeds meer moeite haar
ouderdom te verbergen. Op tournee in Australië in
1975 breekt zij een van haar fameuze benen. Zij zal
nooit meer in de openbaarheid verschijnen.
Op 6 mei 1992 overlijdt ze, na 15 jaar als een
kluizenaar geleefd te hebben, in haar appartement
in Parijs. Als een gebaar van verzoening wordt ze
begraven in Berlijn.
Dietrichs dochter Maria Riva publiceert na haar moeders dood een
onthullend boek over haar moeder waarin de schandalen, het drank- en
drugsmisbruik en de egocentriciteit van de grote Dietrich worden onthuld.
Het boek wijst ook op Dietrichs discipline, vakmanschap en haar inzet voor
de geallieerde zaak in de Tweede Wereldoorlog.
Een deel van Dietrichs bezittingen, waaronder haar garderobe en haar
"Haute couture", is in het filmmuseum in Berlijn ondergebracht.
In een inleiding voor de uitreiking van een Edison aan Marlene Dietrich,
tijdens het Grand Gala du Disque in 1963, kwam Godfried Bomans met de
legendarische uitspaak over Dietrich “Had mijn vrouw maar één zo’n been”.
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LA CONCIERGERIE
De Franse Post gaf in 2010 ter
gelegenheid van het 83e congres
van de Fédération Française des
Associations Philatéliques (FFAP)
een postzegel uit waarop de Conciergerie staat afgebeeld met als
aanhangsel een tab met daarop de klok uit de XVIe eeuw die in de
toren staat. De Franse Bond maakte tijdens de ‘Salon du Timbre
2010’ gebruik van La Conciergerie om haar congres te organiseren.
Het oude gotische gebouwencomplex, een restant van de oude zalen
van Saint Pol, een groot paleis, staat op het Île de la Cité aan de
westoever van de Seine, vlak bij de Notre Dame. Het maakt nu deel
uit van het Paleis van Justitie. Filips IV (de Schone) liet de
conciergerie begin 14e eeuw bouwen. De Comte des Cierges (graaf
van de kaarsen) die verantwoordelijk was voor belastingen en
huisvesting, hield kantoor in het gebouw. Vanaf 1391 werd de
Conciergerie tot Staatsgevangenis, waar soms wel tot 1.200
gevangenen weden ingesloten. Tijdens de Franse
Revolutie was deze gevangenis meestal slechts een
tussenstap voor de guillotines die onder andere op de
Place de la Concorde, de Place de la Bastille en de
Place du Caroussel aux Tuileries overuren maakten.
Enkele van de bekendste gevangenen die in het
naast de Conciergerie gelegen Paleis van Justitie ter
dood werden veroordeeld, waren koningin Marie
Antoinette, de vrouw van Koning Lodewijk XVI ►
en Robespierre. Hun cellen zijn nu kapelletjes die te
bezichtigen zijn, ter nagedachtenis met portretten en persoonlijke
voorwerpen. Ook in de 19e eeuw werd het gebouw gebruikt als
gevangenis onder andere voor Napoleon III. Midden 19e eeuw
onderging de conciergerie een grondige renovatie en in 1914 werd
het opengesteld voor het publiek als Nationaal Monument. Een groot
deel is nu in gebruik als Paleis van Justitie,
een deel is nog steeds te bezichtigen.
La Conciergerie op een uitgave uit 1947 ter
gelegenheid van het 12e congres van de
Wereldpostunie (opgericht 9 oktober 1874).
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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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STEDEN EN DORPEN
Het eerste velletje in de langlopende serie “Mooi
Nederland” werd in 2005 uitgegeven. Vijf keer hetzelfde
postzegeltje met daarop Nijmegen. Waarom niet vijf
verschillende afbeeldingen op het velletje? En dan het
formaat, slechts 20 x 25 mm. Je moet drie keer kijken om te zien wat
de afbeelding voorstelt. Inmiddels zijn er al meer dan honderd steden
en dorpen in dit mini formaat Mooi Nederland uitgegeven.
Nee, dan de uitgaven van Frankrijk. Mooie
grootformaat postzegels zoals deze hier links
van Rochefort-en-Terre, een gemeente in
het Franse departement Morbihan en telt
683 inwoners. De plaats maakt deel uit van
het arrondissement Vannes. Rochefort-enTerre is door Les Plus Beaux Villages de
France erkend als een van de mooiste dorpen van Frankrijk.
Toevallig zag ik op de vorige pagina in de advertentie van Het
Leesteken het boek staan De allermooiste dorpen van Frankrijk.
Een mooie informatiebron voor Frankrijk verzamelaars die iets meer
willen weten, want over elke postzegel is wel een verhaal te
vertellen.Vanaf 1929 begon de Franse post al met uitgaven genaamd
Monuments et cites. De serie Touristique (toerisme) begon in 1954
en nog steeds verschijnen er erg mooie postzegels met daarop
steden en dorpen. Het formaat is soms ruim drie maal het Mooi
Nederland formaatje. Er zijn ook uitgaven met een extra tab, met
daarop een detail.

Jaren geleden vertelde een clublid mij dat hij Franse steden en
dorpen op postzegels verzamelde. Hij was een echte francofiel, die
elk jaar lange reizen met zijn caravan door Frankrijk maakte. Tijdens
zijn reizen en naderhand thuis probeerde hij dan die postzegels te
vinden van de steden en dorpen die hij had bezocht.
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KERKGESCHIEDENIS, DE BENEDICTIJNERORDE
(Historische notities 29)
De heilige Benedictus (480-547) wordt algemeen
beschouwd als vader van het kloosterleven in de
Latijnse Kerk. Hij is vooral bekend vanwege de regel
van Benedictus. Deze is in het hele kloosterleven een
belangrijk uitgangspunt geworden, ook buiten de
benedictijner kloosters. Het is een leven van het
gemeenschappelijk delen van alle bezittingen. Centraal
staat het werken voor de gemeenschap en spirituele
verdieping.
Benedictus
Benedictus werd in 480 n.Chr. geboren in Nursia (in
Umbrië, Italië). Hij kwam uit een adellijke familie en
genoot een goede opvoeding. Hij had één
tweelingzuster, Scholastica, die een belangrijke rol
speelde in zijn leven. Hij sluit zich op 14 jarige leeftijd
aan bij een groep kluizenaars. Men sticht een klooster
(San Speco) en kiest Benedictus tot overste. Zijn regiem
is zo streng dat men hem probeert te vermoorden.
Om dit soort zaken te vermijden sticht hij in 529, boven
op de resten van een Apollotempel, zijn eigen klooster
Montecassino. ▼

Doordat hij allerlei wonderen verrichtte kreeg hij veel volgingen, waarna hij
besloot om twaalf kloosters voor elk van de volgelingen te stichten. Door de
groei van deze kloosters, moest Benedictus de
organisatie verbeteren; dit deed hij door de Regula
Benedicti te ontwerpen. De leefregel biedt een uitgemeten
ritme van de dag, verdeeld in drie keer acht uur van
bidden, werken en rusten. Benedictus gaf een beknopte
en volledige handleiding voor een goed leven in het
klooster. De abt werd in deze handleiding benoemd tot de
absolute hoogste macht en werd door de monniken voor
het leven gekozen. Hij was aan niemand verantwoording
verschuldigd. In 577 wordt het klooster verwoest door de
32

Longobarden. Er werden steeds meer kloosters gebouwd op afgelegen
plaatsen waar men zich kon richten op het ervaren van God. Kloosters in
het westen van Europa gingen steeds meer hun aandacht verleggen
vanwege de volksverhuizingen en de
daarmee gepaard gaande
maatschappelijke onrust. Paus Gregorius
II (715-731) geeft opdracht om het
klooster te herstellen. In 787 bezoekt
Karel de Grote het klooster en schenkt
het tal van privileges. In 1349 wordt het
klooster getroffen door een aardbeving,
van het oudste gedeelte zijn alléén nog
de muren over. De leefregels voor de
monniken zijn éénvoudig en streng; in 8
uur 8x bidden – 8 uur werken – 8 uur
rusten. “Ora et labora”, bid en werk, was
een belangrijke uitspraak van
Benedictus. Hiermee heeft hij de
Europese cultuur in de Middeleeuwen
direct beïnvloed. Paus Gregorius de
Grote zette Benedictus neer als het
model van een heilige die zijn leven
wijdde aan God. Benedictus stierf in op
21 maart 547 aan een koorts.
◄ In 1964 verklaarde
paus Paulus VI
Benedictus tot
patroonheilige van
heel Europa. Van
boven naar beneden:
Benedictus neemt de
leiding van de monnikkengemeenschap. Hij
schrijft de Orderegels.
Pagina uit de “Regula”
de enedictijnenregels.
De dood van de heilige
Benedictus. Het klooster
van Montecassino,
schilderij van Maria
Magdalena Tuccelli.
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Wil Dedters

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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Michel - Deutschland Kompakt 2022
Sinds vorig jaar is de bij velen bekende "Michel
Junior" van naam veranderd en draagt sindsdien de
naam "Michel Deutschland Kompakt". Aan deze
catalogus is ten opzichte van de 2021 uitgave niet
veel veranderd. Het is nu eenmaal wat het is; een
eenvoudige uitvoering van de gewone Deutschland
catalogus zonder toeters en bellen en geen enkele
diepgang. Daar waar nodig is worden type
kentekenen vermeld en de gebruikte watermerken
worden in negatief afgebeeld. Simpel maar duidelijk.
de opbouw en nummer volgorde is gelijk aan de
grotere broer en behoeft geen verder uitleg. De
prijzen worden over het algemeen, behoudens enkele klassieke emissies,
in drie kolommen weergegeven (** De zegels zijn op een verkleind formaat, maar wel scherp en duidelijk,
afgebeeld. Alle tekst en afbeeldingen zijn weergegeven op bladzijden met
een niet onprettige lichtgrijze achtergrond. In het verleden werden er bij de
prijskolommen kleine vakjes weergegeven. Daar kon de verzamelaar in
aanvinken welke zegels zij/hij al had. Zodoende werkte de Junior dus ook
als mancolijst. Dit is sinds de vorige editie achterwege gebleven, maar daar
voor in de plaats wordt er een 100 bladzijden omvattende bijlage
meegeleverd waarbij het aanvinken wel mogelijk is.
Sommige vakjes hebben een kleurencodering mee
gekregen die verband houd met de cataloguswaarde
van het betreffende item. De omslag is voorzien van
twee uitklapbare flappen waarop o.a. de diverse
tandingen gecontroleerd c.q. gemeten kunnen
worden. Uiteraard zijn de prijzen aangepast aan het
huidige niveau en zijn de nieuwste emissies
opgenomen. Op de beschikbare 680 pagina's (een
aanzienlijke groei van 196 bladzijden in de eerste
editie) in vinden we ruim 9.000 afbeeldingen en
32.500 prijsnotaties. Een prijstabel voor jaargangen,
1949-2021, een lijst van te verwachtten uitgaven in
2022, een overzicht waarin de langlopende series zijn gegroepeerd
alsmede een beknopte "Kleines Lexikon der Philatelie" sluiten het geheel
af. Dit is alweer de 50e editie, een jubileum dus. Gefeliciteerd! Elk jubileum
roept om een cadeautje. En dat is er ook en wel een hele genereus
presentje. Ik kreeg bij dit duo een in karton uitgevoerde loep waarbij het
vergroot gedeelte is uitgevoerd in dat vervelende plastic waarin bij
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aanraking onmiddellijk vetvlekjes zich vastzetten en krasjes de scherpte
snel verminderen. Bedankt Michel!

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 680
Illustraties: Kleur. "Verlijmd", softcover 19 x 11,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-377-6 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 15,= Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij:
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: deutschland1@michel.de Web-site: www.michel.de
Henk P. Burgman (AIJP)
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Afdeling Zaanstreek Water-Kennemerland

GROTE ALGEMENE
VERZAMEL- en
ANSICHTKAARTENBEURS
op zaterdag 24 september 2022
van 09.00 tot 14.00 uur
in Sporthal de Struijck
Oostzijde 132
1502 BL Zaandam
Informatie en reserveringen:
Dhr. J. Zandbergen 06-39439777
of
Dhr. W. Loman 075-6354316

LEDENNIEUWS...................................................................................
Deze maand heten we de heren H. v.d. Kolk, Rob Lagendijk,
D. Mooijer en Sip Wiebenga van harte welkom bij de vereniging.
Het bestuur
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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 …
Het terrasseizoen is 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.

MOEDERDAG …
Zondag 8 mei.
Wij serveren een gezellige Moederdag High Tea. Heerlijk genieten, in een
ongedwongen sfeer. Van 12.00 tot 15.00 uur. Reserveren is gewenst.
€ 27,50 p.p. ’s avonds geopend vanaf 18.00 uur voor à la carte.

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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Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cat nr. Omschrijving
Munten
Luxe opbergkist voor munten (als nieuw)
Koninkrijk der Nederlanden, 18 munten in luxe album
Nederland papiergeld Zilverbon 1938
Nederland
41 Wilhelmina hangend haar
77b fl. 1,00
87-89 De Ruyterzegels
99 fl. 2,50 jubileumzegel
LP1-3 Luchtpost
LP 12-13 Luchtpost Meeuwen in mooie kwaliteit
356-373 Tralie serie
3 velletjes Amphilex '67 postfris (Dorcas)

Inzet
4,00
20,00
1,00

*
*
**
**
*
o
*
**
o
**

60,00
80,00
50,00
475,00
45,00
250,00
150,00

*/o

24,00
140
100
135

2,00
15,00
9,00
10,00

260
Zwitserland
o
45,00
Zwitserland
o
96,00
Zwitserland
o
70,00
Frankrijk 2021 natuur gestempeld
Frankrijk 2021 bloemen gestempeld
Frankrijk 2021 la petit Prince gestempeld
Monaco
xx
9,00
Monaco
o
8,50
Monaco
o
15,00
Oostenrijk(50% KIKA)
*
88,00
Uit Reich markenheftchen S6AA* iets roest
*
150
Duitse staten Lubeck 3 en 4*
95,00
Duitse staten Wurttemberg 23 en 18X of Y
min.140
PZB Reich: Markenheftchen: Hindenburg S36 en S37*
144,00
Markenheftchen Nothhilfe 1929,KZ14 gestempeld, voorzichtig !
700,00
PZB Reich: Markenheftchen Flugpost 1930: w21.3 gest.
200,00
FDC CEPT en London Stamp exhibition 1950 (€100,00) (50% KIKA)
6x 1ste dag Veldpost, leger, Fokker Scouting (50% KIKA)
Veldpostkaart weltkrieg 1915 (50% KIKA)
4x Fdc's Ned. Spoorwegen (50% KIKA)
Japan serie kleuren, serie II
Japan serie dolfijnen
Japan serie dierentekeningen van kinderen
Japan serie reis door Japan, Kanazawa
Japan serie teddyberen
Japan serie speelgoed, traditie en cultuur

12,00
4,50
9,00
7,00

43 gr. Formaat buitenplaatsen o.a. Keukenhof (Dorcas)
Nederland insteekkaart nom. + € 14.50 (Dorcas)
Mapje blokken/kindervelletjes ca. 50x (KIKA)
397-401 Kinderserie op brief
Mooi Ned. Set met munt en velletje Nijmegen (KIKA)
Mooi Ned. Set met munt en velletje Weesp (KIKA)
Mooi Ned. Set met munt en velletje Rotterdam (KIKA)
Buitenland
348-350,427,171 Frankrijk (50% KIKA)
Frankrijk, Timbres Taxe gest. 17 stuks uit serie 43/65
Frankrijk, Timbres Taxe gest. 2 ,3, 14, 15, 16, 18
Frankrijk, gest. Div klassieken < 1900 (9x)
Frankrijk, gest. 60 I en II (tandje linksboven, daarom
aangepaste prijs)

23
153/155
24
175/178
25
185/188
26
27
28
29
588
30
511
31
119
32
418-424
33
34
35
36
37
38 PZB Reich
39
40 Engeland
41
42
43
44
9602/11
45
9723/32
46
9763/72
47
9853/62
48
9888/97
48a
9934/43

Cat.w.

39

10,00
12,50
10,00
95,00
5,00
20,00
10,00
7,00
3,00
7,00
4,00
2,00
1,50
1,50
1,50

2,50
2,50
3,00
bod
bod
bod
8,00
7,50
5,00
13,00
12,00
35,00
18,00
8,00
bod
5,00
bod
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Kavel
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Cat nr.
Rondz.b
Rondz.b
Rondz.b

USA

380/99

2727

Omschrijving
Frankrijk en Koloniën(50% KIKA)
2x Polen, Hongarije, België Oostenrijk enz. etc.(50% KIKA)
2x Engeland, Duisland, Oostenrijk enz.(50% KIKA)
Nederland en Buitenland in mappen
Kavel Plaatfouten modern
o
Kavel kleinrondstempels met o.a. Hoorn en Enkhuizen
o
Twee leuke poststukken (Dorcas)
Mapje WWII 1943
Israël (Dorcas)
USA en zakjes (Dorcas)
Saarland + Belg blok 100 jaar 1863/1963
o
Eng. Staten o.a. Malysie, Brunei etc.
Franse Kol. In Afrika
Frankrijk, Speciaal, Merson in blokken van 4 of 6, gest.
Frankrijk gestempeld, persoonlijkheden 1943,44,48,49,52,57
Frankrijk gestempeld, series 1936/8/9
Frankrijk, 2004 + 2005, plm. 170 zegels, gest.
2 Vellen DDR
o
Diverse vellen DDR
o
Diverse vellen wereld o.a. Rusland
o
Provincievelletjes, 13 stuks, nominaal 60 euro
27 pzboekjes (gulden-waarden), + € 16 nominaal (2001)
België, Ondergang Titanic met 3d-bril
Albums en Stockboeken
Davo luxe 2- 1945-1969
Davo luxe 3- 1970-1989
Davo luxe IV - 1990-1999, postfris, praktisch compleet
Stockboek, eentjes en tweetjes, € 370 nominaal
Stockboek Ned. Overzee, postfris en gebruikt
Nederland postfris en gebruikt, 3 stockboeken, o.a. blokken van 4
Importa album Nederland (luxe), hoge aanschafprijs
fdc's NL in 2 albums vanaf E41, getypt en blanco
Fdc's NL 165-626 (2011) blanco in 4 luxe albums
albums NL 1941-1996, gebr., ongebr., postfris, velletjes, boekjes
Stockboek Nederland gebruikt, boordevol, veel oud
Ned. Overzee + Republiek Suriname, meest gebruikt
Aruba 1986-1995
**
Nederland blokken + nominaal
**
Ned. vellen kinderzegels 1968 - 2021
**
Ned. incl. € 56,00 nominaal (Dorcas)
2x Ned. Incl. euro zegels (Dorcas)
Overzee incl. wat Fdc's (Dorcas)
2x Ned. Indië en Koloniën
Tros album met iets zegels
Maxi Kaarten
PTT-mapjes
**
Suriname, Curacao, Aruba , stok boek
xx/o
Ned. Indië leuk voor stempels!
Buitenland
Duitse staten en gebieden
Oostenrijk Zwitserland

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

album
album
album
sb
sb
sb
album
album
album
2 Davo

92
93
94

album
sb
sb

95

sb-tje

96

sb-tje

97

sb-tje Frankrijk, Portugal, Spanje

sb
sb
sb-tje
sb-tje
sb
sb
sb
sb
sb
album
album

o

40

Cat.w.
300,00
300,00

Inzet
8,00
5,00

hoog

5,00

174,00

8,50
4,00
bod
2,50
bod
bod
8,00
4,00
8,00
5,00
6,00
6,00
16,00
2,00
50,00
10,00
35,00
12,00
bod

plm 100
106
100
200,00
15,00
1085,00

300,00
173,00
378,00

10,00
15,00
20,00
200,00
2,00
8,00
5
6,00
40,00
20,00
3,00
bod
28,00
15,00
55,00
28,00
6,00
3,00
5,00
bod
5,00
5,00
4,00
bod
2,50
8,00
3,00

Kavel
98
99
100
101

Cat nr.
sb
album
album
sb

Omschrijving
Luxemburg en België
Engelse poststukken (50 stuks) (50% KIKA)
Oud Schwanewberger 1929 + oud sb met zegels (50% KIKA)
3x met o.a China, Japan etc.(50% KIKA)
album Schaubek met Hongarije (Dorcas)

102
album Davo album Duitsland BRD
103
album 2 albums Sovjet
104
album dikke wereld album
105
album DEUTSCHE REICH uitzoek werk
106
album Schaubek album verzameling ZWITSERLAND
107
dikke album vol met ZWITSERLAND
108
album landen A t/m S goed spul
109
sb IJsland en Spanje veel groot formaat (Dorcas)
110
album Rusland album met wat zegels
111
sb Vaticaan
112
sb DDR in dik stockboek
113
sb 2x BRD 1948 t/m 1988
114
album Geschiedenis tweede wereld oorlog in postzegels
115
116
sb Dik sb vol boten
117
sb vol met vogeltjes
118 Stockboek 32 pag. vol, met o.a. BRD, Tsjechoslowakije en div.
119 Stockboek 32 pag. vol, met o.a. Canada en USA en div.
120
album DBR/ Davo 1949/85
121
sb Met wat zegels van Deutsche Reich/Dienst st. b
122
album BRD Berlijn, 1948/72, Lindner alb.
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Cat.w.
110,00

Inzet
10,00
5,00
10,00
3,00

o
o

7,50
3,00
5,00
5,00
5,00
8,00
5,00
3,00
5,00
5,00
4,00
4,00
bod
5,00
15,00
12,50
3,00
4,00
7,50
5,00

xx/o
BRD , Borek album 1977/89
o
Spanje Portugal
o
Rwanda
**
Velletjes + Blokken Wereld
**/o
Vietnam Rwanda Insteek album
**/o
Postzegels+vellen wereld
o
Canada
o
Wereld veel motief
o
Postzegels+vellen Polen
o
Zweden +IJsland zegels en Fdc's
o
Faeröer 1975 t/m 1988
**
174, 175, 2 dikke stockboeken , Europese landen in
aantallen
2 stockb. Flora
en fauna mooi materiaal, veel postfrisse series
3 stockb. bijzondere uitgiften' wereld, o.a. USSR, Macau,
Ordner met 'bijzondere uitgiften' wereld (Edel)
Stockboek Europese landen, boordevol
Flora en fauna in WNF luxe album
België en Luxemburg gebruikt in stockboek met klassiek
Stockboek België, gebruikt en postfris t/m 2001, nominaal 75 euro
België en Congo oud spul in stockboek A5
België 1869-1969 in keurig stockboek
3 stockboeken, diverse landen, o.a. China en Afrika
4 stockboeken diverse landen
2 sb Oost-Europa, Scandin., Australië, etc.
Spanje, enveloppen, postwaardestukken, luchtpost
Schaubek Wereldalbum met aardig wat zegels
Schwanenberger album, lief
Olympische Spelen, in luxe album

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

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

Cat nr. Omschrijving
Lucht- en ruimtevaart covers in twee albums, klein formaat
Duitsland Bund, gebruikt in mooi album
Schaubek Wereldalbum (Jugendausgabe) mooi bewaard gebleven
Album met buitenlandse poststukken
Album met zegels (gebruikt en postfris) en poststukken Bund
2 keurige stockboeken, diverse landen en Nederland postfris
Lege albums, stockboeken en catalogi
Davo Nieuw Ned. Standaard album t/m 1989
Davo ZGAN .standaard album Duitse rijk t/m 1945
album Schaubek Duitsland leeg (Dorcas)
FDC album leeg (Dorcas)
Jaarboek Canada 2010 leeg (Dorcas)
4x sb Leeg 3x zwarte bladen
album Lindner album CEPT leeg 1991 - 1997
sb Leuchtturm zwartebladen leeg
sb 64 pag., zonder postzegels
sb 48 pag., zonder postzegels
sb 32 pag., zonder postzegels
sb 32 pag., zonder postzegels
klein sb-tjes leeg
cat Denemarken
cat Facit Zweden
cat Europa CEPT
Stripboeken
Hein de Kort (z.g.a.n.) 8 stuks (50% KIKA)
Guust Flater (Franquin) 6 stuks (50% KIKA)
Michel Vaillant 7x (50% KIKA)
4x Vakantieboeken strip spel enz. (50% KIKA)
Jan Jans en de Kinderen 7 stuks (50% KIKA)
Betsy en Billy turf 6x + feestalbum (50% KIKA)
Erik Schreurs 9x (50% KIKA)
Dozen
Kistje Ned. Nieuw Guinea, Indonesië in aantallen oude cat.(50% KIKA)
Kilo Onafgweekt diverse landen (KIKA)
Mapje Fdc's Ned. Antillen en pakje Fdc's ook oudere (KIKA)
doos onafgeweekt (KIKA)
doos onafgeweekt (KIKA)
doos
doos
doos
doosje
doosje
doos
doosje
doosje
doos
doos
doos
Mooie

onafgeweekt (KIKA)
met 4 multo stockboekjes
Onafgeweekt Duitsland
Reich (Dorcas)
Zegels Australië en Nieuw Zeeland (Dorcas)
Losse zegels en zakjes ook euro zegels (Dorcas)
Australië
divers afgeweekt
divers afgeweekt
divers afgeweekt
divers afgeweekt
koffer, diverse stockboeken ook wat zegels +cd met cat. Ned.
Prestigeboekjes tussen 1 en 73, 70 stuks, incl. 54 en 66
Luxe Davo album voor prestigeboekjes
Simplex klemband met 100 blanco Importa (ruitjes)bladen
Shell-filatelieboek in ringband
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Cat.w.

Inzet
4,00
3,00
3,00
bod
3,00
3,00
bod
bod
bod
bod
bod
5,00
5,00
4,00
2,50
2,00
2,00
2,00
bod
bod
bod
bod
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
4,00
5,00
2,50
bod
3,00
4,00
4,00
4,00
5,00
bod
2,00
6,00
bod
bod
bod
bod
bod
5,00
225,00
3,00
2,00
bod

Kavel
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Cat nr. Omschrijving
Cat.w.
doos allerlei materiaal Nederland, ook ca. 8 euro frankeergeldig (afweken)
Leuke uitzoekdoos wereld, zegels en wat poststukken
Grote doos wereld (on)afgeweekt, mooi uitzoekwerk
Doos NL (on)afgeweekt, ca. 40 euro nominaal
Zak met gomstroken= postzegelplakkers, heel veel
Leuchtturm ultraviolet lamp
doos Hawid-stroken zwart, diverse maten + snij-apparaat
Uitzoekdoos voor het goede doel
Doosje Nederland diversen, pz. Boekjes, mapjes, kinderblokjes
Doosje Scandinavië, waarbij postfris
Doos met blikjes (mooi!), doosjes en zakjes
Doos (Kodak) frankeermachinestempels en rolstempels
België, informatiefolders over uitgiften, enkele met zegels
Ned. tussen 1984 en 2013 in sb en verpakking, gestempeld
Fil. Dienst + jaarsets jaren 90 postfris (1995-2000)
Grote doos met albums, stockboeken, literatuur, fdc's, etc.

0

Inzet
5,00
bod
5,00
20,00
3,00
10,00
6,00
bod
5,00
bod
5,00
bod
bod
20,00
8,00

VEILING EN HET BETALEN
Zoals inmiddels gebruikelijk uw aankopen gaarne omgaande betalen
op het banknummer van de PPRC, t.w. NL30 RABO 0166 3643 12
s.v.p. onder vermelding van uw kopersnummer.
Na ontvangst van alle aankopen, zal de uitbetaling aan de inzenders
dan ook weer binnen 14 dagen na de veiling kunnen plaatsvinden.
Hans de Block
BERICHT VAN DE VEILINGMEESTER
In oktober gaat de PPRC weer een grote veiling organiseren, mits
Corona niet weer dwars ligt. Voor deze veiling kan weer materiaal
ingeleverd worden, maar hier zijn wel een paar restricties bij:
Men kan nu kleine kavels en eventueel albums en stockboeken
inleveren. Dozen enz. moeten wachten tot september gezien de
beperkte opslag capaciteit bij de veilingmeester. Wel kunt u
natuurlijk alvast melden als U dozen wilt veilen dan reserveren we
een plekje op de kavellijst. (vol is vol )
Verder er wel op letten dat een kavel een minimale inzet waarde
heeft van € 5,00.
Als U kavels brengt graag even een naam er op en een lijst
bijvoegen, nog veel beter is het de kavellijst digitaal naar de
veilingmeester op te sturen, dat scheelt nl heel veel extra werk. Nog
een tip: liever geen FDC’s Nederland tussen 1960 en 2000. Verder
prijs niet te hoog.
Met vr gr Bert
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