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WE ZIJN ER KLAAR VOOR ! 
 

Een verre reis gemaakt? Exotische 
plaatsen bezocht? De rijen van Schiphol 
verkend? Of bleef u lekker thuis en heeft u 
de ontspanning in de filatelie gezocht? 
Het bestuur heeft de afgelopen weken niet 
stil gezeten, tussen het vakantie houden door. 
 

- We hebben voor het rondzendverkeer samenwerking gezocht met 
de postzegelvereniging Alkmaar. Die zal vanaf nu ons 
rondzendverkeer gaan regelen. Zie elders in dit blad. 
 

- De stuiverboeken zijn door Bob, de nieuwe coördinator, stevig 
aanpakt. U gaat het merken. 
 

- We moesten op zoek naar een nieuwe adverteerder omdat 
Corinphila is afgehaakt. De vereniging leverde te weinig materiaal 
aan. We vonden in de MPO een heel mooie opvolger. 
 

- Voor september hebben we weer een leuke veiling kunnen 
samenstellen en ook de lijst voor de Grote Veiling is bijna rond. Hou 
de website in de gaten. Daar kunt u ook zien hoe u bij de Vomar en 
de Rabobank geld voor de club kunt verdienen. 
 

- Begin augustus overleed ons lid Herman Hendriks. Zijn archief en 
de postzegels werden aan de PPRC geschonken. Ik moest drie keer 
rijden met een afgeladen auto en zal de volgende keer iets over deze 
collectie schrijven. 
 

- De Algemene Ledenvergadering zal in oktober gehouden worden. 
Dat moesten we door corona een paar keer uitstellen, maar nu lijkt 
de tijd daarvoor toch echt aangebroken. 
 

- Heel veel leden hebben ons Jubileumboek nog niet opgehaald. 
Graag actie, want dit meesterwerkje mag in geen boekenkast 
ontbreken. Al lijkt de KNBF daar anders over te denken. Misschien 
moesten we maar eens stoppen met die Bond. 
 

Laten we hopen dat de corona-ellende van het verleden ons 
bespaard blijft en dat we het komende seizoen weer ouderwets 
kunnen postzegelen, we beginnen op donderdag 8 september in de 
Taborkerk. We zijn er klaar voor!                                         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 
 

Coördinator rondzendverkeer: Leo Nolten 

Bankrekening nr. NL90 INGB 0005542629 t.n.v. NVPV Alkmaar 
 

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 oktobernummer uiterlijk vrijdag 23 september per  
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

OP HET OMSLAG   
 

Ceres was de godin van de akkerbouw en de moederliefde 

en heeft ook banden met de onderwereld. Ik vroeg een paar 

maanden geleden aan Peter de Leeuw “Misschien is het 

een leuk dat jij eens een stukje over de Portugese Ceres 

serie schrijft.” Ik moest het artikel in vier afleveringen opsplitsen, want het 

was te lang om het eenmalig te plaatsen. In mei stond de eerste aflevering 

in ons clubblad. Nu in september de 2e aflevering. En er volgen nog twee 

afleveringen. Peter, het was een hele klus, maar zeer de moeite waard. HV  

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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RONDZENDVERKEER NIEUWE STIJL 

 

In de afgelopen jaren is de deelname aan het 
rondzendverkeer flink teruggelopen. Dat had vooral te 
maken met de kwaliteit van het aangeboden materiaal.  
 

Nadat Bert Joosten, de coördinator, had aangegeven zijn werkzaam-
heden te willen beëindigen, is het bestuur erin geslaagd een oplossing 
te vinden. Voor het rondzendverkeer gaan we samenwerken met twee 
andere Noord-Hollandse verenigingen uit Alkmaar en Hoorn. Leo Nolten 
wordt vanuit zijn kantoor in Warmenhuizen de spin in het web. Ook de 
financiële administratie zal door hem verzorgd worden. 
 

Wat betekent een en ander voor u? Sommige dingen veranderen niet. 
- Alle deelnemers aan het rondzendverkeer zijn verdeeld over secties. 
De PPRC heeft er zes. Iedere sectie heeft een sectiehoofd die zorg 
draagt voor de circulatie van de boekjes binnen de sectie en de 
uitnames controleert. 
- Deelnemers aan het rondzendverkeer ontvangen van hun sectiehoofd 
minimaal één zending per maand.  De sectiehoofden ontvangen de 
boekjes van de coördinator van de vereniging. Voorlopig is dat Bert 
Huisenga.  
- Op de clubavonden zijn lege boekjes te koop. Door u samengestelde 
boekjes kunnen op de clubavonden bij het bestuur worden ingeleverd. 
De boekjes gaan ook in Alkmaar en Hoorn lopen. 
- Afrekening met de inzenders vindt plaats als een boekje uitgelopen is. 
Hier geldt de oude regeling: 10% van de opbrengst wordt ingehouden 
als administratiekosten. 
 

Zorg bij het samenstellen van de boekjes voor variatie in het materiaal 
en let op de kwaliteit en de gevraagde prijs.  Een boekje met spul dat 
iedereen al heeft, is kansloos. 
 

Wat verandert er? 
- Er komt meer variatie in het aanbod van de boekjes. 
- De boekjes worden in een groter gebied uitgezet. 
- Er komt een ander rekeningnummer voor de betaling van de uitnames.  
 

We hopen dat met deze nieuwe opzet het rondzendverkeer een 
positieve impuls krijgt en dat meer van onze leden er actief aan gaan 
deelnemen: door zelf boekjes te maken, of door zich aan te sluiten bij 
één van de secties. Voor al uw vragen kunt u terecht bij het bestuur.  
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Welke persoon ontbreekt op de Nederlandse postzegel? 
 
Maarten van Rossum koos de -volgens hem - tien meest opmerkelijke 
personen die ooit op een Nederlandse postzegel verschenen. Wie voeg jij 
toe aan zijn selectie? Welke held verdient volgens jou een eigen zegel? 
Maak kans op echte postzegels van je held en teken, knip, plak, of 
fotografeer jouw postzegelheld op een kaart die bij de mini-tentoonstelling 
is te krijgen. Inzenden kan nog tot 15 September a.s. De mini-
tentoonstelling duurt t/m 25 september ( zie hieronder de – beperkte - 
openingstijden). Grijp uw kans om onze hobby extra onder de aandacht te 
brengen. 
De tentoonstelling PORTRETTEN MET EEN RAFELRAND is van 15 Juli 
t/m 25 september te bezoeken op vrijdag, zaterdag & zondag van 13.00 – 
16.00 uur. Kattenburgerstraat 5, gebouw 003D, Amsterdam. (voormalig 
Marine terrein, achter het scheepvaartmuseum.) Gratis toegang. 
 
www.dutchnationalportrait.gallery/nl/portrait-story-portretten-met-een-
rafelrand  
 
In deze Portrait Story geeft historicus Maarten van Rossem een opmerkelijk 
lesje vaderlandse geschiedenis naar aanleiding van drie postzegels met 

portretten van Nederlanders. 
 
Van Rossem: ‘Postzegels zijn een 
hoogst interessant en zeer 
ondergewaardeerd aspect van de 
Nederlandse cultuur. Je zou een 
deel van onze postzegeluitgiftes 
een levende National Portrait 
Gallery kunnen noemen. Wat erop 
staat is immers een reflectie van 
wat men [in de tijd van uitgifte] 
belangrijk vindt. Ik kon het niet 
laten om mensen te kiezen die 
niet wereldberoemd zijn in de 
Nederlandse geschiedenis, maar 
die mijns inziens wereldberoemd 
zouden moeten zijn!’. 

 
 
 
 

http://www.dutchnationalportrait.gallery/nl/portrait-story-portretten-met-een-rafelrand
http://www.dutchnationalportrait.gallery/nl/portrait-story-portretten-met-een-rafelrand
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DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND E.O. 
Zoekt u een goed boek? Wij hebben voor 

u, 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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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT  
14. Verenbrieven (1) 
 

Eduard Douwes Dekker (Multatuli) keerde zich tegen de 
herendiensten. Dat waren opgelegde werkzaamheden die 
Indonesiërs moesten doen zonder dat ze daarvoor betaald kregen. 
Ze konden te pas en te onpas worden ingezet. Ook bij het 
postvervoer werd gebruik gemaakt van herendiensten. Daarvoor 
werden estafettelopers ingezet die ervoor zorgden dat de betreffende 
post zo snel mogelijk werd overgebracht. Net als bij een estafette in 
de sport werd het poststuk doorgegeven van de ene loper aan de 
andere. Het was een systeem dat goed werkte, maar de hardlopers 
werden er niets wijzer van. 
Op de poststukken die op deze manier vervoerd werden, werd een 
veer bevestigd en ze worden daarom in de filatelistische wereld 
verenbrieven genoemd. Hoewel officieel al in 1870 het zogeheten 
Cultuurstelsel, een systeem waarbij boeren verplicht waren om een 
deel van de oogst af te staan en/of herendiensten te verrichten, was 
afgeschaft, bleef het vervoer via estafettelopers nog tot ver in de 20e 
eeuw bestaan. Volgens het standaardwerk van Paul Bulterman over 
poststempels van Nederlands-Indië gebeurde dat op Borneo, 
Celebes en Sumatra tussen 1908 en 1937. Hij schrijft: “Voor de post 
die uit deze gebieden verzonden moest worden, was kennelijk altijd 
spoed gewenst. POS TERBANG, letterlijk ‘vliegpost’, is naar 
overlevering de gebruikte term voor dit postvervoer”. De betreffende 
brieven werden allemaal voorzien van een aanduiding die kan 
verschillen maar op hetzelfde neerkomt, zoals ‘Lekas’ (spoed), 
‘Lekas-Lekas’ (veel spoed) of ‘Lekas XXX’ (zeer veel spoed).  
 

Af en toe wordt er een verenbrief aangeboden bij een veilinghuis. In 
de laatste speciale veiling van de Bulterman-collectie bij de 
Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling zat de brief die ook in 
het standaardwerk is afgebeeld. Het poststuk werd aangeprezen als 
“een van de meest aansprekende poststukken van Nederlands-
Indië”. Het is inderdaad een juweeltje. De brief werd uit het 
binnenland van Borneo via Bandjermasin naar Batavia gestuurd. Op 
de adreszijde is ‘Lekas2 XXX’ geschreven en met lak zijn witte veren, 
een deels verbrande lucifer en een blad bevestigd. Zij staan voor ‘zo 
vlug als een vogel’, ‘zich niet door vuur laten weerhouden’ en ‘niet    
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nat laten worden. Ze werden aangebracht als instructie voor de 
analfabete estafettelopers. De brief werd verstuurd door een 
ambtenaar in Borneo, in het dienststempel is nog net “assistent” te 
lezen. De geadresseerde was de toenmalige gouverneur-generaal 
van Nederlands-Indië Van Heutz, aan wie ik in een eerdere 
aflevering aandacht heb besteed. Al met al inderdaad een prachtig 
poststuk. De inzet van 3000 euro was er dan ook naar, maar de 
nieuwe eigenaar had er uiteindelijk 6000 euro (zonder kosten) voor 
over om hem in zijn bezit te krijgen. De koper, is niet bekend, maar 
het zou me niets verbazen als het poststuk naar Indonesië of Japan 
is gegaan. Daar is op het ogenblik veel belangstelling voor 
Nederlands-Indische posthistorie. Een aantal verzamelaars heeft 
daar de mogelijkheid om diep in de buidel te tasten om dit soort 
poststukken aan te schaffen.  

(bron: veiling NPV, kavel 7074) 

Jeffrey Groeneveld 
 

BIJEENKOMST VOOR THEMATISCHE VERZAMELAARS 
 
De regio Noord-Holland Noord van de Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie (NVTF) organiseert op dinsdagavond 27 
september een bijeenkomst voor thematische verzamelaars. Er is 
onder andere een thematische lezing en de aanwezigen kunnen hulp 
krijgen bij het opzetten van hun verzameling. Iedereen is welkom 
tussen 20.00 en 22.00 uur in de Purmerkerk, Westerweg 50,  
1445 AD Purmerend. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jeffrey 
Groeneveld (jeffreygroeneveld@hotmail.com of 0299-463850). 

mailto:jeffreygroeneveld@hotmail.com
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HERMAN HENDRIKS † 
 
Op 31 juli overleed ons lid 
Herman Hendriks, enkele dagen 
voor zijn 93e verjaardag. Hij was 
lid van de Zaanse Posthoorn en 
van de PPRC. Herman was een 
uiterst sympathieke man en een 
gedreven verzamelaar, die zich 
met hart en ziel stortte op de 
thematische filatelie. Hij maakte 
jarenlang deel uit van de thema-
studiegroep die onder leiding 
van o.a. Piet Struik en Rob 
Grigoletto regelmatig 
bijeenkwam. 

Er was één probleem: Herman kon ons nooit helemaal duidelijk 
maken wat nu precies zijn thema was. “Europa in de steigers” 
noemde hij het en daar viel heel wat onder. De geschiedenis van al 
die Europese staten en hun machthebbers, geloof, kerken, oorlog en 
vrede, wetenschap en techniek, communicatie, postwezen en 
vervoer, kunst en cultuur, welvaart en welzijn. Het was eigenlijk te 
veel om op te noemen, een bos waarin hijzelf wel eens leek te 
verdwalen. Ook stond hem voor ogen zijn familiegeschiedenis in dit 
verhaal te vervlechten. Postzegels, postwaardestukken, brieven, 
ansichtkaarten, het mocht allemaal deel uitmaken van zijn 
verzameling, waarmee hij anderen, vooral de jeugd hoopte te 
interesseren en enthousiasmeren. 
Hij had een gigantisch archief, boeken, knipsels, mappen, kopieën. 
Het vulde vele kasten in zijn kamer. Dat archief heeft hij, met zijn 
postzegelverzamelingen, aan de PPRC geschonken, zodat het 
uitgezocht kan worden en geveild voor een goed doel.  Dat gaan we 
uiteraard proberen.                                                              John Dehé 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

NOTEER ALVAST EVEN DE VOLGENDE DATA 
 

Clubavonden in de Taborkerk: woensdag 12 oktober, donderdag 10 
november en donderdag 8 december. En vergeet onze jaarlijkse grote 
veiling niet: zaterdag 1 oktober in de Inval. Zie pagina 9. 
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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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U komt dit jaar toch ook naar onze 

GROTE VEILING 
van POSTZEGELS, 

MUNTEN en papiergeld 
dit jaar met meer dan  

700 kavels !!! 
 

op zaterdag 1 oktober 
 

in wijkcentrum “De Inval” 
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend 

 
BEZICHTIGING VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR 

AANVANG VEILING OM ± 13.00 UUR 
 

Dit jaar geen taxatie en geen stuiverboeken. 
 

Kavellijst staat eind augustus op www.pprc.nl 
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MISDRUKKEN OF DRUKUITSCHOT?  
POSTZEGELS VAN INDONESIË 
 

In de jaren ’60 en 
’70 van de vorige 
eeuw werd de 
filatelistische markt 
overspoeld met 
aanbiedingen van 
‘misdrukken’ van 
postzegels van 
Indonesië.  
Als verzamelaar 
van Indonesische 
postzegels heb ik 
indertijd één serie 
met deze 
‘misdrukken’ onder 
de loep genomen 
en de folders van 
de handelaren die 
deze aanboden, 
doorgelopen. 

 

Een aantal van de betreffende ‘misdrukken’ van die ene serie, 
bestaande uit vier postzegels met afbeeldingen van zeeschelpen, 
uitgegeven op 20 december 1969, heb ik toen aangeschaft. 

Van de waarde van 5 + 0,50 Rupiah vond ik drie ‘misdrukken’. 
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De waarde van 7,50 + 0,50 Rupiah, zie vorige pagina, trof ik vier 
maal als ‘misdruk’ aan, waarbij, erg opvallend, een verticaal paartje 
met twee verschillende ‘misdrukken’!  
Het is me een raadsel hoe een dergelijke ‘misdruk’ kon ontstaan. Of 
was hierbij misschien ‘manipulatie’ aan de orde? Mensen die 
verstand hebben van druktechnieken hebben wellicht een verklaring 
voor dit verschijnsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de 10 + 1 Rupiah heb ik geen ‘misdrukken’ gevonden. Wel twee 
van de 15 + 1,50 Rupiah. Vrijwel meteen nadat zo veel ‘misdrukken’ 
werden aangeboden werd van verschillende zijden gewaarschuwd 
voor deze producten, want dit werd aangemerkt als drukuitschot. 
Vellen bedrukt met allerlei stadia in het drukproces waarbij iets was 
misgegaan. Deze vellen hadden vernietigd moeten worden en zeker 
niet in de handel mogen worden gebracht. Toch is dat laatste 
gebeurd. Was hier opzet in het spel? Wilde men zich verrijken aan 
de argeloze verzamelaars?  
 
Maar wat moeten we nu met deze producten? Ik heb tot nu toe het 
woordje ‘misdrukken’ tussen aanhalingstekens gezet, want ik 
beschouw ze ook als drukuitschot. Ze worden nog altijd aangeboden 
door diverse handelaren en verzamelaars. Van vele Indonesische 
postzegels uit die tijd zijn exemplaren als ‘misdrukken’ verkrijgbaar 
geweest. Moeten we ze negeren? Of zijn ze, nu ze toch ‘op de 
filatelistische markt’ zijn, toch verzamelwaardig geworden? 
 
 

Postzegelblog, Cees Janssen 
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KERKGESCHIEDENIS, DE MARTELAREN, deel 1  
(Historische notities 30) 

 
Floriaan van Lorch (Latijn: Florianus; Duits: Florian 
von Lorch) ( - ca. 304) was een officier in het 
Romeinse leger als militaire bestuurder van een stad 
in de Romeinse provincie Noricum. Hij was een 
christen, maar hield zijn geloof verborgen. Hij zou 
een dorp gered hebben van een brand door te bidden 
en door één emmer water over de vlammenzee te 
werpen; vandaar dat hij ook wordt geassocieerd met 
brandbestrijders en diegenen die ons beschermen tegen 
vuur, waaronder de schoorsteenvegers. Toen hij tijdens 
de vervolgingen van Diocletianus opdracht kreeg om een 
groep christenen te executeren, weigerde hij en kwam hij 
uit voor zijn geloof. Vervolgens werd hij omgebracht door 
verdrinking in de Enns met een steen om zijn nek. 

Enns is een stad in de Oostenrijkse 

deelstaat Opper-Oostenrijk, 
gelegen in het district Linz-
Land. De rivier Enns mondt 
ten noorden van de stad Enns 
uit in de Donau. 
Florian is de patroon van 
Polen, van Linz (Oostenrijk), 
van schoorsteenvegers en van 
brandbestrijders. Zijn feestdag 
is 4 mei. Florian is patroon van 
Opper-Oostenrijk, van de 

Poolse stad Krakau en de Italiaanse plaats Bologna. Hij wordt vaak 
afgebeeld als Romeins soldaat (met gepluimde helm, borstkuras en 
wapenrok) met vaandel, met een vat met water of met een molensteen. 

"Manuscript III 204” uit het imposante St. Florian-
klooster, het grootste en het beroemdste barokke 
klooster in Opper-Oostenrijk, bevindt zich in het 
gelijknamige dorp nabij Linz. De kloosterbibliotheek 
bevat boeken van onschatbare waarde, met 
ongeveer 140.000 banden, middeleeuwse 
handschriften en vroege drukken. Het motief toont 
Christus die opstaat uit het graf terwijl de twee 

bewakers slapen.                                  Wil Dedters 
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THUISLANDEN 
 

 

Leefomstandigheden in een van de thuislanden in Zuid-Afrika 
 
Een Bantoestan of thuisland was een in naam zelfstandig 
gebiedsdeel binnen de grenzen van Zuid-Afrika en Namibië dat 
tijdens het apartheidsregime in de jaren 70 van de 20e eeuw aan de 
zwarte bevolkingsgroepen werd toegewezen. 
 
Bantoe betekent ‘mensen’ in de Bantoetalen, maar is ook een 
aanduiding voor de volkeren die deze talen spreken. Stan betekent 
‘land van’ in verscheidene Iraanse talen, zoals in onder meer 
Kazachstan, Turkmenistan en Tadzjikistan. Het was de bedoeling de 
Bantoevolken in deze landen te huisvesten. De door de 
apartheidsregering gebruikte term “thuisland” (“Homeland”) werd uit 
protest door de tegenstanders van het apartheidsregime vervangen 
door de term Bantoestan. Die term werd door de media in landen 
buiten Zuid-Afrika overgenomen. 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 198 
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In Zuid-Afrika bestonden er tien van deze 

gebieden, die alle zelfbestuur kregen. Vier 

daarvan, Bophuthatswana, Ciskei, Transkei 

en Venda gaven eigen postzegels uit. Deze 

landen werden later onafhankelijk verklaard. 

De vier onafhankelijk verklaarde Bantoestans 

werden behalve door Zuid-Afrika door geen 

enkel ander land als onafhankelijk erkend.  

Venda en Bophuthatswana, 1979 

De historische haven van St. Johns 

Hoe omstreden ze ook zijn, de thuislanden vormen voor 

verzamelaars van postzegels wel een mooi, afgesloten en goed 

betaalbaar verzamelgebied. Eigenlijk zijn bijna alle zegels die in de 

Bantoestans zijn uitgegeven kleine staaltjes van propaganda voor de 

schoonheid van het land, de natuurlijke rijkdom, de aloude  
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tradities, de kunst en de cultuur, de lokale economische 

bedrijvigheid, de toepassing van moderne 

technieken en de toeristische mogelijkheden.  

Zowel Ciskei als Transkei wijzen in hun 

zegels op de unieke hengelsport-

mogelijkheden: 

Flora en fauna: de pracht van de natuur en de bonte variatie in 

(wilde) beesten wordt op tientallen zegels uitgebeeld. Wie de 

vogelwereld op postzegels verzamelt, kan bij de Bantoestans zijn 

hart ophalen. 

 

Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten waren de thuislanden 

bedoeld om de zwarte bevolking een grote 

mate van zelfbeschikking te geven en er 

ook voor te zorgen dat hun cultuur bewaard 

bleef. Sporen van die oude cultuur vinden 

we terug op de postzegels.  
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Maar al die mooie plaatjes verhullen dat de Bantoestans in feite 
gecreëerd zijn om meer controle uit te oefenen, hun bevolking uit te 
sluiten uit de Zuid-Afrikaanse politiek en controle over de 
economisch en strategisch belangrijkste gebieden voor de blanke 
minderheid te verzekeren. Vruchtbare landbouwgebieden, mijnen, 
fabrieken en steden met enige economische potentie waren er 
nauwelijks in de thuislanden, al zijn ze op postzegels ruimschoots 
aanwezig.  

Een kaart laat zien dat de 
thuislanden niet altijd een 
aaneengesloten gebied 
vormden, maar dat het ging om 
een verzameling van losse 
enclaves. De inwoners hadden 
een pasje nodig om buiten hun 
thuisland te verblijven in 
industrie-, mijnbouw- en 
landbouwgebieden waarop ze 
aangewezen waren voor werk. 
De pasjeswet was een van de 
meeste gehate wetten onder het 
apartheidsregime. Die maakte 
het mogelijk mensen naar hun 
thuisland te deporteren. 
 

Zwarte arbeiders die werk vonden, konden met hun karige loon hun 
familie nauwelijks onderhouden. Na het verdwijnen van de apartheid 
werden de thuislanden op 27 april 1994 herenigd met het nieuwe, 
democratische Zuid-Afrika.  

 

In het voorjaar van 1994 werden in Zuid-Afrika de 
eerste multiraciale verkiezingen gehouden. De 
verkiezingen werden gewonnen door het 
Afrikaans Nationaal Congres (ANC) van Nelson 
Mandela (18 juli 1918 – 5 december 2013). Hij 
ging de geschiedenisboeken in als de eerste 
democratisch gekozen zwarte president van Zuid-
Afrika, van 1994 tot 1999. 

John Dehé 
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Het getal Pi (π) onder de postzegels (deel 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Michel catalogus, die onze leden hoofdzakelijk gebruiken, onderscheidt 
slechts de Ceres emissies 1912, 1917, 1920, 1926 en 1930 en houdt zich 
verre van het benoemen van papiersoorten.  
Ook wat betreft de benoeming van de kleuren vinden we dan een  
probleem met de kleuren, tussen de in Portugal standaard gebruikte Afinsa 
catalogus en de Michel catalogus. Zo benoemt de Michel  de kleur van de 
1,5 escudo uit 1923 als “Hell lila” terwijl de Afinsa deze kleur leisteenkleur 
noemt. Zelf zie ik de kleur leisteen eerder als grijsachtig. Als ik kleurenblind 
ben mag u het mij zeggen.  
 
De volgende serie komt uit in 
de periode van 1924 tot 1926. 
Nog meer dan in de vorige 
serie zien we nu de inflatie 
toenemen. Er komen nu zegels 
van 5, 10 en 20 escudos uit. 
Zeker de 2 hoogste waarden 
zullen maar zelden voor 
frankering gebruikt zijn.  
Het leuke van deze vaak 
ondergewaardeerde zegels is dat ongeveer 80% te vinden zal zijn in onze 
stuiverboeken. Omdat veel mensen nauwelijks weet hebben van wat er  
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voor grote prijsverschillen kunnen zijn, is het goed mogelijk dat men in die 
stuiverboeken een duurdere zegel  kan ontdekken. Schatgraverij “pur sang” 
bij deze vaak ondergewaardeerde zegels.  
 
In 1926 verschijnen 4 zegels in nieuwe  kleuren ter aanvulling, namelijk van 
2,4, 25 en 40 centavos. Tanding 12x11½ en geen verschillende 
papiersoorten.  
 
In 1926 verschijnt de zogenaamde Londense emissie. Wat een verademing  
één soort tanding (13x14) en slechts één papiersoort. Wat het herkennen 
van deze serie nog meer vereenvoudigt is het hier ontbreken van de 
namen van ontwerper en graveur onderaan de postzegel, tussen beeld en 
tanding. Het zijn 24 zegels in waarden van 2 centavos tot en met 10 
escudos. Opvallend zijn ook de frisse kleuren van deze zegels. 
 
Wie mocht denken dat we nu klaar zijn met de 
Cereszegels komt bedrogen uit. De CTT bezat 
kennelijk nog grote hoeveelheden Cereszegels in 
nominaties die door de inflatie niet gangbaar meer 
waren. Overdrukken dus. Het zijn 37 zegels, waarbij 
de nominatie aan weerszijde van  het hoofd van 
Ceres is voorzien van 3 streepjes. De nieuwe 
nominatie is in zwart midden op haar lichaam 
gedrukt. Ook hier de mogelijkheid dat van  
één type met één overdrukbedrag verschillen 
bestaan in tanding en papiersoort. Nog leuker wordt      1,5 escudo uit 1923 
het echter, omdat er nog wat variaties bestaan in de  
afstand tussen de opdruk streepjes (zie vorige pagina). Hiervan bestaan 12 
variaties. Ook de Michel noemt ze. Hierbij kunnen soms grote 
prijsverschillen bestaan. Deze opdrukken zijn uitgegeven in de jaren 
1928/29.  De meeste postzegels vallen onder de categorie (stuiver zegels) 
afhankelijk van de afstand tussen de streepjes en de papiersoort vinden we 
soms cataloguswaarden van enkele honderden euros.  
 
We zijn er nog niet. In 1929 verschijnt  een serie  van 6 zegels met de 
opdruk: “Revalidado”. Afgezien van de verschillende tandingen,  
papiersoorten en verkeerd uitgevallen opdrukken, zijn deze zegels ook 
weer regelmatig  te vinden in de stuiverboeken. Waarvoor staat die 
opdruk? Ik verzamel zo’n 40 jaar Portugal. Nooit bij stilgestaan. Even 
gebeld met onze KSP/ Iberia voorzitter Frits van Beekum. Hij is 
bondskeurmeester en gespecialiseerd in Portugal voor 1940. Hij wist het 
ook niet. Diezelfde avond kreeg ik al bericht van Frits. De CTT was in      
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afwachting van een nieuwe langlopende serie. Die kwam uiteindelijk pas uit 
in 1931. De serie die bekend staat onder de naam “Lusiadas”. Er waren 
echter nogal wat logistieke problemen, waardoor de beschikbaarheid van 
deze serie langer duurde dan gepland. Om te voorzien in de ontstane 
behoefte aan zegels greep men terug op Ceres postzegels die al officieel 
ongeldig waren verklaard. De opdruk “Revalidado” betekent “opnieuw 
geldig verklaard”. Een typisch voorbeeld van het bureaucratisch denken in 
Portugal. Geen zinnig mens zou namelijk vermoed hebben dat de zegels 
die hij kocht op het postkantoor al een tijd niet meer geldig waren. 
 
We zijn er bijna. In 1930 komt de laatste serie Ceres zegels uit. Deze keer 
18 zegels in waarden tussen 4 centavos en 4,5 escudos.  Deze keer geen 
verschillende tandingen of papiersoorten. De enige tanding is 12x11½.  
Ook  nu vallen de meeste zegels onder de categorie “stuiverboeken”.  
Echter zijn de 2 hoogste waarden aanzienlijk hoger geprijsd. De Afinsa 
catalogus vermeldt dat van deze serie de drukplaten zijn bijgewerkt, 
(geretoucheerd). Waardoor er een nauwelijks zichtbaar verschil kan 
bestaan tussen deze Ceres serie en die van de oudere emissie 
 
Dat was Portugal. Maar wij zijn er nog niet. Portugal had tot 1975 een 
uitgebreid koloniaal imperium. De laatste kolonie Macau, werd in goed 
overleg, pas op 20 december 1998 aan de Chinese Volksepubliek 
overgedragen. 
 
De eilanden groepen Azoren en Madeira waren nooit kolonien in de 
betekenis die wij er nu aan geven. Bij de ontdekking waren zij onbewoond.  
De eilanden werden bevolkt door hoofdzakelijk Portugezen. Leuk om te 
weten dat Portugal in 1451 een groep Vlamingen overhaalde om op de 
Azoren zich met veeteelt bezig te houden. Bij goed zoeken ook de wel 
eens in ons land te verkrijgen is de “Queijo  da ilha”. Een heerlijke kaas van 
het eiland São Jorge.  
Inmiddels hebben deze twee eilandengroepen een beperkte mate van 
autonomie. De postzegels van deze eilanden, die nu in de handel zijn 
worden ook in Portugal verkocht en kunnen vreemd genoeg ook op het 
vaste land ter frankering gebruikt worden! 
 
De Azoren: drukten geen eigen Ceres postzegels, maar gebruikte van 
1912 tot eind jaren 20 Portugese Ceres postzegels met de opdruk Açores. 
Ik vind 78 verschillende zegels. Zonder het benoemen van de 
papiervariaties en tandingverschillen. Daarnaast werden op de Azoren in 
1913 ook 2 Assistência zegels van het vaste land uitgegeven en daar 
bovenop de opdruk “Açores” voorzien.                                                     
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Madeira:  kreeg in 1928 zo maar een eigen Ceres serie bestaande uit 21 
zegels met waarden van 3 centavos t/m 7 escudo, tanding 13½, geen 
papier varieteiten. 

 
Angola: één serie 1914 met 16 zegels van  
½ centavo t/m 1 escudo. Plus een grote 
hoeveelheid verschillende tandingen en 
papiersoorten. 
Een tweede emissie met gewijzige gravure  
verschijnt in 1932 in 19 waarden van 1 centavo 
t/m 20 Angolar. Deze zegels wijken qua uiterlijk 
sterk af van het  tot dan toe gebruikte ontwerp. 
Angola geeft in 1934 vijf zegels uit de emissie 
van 1932 met een opdruk in verband met de 
inflatie. Hetzelfde gebeurt in 1935 met 3 zegels 
uit 1932 en in 1938 voor het laatste met 3 zegels 
uit 1938. 

  
Kaapverdië (Cabo Verde): 1914 een serie van 
12 zegels in de waarden van een ½  t/m  20 
centavos.  Van dezelfde serie verschijnen de 
waarden 30 centavos  t/m  1 escudo op dikker 
en gekleurd papier. De hele serie met  tanding  
15x14. De verschillende hierna volgende 
drukken met afwijkende papiersoorten en 
tandingen laat ik nu maar even buiten 
beschouwing. 
In de volgende periode komen er diverse series  
uit de tijd van het koninkrijk, met opdruk 
“Republica” .   
Wat betreft Ceres komt er in 1922 pas weer een 
echte nieuwe Ceres emissie. Tien zegels in de waarden 3  t/m 80 centavos 
met een tanding 12x11½. Plus 3 zegels met een tanding 15x14 en de 
zegels van 1 en 2 escudo op dikker glanzend papier en getand 12x11½.  
In 1926 weer Ceres emissie tanding 12x11½  in de waarden 2 centavos  
t/m 20 escudo. Van deze serie verschijnt in 1931 een zegel van 80 
centavos met de opdruk van 70C.  
In 1934 komt er een serie uit,  waarvan het beeld overeenkomt met dat van 
de laatste Ceres emissie van Angola. Het betreft 19 zegels in de waarden 
van 1 centavo t/m 20 escudos met als tanding 11½,  geen variaties in de 
gebruikte papiersoorten. 
                                                                   Peter de Leeuw (wordt vervolgd) 
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HANSKEN STAAT NOG STEEDS NIET OP EEN POSTZEGEL 
 

De Aziatische olifant Hansken was 
in de zeventiende eeuw een 
enorme bezienswaardigheid. Het 
dier werd in 1632 vanuit Azië naar 
de Nederlanden verscheept, als 
geschenk voor prins Frederik 
Hendrik. Hierna reisde ze langs 
jaarmarkten, kermissen en 
tentoonstellingen in binnen- en 
buitenland. Ook Rembrandt van 
Rijn was onder de indruk. Hij maakte rond 1637 bovenstaande schets van 
de dikhuid. Hansken is ook, wat verstopt, te zien op Rembrandt’s bekende 
ets van Adam en Eva in het paradijs. De olifant staat daar op de 
achtergrond, net achter Eva. Bijzonder is dat Hansken in 1651 ook is 
afgebeeld in de beroemde Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch die in 
opdracht van prinses Amalia van Solms rijk werd gedecoreerd, Opvallend 
is dat de olifant op dit schilderij wat boosaardig oogt, terwijl het dier in de 
praktijk bekend stond als tamelijk kalm en vriendelijk. 
 

De reis van de olifant van Azië helemaal naar Europa was een hele 
operatie geweest. Stadhouder Frederik Hendrik had al meerdere keren 
verzocht om exotische dieren uit de overzeese gebieden waar de VOC 
handel mee dreef naar de Nederlanden over te brengen. En een olifant 
stond hoog op zijn verlanglijstje. In 1629 deed men een eerste poging, die 
jammerlijk mislukte. Het schip dat de olifant vervoerde leed schipbreuk. 
In 1632 probeerde men het opnieuw en bracht 
men de driejarige Hansken aan boord van een 
VOC-schip. Dit dier was kort daarvoor door de 
koning van Kandy geschonken aan de VOC-
gouverneur op Batavia. Die besloot het dier 
door te sturen naar Frederik Hendrik, voor 
diens verzameling wilde en exotische dieren 
(menagerie). 
 

De overtocht verliep tumultueus. Hansken was niet het enige wilde dier dat 
de overtocht naar Noordwest-Europa maakte. Tijdens de drie tot vijf 
maanden durende reis zat de olifant in een kooi met een luipaard, hert en 
een kasuaris, een grote vleugelloze loopvogel. Alleen Hansken en het 
luipaard overleefden de lange reis. Het luipaard zette zijn tanden onderweg 
in de loopvogel en Hansken maakte een einde aan het leven van het hert, 
naar verluidt door op de viervoeter te gaan zitten. Bij aankomst in de 
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Nederlanden (1633) waren er van de vier oorspronkelijke dieren dus nog 
maar twee over. Frederik Hendrik bracht de dieren na aankomst onder in 
zijn buitenverblijf Huis ter Nieuburg in Rijswijk. Wie Hanske daar wilde 
bekijken moest geld betalen. De opbrengst ging naar het goede doel. 
 

In 1633 werd Hansken voor het eerst in Amsterdam tentoongesteld. Tegen 
betaling mocht het publiek de olifant op de hoek van de Kloveniersburgwal 
komen bewonderen. Rembrandt woonde hier vlakbij maar zag de olifant 
toen waarschijnlijk niet, omdat hij op dat moment een reis naar Friesland 
maakte. Enkele jaren later deed Hansken de stad opnieuw aan. Dit keer 
was Rembrandt wel van de partij. Op de Botermarkt, het huidige 
Rembrandtplein, zag de toen al bekende kunstenaar de olifant zijn kunstjes 
vertonen. Dat de kunstenaar onder de indruk was blijkt uit het feit dat hij 
meerdere schetsen van het dier maakte.  
Het dier overleed in 1655 op 32-jarige leeftijd, tijdens een reis door Italië. 
Het lijk van Hansken werd hierna opgekocht door de Toscaanse 
groothertog Ferdinando II de’ Medici. Het geraamte van het dier belandde 
hierna in Florence. Daar is het vandaag de dag nog te bewonderen, in 
natuurhistorisch museum La Specola. 
 

De Aziatische olifant is kleiner dan de Afrikaanse 
olifanten. Zijn schouderhoogte is ongeveer tussen 2 en 
3,5 meter en zijn gewicht tussen de 3000 en 5000 kg. 
Hij heeft kleine naar beneden wijzende oren en een 
bolle rug (in het Latijn: elephas). De slurf van de 
Aziatische olifant heeft aan het einde een vinger aan 
de bovenkant, de Afrikaanse soort heeft er een aan de 
onder- en een aan de bovenkant. Verder verschillen 
het aantal nagels. Bij de Aziatische olifanten hebben 
enkel de mannetjes slagtanden. Ook zijn de oren van 

de Afrikaanse olifant groter. De Aziatische olifant verliest zijn warmte niet 
langs de oren, in tegenstelling tot de Afrikaanse olifant; andersom gebruikt 
de Aziatische olifant hier wel zijn slurf voor, wat de Afrikaanse verwant niet 
doet. 
 

Aziatische olifanten worden in het wild 
gemiddeld 60 jaar oud, hetgeen onder 
gunstige omstandigheden in dierentuinen kan 
oplopen tot 80 jaar. Het voor zover bekend 
oudste exemplaar overleed in 2003 op 86-
jarige leeftijd in de dierentuin van Taipei. 

Bron: Historiek en Wikipedia 
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IK BEN BOB KUIPER,  
DE NIEUWE ‘STUIVERBOEKHOUDER’ 
 

We hebben wat nieuwe regels en werkwijze 
ingevoerd. Spelregels; “zegels zoeken” 
Naam invullen op de lijst voordat U deelneemt 
“zegels zoeken”. Niet meer dan 3 boeken per keer 
meenemen. Plastiek bakje meenemen voor de 
postzegels en deze zelf tellen en afrekenen. 

De stuiverboekhouder berekent wat U moet betalen 5 Euro cent per 
postzegel, ook voor de blokken en vellen, de zegels tellen. 
Als U wil deelnemen met een stuiverboek vraag dan aan mij een 
inschrijflijst en maak een afspraak met mij, voor de andere 
spelregels, o.a. hoe het stuiverboek qua inhoud moet worden 
opgezet.      Info:  Bob Kuiper, Tarwestraat 131, 1446 CC Purmerend 

Tel. 0299-641980 – e-mail bokuiper@planet.nl 

 
Zoekertje. Wie kan mij helpen... Ik 
spaar speelgoed van o.a. Star 
Wars, GI Joe en de Turtels. Dus de 
figuren en ook de voertuigen enz. 
Juan de Groot  
0618910276, s.v.p. niet na 21.00 
uur bellen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor wie geen Google heeft.... gratis op te halen... 20 delen van de 
Grote Winkler Prins encyclopedie.  Telefoon 0299 426287 
 

VRAAG EN AANBOD 
 

Heeft u iets aan te bieden of zoekt u iets bijzonders, liefst op 
filatelistisch of ander verzamelgebied, bel of mail Hans Vaags.  
 

Je weet dat je leeftijd 60+ is als 
 

 je weet wat een broekbinder is 
      je seks nog met een x schrijft 
   je nog een paar stropdassen in je kast hebt hangen 
   je ons clubblad liever anoloog dan digitaal leest 
(maar ons digitale clubblad is wel geheel in kleur, dus veel mooier...!) 

mailto:bokuiper@planet.nl
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LEUK AFSCHEIDSKADO VOOR DE BURGEMEESTER? 
  
Op woensdag 14 september is er voor de inwoners van Purmerend 
gelegenheid om afscheid te nemen van hun burgemeester Don Bijl.  
 
Op 19 juli 2021 verscheen het velletje ‘Historische motorfietsen’. Met deze 
uitgifte besteedde PostNL aandacht aan markante motormerken uit de 
geschiedenis van de Nederlandse motorfiets. Op het postzegelvel zijn 10 
historische motorfietsen uit de periode 1905-1955 afgebeeld. De 
afgebeelde motorfietsmerken zijn: Altena, Batavus, Cyrus, DMF, Eysink, 
Gazelle, Hulsmann, Sparta, Simplex en Vulkaan. Op het postzegelvel staat 
een 
denkbeeldige 
muur vol met 
ingelijste foto’s 
van historische 
motorfietsen van 
Nederlandse 
makelij. Aan de 
muur hangen 
ook lijsten met 
uitsneden van 
de motorfietsen, 
ingezoomd op 
bijvoorbeeld een 
koplamp of een 
kenteken op het 
spatbord. De 
muur beslaat het 
hele 
postzegelvel en 
sommige lijsten 
op de postzegels 
lopen over de 
perforaties heen. 
De muur is 
zodanig 
ingedeeld dat op 
iedere postzegel 
de hele 
motorfiets 
zichtbaar is plus 
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1 of 2 fragmenten van een andere fotolijst. Op elke foto staat linksboven de 
merknaam van de motorfiets, met typenummer en jaartal. Het ontwerp van 
de postzegels is gemaakt door Huub de Lang en Anne Schaufeli van 
studio26 uit Velp. 
 
Het seriematig bouwen van motorfietsen begon in Duitsland in 1894 
(Hildebrand en Wolfmüller) en in Frankrijk in 1897 (gebroeders Wemer). De 
eerste Nederlandse producten stonden in 1899 op de tentoonstelling van 
de Rijwiel Industrie in Amsterdam: een gemotoriseerde driewieler en een 
motorfiets van het merk Gruno uit Groningen. De seriematige fabricage 
kwam van de grond rond de eeuwwisseling met namen als Altena 
(Haarlem), Burgers (Deventer) en Eysink (Amersfoort). Altena was de 
eerste Nederlandse fabrikant die zijn eigen viertaktmotor bouwde; de 
meeste fabrikanten gebruikten motoren van derden. Andere merken in het 
eerste decennium van de 20e eeuw waren Bluekens (Chaam), Cup 
(Maashees), Eenhoorn (Rotterdam), Fongers (Groningen), Gazelle 
(Dieren), Hermes (Assen), Meijer (Amsterdam), Simplex (Utrecht) en 
Succes (Zwolle). Vaak waren dit fabrieken die van huis uit fietsen maakten 
en sommige namen komen we later weer tegen als bromfietsfabrikanten.  
 
Tot de topmerken uit de periode voor de Eerste Wereldoorlog behoort 
verder Vulkaan uit Venlo. In de jaren 20 stond de Nederlandse 
motorfietsproductie verhoudingsgewijs op een laag pitje. Simplex en Eysink 
waren de enige fabrieken die dit hele decennium de productie volhielden. In 
de 2e helft van de jaren 30 nam de concurrentie van lichte buitenlandse 
motorfietsen verder toe. Desondanks hielden met name Eysink, Sparta 
(Apeldoorn) en Simplex vrij redelijk het hoofd boven water. Er kwamen 
zelfs merken bij, zoals Cyrus uit Venray. Na een hiaat in de Tweede 
Wereldoorlog begonnen de Nederlandse fabrieken langzaamaan weer te 
draaien. Zo kwamen Batavus (Heerenveen), Eysink, DMF (Driebergen), 
Sparta, Gazelle, Germaan (Meppel) en Hulsmann (Schiedam) uit met 98 cc 
en 125 cc modellen, aangedreven door inbouwblokjes van Villiers. Na een 
korte bloeiperiode in de 1e helft van de jaren 50 kwam rond 1954-1955 
definitief de klad in de Nederlandse motorfietsmerken. In nog geen 2 jaar 
tijd waren ze vrijwel allemaal verdwenen. Alleen Sparta hield het nog tot 
1961 uit. 
 
Misschien dat dit velletje een klein, maar leuk kadootje is namens onze 
PPRC voor Don Bijl, een zeer fervent motorrijder. 
 

PPRC en bron: Hollandsch Fabrikaat, 
 uit Het MotorRijwiel, 1999, auteur Hans van Dissel 
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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 
  

 

    
 
 
 

Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland 

 

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

 

op de volgende zaterdagen: 
     8 oktober (2e zat.) 

 12 november (2e zaterdag)                    17 december (3e zaterdag)  
van 10.00 tot 14.00 uur, in buurtcentrum De Kolk, 

                             Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 
 

Informatie en reserveringen: 
  Dhr. J. Zandbergen  06-39439777  e-mail: j.zandbergen@hobbykaart.info 

  Dhr. W. Loman          075-6354316  e-mail: w.loman@kpnmail.nl 

 

mailto:j.zandbergen@hobbykaart.info
mailto:w.loman@kpnmail.nl
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Spanje en Portugal verzamelaars opgelet 
 

In filatelieland zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden 
om je hobby uit te oefenen. De belegger is nu gelukkig 
vrijwel verdwenen. Wat we nu zien is een breed scala 
van verzamelaars, variërend van de wetenschapper tot de  verzamelaar van 
een specifiek onderwerp zoals bijvoorbeeld vogels, vissen of schepen. 
Men zou bijna gaan denken dat de ouderwetse landenverzamelaar begint uit te 
sterven.  Zo was het in de jaren 50 nog mogelijk om de hele wereld te sparen. 
Toen ikzelf in 1951, in mijn kinderlijke verzameldrift begon,  sloeg ik dit stadium 
over en begon gelijk met Nederland en OG.  
 

Rond 1980 begon voor mij de lol hiervoor op te raken. De prijzen stegen 
gigantisch. Achteraf gezien, doordat steeds meer mensen de postzegels als 
een geldbelegging gingen beschouwen.  De manco’s in mijn verzameling 
werden onbetaalbaar. Ik zocht iets anders. Ik besloot  gestempelde zegels van 
Spanje en Portugal te gaan sparen. Zeker Spanje van na 1940 was redelijk 
goedkoop te verkrijgen. Portugal duidelijk  iets moeilijker. Hard ging mijn 
verzameling niet vooruit.  
Uit onze Purmerendse Bieb leende ik toen regelmatig het Maandblad Filetalie.  
In 1987 zag ik een advertentie met een  oproep aan geïnteresseerden in 
Postzegels van het Iberisch schiereiland om te komen tot de oprichting van 
een studiegroep “Iberia”. Ik ging naar de oprichtingsbijeenkomst, werd lid en 
ben dat nog steeds. Mijn verzameling kreeg een boost. De vereniging is 
landelijk en komt 4x per jaar samen, in Nieuwegein. Uitstekend bereikbaar met 
het OV.  Vier keer per jaar verschijnt ons blad met zeer interessante en 
lezenswaardige artikelen over onze verzamelinteresse. Vaak is er een 
interessante lezing over een filatelistisch onderwerp. Iedere bijeenkomst is er 
een veiling met zegels, die voor redelijke prijzen worden ingezet. De laatste 
bijeenkomst van het jaar wordt er iets feestelijks van gemaakt met een drankje 
en tapas. Het ene jaar een Spaans accent, het jaar daarop met typische 
Portugese hapjes en drankjes.  
 

De Kontaktgroep Spanje Portugal is dé studiegroep voor 

verzamelaars van Spanje en Portugal en heeft inmiddels al 
een indrukwekkend aantal publicaties verzorgd. De meest 
recente handelt over de vluchten van de Zeppelin naar 
Zuid Amerika in de Spaanse filatelie.  
Wat kost een lidmaatschap?  Het traditionele lidmaatschap kost €25,-- per jaar. 
Wie geen papier in de brievenbus wenst kan kiezen voor een elektronisch 
lidmaatschap. Kost €18,-- 
Interesse? Kijk eens op: wwww.ksp-iberia.planet.nl of www.ksp-iberia.nl. Of bel 
mij 0299-425288. Wie eens een bijeenkomst wil bijwonen, kan tegen een 
bijdrage in de benzinekosten met mij meerijden.                        Peter de Leeuw 
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MICHEL WESTLICHER BALKAN 
 

In het, alweer, zesde deel van de 
Michel Europa reeks vinden we de 
zegels die uitgegeven zijn door de 
landen en gebieden die gesitueerd zijn 
in de westelijke Balkan. Dit zijn, in 
alfabetische volgorde, Bosnië & 
Herzegovina (inclusief de uitgaven 
van de Kroatische Post en van de 
Servische Republiek), Joegoslavië, 
Kosovo, Kroatië, Montenegro, Noord 
Macedonië, Servië, Slovenië en, 
uiteraard, Trieste – Zone B. Dit deel 
van Europa is al eeuwen nogal roerig 
op sociaal, politiek én militair gebied. 
Dat is uiteraard ook op postaal gebied 
terug te vinden waardoor dit echt een interessant gebied is voor de 
klassieke postzegel verzamelaar maar ook voor de verzamelaar van 
posthistorisch materiaal. Door het moderne uitgiftebeleid, met veel 
zegels met allerhande afbeeldingen en motieven, van de meeste 
landen is deze catalogus ook een waar eldorado voor de 
thematische verzamelaar. 

Zoals gewoonlijk is ook dit deel wederom door de mangel gehaald 
om kleine en grote(re) correcties door te voeren. Alle prijzen zijn 
aangepast aan het huidige prijs niveau, waarbij het opvalt dat nogal 
wat FDC's in prijs stegen, en alle nieuwe uitgaven zijn ingevoerd. Is 
dit alles? Nee!! Er zijn toch wel wat aardige aanvullingen te vinden. 
Zo zijn er bij enkele Sloveense uitgiften een aantal herdrukken 
geweest die afwijken van de eerste drukken. Dezen zijn, uiteraard, 
opgenomen. Bij diverse uitgaven van Kosovo blijken dat er 
verschillen te vinden zijn bij de zegels die voor de verzamelaar 
vervaardigd werden t.o.v. de zegels die in de postkantoren 
verkrijgbaar waren. Bij Triëst zijn er na al die jaren nieuwe perforatie 
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en papier variëteiten opgedoken.  Over prijsstijgingen gesproken; de 
catalogusprijs voor de misdruk van het Bosnische "Minaret zegel" is 
omhoog geschoten. Ook blijkt de gestegen interesse voor zegels van 
Istrië en Slovenië goed te zijn voor gestegen prijsnotaties. 
Afijn, deze catalogus bevat 960 bladzijden waarin we niet minder dan 
negen landen/gebieden kunnen terug vinden met meer dan 10.700 
kleurrijke afbeeldingen en niet minder dan 46.700 waarderingen zal, 
denk ik wel weer gretig aftrek vinden van de geïnteresseerde 
verzamelaars. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 
960. 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-386-8 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 59,= Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, 
Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel. 
E-mail redaction@michel.de  Web-site: 
www.briefmarken.de/michelshop/en              Henk P. Burgman (AIJP) 
 
MICHEL SÜDLICHER BALKAN 
 
Het 7e deel van de Michel Europa serie 
behandelt elf gebieden en landen 
waarvoor postzegels zijn uitgegeven. 
Dit zijn in, alfabetische volgorde; De 
Egeïsche eilanden, Albanië, Bulgarije, 
Epirus, Griekenland, Ikaria, de Ionische 
eilanden, Kreta, Oost Roemelië, Samos 
en Trachië. Ook de zegels die door 
Athos, de "Autonome Monastieke Staat 
van de Heilige Berg" sinds 16 mei 2008 
tot eind 2017 werden uitgegeven zijn 
worden niet vergeten. Ook hier is het in 
de loop der jaren onrustig geweest en 
ook hier is dit terug te vinden in de vele 
zegeluitgiften, al dan niet met op en overdrukken voor gebieden die, 
tijdelijk of definitief, in andere handen overgingen. Wat voor de 

mailto:redaction@michel.de
http://www.briefmarken.de/michelshop/en
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modernere zegels betreft geld het zelfde als wat ik voor deel zes 
schreef, veel thematisch interessante postzegeluitgiften waarin de 
thematische/motief verzamelaar zijn hart kan ophalen. Ook hier is het 
een en ander redactioneel onder handen genomen wat betreft 
correcties et cetera. De prijzen zijn aangepast en de nieuwe uitgiften 
zijn tot het eind van 2021 bijgewerkt. 
 

 
 
Ook hier zijn weer diverse nieuwe ontdekkingen betreffende gom 
variaties (Bulgarije), verschillende formaten van herdenkingsvelletjes 
(Albanië) en het gebruik van verschillende papiersoorten binnen een 
emissie opgenomen. Tevens type variaties (Albanië, Roemenië en 
Bulgarije) en nieuwe ontdekkingen van tot op heden onbekende 
zegels die uiteraard een eigen, nieuw, catalogus nummer hebben 
gekregen. Bij de zegels van "Oost-Roemelië" zijn aardige 
prijsstijgingen waar te nemen. Dit is vermoedelijk teweeggebracht 
door de verkoop van een uitgebreide verzameling van dit toch wel 
schaarse materiaal. 
Dit deel omvat ruim 830 bladzijden met daarin maar liefst 10.200 
kleuren illustraties en 40.800 prijsnotities. Beide delen zijn zoals we 
al wel gewend zijn voorzien van een harde kaft. 
 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 832 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-387-5  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 59,= Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, 
Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel.  E-mail: redaction@michel.de 
Web-site: www.briefmarken.de/michelshop/en   

Henk P. Burgman (AIJP) 

http://www.briefmarken.de/michelshop/en
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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. 

 

Zondagsmarkt op 4 september … 
In de Beemster overal stalletjes waar van alles te koop is. Wij serveren koffie 

met huisgemaakte taart, heerlijke broodjes, soepen en wraps. 
 

Mosselen … 
De hele maand serveren wij op klassieke wijze mosselen. Voor de liefhebber 

met stokbrood, salade, crispers en sausjes. Reserveren gewenst.  
 

Versterking … 
Vanaf 1 augustus is de keuken een Chef rijker. Bastiaan Smit heeft zijn 

sporen al ruimschoots verdiend. Hij zal vernieuwing aanbrengen in onze 
keuken. Welkom en succes Bastiaan! 

 
Mail: info@brasserieallesmetliefde.nl  

Website: www.brasserieallesmetliefde.nl   
Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde 

mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 Drie sets Jubileummunten 1980, in mooie doosjes 3,00

2 2 rollen met stuivers en dubbeltjes 2,00

3 Juliana en Bernhard, 50 jaar, 50 gulden, 25 gram zilver 10,00

4 Zilveren dukaat 1993, proof, 28,25 gram 10,00

5 Muntsets Nederland 4x bod

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

Nederland

7 28 Kon. W III o 50,00 5,00

8 97 N  Nederland o 40,00 5,00

9 199-202 Kinderzegels 1930 ** 40,00 4,00

10 371-373 Tralie zegels hoge waarden ** 107,00 12,50

11 886-888 Amphilex vellen gebruikt o 7,50

12 2323/24 Mooi Nederland postfris blokken nr. 1 en 2 16,00 4,00

13 Velletje 100 jaar Luchtvaart ** 2,50

14 R 71-73 roltanding * 150,00 22,50

15 R 74-77 roltanding o 50,00 5,00

16 R 82-85 roltanding o 30,00 3,00

17 R 86-89 roltanding * 50,00 5,00

18 R 90-93 roltanding R91 met plakker */** 141,00 15,00

19 R 94-97 roltanding  * 60,00 6,00

20 R 98-101 roltanding  * 50,00 5,00

21 D9-15 Cour de Justice o 62,50 5,00

22 Va 2240 en 2040 hangmapjes gebruikt O 30,00 bod

23 Diverse Klassiek op kaartje o 250,00 6,00

24 7 Ned. Indië o 37,50 4,00

25 10 Ned. Indië o 25,00 2,50

26 16 Ned. Indië o 32,50 3,00

27 61 Ned. Indië o 50,00 5,00

28 209 Ned. Indië o 16,50 2,50

29 6d Curaçao * 50,00 5,00

30 10d Curaçao * 67,50 10,00

31 71-72a-73 Curaçao Hulpuitgifte, gehalveerde zegels + opdruk o 45,00 5,00

32 178-179 Curaçao Konijnenburg o/* 37,50 3,00

33 P44-60 Ned. Antillen, portserie 1952 ** ** 19,00 2,00

34 9 Suriname * 45,00 5,00

35 11 Suriname * 45,00 5,00

36 309-311 Suriname ** 42,00 4,00

37 rzb Ned. Indië enz. hoge waarde */o 10,00

38 rzb Ned. Indië en ander overzee */o 10,00

39 zakje Indonesië overwegend postfris (150x) ** 2,50

Buitenland

40 Bosnië Herzegovina postzegelboekjes 2003 2x 16,00 2,50

41 Bosnië Herzegovina 2004 10,00 2,50

42 Bosnië Herzegovina 2005 13,00 2,50

43 Bosnië Herzegovina 2013 15,00 3,00

44 Bulgarije postzegels boekje 2014 14,00 2,50

45 Cyprus postzegels boekje 2011 nominaal €4,70 12,00 2,50

46 Uit Reich Markenheftchen, KZ3.1 o 200,00 16,00

47 Uit Reich Mh, Hindenburg , S108, S111, S112 * 133,00 12,00

48 Uit Reich Mh,  presidenten, S42 + delen Blatt 62B en 61 o 150-200 13,00

49 Uit Reich Mh, numerals W19 of S33 gest. + 2 x 10 extra 150,00 12,00

50 Uit Reich Mh, Presidenten S49, K13, 50% blatt 59B 280,00 22,00

51 34b Reich poststuk 29-8-1878 ( 60,-- euro) o 40,00 5,00

52 149 Deutsche Reich o.a bootje kiauts met stempel 80,00 5,00

53 367 Reich o 20,00 2,50
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

54 498 Reich  9 aug 34 o 250,00 25,00

55 72 M  Deutsche Post o 12,00 1,00

56 111 M  Duitsland o 26,00 2,00

57 Frankrijk < 1940,  mooi * met beperkt plakkerspoor 70,00 4,00

58 Frankrijk, gest., klassieken < 1900, 21, 22A, 23A, 23B 130,00 10,00

59 Frankrijk, klassieken gest. <1900 (16 x) 160,00 10,00

60 Nieuwe serie Frankrijk 2022 dieren gestempeld 3,50

61 4197-C4 Versneden kaft leuk ** 10,00

62 Mi7262/73 Frankrijk serie vissen o 2,00

63 Mi7247/58 Frankrijk serie geschiedenis van de architectuur o 2,00

64 Mi7287/98 Frankrijk serie naakten in de beeldhouw kunst o 2,00

65 Mi7308/19 Frankrijk serie bloemen o 2,00

66 Griekenland 2x postzegels boekjes 2000,1988 47,00 4,00

67 Griekenland postzegels boekje 2002 nominaal €6,40 22,00 3,00

68 807/825 Italië x 150,00 11,00

69 Joegoslavië postzegels boekje 1956 11,00 2,50

70 136 Luxemburg o?x? 12,00 1,00

71 Luxemburg postzegels boekje 2005 13,00 2,50

72 1067/1071 Malta strip xx 7,00 bod

73 179 Monaco o 25,00 3,00

74 mh 7 Oekraïne postzegels boekje 2006 11,00 2,50

75 mh 8 Oekraïne postzegels boekje 2007 11,00 2,50

76 mh 9 Oekraïne postzegels boekje 2008 10,00 2.50

77 mh 10 Oekraïne postzegels boekje 2009 13,00 2,50

78 mh 11 Oekraïne postzegels boekje 2010 11,00 2,50

79 mh 12 Oekraïne postzegels boekje 2012 9,00 2,00

80 mh 13 Oekraïne postzegels 2013 12,00 2,50

81 mh 14 Oekraïne postzegels boekje 2014 10,00 2,50

82 Servië postzegels boekje 2007 6,00 2,00

83 Zweden postzegels boekje 2001 9,00 2,00

84 Zweden postzegels boekje 2003 10,00 2,00

85 Zweden postzegels boekje 2004 12,00 2,00

86 Zweden postzegels boekje 2006 10,00 2,00

87 Zweden postzegels boekje 2009 12,00 2,00

88 8936/45 Japan serie Moomin en zijn vriendjes o 2,50

89 8958/67 Japan serie astrologie o 2,00

90 8978/87 Japan serie poezen o 3,00

91 8998/07 Japan serie reizen door Japan, Fujisan o 2,00

92 9065/74 Japan serie Kabuki theater acteurs o 3,00

93 9087/96 Japan serie Hello Kitty o 2,00

94 9159/68 Japan serie kwallen o 2,00

95 9209/18 Japan serie dieren o 3,00

96 9266/75 Japan serie herfst o 2,00

97 China presentatieboekje 5 jaren plan 1976 o 32,00 3,00

98 4 x kavels Korea goed bekijken 717,00 12,00

99 5 oude veiling kavels in envelop 328,00 10,00

100 nog een set 5 oude veiling kavels 225,00 7,00

101 rzb Luxemburg restw. Ruim € 100,00 7,50

102 Envelop FDC's BRD 1969-1987 120,00 5,00

Nederland en Buitenland in mappen.

103 Mapje onafgeweekt o.a. moderne velletjes 10,00

104 Nederland/gebieden 50 fdc/poststukken 2,00

105 Nederl./Suriname enz. 100 fdc/poststukken 3,00

106 Ca. 50 diverse poststukken oud 2,00

107 rzb Duitsland rolzegels en automaatstroken 4,00

108 6x pzb Luxemburg bod
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

109 Partijtje fdc's bod

110 Map USA souvenirset ** bod

111 Map Noorwegen o bod

112 Reich *, ook veel **, plm. 200 st. > 300 12,00

113 Bundespost gest. o.a. aantal hoge waarden <1955 >350 12,00

114 Duitsland: general gouvernment en Reich, plm. 175 st. 7,00

115 Duitsland: veel BRD, ook **, uitzoekklus geen dubbelen, 

plm. 2000 st. hoog 7,00

116 Frankrijk 1990 tm 1995, gest., slechts 10-15 ontbrekend, 

incl. blokken 11/13/14/15 excl. pre oblitere
>300 18,00

117 Frankrijk 1996-2000 gest., plm. 300-325 st. geen dubbele plm 300 18,00

118 Beatrix- met hart en ziel in de samenleving, St. Maarten bod

119 Oostenrijk 1996, Milennium vel ** 2,00

Albums en stockboeken Nederland en Overzee

120 sb-tje Nederland en Buitenland 5,00

121 sb Nederland ** 4,00

122 sb Nederland ** 4,00

123 sb Nederland combinaties blokken boekjes enz. o/** 25,00

124 sb-tje 3x diversen 5,00

125 Album Davo 2002-2018 hoog nominaal o/** 100,00

126 Album Nederland weldadigheidszegels 5,00

127 Mooi stockboek 32 bladen, met Nederland en overzee o/** 6,00

128 Stockboek NL **, 1998-2002, nominaal 65 euro 35,00

129 sb Antillen, meest postfris  1995 t/m 2010 ** 2254,00 225,00

130 sb NL postfris 1963-1998 in mooi Filisafe, 16 bladen zwart 15,00

131 sb NL postfris 1975-1993 in mooi Filisafe, 8 bladen zwart 6,00

132 NL postfris in luxe Filisafe, 16 bladen 12,00

133 2 albums NL + stockboek A3 postfris 5,00

134 Nederland in luxe Importa sb, gebruikt en postfris 12,00

135 Ringband met ProFil met zegels, geschenken Postbedrijven 5,00

136 2 stockboeken NL, zegels en brieven 6,00

137 Nederland, gebruikt en betere series postfris 10,00

138 Mooi sb, NL Overzee, veel ** 3,00

139 2 sb Suriname en Antillen 4,00

140 NL fdc's in mooi album 3,00

141 2 sb Nederland bod

142 NL sb met mooi materiaal, betere series *(*) 4,00

143 3 stockboeken NL in aantallen voor het goede doel bod

144 Davo album met thema-mapjes bod

145 Stockboekje oud spul NL en Overzee, waarbij NVPH 16 en 17 (cat. 125) 15,00

146 2 Davo albums NL en Overzee 5,00

147 NL gebruikt in Leuchtturm sb, 32 bladen 4,00

148 Stockboek 32 bladen, bijna leeg (iets Nederland) 2,00

149 NL gebruikt in 2 Importa-albums 6,00

150 NL verzameling 1968-1985 in Excellent-album 15,00

151 2 keurige stockboeken met Nederland 3,00

152 Ringband met poststukken en postwaardestukken bod

Albums en stockboeken buitenland

153 Stockboek Groot Brittannië en kol. 3,00

154 2 keurige stockboeken diverse landen 4,00

155 2 stockboeken Europese landen, USA en Canada, ook ** 5,00

156 2 stockboeken België gebruikt en postfris 10,00

157 België gestempeld, Congo, spoorwegzegels en postzegelboekjes 8,00

158 Frankrijk en koloniën, Zwitserland, oud spul op albumbladen 6,00

159 2 stockboeken wereld (1 defect), meest gebruikt, o.a. China 5,00

160 Duitsland Bund, veel postfris in mooi Leuchtturm sb 20,00
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

161 Scandinavische landen en Zwitserland, veel **, luxe stockboek 12,00

162 Canada, Rusland (USSR) met ** in luxe stockboek 12,00

163 3 stockboeken, veel mooie plaatjes 5,00

164 Mooi sb, leuk buitenland 5,00

165 Ringband met België 4,00

166 Griekenland en Ierland in stockboek A5 2,00

167 Zwitserland in stockboek A5 2,00

168 3 stockboeken  buitenland 5,00

169 Katten, honden en vlinders in stockboek, zwarte bladen 3,00

170 Mooi stockboek, eenvoudig materiaal ook wat postfris 3,00

171 4 stockboeken, wereld 5,00

172 2 stockboeken met Duitsland Bund, Reich, Zones 3,00

173 2 stockboeken met Duitsland en Oostenrijk 3,00

174 2x Mapje bijzondere covers + FDC's 5,00

175 sb-tje Franse koloniën o.a CFA opdruk 7,00

176 sb Dik sb vol modern postfris heel veel 500+++ 40,00

177 Duitsland Schaubeck album 5,00

178 sb 3x Oostenrijk en Frankrijk veel postfris 5,00

179 sb 3x Scandinavië en Monaco enz. 5,00

180 sb Canada gest. en **achterin veel ** periode 1977-1983 5,00

181 sb Modern Duitsland > 1990, ook veel euro s, plm. 750 st. 7,50

182 Envelop diverse brieven Duitsland enz. 2,50

183 Envelop Pakje enveloppen en divers Ryukus bod

Lege albums, stockboeken en catalogi

184 cat. Mastplaatfout catalogus 2017 10,00

185 cat. Michel catalogus 2017/18 Europa deel 1 10,00

186 cat. Michel catalogus 2017/18 Europa deel 3 10,00

187 cat. Michel catalogus 2017/18 Europa deel 4 10,00

188 cat. Michel catalogus 2017/18 Europa deel 5 10,00

189 cat. Michel catalogus 2017/18 Europa deel 6 10,00

190 cat. Michel catalogus 2017/18 Europa deel 7 10,00

191 cat. Vliegtuigen catalogus SG bod

192 Davo Luxe band incl. cassette (geen bladen) Mooi Nederland 5,00

193 Davo Luxe band incl. cassette (geen bladen) nr. 2 5,00

194 Davo Luxe band incl. cassette (geen bladen) nr. 3 5,00

195 Davo Luxe band incl. cassette (geen bladen) nr. 4 5,00

196 Davo Luxe band incl. cassette nr. 5 (2000-2005) 12,50

197 Davo meest luxe bladen tussen (1940-2000) 5,00

198 Album Oostenrijk leeg bod

199 Insteekboek 32 bladen wit 3,00

Dozen en diversen

200 Doosje Onafgeweekt met leuke zegels enz. bod

201 Pak Nederland op stockkaarten, nominaal 234 125,00

202 Kistje met 17 prestige boekjes 55,00

203 NL, kistje postz. boekjes, waarbij 9A met telblok 5,00

204 Mooi 'zilveren' blik Nederland 5,00

205 Idem, Nederland Overzee (Suriname, Nieuw Guinea) 4,00

206 Doos met albums en stockboeken voor het goede doel bod

207 Mooi uitzoekdoosje Duitsland, heel veel, ook postfris 5,00

208 Ritmeester kistje met restanten, waarbij GB en Australië ** bod

209 Doosje met zakjes, covers en diversen 5,00

210 Prachtig blik Indonesië + Davo-album 10,00

211 Doosje NL, (on)afgeweekt, met ca. 30 euro nominaal 15,00

212 Doos NL (on)afgeweekt, met diversen bod

213 Doos Nederland onafgeweekt, heel veel eurowaarden, ook recent 4,00

214 Luxe wijnkist meest Nederland (on) afgeweekt 5,00
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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       
 
Mis onze              Bezichtiging kavels                      Aanvang veiling 
jaarlijkse grote    vanaf                                                         ± 13.00  
veiling niet ! !      10.00                                                                uur       
                              uur 
Op zaterdag  
1 oktober, in 
Wijkcentrum  
De Inval 
 
Met mooie  
kavels en lage  
inzetprijzen. 
                             

Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

215 Doos postzegels buitenland, gevarieerd en beter 5,00

216 Ringers doos met NL postfris, veldelen, boekjes, Kerken * 8,00

217 Mooie doos buitenland meest afgeweekt, met beter 4,00

218 Wereld (on)afgeweekt voor het goede doel bod

219 Doos met Groot Brittannië, zegels, brieven, fdc's 2,00

220 Doos poststukken, ansichtkaarten, 200  fdc's en diversen 5,00

221 Doosje met 25 kinderblokjes, tbc-zegels, postzegels ** 6,00

222 Grote doos wereld (on)afgeweekt 6,00

223 Biertas met honderden zegels bod

224 Leuke doos restanten voor het goede doel bod

225 Megadoos zegels wereld, meest eenvoudig bod

226 Doos met doosjes, blikjes, zakjes, etc. 5,00

227 Leeg Filisafe sb, 16 bladen zwart 3,00

228 3 keurige stockboeken leeg 4,00

229 Doos NL (met nominaal) +  zegels op kaartjes, blikjes, stockboek 6,00

230 Map met Anton Pieck kalender en cursus filatelie bod

231 Doosje met 35 blokken en kindervelletjes, gulden-waarden 3,00

232 Voor het goede doel: doosje wereld met oud en thema's bod

233 Idem: doos met (oude) brieven bod

185a Michel catalogus 2017/18 Europa deel 2 10,00
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