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 IN DE STARTBLOKKEN
 

Terwijl ik dit stukje tik, wachten achter mij de dozen en kratten met spullen 
voor de Grote Veiling op het moment dat ze afgevoerd worden.  
Mijn echtgenote heeft ook al een paar keer geïnformeerd naar de precieze 
datum. In één auto zal het wel niet passen, dus de hulptroepen zijn al 
ingeschakeld. 
 

Het zijn drukke dagen, met zo’n veiling. Heb je net alles keurig en efficiënt 
opgestapeld, bellen er mensen die vooraf toch wat kavels willen zien of wat 
informatie willen hebben over een bepaalde collectie. Ontstapelen dus 
maar weer, want de klant is koning. Nu maar hopen dat er goed geboden 
wordt en dat ik straks weer wat ruimte in de kamer heb.  
 

Verder heeft het bestuur zich 
de afgelopen weken bezig 
gehouden met het 
rondzendverkeer en dat begint 
inmiddels op gang te komen. 
We hebben ook getracht 
mensen warm te maken voor 
de Support-acties van de 
Rabobank en de Vomar. We 
hopen dat het wat oplevert, 
maar de verwachtingen zijn niet 
zo hoog gespannen.  
 

De Algemene Ledenvergadering hebben we nog even voor ons uit 
geschoven, om de eenvoudige reden dat de penningmeester er niet in 
slaagde de gewenste cijfers op tijd rond te krijgen. We hopen dat u daar 
begrip voor heeft. 
 

Hans Vaags was op de eerste ledenbijeenkomst afwezig, maar heeft dat 
meer dan goed gemaakt met een bezoek aan de afscheidsreceptie van 
burgemeester Bijl. Zie het gemotoriseerde verslag in dit clubblad. Wat u in 
het clubblad mist, zijn de veilinglijsten. Op  is er woensdag 12 oktober
geen veiling in de Tabor, maar heeft u wel de mogelijkheid de retourkavels 
van de Grote Veiling te kopen tegen de inzetprijs + 10%. Wie het eerst 
komt…  
 

Uiteraard hoop ik dat er op 12 oktober nog maar weinig kavels zijn en dat u 
het moet doen met de gezelligheid en de stuiverboeken in het winkeltje van 
Bob.                                                                                               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, De Camper 18, 1749 BX Warmenhuizen 

tel. 0226-394536  - 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 novembernummer uiterlijk vrijdag 21 oktober per  
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 
 

   OP HET OMSLAG
 

Judith I, officieel ‘Judith und Holofernes’ volgens de inscriptie 
in de goudkleurige lijst, is een schilderij van de Oostenrijkse 
kunstschilder Gustav Klimt uit 1901, olieverf op doek, 84 x 42 
centimeter groot. Het toont de Bijbelse Judith die de 
Assyrische generaal Holofernes onthoofdde, een thema 
waarnaar de kunstenaar in 1909 nog een tweede versie ► 
Judith II maakte. Het werk bevindt zich in de collectie van de 
Österreichische Galerie Belvedere te Wenen. 

 

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


4 
 

  AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
 

Ma. 10 okt. Kinderpostzegels 
 

Woe. 12 okt. Purmerend  clubavond/ledenbijeenkomst van de ,   PPRC
  in de Taborkerk, Maasstraat 2, 1443 RV Purmerend.  
  De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met de   
  naverkoop van materiaal van onze grote veiling. 
 

Ma. 17 okt. Dag van de postzegel 
 

Do. 10 nov. Purmerend  clubavond/ledenbijeenkomst van de , PPRC   
  in de Taborkerk, Maasstraat 2, 1443 RV Purmerend.  
  De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. 
 

Zo. 13 nov. Najaarsbeurs van de NVPV Alkmaar. In wijkcentrum  
  Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar. Open 
  van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang gratis. Standhouders met 
  postzegels, munten en ansichtkaarten en koopjestafels 
 

Ma. 14 nov.  Decemberpostzegels 
 

Do. 8 dec.. Purmerend clubavond/ledenbijeenkomst van de ,   PPRC
  in de Taborkerk, Maasstraat 2, 1443 RV Purmerend.  
  De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. 
 

 HET EINDE VAN EEN TIJDPERK, DE MACHINS
 

Niemand kon vermoeden dat de Britse permanente 
postzegels, de zogenaamde Machins (naar de maker 
Arnold Machin van de gipsen buste van koningin 
Elizabeth II), die voor het eerst werden uitgegeven in 
1967, niet alleen een van de langslopende series zou 
worden, maar ook de serie met het grootste aantal 
postzegels ooit. Sinds 1967 zijn er meer dan 200 verschillende 
frankeerwaarden geweest. Het meest opvallende aspect van de Machins is 
de regenboog van kleuren.  
De serie is intussen al vijf decennia in gebruik en heeft een groot aantal 
veranderingen en innovaties meegemaakt. De postzegel is gedrukt door 
diverse drukkers met fotogravure, lithografie, intaglio en zelf letterzetsel en 
in reliëf, op gegomde vellen en in zelfklevende boekjes. En met verschillen-
de variaties in papier, perforatie en fosfor. Het is dan ook een dankbaar 
studie- en verzamelobject voor gespecialiseerde verzamelaars. Er is veel 
literatuur over de Machin postzegels en zelfs gespecialiseerde catalogi. 
En nu dus wachten op de nieuwe permanente serie met koning Charles III. 
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al 36 jaar tot uw dienst! 
 
 

 

● Breed assortiment 

    ● Scherpe prijzen 

         ● Persoonlijke service 

              ● Kwaliteit gewaarborgd 
 

Mob/GSM +31(0)655 884387 

Email: Sales@stamps-Dns.com 

www.stamps-dns.com 

 
Dirk N. Sluis 
Stamps-DNS 
B. De Vriesstraat 10 - 1622 AC  Hoorn 
P.O. Box 169 - 1620 AD  Hoorn 
The Netherlands 
Tel: +31(0)229-261611 
 

Member of: NVPH, BBKPH, IFSDA, FNIP, BDph, IPDA 
en Internet waarborg 

mailto:Sales@stamps-Dns.com
http://www.stamps-dns.com/
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 DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT 
15. Verenbrieven (2) 
 
De vorige keer heb ik verteld dat de lopers van verenbrieven bij wijze 
van herendienst post moesten vervoeren, wat betekende dat ze er 
niet voor betaald werden. Toch zijn er ook voorbeelden bekend van 

lopers die wel degelijk een vergoeding 
kregen voor hun werk. Hier laat ik een 
voorbeeld daarvan zien. Deze 
verenbrief werd in 1938 verstuurd uit 
Soengoe Kelindjau in het grensgebied 
tussen Nederlands-Indisch en Brits 
Borneo. De brief, gedateerd 14 juli 
1938 werd vervoerd door een groepje 
Poenan Dajaks, dat op weg was naar 
de kampong Moeara Antjalong. Op 
internet vond ik deze foto die een beeld 
geeft van deze Dajaks.  
 

Het “port” voor het verzenden van deze 
verenbrief bedroeg een speciaal voor 
hen geschoten wild varken. Voor die 

vergoeding reisden de Dajaks zes dagen met hun prauw. Bij 
aankomst in Moeara Antjalong werd de brief afgegeven aan de 
opkoper van 
bosproducten, 
Tan Sio Hoen.  
Hij zorgde voor 
doorzending naar 
het 
dichtstbijzijnde 
postkantoor in 
Samarinda. De 
afstand was 14 
prauwdagen. Het 
duurde naar het 
schijnt allemaal 
wat langer, want 
in Samarinda  
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werd de brief pas op 30 
augustus, inclusief de 
omslag met veer, naar 
Nederland gestuurd.  
De afzender was een 
ambtenaar van het 
boswezen, die een 
inspectietocht maakte in 
het toen nog onbekende 
bovenstroomgebied van 
de rivier de Mahakam. De 
Dajaks behoren tot een 
stam die in het oerwoud 
zwierf en waarschijnlijk 
koppensnellers waren.  

Het aardige is dat niet alleen de verenbrief met allerlei 
aantekeningen bewaard is, maar ook de inhoud zelf: een epistel aan 
de tante van de ambtenaar in Laren en een foto van hem waarop ook 
het geweer te zien is waarmee hij het wilde varken geschoten heeft. 
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Op de verenbrief staat een verzoek aan Tan Sio Hoen: “Wil zo goed 
zijn deze brief door te zenden aan: Mej. S.T. v.d. Hoeve, 
Hendrikalaantje 2, Laren (N.H.), Holland. Kosten voor porto boek je 
maar op voorschot aan mij of anders dok je ze maar voorlopig uit je 
eigen zak. Saluut PBo”. En verder nog een verklaring: “Ik had 
natuurlijk niets om deze brief dicht te plakken zodat ik hem maar zo 
goed als het ging met damar, een soort hars, heb verzegeld”.  
 

Het traject dat de brief heeft afgelegd en het “port” worden uitvoerig 
in de brief aan tante vermeld. Daarnaast bevat het nog een hele 
beschrijving van de Poenan Dajaks, die “zijn wel betrouwbaar en 
bovendien hebben ze verplichting aan mij, omdat ik een groot wild 
zwijn had geschoten waarmee ze met hun allen hun buik vol konden 
vreten (eten kun je zoiets niet noemen). […] Het zijn grote jagers, 
altijd hebben ze honden bij zich en met hun giftige pijlen, die ze door 
een lange blaaspijp schieten, weten ze het grootste wild af te maken. 
Ook met hun mandau (koppensnellerszwaard) zijn ze erg handig. Ze 
worden nog sterk verdacht van koppensnellen, maar daar hoor je 
nooit wat van, want niemand durft ze aanklagen. 
Toch heb ik vannacht met de hele troep in mijn kamp rustig 
geslapen, want ze zullen een Europeaan niets doen. Alleen hun 
vijanden hakken ze in een eerlijk gevecht de kop af, maar wat doen 
wij anders in een Europese oorlog? Het koppensnellen is bij deze 
stam zo lastig uit te roeien, omdat zij en hun erfvijanden in de bossen 
bij de grens van Sarawak (Brits Noord Borneo) leven en zich over de 
grens in veiligheid stellen. […] Evenals alle Dajaks zijn ze erg vrolijk 
en goedlachs en ook erg gastvrij. Een Europeaan is in een 
Dajakgebied de geëerde gast van de daar levende bevolking en 
deze staat met hun leven voor je veiligheid in. Zo onderdanig als de 
Javaan zijn ze helemaal niet, maar toch zijn ze ook weer niet brutaal. 
[…] Stelen is voor hun iets minderwaardigs en als ze iets beloven 
kan je ervan op aan. Daarom probeer ik altijd zoveel mogelijk 
Dajakse roeiers voor mijn prauw te krijgen”.  
Tante zal zich wel vermaakt hebben met de brief en wat een geluk 
dat ze hem bewaard heeft. Ik zou graag de andere brieven lezen die 
er vanuit Indië naar Laren verstuurd zijn. De post was indertijd dan 
misschien niet zo snel, maar hoe informatief zijn onze moderne 
appjes en wie kan ze over 80 jaar nog lezen?  

Jeffrey Groeneveld 
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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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LEUK PERSOONLIJK AFSCHEIDSKADO VOOR  
 BURGEMEESTER DON BIJL

  
Woensdag 14 september was er voor het bedrijfsleven, verenigingen 
en inwoners van Purmerend de gelegenheid om afscheid te nemen 
van hun burgemeester Don Bijl.  

De PPRC was 
vertegenwoordigd door Hans 
Vaags, die namens onze 
vereniging een apart 
samengesteld boekje 
overhandigde met daarin alle 
foto’s die waren gemaakt 
tijdens ons 80 jarig 
jubileumfeest in april.  

En omdat burgemeester een fervent motorrijder is zat er als klein 
presentje bij het boekje nog het velletje ‘Historische motorfietsen’ bij 
en twee verschillende artikelen over het verzamelen van motoren op 
postzegels. 
 
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 
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. 
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Het velletje was 
gedrukt in een 
oplage van 3000 
stuks. Het werd 
helaas niet 
verspreid via de 
postkantoren en 
post-
agentschappen, 
maar was alleen 
te bestellen via 
de website  
www.postnl.nl/ 
bijzonderepost 
zegels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

http://www.postnl.nl/
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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. 
 
PPRC en bron: Hollandsch Fabrikaat, 
uit Het MotorRijwiel, 1999,  
auteur Hans van Dissel     
Foto’s Han Cozijn, rtvpurmerend 

                                          ►Nieuw lid? 
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 HET ARCHIEF VAN HERMAN

Op 31 juli overleed Herman Hendriks, bijna 93 jaar oud en al vele 
jaren lid van onze vereniging. Hij was een zeer enthousiaste 
verzamelaar die met hart en ziel deelnam aan de thematische 
bijeenkomsten die een klein clubje buiten de PPRC om met enige 
regelmaat organiseerde. Piet Struik, Rob Grigoletto, Herman Verhoef 

en Jeffrey Groeneveld waren de 
stuwende krachten. Ik heb die bijeen-
komsten ook een tijdje bezocht. 
 

Herman heeft zijn 
verzameling en zijn 
archief aan de PPRC 
geschonken. Nu heb 
ik een redelijk grote 
auto, maar ik moest 
vier keer rijden om 
alles van Krommenie 
naar Zuidoostbeemster te verhuizen. In 
overleg met de familie is afgesproken 
dat we ons zouden concentreren op 

het filatelistische materiaal, de zegels, de poststukken en 
albumbladen.   
Bij de thematische bijeenkomsten werd na verloop van tijd duidelijk 
dat het onduidelijk was wat Herman nu precies verzamelde. “Europa 
in de steigers” noemde hij zijn hoofdthema en daarbij werden de 
zijpaden niet geschuwd. Zijn archief liet dat zien.  
 

Het ging om honderden mappen, ingenieus in elkaar geplakt, 
gesloten in plastic mappen, verstevigd met heel veel paperclips en 
soms een wasknijper. Daarnaast tientallen boeken, tijdschriften en 
kranten, alle voorzien van commentaar en terzijdes. En natuurlijk 
zaten er ook postzegels en poststukken tussen.  
 

 Over stempels, brieven en tarieven – afl. 199
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Europa in de steigers 
 

Tussen al zijn aantekeningen zaten heel veel schema’s en plannen 
om zijn ideeën te presenteren aan een breed publiek. Een 
tentoonstelling was ook een optie, maar hij wilde vooral de jeugd 
enthousiasmeren voor de filatelie.  
 

Nadat ik alles had uitgepakt en globaal 
gesorteerd, bleven er zo’n zes kratten 
met filatelistisch materiaal over. Ik kwam 
tot de volgende deelonderwerpen: 
 

-Europese machthebbers/ mensen die 
de geschiedenis bepaald hebben; dat 
ging om politieke machthebbers, maar 
ook om kunstenaars, ingenieurs en 
architecten. 
-architectuur, bouwstijlen, kerken, 
kloosters. Daarbij kreeg de stad Praag► 
extra aandacht; 
-godsdienst en kerkelijk leven; 
-verkeer en vervoer, waarbij postgeschiedenis; 
-oorlog en vrede: van de middeleeuwse boerenoorlogen tot de inval 
van de Russen in Oekraïne. 
 

Hij heeft ook geprobeerd zijn eigen familiegeschiedenis in het 
verhaal dat hem voor ogen stond te vervlechten. 
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Speciale aandacht ging uit naar Frankrijk, Duitsland, de USSR, Polen 
en Tsjecho-Slowakije. Daar had hij heel veel materiaal over 
verzameld. Aanwezige reisgidsen lieten zien dat hij enkele van die 
landen ook daadwerkelijk bezocht. 
 

 
Architectuur 
en 
geestelijk 
leven 
verenigd in 
een Franse 
fdc. 
 

 
 
 
 

 
Voor de Grote Veiling hebben we al wat kavels gemaakt met delen 
van zijn verzameling en voor de komende kleine veilingen gaan we 
daarmee door. Het is geen kostbaar spul, maar wel heel veel en we 
hopen dat veel verzamelaars belangstelling tonen voor dit bijzondere 
materiaal van een bijzonder sympathieke man. 
 
 
 
 
John 
Dehé 
 
 
  
 
 
 
 
Schloß  
Schönbrunn, prestigeboekje uitgegeven door de Verenigde Naties (1998). 
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Peperstraat 24 
  1441 BJ Purmerend  
  0299-421706 
  www.dejonghfietsspecialist.nl 

  @dejonghfietsspecialist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

http://www.dejonghfietsspecialist.nl/
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 GUSTAV KLIMT IN HET VAN GOGH MUSEUM
 
Gustav Klimt (1862-1918) is wereldberoemd vanwege 
zijn schilderijen met goud en decoratieve ornamenten, 
zijn universele symboliek en zijn afbeeldingen van 
sterke vrouwen.  
 

Gustav Klimt werd geboren als zoon van een goud- en 
zilvergraveur in een buitenwijk van Wenen. Hij had een 

Uitgave uit 1932      formele kunstopleiding aan de Weense School voor  
                                Decoratieve Kunsten. In 1882 opende Klimt een eigen 
atelier met zijn broer Ernst en Franz Matsch, een medestudent.  
Zij specialiseerden zich in het uitvoeren van muurschilderingen ▼. 
 

Ondanks zijn vooraanstaande positie in de Weense 
kunstwereld, was en bleef Klimt een vrij stugge, 
zwijgzame, introverte, bijna schuwe man. Hij nam 
zelden de pen ter hand ("Ik heb geen talent om te 
spreken of te schrijven, vooral niet als ik iets over 
mijzelf of mijn werk moet zeggen"). Ook liet hij geen 
echte zelfportretten na ("Ik heb geen interesse in 
mijzelf als thema voor mijn schilderijen, maar enkel 
voor anderen, vooral vrouwen"). Zijn werken zeggen 

ook nauwelijks iets over hemzelf als persoon, afgezien 
van zijn viriele seksuele geaardheid en zijn obsessieve 
belangstelling voor het andere geslacht. 
4 

Het enige onconventionele aan de persoon Klimt was 
zijn liefdesleven. Hij had regelmatig korte romances 
met modellen die voor hem poseerden en voortdurend 
(half)naakt door zijn atelier liepen. Hij had minimaal 
drie, maar waarschijnlijk nog vele malen meer 
kinderen bij zijn modellen, soms met meerdere tegelijk. 
Daarnaast deelde hij ook regelmatig het bed met 

dames uit de hogere Weense kringen die voor hem poseerden, hetgeen 
hem - tegen zijn zin - een reputatie van vrouwenversierder bezorgde. 
Aangenomen wordt dat de vrouw die voor Judith I (zie 
omslag) model stond de bankiersvrouw Adele Bloch-
Bauer was, Klimts mecenas en maîtresse, die in de 
periode 1907-1912 ook nog enkele malen voor hem 
poseerde. Met zekerheid is dit nooit vastgesteld, maar de 
halsketting met juwelen is hoe dan ook dezelfde als die 
Bloch draagt op het eerste portret dat Klimt in 1907 van  
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haar schilderde. De overspelige relatie tussen hen beiden zou rond 1900 
begonnen zijn en verklaart mogelijk de grote erotische lading van het werk, 
dat uitgroeide tot een van de meest iconische werken uit het begin van de 
twintigste eeuw. 

Nooit eerder was er in ons land zo’n groots opgezet 
overzicht van het werk van Klimt te bewonderen met 
iconische topstukken van over de hele wereld, zoals 
◄ Emilie Flöge (1902) en Waterslangen II (1904). De 
tentoonstelling is een samenwerking met het 
Belvedere in Wenen. 
 

Gebaseerd op nieuw onderzoek presenteert de 
tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt 
wereldberoemde werken van Klimt naast het werk van 
andere grootheden zoals Vincent van Gogh, Whistler, 
Sargent, Toorop, Monet, Rodin, Toulouse-Lautrec en 

Matisse. De tentoonstelling in het Van Gogh museum laat zien dat Klimt 
zich door deze kunst liet inspireren om er vervolgens geheel eigen werk 
van te maken dat nog steeds tot de verbeelding spreekt. 

 
De kus is een 
schilderij dat 
Klimt in de 
periode 1907-
1908 maakte. 
Het schilderij 
werd in de 

flowerpowertijd wereldberoemd en is 
sindsdien veel afgebeeld op ansicht-
kaarten en posters. Voor de postzegels 

heeft men 
slechts 
details 
afgebeeld 
van het orginele schilderij hier rechts. Het 
stelletje staat op de rand van een afgrond. Of 
Klimt daar een symbolische bedoeling bij had, is 
niet bekend. In de achtergrond heeft Klimt goud 
verwerkt, waarbij hij verschillende technieken 
door elkaar heeft gebruikt. Deze technieken had 
hij waarschijnlijk van zijn vader geleerd, die 
goudgraveerder was. 
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◄ Friederika "Fritza" Langer werd in 1860 
geboren in een vooraanstaande Berlijnse familie. 
Ze trouwde met de tien jaar oudere ingenieur 
Alois Riedler. Ze woonden ook afwisselend in 
Berlijn en Wenen, waar ze deel uitmaakten van 
de hoogste sociale klassen. Toen Klimt in 1904 
van Fritza opdracht kreeg om haar portret te 
schilderen gold hij nog steeds als de meest 
vooraanstaande portrettist in Wenen. Zij was in 
de periode 1904-1905 dan ook veelvuldig in zijn 
atelier te vinden, zodanig dat de roddels niet van 
de lucht waren.      
 
◄ Hygieia Van Geneeskunde  
 

De oerkrachten van seksualiteit, regeneratie, 
liefde en dood vormen de dominante thema's van 
Klimts werk. De ritmisch vloeiende lijnen en 
organische vormen van Klimts ongeëvenaarde 
schilderijen werden krachtige invloeden op de Art 
Nouveau-beweging. 
 

Toen Klimt in het laatste jaar van de Eerste 
Wereldoorlog aan een hersen-bloeding overleed, 
kreeg hij een voor die tijd een rijkelijke begrafenis. 
Hij werd begraven op het kerkhof van Hietzing, 
aangelegd op een heuvel op een half uur lopen van de Klimt-Villa. Zo is 
voldaan aan Klimts laatste wens dat zijn rustplaats zou uitkijken over de 
stad waar hij zijn hele leven had doorgebracht. 
 
De schilderijen van Klimt hebben enkele van de hoogste prijzen opgeleverd 
die voor individuele kunstwerken zijn geregistreerd. In november 2003 werd 
Landhaus am Attersee van Klimt verkocht voor $ 29.128.000, maar die 
verkoop werd al snel overschaduwd door de prijzen die werden betaald 
voor Willem de Kooning's Woman III en later Klimt's eigen Adele Bloch-
Bauer II, waarvan de laatste in 2016 voor $ 150 miljoen werd verkocht. 
 
De tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, 
Matisse… is te zien in het Van Gogh museum, van 7 oktober 2022 tot en 
met 8 januari 2023 en biedt de bezoeker de unieke kans om het werk van 
Klimt te midden van zijn talrijke inspiratiebronnen te zien. Advies: plan je 
bezoek en boek je ticket met starttijd, ook met een Museumkaart.           HV 
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De 
tentoonstelling 
neemt de 
bezoeker mee 
naar de tijd 
waarin Klimt 
leefde en toont 
het verloop van 
zijn carrière. 
De verhalen 
achter en de 
personen óp 
de schilderijen 
spelen ook een 
rol. Wie waren 
zij, waarom 
schilderde hij 
hen en wat 
was de relatie 
tussen schilder 
en model? 
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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 

 

en ook heel veel boeken over kunst en kunstenaars 

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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 EDGAR ALLAN POE
 

De grondlegger van de detective-verhalen is zonder meer 
Edgar Allan Poe. In 1841 verscheen het eerste detective-
verhaal van de wereld, genaamd “De moord in de Rue 
Morgue”. Wie was deze wat zonderlinge “uitvinder” van 
de detective verhalen, en hoe heeft hij geleefd? Zijn eigen 
dood was een horror-verhaal.  

Edgar Allan Poe werd geboren op 19 januari 1809 in 
Boston. Van 1815 tot 1820 werd hij opgeleid in Engeland. 
In 1826 schreef hij  
zich in aan de Universiteit van Virginia, maar bleef daar 
slechts een jaar. Hij begon te drinken, te gokken, kon zijn 
vele schulden niet meer betalen en werd weggestuurd. In 
1827 ging hij bij het leger. Later werd hij ontslagen wegens 
opzettelijk plichtverzuim. 
In 1836 trouwde hij met Virginia, die op dat ogenblik 13 
jaar oud was. Hij begon te werken als redacteur en literair 

criticus. Hij schreef ook verhalen en gedichten, maar met matig succes. 
Pas met de publicatie van zijn gedicht The Raven in 1845 begon hij literaire 
erkenning te krijgen. 
In 1847 overleed Virginia aan tuberculose. Na haar 
dood begon Poe de strijd tegen drank en drugs te 
verliezen, in 1848 probeerde hij zelfmoord te 
plegen. In het daaropvolgende jaar verdween hij  
gedurende drie dagen en vond men hem ergens in 
de goot in de straten van Baltimore in ijlende 
toestand terug.  

Enkele dagen later overleed hij. Poe was nooit meer 
lang genoeg bij bewustzijn om uit te leggen hoe hij in 
die erbarmelijke toestand terecht was gekomen. Hij is 
slechts 40 jaar oud geworden. 
Dupin C. Auguste Dupin is de fictieve figuur in drie 
verhalen van Poe. De eerder genoemde De moorden in 
de Rue Morgue in 1841, Het raadsel van Marie Rogêt 
in 1843 en De gestolen brief in 1844. 
C. Auguste Daupin is een 

Fransman die door zijn grote analytische gaven 
misdaden kan oplossen, zuiver door logisch te 
redeneren. Poe was met deze verhalen de 
grondlegger van het moderne detective-verhaal.  
                                                    Willem Hogendoorn 
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 ASIEL AANVRAGEN IN BELGIË
 

Hebt u dat nu ook wel eens, zo’n gevoel van wat doe ik nog in dit land. 
Zeker als gepensioneerde met een pensioen dat blijkbaar als een gift 
beschouwd wordt in plaatst van dat het uw eigen spaargeld is. 
Als filatalist kan ik mij persoonlijk  groen en geel ergeren aan onze PostNL. 
Niet alleen omdat dit bedrijf langzamerhand ieder derde wereldland naar de 
kroon steekt voor wat betreft het aantal jaarlijkse emissies, maar zeker 
zeker ook wegens het plotseling ongeldig verklaren van alle postzegels uit 
het “gulden” tijdperk. Heel wat postzegelhandelaren en verzamelaars 
hebben toen aardig wat geld verloren. 
We leven in een tijd dat het 
blijkbaar normaal wordt gevonden 
om het vliegtuig te pakken als het 
economisch in het eigen land je 
niet meer voor de wind gaat, om 
dan in een westeuropees land asiel 
aan te vragen. Het schijnt een 
probleem te zijn dat zowel Rusland 
als de rijke Arabische oliestaten 
geheel ontgaat.  
Ik begin te denken aan een asiel 
aanvraag in België. Aardige 
mensen die langzamerhand beter 
Nederlands spreken en schrijven 
dan de gemiddelde “Ollander”. 
Lekker eten en vergeet niet dat ook 
de benzine er een stuk goedkoper 
is dan in ons eigen land. 
Dit idee werd deze week extra 
gevoed toen ik een poststuk per 
aangetekende ontving vanuit 
België. De bijgevoegede foto 
spreekt voor zich. Geloof het of 
niet, dit stuk werd verzonden op 20 juli 2022. Ik verzamel geen Belgische 
postzegels. Ik bezit geen catalogus van dit land. Een loep leert mij dat 
verschillende van de opgeplakte zegels uit 1966 stammen. 
Dat is andere koek dan wat Post NL ons hier flikte. Wie van u gaat er mee 
naar België. Richten we in Nederoverheenbeek een dependance op van de 
PPRC.                                                                                    Peter de Leeuw 

PS Mocht er iemand interesse hebben in dit stukje grappige frankering. 
Contact: peter@arboleeuw.nl 
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 Michel Münzen Deutschland 2022
 
Een van de eerste Michel catalogi die 
elk jaar uitkomen is de Munten 
catalogus. In deze, alweer26e editie, 
staan alle munten die ooit door de 
Duitse gebieden, sinds 1871, zijn 
uitgegeven. Voorafgaand aan het 
catalogus gedeelte vind u een 
uitgebreide beschrijving betreffende het 
verzamelen van munten alsmede een 
uitleg hoe de catalogus in elkaar steekt. 
Verder vinden we tabellen waarin we de 
diverse metaalsoorten en legeringen 
tegenkomen die ooit gebruikt zijn om 
Duitse munten te slaan. Zelfs een beknopte numismatische 
encyclopedie ontbreekt nieten wordt gevolgd door een index van de 
munten. 
 
De catalogus opent met de munten van het van het Hertogdom 
Anhalt gevolgd door Baden en zo door tot en met Württemberg, 
waarna de munten van het Duitse Rijk aan bod komen. Het overzicht 
van de diverse noodmunten van na de 1e wereldoorlog wordt 
gevolgd door munten van de Duitse gebieden in Afrika en bezette 
gebieden tijdens de 1e Wereldoorlog. Danzig wordt uiteraard niet 
vergeten. De DDR is het volgende hoofdstuk daarna Saarland, 
gevolgd door de geallieerde bezettingsmunten overlopend in de 
Bundes Republik Deutschland t/m 2001. Dit wordt meteen gevolgd 
door de Euro munten van Duitsland. Hier vinden we zelfs de munten 
die in 2022 zijn uitgekomen én die in de loop van het jaar nog 
moeten uitkomen. En dezen zijn al geprijsd ook, een knap staaltje 
van vooruit kijken. Ook een overzicht van de te verwachten uitgaven 
voor 2023 ontbreekt niet. 
 
Als we dit Duitsland gedeelte gehad hebben komen we aan bij het 
hoofdstuk Euromunten van de overige landen van de Europese Unie 
die de Euromunten als betaalmiddel hebben aangenomen. Op 
alfabetische volgorde, van Andorra tot Zypern vinden we dezelfde 
informatie zoals bij de Duitse munten weergegeven is. De weergave 
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van de munten van elk land of gebied begint bij de laagste nominale 
muntwaarde en dan opbouwend tot aan de hoogste waarde. 
Speciale en/of herdenkingsmunten worden, indien het wettige 
betaalmiddelen zijn, ook vermeld en afgebeeld. Er worden ruim 
22.000 waarderingen gegeven en die worden in drie kolommen 
neergezet; ss (sehr schön), vz (vorzüglich) en stg (stempelglanz).  
 
 

 
Het zal u niet verwonderen dat veel prijzen een stijgende lijn 
vertonen. Vooral munten in goede tot topkwaliteit stijgen snel. De 
ruim 3200 afbeeldingen zijn in kleur en naar mijn idee behoorlijk 
scherp afgebeeld waardoor veel details gewoon goed te zien zijn. 
Uiteraard worden beide zijden van de munt weergegeven. Per munt 
wordt relevante informatie, zoals jaar van uitgifte, aantal geslagen 
munten, doorsnede, wat/wie afgebeeld, metaalsoort, ontwerper en 
gewicht etc. vermeld. Jaarsets, mapjes en numismatische brieven 
ben ik ook tegengekomen. Of dit complete overzichten van deze 
producten zijn weet ik niet.  
 
Al met al is het een overzichtelijke en bruikbare catalogus die door 
de muntenverzamelaar wel op zijn waarde zal worden geschat. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 576 
Illustraties: Kleur. "Verlijmd", softcover 20,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-397-4  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 32,= 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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Nu “GRATIS” geld voor onze 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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 Gravin Bertha Sophia Filicita Kinsky von Chinic & Tettau
 
Vredesactiviste van het eerste uur: Bertha von Suttner. 
Toen gravin Bertha Sophia Filicita Kinsky von Chinic & 
Tettau op 9 juni 1843 in Praag geboren werd, 
vermoedde niemand dat zij de wereldwijd bekendste 
Oostenrijkse van de 19e eeuw zou worden. Haar 
vader, graaf Franz Josef Kinsky, stierf voor haar 
geboorte, zodat haar opvoeding in handen van haar 
moeder lag. Haar kinderjaren woonde ze in Praag, 
Brünn en Wenen. Helaas was 

haar moeder, gravin Sophie Kinsky een gokster, die 
hun totale vermogen verspeelde. De dames reisden 
samen vanaf 1860 door Europa van de ene mondaine 
badplaats naar de andere. Nadat er in 1873 geen geld 
meer was, werd Bertha gouvernante bij baron von 
Suttner voor zijn vier dochters. Zoon Arthur van de 
baron en Bertha werden verliefd op elkaar, tegen de 
wil van de ouders. In 1876 moest Bertha dan ook haar 
baan opgeven.                        Bertha als jong vrouw ►  
 

Daarna reisde Bertha naar Parijs, waar ze de privésecretaresse werd van 
◄ Alfred Nobel, de uitvinder van het dynamiet, en toen al 
een van de rijkste mannen ter wereld. Nadat haar 
werkzaamheden bij hem eindigde bleef ze wel bevriend 
met Alfred Nobel, en hield zolang hij leefde nauw contact 
met hem. Zij inspireerde hem later tot het (in zijn 
testament) instellen van de Nobelprijs voor de Vrede. 
Op 12 juni 1876 trouwde ze in het geheim met Arthur 
Gundaccar von Suttner. Om hun ouders uit de weg te 

blijven, reisden ze naar vorstin Ekaterina Dadiani in Mingrelien (West 
Georgië), waar ze negen jaar werkte en haar schrijvers en journalisten 
vaardigheden ontwikkelde, zodanig dat ze na terugkeer in 
Oostenrijk van de honoraria kon leven. Door een verblijf in 
de Kaukasus ten tijde van de Russisch-Turkse oorlog had 
ze de verschrikkingen van de oorlog leren kennen. Bertha 
kreeg steeds meer interesse in pacifisme. Op een 
schrijvers congres in Parijs leerde zei twee leidende 
figuren uit de vredesbeweging, Hodgson Pratt en Frederic 
Passy kennen. Het idee van vrede liet haar daarna niet 
meer los. Op slot Harmannsdorf werkte ze intensief verder 
voor de vredesgedachte. Daarnaast voltooide ze een 
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roman tegen de oorlog onder de naam “Die 
Waffen nieder!”. ► 
In de herfst van 1889 kwam de eerste uitgave op 
de markt; het boek werd wereldwijd een 
bestseller. Honderdduizenden exemplaren in 
zestien talen werden ervan verkocht. Bertha von Suttner was als pacifiste 
wereldwijd het gespreksthema nummer één, zeer tegen de zin van militaire 
kringen en de oorlogsindustrie. Haar overtuiging was: massamoord kan 
geen problemen oplossen. In 1891 richtte Bertha von Suttner de 
Oostenrijkse Vredesbeweging op. Er volgden nog enkele romans en veel 
krantenartikelen. De Russische Tsaar Nicolaas II riep op regeringsniveau in 
1899 de Eerste Vredesconferentie bijeen. Deze vond plaats in Den Haag. 
Bertha von Suttner beschouwde deze conferentie als een belangrijke stap 
vooruit voor de vredesbeweging. Ze mocht zelf (als vrouw) niet deelnemen 
aan deze conferentie, maar daar liet ze zich niet door afschrikken. Parallel 
aan de conferentie hield ze in het Kurhaus 'salon' voor internationale 
pacifisten, journalisten en politici. Op de conferentie behandelden 
regeringsvertegenwoordigers vraagstukken betreffende de nationale en 
internationale veiligheid, ontwapening, en de oprichting van een 
Internationaal Hof van Arbitrage. Enkele conflicten konden worden 
bijgelegd. Het belangrijkste dat tot stand werd gebracht was de oprichting 
van het Internationale Hof van Arbitrage. In 1902 stierf haar man Arthur, 
voor haar een zwaar verlies, waarvoor ze ook geen troost vond in de 
verlening van de Vredesnobelprijs van 1905. Ze bleef schrijven en hield 
voordrachten in Europa en Amerika. Op 21 juni 1914 stierf ze in Wenen, 
waar ze sinds 1903 had gewoond. Zeven dagen later was de moord op de 
troonopvolger in Sarajewo de start van de Eerste Wereldoorlog. Miljoenen 
doden, bloed, lijden en tranen bevestigden haar waarschuwing: Die Waffen 
nieder!  

◄ Ook Andrew Carnegie was een bewonderaar van 
Bertha von Suttner. Niet alleen schonk hij het geld voor 
de bouw van het Vredespaleis, maar ook kende hij Von 
Suttner een pensioen toe, waar ze 
haar laatste jaren van kon leven. 

 
 

De Oostenrijkse Post gaf in 
september 2009 ter nagedachtenis aan Bertha von 

Suttner deze postzegel uit.  
 

(Bron: Oostenrijkse Post). 
 



31 
 

GEVRAAGD: koop of ruil oude ansichten/foto‘s tot 1965 van dorp/stad/fantasie/ 
filmster/militair/sport. Ook Nederlandse en Duitse eurozegels gestempelt of postfris 
(ook zonder gom).Tevens interesse in oude sluitzegels met reklame (geen tbc) ook 
belastingzegels en zegels met firmaperforatie. Tel.072-5337863 of email: 
rade.regt@gmail.com  

------------------------------------------------------------- 
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 
--------------------------------------------------------------
LAATSTE AANBOD ! Voor wie geen Google 
heeft.... gratis op te halen... 20 delen van de 

Grote Winkler Prins encyclopedie.  Telefoon 0299 426287 

 
TE KOOP Nederland 1982-1998: 10 DAVO albums (incl. cassette) met de 
postzegelmapjes nrs 1-200, alsmede de losse zegels. Telefoon 0299-413640. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 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.  
 

 

    
 
 
 

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:rade.regt@gmail.com
mailto:j.zandbergen@hobbykaart.info
mailto:w.loman@kpnmail.nl
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 AFA - SKANDINAVIEN Frimærkekatalog 2022
 

Deze nog steeds in zwart/wit uitgevoerde 
catalogus behandeld alle Scandinavische 
landen, met gebieden. Niet alleen de postzegels 
maar ook de dienst- port- en alle andere soorten 
zegels die door de desbetreffende 
postadministraties zijn uitgegeven. Zoals 
gezegd zijn alle afdrukken van zegels in 
zwart/wit maar wel opmerkelijk scherp en 
duidelijk. De prijswaarderingen vinden we in 3 of 2 kolommen, dit 
afhankelijk van de tijdsperiode waarin de zegels werden uitgegeven. 
Tot ongeveer 1945 in 3 (PF = ** - PL = * en GB = ) en daarna in 2 
(PF = ** en GB = ) kolommen. Ook de FDC prijzen worden waar 
bekend vermeld evenals de prijzen voor velletjes en blokken. Bij de 
zegels en series die géén aangegeven frankeerwaarden hebben, 
zoals 1e klasse, Europa of binnenland word de op het moment van 
uitgifte geldende frankeer waarde vermeld bij de omschrijving.  
 Het is een ‘simpele’ basis catalogus die niet al te gespecialiseerd is. 
Zo hier en daar worden de meest notoire type verschillen afgebeeld 
evenals een enkele plaatfout en uiteraard de verschillende gebruikte 
watermerken. Per land is er een typeoverzicht opgenomen waarin 
van de langlopende zegels in oplopende lijn de frankeerwaarden met 

de bijbehorende catalogus nummers terug te 
vinden zijn. Dus geen oneindig geblader om 
van een bepaald zegel het exacte catalogus-
nummer terug te vinden. De gehele inhoud is 
onder de loep genomen en nagelopen op 
fouten en foutjes. De prijzen zijn aangepast 
aan de huidige marktprijzen. Op vallend is dat 
er nogal wat prijs fluctuaties zijn waar te 
nemen. Niet alleen omhoog maar ook omlaag. 
Onder andere bij Groenland en de Færøer zijn 
prijsdalingen te zien. Door het veranderende 
verzamel gedrag, denk aan het verzamelen 
van thema's of de postgeschiedenis van een 
dorp, stad of regio, worden bepaalde zegels 
meer gezocht dan in het verleden. In het 

voorwoord wordt ook nog gewezen op het feit dat steeds meer 
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verzamelaars letten op een goede 
kwaliteit van de aan te schaffen 
zegels. Iets wat ik volmondig beaam. 
Kwaliteit betaalt zich altijd terug.  
 Voor de verzamelaar die niet te 
veeleisend is of een simpele 
catalogus c.q. checklist bij zich wil 
dragen, hoewel deze catalogus denk 
ik niet in je binnenzak past, op 
beurzen en bijeenkomsten is dit een 
uitstekende uitgave. Deze catalogus 
is verkrijgbaar in twee uitvoeringen, 
namelijk met een verlijmde binding of 
een spiraal binding. De binnenzijde 
van de achterkaft fungeert als 
tandingsmeter. Ook dit jaar krijgt de 
koper van een exemplaar van deze 
catalogus een leuk presentje. 
Namelijk het souvenirblokje "Global 
Warming" van 2009 van de Færøer. 
Ter informatie: De publicatie van de 
AFA Denemarken (met gebieden) 
catalogus staat gepland voor het eind 
van dit jaar. 
 
Taal: Deens. Bladzijden: 848. 
Illustraties: Zwart/wit. Verlijmd, 
softcover 21 x 15 cm.  
ISBN-13: 978-87-7012-457-7 
Uitgever: AFA-Forlaget – Nordfrim 
A/S. Prijs: Excl. Verzendkosten,  
249,-- DKK - Spiraalrug : 299,-- DKK. 
Informatie // Verkrijgbaar bij:  
AFA-Forlaget, Kvindevadet 42,  
5450 Otterup, Denemarken 
E-mail: afa@afa.dk  Web-site: 
www.afa.dk    
                    Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:afa@afa.dk
http://www.afa.dk/
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Het getal Pi (π  ) onder de postzegels (deel 3)

 
Congo: een district dat later opging in Angola. In 1914 
verschijnt een Ceres serie in de waarden ¼ t/m 20 
centavos, 12 zegels op normaal papier, tanding 15x14 en 4 
waarden 30 centavo t/m 1 escudo op wat dikker gekleurd 
papier. Ook hierna weer enkele papier variëteiten. 

 
Guiné: in 1914 verschijnt de eerste emissie, tanding 
15x14, 12 postzegels in de waarden ¼ t/m 20 centavos en 
4 zegels in de waarden van 30 centavos t/m 1 escudo op 
wat dikker gekleurd papier. Een opmerking terzijde.  
Er bestaan 4 verschillende posities van de sterretjes aan 
weerszijde van Guine. Hierna ook weer de nodige variaties 
m.b.t. andere papiersoorten en tandingen.   

In 1933 een serie met de beeltenis van Ceres zoals de latere serie in 
Angola, een type tanding 11½, geen papiervariëteiten. Het betreft 19 
waarden van 1 centavo tot 20 escudos. 
 
India: de oudste Portugese kolonie. In de eerste plaats 
denkt men hierbij aan Goa, het grootste gebied, met 
ongeveer de oppervlakte van onze provincie 
Gelderland. Er zijn echter nog enkele kleinere 
gebieden, zoals Damão en Diu, plus enkele minuscule 
enclaves. In 1961 viel India deze gebiedjes binnen,  
waar nauwelijks Portugese militairen aanwezig waren. 

Voor wat betreft de 
Ceres zegels is de eerste uitgifte van 1914. 
Tanding 15x14. Te veel varieteiten om hier 
te benoemen. Ook weer sterretjes in 
verschillende standen. In 10 zegels de 
waarden 1 t/m 10 rupias en 5 zegels in de 
waarden van 1 t/m 8 tangas. Na de eerste 
Ceres emissie zien weer diverse opdrukken 
van zegels uit het  koninkrijk.  
In 1922 een nieuwe serie met Ceres. 
Tanding 12x11½  met diverse 
papiersoorten en de nodige varieteiten. Vier 
zegels in de waarden van  1,2,3 tangas,  
4 zegels  en 1,5, 2,5 en 3 tangas. In 1922 
een opdruk op een de 1,5 rupia uit 1922 
met een plaatselijke toeslag in rood. 
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Inhambane: een plaats in Mozambique, een paar honderd 
kilometer noordelijk van de huidige hoofdstad Maputo. Van 
1895 tot 1914 met eigen postzegels. In 1914 een Ceres 
serie met tanding 15x14, 12 zegels in de waarden van  
¼ centavo t/m 20 centavos. In diezelfde periode 4 zegels 
op wat dikker gekleurd papier. 
 

Lourenço Marques: het district rond de hoofdstad van 
Mozambique. Deze hoofdstad heet sinds de onafhankelijkheid Maputo. Dit 
district gaf van 1893 tot 1921 eigen zegels uit. De Ceres emissie van 1914 

met tanding 15x14. Twaalf  zegels 
in de waarden ¼ t/m 20 centavos  
en 4 zegels op iets dikker gekleurd 
papier in de waarden 30 centavos 
t/m 1 escudo. Van dezelfde Ceres 
emissie komen tot 1918 nog 26 
zegels voor op verschillende 
papiersoorten. 

 

Mozambique: de eerste emisssie van 1914 met een tanding 15x14 en 
telde 12 zegels in de waarden ¼ t/m 20 centavos en 4 zegels in gekleurd 
en dikker papier in de waarden 30 centavos t/m 1 escudo. Daarna werden 
er nog in verschilende waarden van in totaal 42 zegels in andere 
papiersoorten uitgegeven, hieronder vallen ook 2 aparte emissies met een 
tanding 12x11½.  
In de jaren 1921/22 zien we 4 zegels in lage waarden verschijnen met een 
opdruk in een veel hogere waarde. 
In 1922 komt er een nieuwe serie Ceres postzegels uit in andere kleuren. 
Tanding 12x11½ , 6 waarden van 12 centavos t/m 1 escudo en 2 waarden  
van 30 centavos en 1 escudo met tanding 15x14 en 1 zegel van 2 escudos, 
gewijzigde kleur met tanding 12x11½.  
In 1923 komt er nog een opdruk uit van  4 centavos uit deze serie met een 
opwaardering voor 50 centavos. 
 

Companhia de Moçambique: een private onderneming die het gebied 
rond de havenstad Beira in bezit had en nog het beste te vergelijken is met 
onze VOC. Van 1892 to 1935 gaf dit bedrijf postzegels uit. Veel mooie 
plaatjes. Ceres postzegels ben ik niet tegen gekomen. 
 

Companhia de Niassa: zie het bovenstaande. Ook deze private 
onderneming gaf postzegels uit voor een provincie in Mozambique. Dat 
gebeurde van 1924 t/m 1998. Mooie plaatjes geen Ceres postzegels. 

  Peter de Leeuw (wordt vervolgd) 
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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. 

 

Whisky / spijs avond … 

 
Donderdag 27 oktober organiseren wij voor de whisky liefhebbers … 

Whisky/spijs avond met infotainment van André van der Swet. Aanvang 
18.30 uur. Menu 49,50. Met 5 bijpassende heerlijke whisky’s 24,-. 

Reserveren gewenst! 06-53632774. 
 

Vakantie … 
Van maandag 10 oktober t/m woensdag 19 oktober zijn wij met vakantie.   

 
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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  KERKGESCHIEDENIS, DE MARTELAREN
deel 2 (Historische notities 31) 
 
Stefanus (of Etienne), Jeruzalem, ca. de 
eeuwwisseling. Hij was als diaken door de 
apostelen aangesteld om de ontvangen 
aalmoezen eerlijk te verdelen onder de 
weduwen. Stefanus beschuldigde de Hoge 
(joodse) priester ervan Christus te hebben 
vermoord en werd voor deze beschuldiging 
gestenigd. Apostel Paulus stemde in met 
deze executie. Stefanus/Etienne geldt 
binnen de katholieke kerk als de eerste martelaar in het jaar 35. 
 

De 40 martelaren van Sebaste is het verhaal 
over een Romeins garnizoen, ca. 318, ten tijde 
van keizer Licinius. De soldaten werden door 
hun commandant verplicht te offeren aan de 
Romeinse goden in verband met de strenge 
vorst. 40 Soldaten die het christendom 
aanhingen weigerden. Zij werden voor straf  
’s avonds naakt op een bevroren meer gezet, 
terwijl er op de oever een dampend warm bad 

stond voor één ieder die zijn geloof zou 

afzweren. Slechts één maakte hiervan gebruik, 

hij stierf echter op het moment dat hij in het 

bad stapte. Eén van de bewakers was zo onder de indruk dat hij de 

plaats van de overledene innam. De volgende dag bleken ze 
allemaal te zijn doodgevroren. De gebeenten van deze martelaren 
werden een gewild object binnen de kerk, verering 
gaf klandizie en klandizie zorgde voor inkomsten 
en werk. 
 
Het Thebaanse Legioen is het bekende verhaal 
van christelijke soldaten die zich niet willen 
bekeren. Zo ook het Trebaanse Legioen (=6666 

man) krijgt opdracht om een opstand in Gallië te 

onderdrukken. Het legioen slaat zijn tenten op in               St. Mauritius  
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Bisschop Theodor von Sitten, ondekker van het graf 
van het Thebaanse Legioen, Mauritius 380 n.Chr. 
 

Agaunum (het huidige St.Mauritius/Zwitserland). 
Keizer Maximianus gebood het legioen offers te 
brengen aan de Romeinse goden om de 
overwinning af te smeken.  

De soldaten, bekeerlingen, weigerden om de Romeinse goden te 
aanbidden. Wat volgde was het decideren van het legioen door 
terechtstellingen (elke keer 1/10e man). Tot dat het legioen tot de 
laatste man ter dood was veroordeeld, gemarteld en afgeslacht. Als 
laatsten was hun commandant Mauritius en zijn officieren Candidus 

en Exsuperius aan de beurt. Op de plek 
des onheils werd een kapel gebouwd  
(4e eeuw). Deze kapel werd later de 
beroemde Abdij van St. Mauritius 
 
In het kasteel Becov (Tsjechië) bevindt zich 

de St. Mauritius-schrijn, hout van binnen, 
goud van buiten. In de schrijn bevinden zich 
de relikwiën van de martelaren Mauritius, 

Timotheus, Apollinaris en Johannes de 
Doper. De schrijn is vermoedelijk gemaakt in 
opdracht van bisschop Gérard de Ruigny 
(Cambrai/Florennes). 
 

Wil Dedters 
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Dit keer geen kavellijst voor 

onze clubavond van 12 oktober. 

Maar de wel naverkoop van de 

retourkavels van onze grote 

veiling, nu tegen de inzetprijs + 

 Dit mag u niet missen ! 10%.
 

 

  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 
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