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 EEN MOOI EINDE VAN HET JAAR
 

Twee goede doelen hadden we bedacht 
voor de benefietveiling: het hertenkamp in de 
Purmerendse Bloemenbuurt en de 
Museumwinkel in de Peperstraat. We hadden meer dan 200 kavels 
verzameld en die hebben ruim € 1700 opgebracht. In de loop van het 
jaar was er bovendien al zo’n € 500 bij elkaar gesprokkeld. De 
hertjes kunnen tevreden zijn en de restyling van de Museumwinkel 
kan beginnen. 
 

Graag wil ik iedereen bedanken die aan dit mooie resultaat heeft 
bijgedragen, inzenders, kopers, de werkers achter de schermen, met 
een speciaal en extra bedankje voor Cor Donkervoort, die er iedere 
maand weer voor zorgt dat alles in de Tabor op rolletjes loopt. Die 
tafels staan er niet vanzelf, de koffie moet gezet worden en het 
banket gekocht en verwarmd. Ook deze keer zorgde Herman 
Verhoef voor de broodnodige ondersteuning. Jammer voor Cor dat 
hij door deze drukke werkzaamheden niet aan het eigenlijke doel van 
iedere verzamelaar toekwam: je verzameling uitbreiden met mooie 
kavels. 
 

Mooi was ook het gebaar van Huib de Ruiter, die namens het 
bestuur van de Protestantse Kerk in Wormer ruim € 200 aanbood om 
de verkoop van kavels wat op te krikken. Daar hebben we dankbaar 
gebruik van gemaakt. De benefietveiling was een mooie afsluiting 
van dit kalenderjaar, maar intussen zijn we al weer bezig met 2023. 
Een veiling in januari, een regionale beurs (‘ruildag’) in februari. We 
hopen dat het lukt in maart een algemene ledenvergadering te 
organiseren en dat de problemen met PostNL verholpen kunnen 
worden. Daar hebben ze bedacht dat ons clubblad niet voor het 
laagste tarief verzonden kan worden, omdat er een nietje in zit. U 
leest het goed: een nietje. Dat nietje zorgt voor sorteerproblemen en 
daar moet voor betaald worden. We moeten overstappen op 
verzending in enveloppen of een hogere prijs accepteren. Laten we 
maar hopen dat DHL zich inderdaad als serieuze concurrent gaat 
opstellen. Dan stappen we meteen over. 
 

Vanaf deze plaats nogmaals: de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
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@hotmail.com  
 

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 
 

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 
 

Coördinator rondzendverkeer: Leo Nolten, De Camper 18, 1749 BX Warmenhuizen 

tel. 0651599086  - Bankrekening nr. NL90 INGB 0005542629 t.n.v. NVPV Alkmaar 
e-mail: leo.nolten@kpnmail.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 
 uiterlijk vrijdag 20 januari per  kopij voor het februarinummer

e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

   OP HET OMSLAG
 

Een velletje uitgegeven in Taiwan ter gelegenheid van het het jaar van het 
konijn in 2023. ”Het konijn symboliseert vrijgevige vitaliteit: Moge het 
nieuwe jaar uw ambities realiseren en uw toekomst rooskleurig zijn!”, aldus 
de Taiwanese post in hun persbericht. Chunghwa Post Co., Ltd. is de 
officiële postdienst van Taiwan (officieel de Republiek China). Chunghwa 
Post was een overheidsinstelling van het Ministerie van Transport en 
Communicatie tot 2003, toen het werd omgevormd tot een overheidsbedrijf. 
Meer over het Chinees Jaar van het konijn leest u vanaf pagina 19.        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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 DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT 
18. Het vloeibare goud 
 
De vondst van aardolie in de jaren 80 van de 19e eeuw zou van 
Nederlands-Indië een goudmijn maken. Aanvankelijk ging het om 
kleine hoeveelheden en financiers waren huiverig om er veel geld in 

te steken. 
Toch lukte 
het in 1890 
om 
voldoende 
geld bij 
elkaar te 
brengen 
voor verdere 
ontwikkeling.  
De emir van 
Langkat 
verleende 
toestemming 

om op zijn grondgebied naar olie te boren en op 16 juni 1890 werd 
de NV Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van 
Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië opgericht. In de praktijk 
werd de maatschappij echter al snel Koninklijke Olie genoemd. Dat 
koninklijke predicaat werd bij wijze van uitzondering al door koning 
Willem III verleend voordat de maatschappij officieel was opgericht. 
Dat bewijst wel dat in bepaalde kringen men heel goed in de gaten 
had wat het belang van deze nieuwe vondst was.  
 

Lange tijd leek het er niet op dat het boren naar olie winstgevend zou 
zijn. De opbrengsten vielen tegen, mede doordat er niet voldoende 
kennis was onder de Nederlandse ingenieurs. Bovendien was het in 
het begin niet duidelijk wat er nou precies met al die olie gedaan 
moest worden. Het leek voor een belangrijk deel gebruikt te kunnen 
worden voor lampenolie maar met het opkomen van elektrisch licht 
verminderde de vraag. Dat veranderde met de komst van de auto en 
later het vliegtuig. De behoefte aan benzine en kerosine zou de 
vraag naar aardolie opstuwen. En dan te bedenken dat benzine 
aanvankelijk als een te verwaarlozen bijproduct werd gezien. 
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In 1906 fuseerde Koninklijke Olie met het Engelse Shell Co. en ging 
voortaan verder onder de naam Koninklijke Shell. In 1907 richtte 
Shell de Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) op die in de 
kolonie olie ging boren en bewerken.  

 
Dat laatste gebeurde onder andere in een eigen raffinaderij op 
Sumatra. De BPM werd een van de grootste bedrijven van 
Nederlands-Indië. In de jaren twintig werd bijna alle ruwe olie in Indië 
door de BPM gewonnen en verwerkt. Er werd goed geld mee 
verdiend. Was dat in 1900 nog vijf miljoen gulden, in 1914 was dat al 
137 miljoen gulden, wat een vijfde van de totale Indische export was 
van dat jaar, en in 1920 was dat al meer dan verdubbeld. En de 
vraag zou alleen nog maar stijgen. Begin jaren dertig produceerde 
Nederlands Indië zo’n 3% van de wereldproductie aan olie. Wie de 
hoofdkantoren van de BPM in Batavia en Den Haag ziet, beseft 
meteen dat de olie het bedrijf geen windeieren legde. Daarnaast was  
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het de Nederlandse staat die flink wat geld opstreek. Alleen met 
koffie werd meer verdiend. 

Er werd ondertussen steeds 
meer druk uitgeoefend door 
afnemers om meer te leveren. 
Een van hen was Japan, dat zelf 
niet over belangrijke 
grondstoffen beschikte.  
 
 
Het hoofdkantoor van de BPM in 
Batavia, geopend in 1938. 
 

Tot aan de aanval op Pearl Harbor in 1941 zou het Indische 
gouvernement met de Japanse regering onderhandelen over het 
leveren van olie. Men kwam niet tot overeenstemming en uiteindelijk 
zou Japan het zelf komen halen. Maar dat is weer een heel ander 
verhaal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 februari 1936 Pladjoe -  Balik Papan. brieven  2
e
 gewichtsklasse (20-40 gram)  

20 cent + aantekenrecht  20 cent +  luchtrecht 10 cent per 20 gram (2x10 cent) =  
60 cent.  

     Jeffrey Groeneveld 
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DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND E.O. 
Zoekt u een goed boek? Wij hebben voor u, 

6x de top 10, van literatuur, spanning, kind, 

non-fictie, kookboeken en ebooks 

 

 

MAIL, BEL OF KOM GEZELLIG LANGS 
Het Leesteken  |  Zuidersteeg 2  |  1441 BD Purmerend  |  T 0299 771834 

Info@leesteken.nl 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

VOOR 23.00 UUR BESTELD, VOLGENDE DAG IN HUIS. GEEN VERZENDKOSTEN 

WWW.LEESTEKEN.NL 
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 T.S. ELIOT – DICHTER – SCHRIJVER
 

Thomas Stearns (T.S.) Eliot werd op 26 september 
1888 in Saint Louis (Missouri, USA) geboren als 
zoon van Henry Ware Eliot en Charlotte Champe 
Stearns. Hij was een Brits-Amerikaans dichter,  
toneelschrijver en literatuurcriticus, één van de 
belangrijkste figuren uit de wereld van de literatuur 
van de 20e eeuw en een groot vernieuwer van de 

poëzie. Zijn grootvader William Greelleaf Eliot, stichtte de 
Unitarianistische Kerk, een Christelijke stroming, die de leer van de 
goddelijke drie-eenheid (triniteit) verwerpt, in Saint Louis en hij was 
de oprichter van Washington University. In 1948 kreeg T.S. Eliot de 
Nobelprijs voor de Literatuur, met name voor „Four quartets‟ het 
werk dat Eliot zelf als zijn meesterwerk beschouwde.  
 

Alhoewel Eliot in Saint Louis was geboren, waar hij aan de Smith 
Academy o.a. Oud Grieks, Latijn, Frans en Duits studeert en later in 

Harvard nog letteren en filosofie, bereikte hij zijn 
wereldwijde reputatie toen hij in Londen woonde, 
waar hij in 1965 overleed. Hij studeerde ook nog 
Sanskriet en Pali. Na enkele jaren docent te zijn 
geweest aan de Highgate School en de Royal 
Grammar School in High Wycombe, 
werkte hij in Londen bij de Lloyds 
Bank en in die periode schreef hij zijn 
beste gedichten en lanceerde hij het 

kwartaaltijdschrift „Criterion‟ (1922-1939), waarin hij 
o.a. in 1922 „The Waste Land‟ publiceert. In 1927 
treedt Eliot toe tot de Anglicaanse kerk en geeft hij 

zijn Amerikaanse nationaliteit 
op en wordt Brits onderdaan. 
                                               Nicaragua, 1995 
                                          100 jaar Nobel prijs 
                                                           winnaars 
 
100 jaar Nobel prijs, hier afgebeeld open boek 
met het gedicht 'The Ad-dressing of Cats' 
door T.S.Eliot 
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 KRAK DES CHEVALIERS 
(Historische notities 34) 
 

Krak des Chevaliers of Crac des Chevaliers, 
letterlijk "Kasteel van de ridders" en 
voorheen Crac de l'Ospital  is een 
kruisvaarderskasteel in Syrië en een van de 
belangrijkste bewaarde middeleeuwse kastelen ter wereld.  
 

1031: Het kasteel wordt in opdracht van de emir van Alappo gebouwd. 
1100: Raymond IV van Toulouse verovert het kasteel. 
1144: Het kasteel wordt geschonken aan de Hospitaalridders. 
1149: Belegering door Nur ad-Din. 
1187: Belegering door Saladin. 
1271: Belegering en verovert door Balbars.  
 

De plaats werd voor het eerst bewoond in de 11e eeuw door Koerdische 
troepen die daar door de Mirdasiden waren gelegerd. In 1142 werd het 
geschonken aan de Hospitaalridders door Raymond II, graaf van Tripoli. 
Het bleef in hun bezit tot het in 1271 viel. De oorsprong van de orde van de 
Hospitaalridders is onduidelijk, maar deze ontstond waarschijnlijk rond de 
jaren 1070 in Jeruzalem. Het begon als een religieuze orde die voor de 
zieken zorgde en later voor pelgrims naar het Heilige Land zorgde. 

Het kasteel ligt bovenop een 650 meter hoge 
(2130 voet) heuvel ten oosten van Tartus, 
Syrië. De Hospitaalridders begonnen met de 
wederopbouw van het kasteel in de jaren 1140 
en waren klaar in 1170 toen een aardbeving 
het kasteel beschadigde. De orde controleerde 
een aantal kastelen langs de grens van het 

graafschap Tripoli, een staat gesticht na de Eerste Kruistocht. Krak des 
Chevaliers was een van de belangrijkste, en fungeerde als een centrum 
van bestuur en een militaire basis. Nadat in de 13e eeuw een tweede 
bouwfase was ondernomen, werd Krak des Chevaliers een concentrisch 
kasteel. De orde herbouwde het tot een machtig kasteel, de grootste 
kruisvaardersburcht van het Midden-Oosten. In het binnenkasteel was een 
kapel, een ontvangsthal, een 120 meter lange opslagruimte en twee grote 
stallen. Rondom het kasteel een losstaande buitenmuur van drie meter dik, 
voorzien van zeven torens. In één van de torens woonde de grootmeester 
van de Hospitaalridders. 
 

De eerste helft van de eeuw is beschreven als de 'gouden eeuw' van Krak 
des Chevaliers. Op zijn hoogtepunt herbergde Krak des Chevaliers 60  



10 
 

volledig uitgeruste ridders, een 
garnizoen van ongeveer 2.000 
soldaten en had stallen voor 2000 
paarden. Zo'n groot garnizoen stelde 
de Hospitaalridders in staat om een 
groot gebied te controleren.  
Vanaf de jaren 1250 nam het lot van 
de Hospitaalridders een slechte 
wending en in 1271 veroverde 
Mamluk Sultan Baibars Krak des 

Chevaliers na een belegering van 36 dagen, vermoedelijk door middel van 
een vervalste brief die zogenaamd van de Hospitaalgrootmeester was en 
waardoor de ridders zich overgaven. De kapel wordt door een moskee 
vervangen en blijft in de toekomst islamitisch. 
 

Hernieuwde belangstelling voor kruisvaarderskastelen in de 19e eeuw 
leidde tot het onderzoek naar Krak des Chevaliers en er werden 
bouwkundige plannen opgesteld. Aan het einde van de 19e of het begin 
van de 20e eeuw was er een nederzetting ontstaan in het kasteel, 
waardoor de structuur beschadigd was. De 500 inwoners werden in 1933 
verplaatst en het kasteel werd overgedragen aan de Franse staat Alawite, 
die een programma van ontruiming en restauratie uitvoerde. Toen Syrië in 
1946 de onafhankelijkheid uitriep, nam het de controle over. 
 

 

Tegenwoordig 
bestaat er een 
dorp genaamd 
al-Husn rond het 
kasteel en heeft 
het een 
bevolking van 
bijna 9.000. Krak 
des Chevaliers 

is ongeveer 40 kilometer (25 mijl) ten westen van de stad Homs, dicht bij 
de grens van Libanon, en maakt administratief deel uit van het Homs-
gouvernement. Sinds 2006 zijn de kastelen van Krak des Chevaliers en 
Qal'at Salah El-Din door UNESCO erkend als werelderfgoed. Het werd 
tijdens de Syrische burgeroorlog gedeeltelijk beschadigd door 
beschietingen en heroverd door de Syrische regeringstroepen in 2014. 
Sindsdien waren de wederopbouw- en instandhoudingswerkzaamheden op 
de site begonnen. Rapporten van UNESCO en de Syrische regering over 
de staat van de site worden jaarlijks geproduceerd.                   Wil Dedters 
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  De Eekhoorn, populair in veel landen
(en niet alleen omdat het zo’n leuk beestje is) 
 
Op 2 januari 2013 bracht PostNL de eerste van een 
serie persoonlijke zegels uit, met een afbeelding van 
de eekhoorn. Na deze uitgave werden er nog meer 
zegels in deze serie uitgebracht, steeds met de 
afbeelding van andere dieren.  
Het blijkt, dat het watervlugge leuke 
diertje in veel landen populair is. 

Gedurende de wintertijd kan men in naaldbossen vaak 
aangevreten dennenappels en knoppen vinden. Als 
veroorzakers komen zowel vogels als eekhoorntjes in 
aanmerking, maar bij een vondst van veel resten op één 
plaats kan worden aangenomen dat het eekhoorntje de 
dader is. De in Nederland bekend eekhoorn heeft een 
hoge ‘aaibaarheidsfactor’ en is ongeveer achttien tot vierentwintig 
centimeter lang en weegt tussen de tweehonderdvijftig en driehonderdvijftig 
gram. De borstelige pluimstaart is tussen de veertien en twintig centimeter 
lang. Het knaagdiertje is gewoonlijk roodbruin van kleur, maar er komen 

variaties voor van zwart tot geelachtig, met allerlei tinten 
rood en bruin daartussenin. Meestal is de buik wit tot 
donkergrijs. Opvallend zijn de oorpluimen. Met de lange, 
kromme klauwen kan het eekhoorntje gemakkelijk 
razendsnel in bomen klimmen en van tak naar tak 
springen, waarbij de poten worden gespreid, en de losse 
huid en vacht op de flanken helpen 
te zweven en de pluimstaart als een 

soort van roer dient om te sturen. Het voornaamste 
voedsel voor de eekhoorn is plantaardig materiaal, 
zoals noten en zaden uit de ‘dennenappels’ van 
sparren en andere naaldbomen. Verder eten ze ook 
knoppen, paddenstoelen, stukken boomschors en 

soms ook insecten, eieren en zelfs wel eens jonge 
vogels. Dagelijks heeft de eekhoorn ongeveer een 
hoeveelheid voedsel nodig die overeenkomt met vijf 
procent van zijn lichaamsgewicht. Om in de winter 
te kunnen overleven leggen eekhoorntjes 
wintervoorraden aan, die ze soms niet terugvinden 
en waarmee ze mede zorgen voor de verspreiding 
van bomen en planten. De eekhoorn houdt geen 
winterslaap, maar op koude dagen houdt het diertje 
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zich vaak verborgen in zijn nest, op warmere dagen 
gaat hij vooral ’s morgens op zoek naar de 
wintervoorraden. De eekhoorn maakt gebruik van 
meerdere nesten, meestal rond met een diameter van 
ongeveer dertig centimeter op een hoogte van 
minimaal zes meter. De buitenkant van het nest is van 
takken en twijgen, de binnenkant is bekleed met mos 

en gras. In de nesten waarin jongen worden geboren is meestal een 
dikkere laag bekleding aangebracht.  
De woongebieden van eekhoorntjes overlappen elkaar, waarbij de 
vrouwtjes vaak meer verspreid van elkaar wonen dan de mannetjes. In de 
paartijd - tussen januari en maart - jagen de mannetjes elkaar op om vast 
te stellen wie de nummer één is in de rangorde en zodoende de meeste 
rechten heeft bij de vrouwtjes. Het vrouwtje krijgt na een draagtijd van 
achtendertig dagen tussen de één en acht jongen (gemiddeld drie), die na 
zeven tot acht weken voor het eerst buiten het nest komen.  

Tussen de tien en zestien weken zijn de jongen 
onafhankelijk van de moeder en na twaalf maanden 
geslachtsrijp. Alhoewel wij het ons nauwelijks kunnen 
voorstellen, zijn er landen, met name in Oost-Europa, 
waar de eekhoorn op het menu staat. Er zijn recepten 
bekend van gerookte eekhoorn, vaak gevuld met een 
combinatie van broodkruim, peulvruchten en wodka, 
afgemaakt met zout, peper en komijn. De eekhoorn leeft 

vooral in naaldbossen en gemengde bossen, waar de 
naaldbomen overheersen. In de bergen komen ze voor tot 
op tweeduizend meter hoogte. Bekend is de eekhoorn in 
heel Europa, echter niet in Zuid-Spanje. Verder in Azië tot 
Noordoost China. Ook in Amerika komt de (grijze) 
eekhoorn voor. Sommige soorten wijken van elkaar af. Dat 
de eekhoorn ‘populair’ is in vele landen blijkt wel uit het 
grote aantal postzegels dat van dit ‘aaibare’ diertje zijn 

uitgegeven.                         Willem-Alexander Arnhemer 

 
De Latijnse naam (Sciurus vulgaris) van de eekhoorn 
betekent ‘gewone schaduwstaart’. Eekhoorns worden 3 
tot 7 jaar in het wild, en tot tien jaar in gevangenschap. 
De belangrijkste natuurlijke vijanden zijn marters, 

roofvogels en huishonden en -katten. Ook sterven dieren door 
verhongering en auto-ongelukken. Vooral in hun eerste jaar sterven veel 
dieren. Om aan zijn vijanden te ontkomen rent de eekhoorn spiraalsgewijs 
omhoog tegen een boom. 
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 LA BOURSE AUX TIMBRES
 

In mei 2010 herdacht de 
Franse ‘La Poste’ de 150e 
verjaardag van ‘La Bourse 
aux Timbres’ met de 
uitgifte van een blokje met 
vijf verschillende zegels 
met afbeeldingen van 
personen die iets voor de 
filatelie hebben betekend. 
Deze postzegelbeurs vindt 
nog steeds plaats op alle 
donderdagen, zaterdagen, 
zondagen en feestdagen, in de open lucht op Carré Marigny , vlak bij de 
Champs-Élysées in Parijs. Op het blokje een aantal (oude) afbeeldingen 
van de beurs/markt in vroeger dagen.  
De min of meer beroemde en bekende personen op de vijf  
verschillende zegels zijn: 

Franklin Delano Roosevelt 
(1882-1945) de 32e president  van 
de Verenigde Staten en 
gepassioneerd filatelist. Hij was 
vanaf zijn jeugd postzegel-
verzamelaar en sloot zich aan bij 
de American Philatelic Association 
toen hij  gouverneur van New York 
was. Zijn verzameling omvatte o.a. 
een omvangrijke collectie 
kleurproeven van US zegels en 
volledige vellen van de postzegels 
uitgegeven tijdens zijn 
presidentschap, gesigneerd door 
officials van de US Post. Ook had 
hij veel variëteiten proefdrukken 
en proefontwerpen van vele 
landen, die hem als staatshoofd 
waren geschonken.  
De verzameling werd in 1946 
geveild bij Harmer in New York en 

bracht een enorm bedrag op, vooral omdat veel verzamelaars een stuk(je) 
uit de Roosevelt collectie wilden bemachtigen.  
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Lucien Berthelot (1903-1985) Industrieel en Frans filatelist, na de tweede 
wereldoorlog was hij vice president van de FIP (Fédération Internationale 
de Philatélie) van 1947 tot 1955, daarna president tot 1972.  
Hij organiseerde wereldwijd internationale Postzegeltentoonstellingen en 
modificeerde de regels zodat ze beter aansloten bij de modernere vormen 
van verzamelen. Ook was hij een gewaardeerd jurylid. Van 1947 tot 1972 
was hij bovendien voorzitter van de Franse Bond. Hij werd gekozen tot lid 
van de Académie de Philatelie in 1949. In 1986 werd hij postuum door de 
American Philatelic Society opgenomen in hun ‘Hall of Fame.   
 

Louis Yvert (1866-1950) Het leven van Louis Yvert veranderde totaal 
onder invloed van Théodule Tellier, die hem de liefde voor het verzamelen 
van postzegels bijbracht. Yvert verzamelde, schreef voor “L’Echo de la 
timbrologie”, een flatelistisch tijdschrift dat Tellier in 1890 had gekocht. 
Yvert werd een grote postzegelhandelaar. In 1896 richtte hij een ‘huis voor 
filatelistische uitgaven’ op, waarvan de catalogus nog vandaag de dag in 
Frankrijk en Internationaal een referentie is. De eerste uitgave van de 
‘Catalogue prix-courant de timbres-poste par Yvert et Tellier’ werd 
uitgegeven (8.000 stuks) in november 1896 en kostte twee franc. Hierna 
werd de catalogus jaarlijks uitgegeven. In 1913 ging Tellier met pensioen 
en nam Yvert de gehele activiteit over. 
 

Arthur Maury (1844-1907) Groot schrijver van filatelistische werken. Hij 
schreef onder andere ‘Histoire des timbres-poste français’ een boekwerk 
dat nog vandaag grote autoriteit heeft. In 1860, hij was toen bijna 16 jaar, 
wilde hij er zelfs in gaan handelen en mocht een gedeelte van de etalage 
van vaders winkel gebruiken als uitstalkast. En meteen deed hij goede 
zaken, vooral met Engelse toeristen. In 1864 begon hij een maandblad ‘Le 
Collectionneur des Timbres-Poste’. Zijn postzegelhandel gaf vanaf 1865 
catalogi en prijslijsten uit van postzegels en munten van de hele wereld.  
 

Alberto Bolaffi (1874-1944) Was één van de grootste Italiaanse  
postzegelhandelaren. Hij stond ingeschreven op de lijst van ‘Roll of  
Distinguished Philatelists’ (RPD) een Britse erelijst van internationaal hoog 
aangeschreven filatelisten, ingesteld in 1921. De Roll bestaat uit drie 
stukken perkament waarop de ingeschrevenen hun naam vermelden. Nog 
tot heden worden jaarlijks nieuwe leden bijgeschreven. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LEDENNIEUWS 
 

Ons bereikte het bericht dat Dick Hooijberg geheel onverwacht op 83-jarige 
leeftijd is overleden. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte bij het 
verwerken van dit grote verlies.                                                  Het Bestuur 
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 DE POSTZEGELS WORDEN ER BESLIST NIET MOOIER DOOR
 

Sterker nog... de postzegels worden gewoon 
erg lelijk door de QR- codes die op deze 
postzegels komen te staan. Duitsers kunnen 
hun brieven traceren via postzegels met QR-
code. De Duitse post heeft al postzegels in 
omloop gebracht die uitgerust zijn met een 
QR-code. De Duitsers kunnen zo volgen waar hun brief zich ongeveer 
bevindt. Al heel snel zouden alle postzegels met zo'n code uitgerust 
moeten zijn. Dankzij deze code zal de Duitser bijvoorbeeld kunnen zien 
wanneer zijn brief is aangekomen in het verdeelcentrum in de buurt van de 
bestemmeling. Wie echt wil weten of zijn brief effectief is aangekomen, zal 
nog altijd een aangetekende brief moeten versturen. 
De code heeft volgens de Deutsche Post nog andere voordelen. Daarmee 
kan men beter de strijd aangaan tegen namaak en hergebruik van 
postzegels. Ook zullen problemen tijdens de verwerking sneller aangepakt 
kunnen worden, zegt het postbedrijf. 
Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat met 
ingang van 31 januari 2023 alle frankeerzegels zonder 
unieke barcode niet meer geldig voor frankering zullen 
zijn. Het lijkt er op dat dit voorlopig uitsluitend voor de 
‘Machin’ zegels en een aantal kerstzegels gaat gelden. 
 

 EN LET OP BIJ ANDERE QR-CODES 
 

De QR-lezer op je smartphone kan je leiden naar een (valse) website 
Als je een QR-code scant, zie je niet naar welke URL je toe gaat. Dus als je 
de QR-code scant, weet je nooit zeker op welke website je uitkomt. Als je 
een QR-code scant in een valse e-mail of een valse brief dan leidt de URL 
je naar een valse website of valse betaalomgeving. 
De nepbrieven en nepmails met QR-codes worden vaak verstuurd vanuit je 
bank of vanuit andere organisaties die je kent of waar je klant bent. Soms 
staat je naam en adres en zelfs je bankrekeningnummer in de brief of  
e-mail vermeld. Dat maakt dat je misschien snel een QR-code scant. 
Scan nooit zomaar een QR-code. Verzeker je ervan dat de brief of e-mail 
echt is en als je het niet vertrouwt, neem dan zelf contact op met de 
organisatie waarvan je de brief ontvangen zou hebben. Zoek zelf een 
telefoonnummer op en gebruik niet het telefoonnummer in de brief. 
Voor een overzicht van alle recente meldingen van phishing met QR-codes 
kan je kijken op de website van de Fraudehelpdesk* of Opgelicht?!*. 
Ben je slachtoffer van phishing met QR-codes? Doe aangifte bij de Politie*. 
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 2023 IS HET JAAR VAN HET KONIJN
 

Het jaar 2023 is volgens de Chinese 
astrologie een jaar van het Konijn. Dit nieuwe 
maanjaar begint op 22 januari 2023 (vroeg!) 
en eindigt op 9 februari 2024.  
Bent u geboren in 2011, 1999, 1987, 1975, 
1963, 1951, 1939 of 1927 dan bent u een Konijn (volgens de 
Chinese dierenriem, niet volgens mij hoor...) 
 

Ontdek wat het jaar van het Konijn u brengt op het gebied van liefde, 
geluk, relaties, financiën, geld, carrière en gezondheid. 
Het Chinees Nieuwjaar is meer dan alleen een jaarwisseling. Het 

nieuwe jaar brengt nieuwe energie, nieuwe 
kansen, maar ook nieuwe uitdagingen. In het ene 
jaar kan je namelijk succesvoller zijn dan in het 
andere en soms merk je dat je gezondheid of je 
relatie beter is dan in het andere jaar. Alles hangt 
in grote mate af van de jaarlijkse elementen. 
2023 wordt beheerst door het Konijn, 
een intellectueel, artistiek, stil, elegant, 
bekwaam, vriendelijk, geduldig en zeer 
verantwoordelijk wezen, die zachtaardig is en 
houdt van een rustig en vredig leven. Dit is dan 

even iets anders dan de opportunistische en gevaarlijke Tijger die we 
in 2022 hebben gehad. 
Hoewel dit Konijn een stuk minder fel is dan de Tijger van vorig jaar, 
is het zeer onwaarschijnlijk dat het de volgzame, gedomesticeerde 
soort is. Het Konijn van 2023 is een dier van de diplomatie maar ook 
een dier van de vlucht. 
Het Konijn is in staat om zich gemakkelijk aan 
verschillende omstandigheden aan te passen, 
maar de zwakke mentaliteit en principes 
kunnen zich manifesteren in het nieuwe jaar 
als plotselinge veranderingen, plotselinge ups 
en downs, financiële aardbevingen en sociale 
onrust.  
Maar het goede nieuws is, dat… 2023 een 
jaar vol rijkdom, nieuwe kansen en geluk is! 
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2023 bevat ook enkele zeer gunstige sterren die ons enorm kunnen 
helpen wanneer ze worden geactiveerd. 2023 brengt een duidelijke 
en merkbare verandering van energie, de Feng Shui ‘winden’ 
brengen verbeterde harmonie, vermindering van geweld en een 
stabiele groei.  
De aanwezigheid van de Lap Chun (Chinese lente) suggereert een 
jaar met nieuwe ontwikkelingen, evolutie en kansen voor expansie. 
Het Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of Lente-
feest, is de belangrijkste van de Chinese feestdagen.  
 
 

 

Chinese postzegels met alle twaalf dieren uit de Chinese dierenriem, deze  
postzegels zijn uitgegeven van 1980 tot en met 1992. De "rode aap" van 
China in een vel van 80 stuks bracht circa 168.000 EUR op bij veilinghuis 
John Bull in Hong Kong in 2016. Toen de zegel voor het eerst werd 
uitgegeven in 1980 betaalden verzamelaars slechts 20 cent per zegel!  
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Ik weet niet in welk jaar men in China begon met het 
uitgeven van de nieuwjaar postzegels. Wel werd in 
Japan de nieuwjaarsgroet postzegel, met daarop de 
Fuji, voor het eerst uitgegeven op 1 december 1935, 
voor het frankeren van een briefkaart met nieuwjaars-
groeten. Voor dit doel duurde de frankeergeldigheid 
een maand. Daana kon de zegel gebruikt worden met 
bijfrankering voor gewone post. 

Vier Japanse postzegels, de uitgave 
voor het jaar van het Konijn 2023. 
De grote zegels, met toeslag voor 
het goede doel, hebben bovenin 
een loterijnummer waarmee prijzen 
zijn te winnen.Het was een wereldprimeur toen op 1 december 1989 een 
nieuwjaarsgroet postzegel voor 1990 met loterijnummer verscheen.   
 

In 1936 en 1937 werden er in Japan nog twee postzegels voor het 
nieuwe jaar uitgeven. Door de oorlog stopte men met deze zegels en 
vanaf 1948 tot op heden zijn er steeds nieuwjaarsgroet postzegels 
uitgegeven, nu ook met een velletje, zoals b.v. deze uit 2011▼. 
 
In de jaren ’80 
verschenen de Chinese 
dierenriem postzegels al 
regelmatig in Korea, 
Taiwan, Hong Kong, 
Macao en Singapore. De 
VS, die de grootste 
Chinese populatie buiten 
Azië telt (ruim 6 miljoen) 
begon met zo’n Chinese 
dierenriem postzegel in  
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december 1992. In 1997 ging Canada ook 
meedoen. Inmiddels heeft het concept zich 
over de hele wereld verspreid. 
Het jaar van het Konijn is een tijd om vrede 
en rust te creëren na de chaos van het vorige 
Tijger-jaar. Het vriendelijke en begripvolle 
Konijn is een alchemist én genezer. Dit is het 
jaar voor genezing en om het evenwicht te 
bewaren, een jaar om goed te eten en gezond te blijven.  
Dus geniet van het Konijnenjaar als een kans voor genezing, 
ontspanning, verjonging, plezier, familiebijeenkomsten, entertainment 
en comfortabel reizen. Verwacht pogingen tot politieke 
compromissen en diplomatieke vredesonderhandelingen op globaal 
niveau. 
Mensen, die geboren in het Jaar van het Konijn, zullen het goed 
doen als diplomaat, politicus, ontwerper, adviseur, secretaris, 
schrijver, uitgever, acteur, therapeut, arts, en leraar. Ze zijn 
evenwichtig en voorzichtig in banen, en hun collega's waarderen hun 
bescheidenheid. 

Enkele voorbeelden van beroemde mensen die in het jaar van het 
konijn geboren zijn: Jaap van Dissel, Frank Sinatra, Wopke 

Hoekstra, Whitney Houston, Katja 
Schuurman, Louis van Gaal, André Hazes, 
Angelina Jolie, Erben Wennemars, Anthony 
Quinn, Sophie Hilbrand, Carola Smit, Brad 
Pitt, Suzanne Klemann, Jim Bakkum, Linda 
Wagenmakers, Confucius, Tatjana Šimic , 
◄ Einstein (intellectueel, apart konijn), 

Enrique Iglesias, Claudia de Breij, Anouk Teeuwe (Anouk), Ronald 
Koeman, André Hazes, Halina, Reijn, Ben van Wijnen, Gina 
Lollobrigida, Gilbert Bécaud, Tatum Dagelet, Ron Boszhard, Jane 
Seymour, Victor Reinier, Manuëla Kemp, Geert Wilders, Chazia 
Mourali, Neil Sedaka, Nicolas Cage, Joost Zwagerman, Orson 
Welles, Jochem van Gelder, Jonathan De Guzman, Tina Turner. 
In ruim 80 jaar heeft het Chinees Nieuwjaar een enorme berg 
postzegels, boekjes,velletjes en fdc’s opgeleverd. Een leuk 
thematisch onderwerp om te verzamelen. 

 

Hans Vaags (geboren in het jaar van de Hond) 
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Sinds een paar jaar geeft La Poste naast losse Chinees Nieuwjaar post-
zegels ook velletjes uit. Hier de velletjes voor 2023, het jaar van het Konijn.  
 

De tijger 2022         de haan 2005       de hond 2006        het konijn 2011 
Hoewel Frankrijk heel veel postzegels per jaar uitgeeft, zijn de ontwerpen 
vaak erg mooi en met zeer gevarieerde onderwerpen. 
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Brasserie Alles met Liefde,  sfeervol en in een huiselijke sfeer! 

  

 
 
 
 
 

Max & Liesbeth van Wersch, Bastiaan en Team AmL. 
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster, Telefoon: 06-11750007. 

 

 
 

Lieve gasten, met ingang van januari 2023 dragen wij  
Brasserie Alles met Liefde over aan onze Chef-kok Bastiaan Smit.  
Wij zijn blij dat hij met nieuwe creativiteit onze mooie Brasserie  

vanaf februari 2023 gaat voortzetten.  
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de support  

de afgelopen jaren en wie weet tot ziens  
bij ons nieuwe bedrijf M&L Culinair.  

LET OP: Vanaf januari heeft Alles met Liefde  
een nieuw telefoonnummer 06-11750007.  

(Recent aangeschafte cadeau bonnen blijven geldig!) 
De naam van de Brasserie blijft hetzelfde “Alles met Liefde”. 

 
Wij wensen iedereen een gezond en Liefdevol 2023 toe! 
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Voor De Nieuwe Schouwschuit, het blad van het Historisch Genootschap 

Beemster, schreef ik een artikel over een man die zich tijdens de Tweede 

Wereldoorlog openlijk verzette tegen de Duitse bezetter. Hij deed dat door 

Open Brieven te versturen en hoewel die niets met filatelie te maken 

hadden, wil ik dit bijzondere verhaal graag met u delen. 

 
VECHTEN VOOR DE VREDE   
 
Kort na de oorlog verscheen een dun boekje met een opmerkelijke inhoud. 

De auteur was J. Hooijberg, de titel Vrij in Boeien. Hij beschrijft in Vrij in 

Boeien hoe hij vanuit de Beemster in de Tweede Wereldoorlog kritische 

kanttekeningen plaatste bij Duitse maatregelen, door ‘Open Brieven’ te 

sturen aan Seyss-Inquart, de Rijkscommissaris voor bezet Nederland.  

Hij zocht en vond de confrontatie. 

Seyss-Inquart 

 
 
 
 
 
 
 
 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 202 
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De Open Brief 
werd door 
hemzelf en 
anderen 
vermenigvuldigd 
en verspreid en 
hoewel Hooijberg 
erop rekende dat 
de brief tot zijn 
arrestatie zou 
leiden (hij 
vermeldde zijn 
adres onder de 
brief), gebeurde 
dat niet.  
Hij schrijft: “Ik 

wilde de strijd tegen de militaire overheid openlijk voeren zonder enige 
reserve, dus niet – om een hedendaagse term te gebruiken – ondergronds, 
doch bovengronds.” Het pamflet werd in de Zaanstreek, maar ook in 
Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Apeldoorn in grote hoeveelheden 
verspreid. Hij ontdekte dat de Duitse autoriteiten wel informatie over hem 
begonnen in te winnen, maar daar bleef het voorlopig bij. Enkele weken 
later (“Kerstmis 1941”) besloot hij een tweede Open Brief aan Seyss-
Inquart te schrijven, naar aanleiding van enige uitspraken van de 
Rijkscommissaris die hij in de krant had gelezen. Deze had gesteld dat de 
vrede in Europa slechts bereikt kon worden “door de scherpte van het 
zwaard”. Hooijberg: “Meent gij werkelijk een nieuw Europa te kunnen 
opbouwen op verbrijzelde schedels en doorboorde lichamen? Gelooft gij 
inderdaad dat een nieuwe orde gegrondvest kan worden door moordend 
metaal?“ 
 
Deze brief werd eveneens op grote schaal verspreid, Seyss-Inquart kreeg 
ook een exemplaar, en na enkele weken kreeg Hooijberg inderdaad 
politiebezoek. Hij werd gearresteerd en via het politiebureau op de 
Purmerendse Kaasmarkt naar het Huis van Bewaring in Amsterdam 
gebracht. Daar verbleef hij enkele weken, waarna hij eind juli 1942 in 
Utrecht voor het Duitse Landesgericht moest verschijnen. Het gebouw 
kende hij nog, hij had er als principieel dienstweigeraar een tijdje verbleven. 
De Duitse rechtbank zag in hem “een mens van dat type, dat het 
gevaarlijkste is voor het heil van de staat” en veroordeelde hem tot één jaar 
en drie maanden gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis. In  
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Duitsland werd hij bij Hattingen in een werkkamp geplaatst en nadat hij bij 

het werk een beenwond had opgelopen kreeg hij een cel in de gevangenis 

van Bochum, “de centrale gevangenis van het oude koninkrijk Pruisen”. 

Enkele weken voor zijn ontslag werd Bochum op 13 juni zwaar 

gebombardeerd. Ook de gevangenis werd enkele keren getroffen. Er vielen 

doden en gewonden, maar Hooijberg bleef ongedeerd. Op 30 juni 1943 

mocht hij de gevangenis verlaten en door de puinhopen zijn weg zoeken 

naar het station. Vandaar kon hij met de trein naar Amsterdam. Veertien 

dagen later ontving hij tot zijn verbazing een rekening van ruim vijfhonderd 

gulden. “Ik moest dus blijkbaar ‘kostgeld’ betalen.” Op de achterzijde van 

de enveloppe stond de naam van de Rijkscommissaris afgedrukt en 

Hooijberg besloot hem een persoonlijke brief te schrijven, vanuit zijn 

nieuwe verblijf, de Purmerender ‘Rusthoeve’. Hij memoreerde daarin de 

voorgeschiedenis en de reden van zijn veroordeling: “Verspreiden en 

opstellen van Duitsvijandige geschriften.” Daar klopte volgens hem niets 

van, hij was absoluut niet Duits vijandig. 

 

Aan het verzoek binnen twee weken een bedrag van fl. 507,08 te betalen 

voor zijn verblijfkosten in Duitsland zou hij niet voldoen, “om de eenvoudige 

reden, dat ik niet over zulk een som gelds beschik”. De in de brief 

aangekondigde dwangmaatregelen zou hij ondergaan. “Nieuwe moeiten en 

smarten, althans uiterlijk gezien, bedreigen mij dus. Welnu, het enige, dat ik 

met het oog hierop tot u te zeggen heb, is: beproef mij uit welke geest ik 

ben.” Maar de Duitse overheid reageerde niet en aanvaardde kennelijk zijn 

weigering. Daarop besloot hij nog één keer van zich te laten horen. In 

december 1943 stelde hij een kerstboodschap op, (“Manifest”) speciaal 

gericht aan “de soldaten”. Hij ging ermee naar Amsterdam en bevestigde 

zijn boodschap op de deur van de Nieuwe Kerk. Hij riep de soldaten onder 

meer op zichzelf te zijn en niet langer medeplichtig te zijn “aan dat 

verfoeilijke oorlogsbedrijf, aan die afschuwelijke moordpartijen; ontworstelt 

u aan de klauwen van dat afzichtelijke monster: het militarisme. Treedt uit 

het duister in het licht en laat uw levenshouding een keerpunt zijn in de 

geschiedenis der mensheid.” Een Duitse reactie bleef uit. 

 

 Wie was Jan Hooijberg? 

Jan Hooijberg, was de zoon van Klaas Hooijberg (geboren in de Beemster, 

31/7/1861) en Geertje Willig (Oudendijk, 18/6/1859). Er kwamen drie 

kinderen, Jan was de jongste (geboren 1890). 

Jan had veel belangstelling voor theologie en had graag willen studeren 

voor predikant, maar dat liep anders. Hij weigerde om principiële redenen  
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in militaire dienst te gaan en dat leverde hem een gevangenisstraf op. Hij 

verwijst daarnaar in Vrij in boeien.   

 

Jan Hooijberg, datering onbekend 

 

Het schijnt dat door die straf zijn studie aan de 

universiteit onmogelijk was geworden. Wel 

heeft hij op verschillende scholen les gegeven 

in de Nederlandse taal. Hij is nooit getrouwd 

geweest. Na het overlijden van zijn vader ging 

Jan bij zijn moeder wonen. Na haar dood op 4 

februari 1941 bleef hij nog een tijdje aan de 

Volgerweg wonen. Volgerweg 93 is het adres 

dat hij in zijn Open Brieven in 1941 vermeldt.  

Al tijdens de oorlog, vermoedelijk in 1942, 

moet Jan Hooijberg naar de Purmerendse Rusthoeve verhuisd zijn. Hij was 

nog maar 51 of 52 jaar oud en was daarmee een van de jongste bewoners. 

Klaas Kwadijk, jarenlang directeur van de Rusthoeve, schrijft over hem: “Hij 

was een intelligente en belezen man van boerenafkomst, die niet goed in 

staat was voor zichzelf te zorgen.” 

 

Ook na de oorlog wist Hooijberg af en toe de krant te halen, met 

ingezonden brieven en verslagen van door hem verzorgde lezingen. Hij 

verspreidde ‘vredesbrieven’, die hij ook aan staatshoofden over de hele 

wereld verzond. In de laatste jaren van zijn leven richtte hij zich vooral op 

de president van de Verenigde Staten, waarbij hij van leer trok tegen de 

oorlog in Vietnam.  

 

Op zijn brieven en pamfletten kreeg Hooijberg nooit antwoord. Hij schreef 

nog een Open Brief aan de Hervormde Synode die in een herderlijk 

schrijven naar zijn idee het militarisme verdedigde. Hij kreeg geen 

antwoord en trad uit de kerk.  

Jan Hooijberg overleed op 27 juli 1968 in het Stadsziekenhuis van 

Purmerend. Hij is in Middenbeemster begraven, in het graf waarin ook zijn 

ouders rusten.  

 

Hij was een opmerkelijke man. Veel Purmerenders vonden hem een wat 

wonderlijke figuur. Hij groette iedereen die hij tegenkwam zo hartelijk 

mogelijk. Maar verwondering en bewondering liggen soms dicht bij elkaar. 

Klaas Kwadijk herinnert zich:  “Op zijn wandelingen in de omgeving van De  
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Rusthoeve werd hij nog jarenlang regelmatig benaderd door mensen die 

hem bewonderden en met hem spraken over de politieke situatie, in de 

naoorlogse jaren vooral over de kernwapenwedloop en de gevaren 

daarvan.”  

 

Het verhaal ging rond dat hij schatrijk was, maar het tegendeel was waar. 

Iemand schreef: “Hij bezat niets en het weinige dat hij had, gaf hij voor zijn 

idealen, maar wellicht juist daarom was hij veel en veel rijker dan de velen, 

die rondom hem leefden.”                                                            John Dehé  

 

Het complete artikel, met bronvermelding, is te lezen in De Nieuwe 

Schouwschuit, november 2022. ‘Vrij in Boeien’ verscheen in boekvorm en 

is ook terug te vinden bij Delpher. Zoeksleutel: Hooijbergboeien. 

 
GRAAG EVEN NOTEREN... 
 

Voor de eerste vijf maanden in 2023 zijn alvast de volgende clubavonden 
gereserveerd in de Taborkerk: donderdag 12 januari, donderdag 9 februari, 
donderdag 9 maart, donderdag 13 april en donderdag 11 mei. 
En dan is er in 2023 eindelijk, na alle Corona ellende, weer eens een grote 
regionale beurs op 4 februari in buurtcentrum De Inval. 

 

 

    
 
 
 

Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland 

 

Onze VERZAMELBEURZEN in 2023 
 

met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
 

 

In 2023 op de volgende zaterdagen: 
14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april 

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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KUNST MET EENVOUDIGE MIDDELEN 
 
Het feit dat de belangrijkste verzameling van ‘Arte Povera’ (kunst met 
eenvoudige middelen) zich bevindt in het Kunstmuseum in Liechtenstein 
was in 2010 de reden voor de postdirectie in Liechtenstein een serie van 
drie bijzondere zegels uit te geven. Vanaf het begin maakten de 
verantwoordelijken van het Kunstmuseum duidelijk dat niet alleen werken 
van gearriveerde kunstenaars zouden worden getoond. Het gaat er in dit 
museum vooral om nieuwe perspectieven te scheppen, waarin niet alleen 
nieuwe en voor het Liechtensteinse publiek soms nog onbekende 
kunstwerken worden tentoongesteld maar ook hedendaagse 
kunststromingen en concepten. Zwaartepunt daarbij is vooral het concept 
‘Arte Povera’, een beweging van beeldende kunst afkomstig uit Rome en 
Noord Italië uit de tweede helft van de 60er jaren van de twintigste eeuw.  
 

Tot de bekendste kunstenaars van de Arte Povera, wiens streven het was 
door gebruik te maken van alledaagse, meest als waardeloos beschouwde 
zaken als kunstwaardige materialen de afstand tussen het kunstwerk en de 
kijker te verkleinen, de ruimte tussen kunst en leven te overbruggen en de 
waarneming te verbreden, behoren Alighiero Boetti (1940-1994), Marise 
Merz (1931) en Jannis Kounellis (1936).  

 

Op de door Ewald Frick (Vaduz) ontworpen en door Koninklijke Johan 
Enschede gedrukte zegels zijn afgebeeld van Boetti ‘Normale e anormale’, 
een door Afghaanse vrouwen in opdracht van de kunstenaar gemaakt 
naaiwerk waarbij de hoofdletters van ‘Normale e anormale’ in een raam van 
rechthoeken zijn verdeeld.  
De tweede zegel toont van Merz ‘Testa’ een ruw gemodelleerde kop van 
klei, gips en modelleermassa, welke naderhand beschilderd is, de derde 
zegel toont een object van de Griekse kunstenaar Kounellis, gemaakt van 
staal, steenkool en draad. 
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 Michel - Berlin West
 
Schwaneberger Verlag Gmbh, de uitgever van de 
Michel catalogi, is begonnen met het veroveren 
van de Engelstalige wereld. Althans dat is de 
gedachte achter deze uitgave. De bedoeling is dat 
ze de informatie uit de Duitsland catalogus willen 
omzetten in de Engelse taal om buiten Duitsland 
meer voet aan de grond te krijgen. Eerder 
brachten ze al een deel(tje) uit met de titel 
German Reich. Dit is dus nu het tweede deeltje in 
deze Engelstalige serie. In deze uitgave komen 
de zegels van West Berlijn aan bod. In een kleine 
100 bladzijden vinden we alle postzegels en 
automaatboekjes, inclusief de daarin voorkomende samenhangende 
zegels, alsmede het enige via de automaat verkrijgbare frankeerlabel die in 
de periode september 1948 tot en met september 1990 zijn uitgegeven. De 
opbouw van de catalogus, evenals de lay-out en de nummering zijn gelijk 
als in de grote Duits talige broer, de "Michel Deutschland" catalogus. Bij het 
uitbrengen van deze catalogus is er wel gekeken naar het huidige prijspijl. 
Hierdoor kunnen de prijzen, meestal iets hoger, afwijken van de prijsstelling 
als in de voornoemde grote broer. In basis is er niets veranderd. De 
informatie is exact het zelfde, alleen dus in de Engelse taal, weergeven. 
Nieuwe uitgaven zijn er sinds de samenvoeging van Oost- en West-
Duitsland (1990) niet meer geweest. Dus ook op dat gebied zult u niet 
verrast worden. 
Met een zuinige 96 pagina's aan informatie waarin meer dan 1200 
afbeeldingen, en om en nabij de 5500 prijsnoteringen terug te vinden zijn, 
is het toch wel een aardige uitgave geworden die voor een Engelstalige 
verzamelaar misschien wel nieuwe wegen opent. 
Ik heb toch nog wel een opmerking: Als je nu toch een "nieuwe" catalogus 
uitbrengt en je krijgt er een flinterdun boekje uit geperst, waarom dan niet 
de informatie, of een geselecteerde hoeveelheid informatie, uit de 
Deutschland-Spezial opgenomen waardoor de catalogus wat meer "body" 
krijgt en die de gevraagde winkelprijs wat   
meer rechtvaardigt. Maar dat verzuchtte ik eigenlijk ook al bij de bespreking 
van het eerste deeltje. Dan dus die prijs: € 29,80 voor een minuscule 
hoeveelheid informatie vind ik aan de hoge kans. Door iets meer dan het 
dubbele te investeren heb je heel Duitsland in een dikke catalogus in de 
boekenkast staan. Maar dat is dan wel weer in het Duits natuurlijk. 
Rest mij nog te vermelden dat dit deeltje is uitgevoerd met een harde kaft 
echter zonder leeslint(en). 
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Voorbeeld pagina. 

 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 96. 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-318-9. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 29,80 Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,  
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: cr@michel.de  Web-site: www.michel.de   Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:cr@michel.de
http://www.michel.de/


33 
 

 
 

 

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/


34 
 

Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet
Munten

1 05-1 fl. 1,00 bankbiljet 1943 5,00
2 16-1b fl. 2,50 2x  1949 3,00
3 48-1b fl. 10,00  1953 5,00
4 83-1b fl. 25,00  1955 12,50
5 fl. 1,00 Suriname 1,00
6 fl. 2,50 Suriname (vogel) 1,50
7 fl. 2,50 Suriname (vliegtuig) 4,00
8 fl. 0,50 1921 zilver zf/p 30,00 10,00
9 fl. 1,00 1928 zilver  zf/p 25,00 5,00

10 fl. 1,00 1943 zilver  zf/p 15,00 5,00
11 Munten Drie albums met 6 kilo meest buitenlands 12,00

Kleine kavels Nederland
12 31 kleinrondstempel RUURLOO heel mooi o 14,00 3,00
13 33 kleinrondstempel LITHOOIJEN  heel mooi o 49,00 5,00
14 49 Kroningsgulden, mooi gebruikt o 150,00 25,00
15 60 kleinrondstempel Zevenb. Hoek o 50,00 5,00
16 102-103 miniem plakkerspoor * 70,00 6,00
17 130 2,50, luxe gebruikt, miniem dun plekje o 275,00 25,00
18 212-219 Olympiade o 60,00 4,00
19 224 postfris ** 55,00 5,00
20 225-228 Kind 1929 * 25,00 2,00
21 240-243 Kind 1931 o 25,00 2,00
22 244-247 ANVV * 105,00 8,00
23 248-251 Kind 1932 o 22,50 bod
24 402-403 Legioenbl. (402) postfris (403, lichte vouw) *(*) 225,00 10,00
25 484-486 postfris ** 49,00 4,00
26 556-560 Kerken ** 60,00 6,00
27 573-77 + 641-645 Kind 1951, Zomer 1965, postfris ** 29,00 3,00
28 R33-56 Complete serie o 250,00 50,00
29 rt 86-89 roltanding Kind 1930 o 35,00 3,00
30 Kavel modern Nederland gestempeld 2,00
31 fdc ITEP 1952, beschreven, boven open 50+ 5,00
32 E16 fdc Zomer 1954, beschreven, gelopen 130,00 6,00
33 E46 + E47 fdc 1960 en 1961 beschreven 40,00 2,50
34 2823-2832 Unicef-vel gestempeld 17,00 bod

Kleine kavels Buitenland
35 651/59 Duitse Rijk 1937 xx 100,-- 10,00
36 702/13 Duitse Rijk 1939 xx 85,-- 8,00
37 730/38 Duitse Rijk xx 60,-- 6,00
38 Mi blok 1 Duitsland Saar- Hochwasserhilfe 1948, luxe blok o Nadruk bod
39 Yv362-381 Duitsland-Saarland ** 30,00 3,00
40 Yv391-410 Duitsland-Saarland ** 70,00 6,00
41 Berlijn betere series op stockkaarten o 200,00 10,00
42 Danzig klein partijtje op stockkaart o/* 50,00 4,00
43 25, 31 Frankrijk o 48,00 3,00
44 699-710 Frankrijk o 8,40 1,00
45 739-750 Frankrijk o 7,20 1,00
46 877-888 Frankrijk  o 8,40 1,00
47 889-900 Frankrijk  o 8,40 1,00
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48 1683-1694 Frankrijk  o 7,20 1,00
49 1801-1812 Frankrijk  o 8,40 1,00
50 Frankrijk gestempeld serie huizen uit postzegels boekje 2,50
51 Frankrijk gestempeld serie kastelen postzegels boekje 2,50
52 Frankrijk nieuwe serie ontdekking reizigers 3,00
53 Frankrijk 2 series uit 2022 gestempeld, bloemen en dieren 3,00
54 Blok 8 Joegoslavië blok 8 postfris 40,00 3,50
55 postzegelboekje Italië 1998 postfris 2,00
56 890-93 Ierland 2 type tanding Europa postfris 1995 1,50
57 940-43 Ierland 2 type tanding Europa postfris 1996 1.50 
58 1000-1003 Ierland 2 type tanding Europa postfris 1997 1,50
59 1068-71 Ierland 2 type tanding Europa postfris 1998 1,50
60 1139-42 Ierland 2 type tanding Europa postfris 1999 1,50
61 Gibraltar 1998 mooie serie postfris 2,00
62 Kanaaleilanden postfris 1,50
63 Kanaaleilanden postfris 1,50
64 Kanaaleilanden postfris 1,50
65 681-688 Carmona 1945 ** 200,00 bod
66 706-713 klederdrachten 1947 ** €200,00 20,00
67 2008 vuurtorens ** ** 6,00 1,50
68 2012 pass. Schepen** ** 4,00 1,00
69 2968-73 toerisme  2005 ** 6,00 2,00
70 312-321 Spanje luchtpost */** 200,00 20,00
71 312-321 Spanje luchtpost o 120,00 12,00
72 457-462 Spanje luchtpost ** 300,00 30,00
73 9560-69 Japan serie taartjes en desserts o 2,00
74 9570-79 Japan serie astrologie o 2,00
75 9602-11 Japan serie kleuren in de natuur o 2,00
76 9632-41 Japan serie natuur IV o 2,50
77 9793-02 Japan serie Miffy (Nijntje) o 2,00
78 9813-22 Japan serie groetpostzegels herfst o 2,00
79 9888-97 Japan serie Teddyberen o 2,00
80 9934-43 Japan serie traditie en cultuur o 2,00
81 9982-91 Japan serie geschenken uit het bos o 2,00
82 Stadspost o.a. Stockholm bod
83 300/301 Griekenland 1926, vliegtuigen  * 44,00 4,00
84 1273/1280 Paraquay 1964 Olympische spelen ** 25,00 2,00
85 114/121 Kenya 1977 edelstenen o 26,00 4,00
86 38/41LP Frankrijk aerienne 1960 ** 23,00 3,00
87 1026/1033 Sint Vincent,  1986  king Arthur o 8,00 1,00
88 Senegal  lange serie o 14,00 1,50
89 498/500 Cuba  1956  luchtpost ** 20,00 3,00
90 385/406 Togo  1964  serie dieren o 26,00 2,50
91 Frankrijk Conseil de L'Europe 0/** bod
92 Indonesië 5 blokjes ** 2,50
93 Oostenrijk 1914 * 1,50
94 Mooi velletje schepen o bod

A4
95 Verenigde Naties bod
96 Importa juweel supplement 2003 2,50
97 18 moderne poststukken Frankrijk met 2022 7,00
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98 442 Taiwan compleet vel 100 stuks leuk ** 30,00 3,00
99 4x Jaarset Duitsland 3,50

100 9 Jaargangen Denemarken 513,00 35,00
101 Map oud Indonesië met Sumatra, Java Repoebliek ez ?? 20,00
102 Frankrijk  Timbres Taxes div gest. + nr. 1 ** 148,00 11,00
103 Frankrijk Timbres Taxes  gest. en gros 250,00 17,00
104 Frankrijk persoonlijkheden gest. Periode 1948-58 175,00 13,00
105 Frankrijk persoonlijkheden gest.periode 1943-56, wo 145,00 12,00
106 Frankrijk persoonlijkheden gest. Series jaren 50, wo 1951 167,00 12,00
107 Frankrijk gest. periode 1940-1955, o.a stadwapens 183,00 12,00
108 Frankrijk gest. 1940-1955 met veel 4-blokken 266,00 15,00
109 rolzegels/strippen Duitsland bod
110 Mapje modern onafgeweekt Nederland 5,00
111 Mapje modern onafgeweekt Nederland 5,00
112 Mapje modern onafgeweekt Nederland 5,00
113 Griekenland postfris op stockkaarten 605,00 15,00
114 Tunesië 1958-1992 postfris op stockkaarten 214,00 8,00
115 Rep. Cyprus 1960-1999 postfris op stockkaarten 315,00 10,00
116 Rusland, met o.a. mooi boekje Sport 3,00

Albums en stockboeken Nederland
117 Album stempels na 1900 gr- en kl.rondst. op alfabet o 25,00
118 Stockboek Ned. en overzee ** 7,50
119 Stockboek Nederland en achterin wat overzee 15,00
120 Collectie blokken Ned. 446,00 10,00
121 Collectie pzb 235,00 15,00
122 Stockboek Kindervelletjes Nederland incl. Nominaal ** 391,55 45,00
123 Stockboek Ned. Antillen 1949-1989 5,00
124 Album Treinkaarten,  fdc Sur en Antillen 5,00
125 Album Davo Nederland nagenoeg leeg bod
126 Stockboek postzegelboekjes Nederland en iets nominaal 15,00

127
Davo

2 albums NL 1852-2002 Met o.a. aardig 

roltanding, Amphilex blokken * ; nom. 90
o/*/**

3600,00 175,00
128 Album Postzegelb. vanaf nr. 1 t-m eurowaarden (nom. ** 460,00 25,00
129 Nederland in Erka album 1969-2013, met € 350 nominaal 200,00
130 Veel blokken en velletjes, met €30 nom. 20,00
131 Stockboek NL **, paartjes, mooi gebr., nom. €35 o/*/** 25,00
132 Stockboek met gest. kerstvellen vanaf 1998, ook ** 8,00
133 Stockboek velletjes, kinderbl. 130 stuks gulden-waarden ** 10,00
134 Stockboek velletjes en blokken, nominaal 108 50,00
135 2 stockboeken NL, met ** en betere zegels 5,00
136 Stockboek Filisafe NL + buitenl., euro-zegels, stadspost 4,00
137 Nederland en Overzee in 2 sb 8,00
138 2 Albums Profil-bl., met zegels 1992-1999, mooi gest. 5,00
139 PTT mapjes in 3 albums, 1-289, nominaal 110 euro 50,00
140 Suriname in mooi Lindner album, 1948-1975 o/*/** 450,00 20,00
141 Ned.Ant. 1949-1977 in mooi Lindner album */** 600,00 20,00
142 Ned.Ant. en Aruba in 2 sb, t/m 2010; iets Curaçao ** 2000,00 125,00
143 NL Overzee in Erka-album, veel ** (pl. op velrand) o/*/** 20,00
144 Stockboek NL, met o.a. kinderblokken op fdc (groot formaat) 3,00
145 Collectie NL in 2 Importa-albums 35,00
146 Indonesië in 2 albums 25,00
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147 NL pf 1963-1998 in mooi Filisafe stockboek, 16 bl. zwart 6,00
148 NL pf 1975-1993 in Filisafe stockboek, 8 bl. zwart 3,00
149 Stockboek mooi, eenvoudig materiaal ook wat pf bod
150 Stockboek Nederland o bod
151 Album met EDK-tjes (Eerste Dag Kaarten) bod
152 Ned. in Importa sb, met blokken en combinaties o/** 2,00
153 Nederlandse Antillen en Aruba in sb; 1954- 2003 ** 25,00
154 FDC's NL in 2 albums 8,00
155 Map brieven en postst. Ned Indie uiver vluchten enz.ca 80 stuks 25,00
156 Nederland en Far Oer- maximumkaarten (ca. 50) in album 4,00

Albums en Stockboeken Buitenland
157 Griekenland in sb, 1935-1973, postfris (G) 2.155,00 40,00
158 Griekenland in sb 1973-1991, postfris (F) 885,00 25,00
159 Stockboek België en Luxemburg, meest oud materiaal 5,00
160 3 stockboeken buitenland 7,00
161 Duitsland en DDR in keurig sb 3,00
162 USA in keurig Leuchtturm stockboek 2,00
163 Diverse landen o.a. Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Vaticaan 5,00
164 Blauw sb wereld, o.a. USA en Franse koloniën 2,00
165 Stockboek Roemenië en wat diversen 3,00
166 Stockboek met brieven, stadspost en diversen 4,00
167 Stockboek wereld 3,00
168 Brieven Tsjecho-Slowakije in 2 albums 8,00
169 Stockboek USA en Zd.-Amerika 10,00
170 Zwitserland en Liechtenstein, fdc's, maximumkaarten 5,00
171 Stockboek Scandinavië 8,00
172 Spanje, album met postwaardestukken 5,00
173 Museumschatten van de wereld in 2 luxe albums 6,00
174 Spanje in stockboek 3,00
175 Stockboek Australië, oud, gebruikt leuk postfris 12,00
176 Groot Brittannië , oud spul in aantallen in 2 stockboeken bod
177 2 stockboeken met plaatjes verre landen bod
178 2 stockboeken wereld bod
179 Stockboek wereld bod
180 Ringband met div. landen, meest Europa , veel kerkelijk 5,00
181 kl. stockboekje Frankrijk en kol. mooie velletjes o 15,00
182 Stockboek Frankrijk mooi modern gebruikt o 20,00
183 Stockboek Dik sb China enz. prachtig geheel ook iets Japan 75,00
184 Stockboek Japan 20,00
185 Stockboek Japan 15,00
186 Stockboek met o.a postfris USA 15,00
187 Stockboek USA Pre cancels 10,00
188 sb-tjes 2 stuks met o.a veel thema dieren 4,00
189 Album Leeg Lindner album met bladen 5,00
190 Stockboek Duitsland ook postfris 10,00
191 Stockboek België, Oostenrijk en Zwitserland 7,50
192 Album 2x Collectie Indonesië 20,00
193 Stockboek Portugal,Malta,Ierland, RSA enz. ** 7,00
194 Stockboek Zuid Amerika 5,00
195 Stockboek Pakistan, India enz. 7,50
196 Stockboek Afrika 0/xx 8,00
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  VEILING EN HET BETALEN
Zoals inmiddels gebruikelijk uw aankopen gaarne binnen 8 dagen betalen 
op het banknummer van de PPRC, t..w.:                                      
NL30 RABO 0166 3643 12  (onder vermelding van uw kopersnummer).        
 

  CONTRIBUTIE / DONATIE 2023
In januari zal de automatische incasso van uw bijdrage 2023 plaatsvinden 
voor zover u een machtiging heeft afgegeven. Heeft u nog geen machtiging 
afgegeven dan heeft u uiteraard in december 2022 uw bijdrage al voldaan, 
of toch niet ………? Zo niet, betaal dan s.v.p. omgaande.      Hans de Block 

197 Duitse post/ bezetting/Saar/etc. 0/xx 10,00
198 Stockboek DDR 5,00
199 Davo Duisland 1 1872/1945 xx/o 15,00
200 Stockboek Duitse Reich en DDR 5,00
201 Stockboek Spanje met ook leuk klassiek 15,00
202 Album Victoria album met USA pre cancels 10,00
203 Album Davo met USA pre cancels 10,00
204 Album Brieven USA ca 150 stuks ook oud 15,00
205 Album Brieven/FDC USA ca 100 stuks 4,00
206 Album Brieven/FDC USA ca 90 stuks 4,00
207 Albums 3x Duitsland luxe leeg bod
208 Album Maxi kaarten 3,00
209 Album Zegels kunst in luxe album bod
210 Album Ansichtkaarten Koningshuis 300x leuk 15,00

Literatuur

211 Post

in Barre tijden. Post in 's-Hertogenbosch tijdens 

en rond de WO II 1933-1948 7,50
212 Jubileumboek  75 jaar 's-Hertogenbosch Fil. Ver. 2,50
213 80 jaar  Hertogpost 2010 2,00
214 Catalogus NVPH 2019 bod
215 Doos Diverse literatuur leuk bod

Dozen
216 Doos Onafgeweekt Scandinavië 4,00
217 Doos Vol kaartjes en zakjes diverse landen 10,00
218 Doos Zwarte kaartjes bod

219 Doos Diverse zakken met zegels stockboeken brieven enz. 10,00
220 Doos Brieven oud en jong leuk van alles Ned. en buitenland 5,00
221 Doos Met van alles en nog wat 10,00
222 Div. Arabie, Congo, Azie in envelopjes bod
223 Munten ** 100,00 25,00
224 Doosjes hangmapjes en pz boekjes , nominaal € 89 45,00
225 6 doosjes en blikjes, o.a. stadspost, brieven, sigarenbandjes 5,00
226 Blikje met ca. 50 pz.-boekjes 4,00
227 Doos wereld (on)afgeweekt, veel USA 3,00
228 Doos USA, 9 Jaarboeken 1993 t/m 1999, met zegels, prachtig 30,00
229 Mooi 'zilveren' blik Nederland bod
230 Doos met allerlei landen Oost-Europa 5,00
231 Doos met allerlei materiaal, meest thematisch, veel kerken 3,00
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