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GOED BEZIG... 
 

We sloten het jaar af met de overhandiging van twee dikke cheques 
aan de door het bestuur bedachte goede doelen: de Museumwinkel 
in de Peperstraat en het Hertenkamp in de Bloemenbuurt. Ruim  
€ 2.200 euro was er te verdelen, het resultaat van de benefietveiling 
en enkele mooie giften. Laten we deze traditie vooral in ere houden 
en komt u gerust met suggesties voor een volgend goed doel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 
Cees  
Bandt 

 
 

De januari-bijeenkomst was bijzonder geslaagd. Een grote opkomst, 
met aardig wat bezoekers uit de regio, een nieuw lid, -welkom Hans!- 
geanimeerde gesprekken aan de tafels en een prachtig veiling-
resultaat. Meer dan 80% van de kavels werd verkocht, de zaal werd 
opgebouwd en  omgebouwd met de hulp van onze vaste krachten. 
Dank mannen en mevrouw! 
 

Als alles volgend planning verloopt, ontvangt u het clubblad nog voor 
de volgende happening: de regionale ruilbeurs die we op zaterdag 4 
februari in de Inval organiseren. Veel handelaren zijn aanwezig met 
een groot en gevarieerd aanbod. Juan doet de organisatie, dus dat 
moet goed komen. Aan de bar zijn ons de bekende speciale broodjes 
beloofd. Als iedereen een kijkje komt nemen, kan het ook nog 
gezellig druk worden. Zie de flyer in dit blad. 
 

En natuurlijk hebben we ook weer een bijeenkomst in de Tabor: op 
donderdag 9 februari. Tijd om na te praten  en lekker te bieden op 
weer een spannende veiling. Tot binnenkort! 

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 
kopij voor het maartnummer uiterlijk vrijdag 17 februari per  
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

OP HET OMSLAG   
 

In juni vorig jaar gaf “La Poste” deze postzegel uit ter ere van de 100ste 
verjaardag van de ontdekking van het graf van Toetanchamon, de 11e 
farao van de 18e dynastie, door Howard Carter. 
Op 26 november 1922 deed Howard Carter (Londen, 9 mei 1874 - 2 maart 
1939, Britse archeoloog en egyptoloog) in Egypte, in de Vallei der 
Koningen, een ontdekking waarmee hij de geschiedenis inging. Achter de 
met kleizegels bestempelde deur vond hij na vijf jaar waar hij naar op zoek 
was: het graf van Toetanchamon. Zie ook pagina 29.                              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  
19. Raden Adjeng Kartini (1879-1904) 
 

Een van de officiële 
Nationale Helden van 
Indonesië is Raden 
Adjeng Kartini, Ze was 
een vrouw van 
adellijke afkomst, die 
aan het begin van de 
20e eeuw streed voor 
vrouwenrechten. 
Kartini was geboren in 
1879 als dochter van 

de regent van Jepara, Raden Mas Sosroningrat, en M.A. Ngasirah, 
een van zijn drie vrouwen, maar niet van adel. Volgens de toen 
heersende Nederlandse wetten in Indië kon Kartini’s vader alleen 
regent worden als hij gehuwd was met een vrouw van adellijke 
afkomst. Bij de Javaanse adel was het heel normaal om meerdere 
vrouwen te hebben dus er was geen probleem. Er kon nog met een 
adellijke dame getrouwd worden.  
 

Blijkbaar nam Kartini een bijzonder plekje bij haar vader in want ze 
mocht naar school en bovendien de Europeesche Lagere School. 
Daar leerde ze Nederlands, wat haar toegang gaf tot Westerse 
cultuur. Vanaf haar twaalfde was het afgelopen met de betrekkelijke 
vrijheid die ze genoot. Ze mocht niet meer naar buiten zonder 
begeleiding en werd voorbereid op een huwelijk. Toch kreeg ze van 
haar vader nog wel enige privileges: zo kreeg ze borduurles en 
mocht ze Nederlandse boeken lezen. Op haar 16e werden de 
restricties opgeheven en kon Kartini vrij naar buiten. Beïnvloed door 
haar Nederlandse lectuur merkte ze dat Javaanse meisjes, van wie 
onderdanigheid werd geëist, enorm verschilden van de Europese. 
Javaanse ouders bepaalden met wie hun dochters zouden trouwen 
en de meisjes moesten dat maar accepteren. Kartini protesteerde 
daar heftig tegen en ook het opsluiten van jonge meisjes ter 
voorbereiding op hun huwelijk stelde ze aan de kaak. Het werd haar 
door haar omgeving niet in dank afgenomen. Ze werd bespot en 
uitgelachen. Ze was echter vastbesloten om het leven van meisjes te 
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verbeteren. Daarbij vond ze inspiratie in 
de boeken die ze las, zoals van Pandita 
Ramadai die streed voor 
vrouwenrechten in India. Ook las ze de 
progressieve krant De Locomotief, die 
in Semarang verscheen. 
 

Daaruit putte ze de hoop dat de tijden aan het veranderen waren. 
Soms ging het om kleine dingen: voor de oudste dochter in een 
adellijke familie moesten de jongere zusjes buigen. Kartini gaf aan 
dat zoiets bij haar niet meer hoefde te gebeuren. Maar hoewel dit 
revolutionair was, viel het in het niet bij de oprichting van een klein 
schooltje voor meisjes, wat ze in 1903 voor elkaar kreeg. In Jepara 
werden Javaanse meisjes ongeacht hun achtergrond voor het eerst 
toegelaten om allerlei vakken te leren, waaronder Nederlands, maar 
ook allerlei praktische dingen.  
Volgens Kartini betekende goed onderwijs de toegang tot een veel 
beter leven. Zelf droomde ze ervan om naar Nederland te gaan om 
daar opgeleid te worden tot onderwijzeres. Ze kreeg daar ook een 
beurs voor maar haar ouders verboden haar om er gebruik van te 
maken.   
 
Kartini’s droom viel in duigen, ze moest trouwen. Eind 1903 werd ze, 
24 jaar oud, uitgehuwelijkt. Aanvankelijk verzette ze zich ertegen, 
maar uiteindelijk stemde ze toch toe om haar ziekelijke vader te 
kalmeren. Kartini werd de vierde echtgenote van de regent van 
Rembang, Raden Adipati Ario Djojoadingrat. Hij had al drie vrouwen 
en zeven kinderen, maar Kartini werd de “hoofdvrouw”. Ze raakte al 
snel zwanger en beviel op 13 september 1904 van een zoon, maar 
stierf vier dagen later.  
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Uit brieven die ze 
in haar korte 
leven aan 
Nederlandse 
vriendinnen had 
geschreven blijkt 
hoe gedreven ze 
was om dingen te 
veranderen. Ze 
wisselde met hen 
van gedachten 
over de 
oneerlijke 

behandeling van vrouwen en beschreef haar 
ideeën over onderwijs voor meisjes. Een selectie 
daarvan werd in 1912 gepubliceerd onder de titel 
Door de duisternis tot het licht. Het zijn deze 
brieven die tot op de dag van vandaag een 
belangrijke inspiratiebron vormen voor de 
vrouwenbeweging in Indonesië.  
 
Kartini’s ideeën over onderwijs leidden ertoe dat 
er vanaf 1913 zeven Kartinischolen werden 
opgericht op initiatief van het Nederlandse oud-gemeenteraadslid 
van Semarang en Eerste Kamerlid, Coen van Deventer en zijn 
vrouw, Betsy Maas. Op de scholen was in de onderbouw de 
inheemse taal de voertaal en werd het Nederlands onderwezen als 
leervak. In de hogere klassen werd Nederlands de voertaal. De 
meisjes kregen ook huishoudelijke vakken. Er kwamen ook 
kweekscholen voor onderwijzeressen voor de meisjes die de 
Kartinischolen verlieten. Zo zou dankzij Kartini de ontwikkeling van 
vele Indonesische meisjes een enorme sprong voorwaarts maken.  
In 1964 bepaalde president Soekarno dat haar geboortedag, 21 april, 
een nationale feestdag zou worden en benoemde hij Kartini tot 
Nationale Held van Indonesië. De gemeente Den Haag kent rond 
Internationale Vrouwendag (8 maart) de Kartiniprijs toe aan een 
persoon of organisatie die zich inzet om een gelijkwaardige positie 
en participatie van vrouwen ten opzichte van mannen te verbeteren. 

Jeffrey Groeneveld 
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KAREL V EEN LESJE GESCHIEDENIS 

Onlangs las ik in ons ochtendblad dat het bedroevend gesteld is met kennis 
van geschiedenis. Van de Vaderlandse geschiedenis weten zelfs heel veel 
hoog geschoolden vaak nauwelijks iets. 
 

Ik zou dan ook niet graag onze 2 hooggeschoolde kinderen durven vragen 
om wat bekende historische figuren op een tijdsbalk te plaatsen. Wat mij 
wel bevreemdt was dat dit kranten artikel reactie was geïnitieerd op basis 
van de geconstateerde gebrek aan kennis bij de gemiddelde Nederlander 
over onze betrokkenheid bij de slavernij.  
 

Zelf kom ik nog uit de tijd dat geschiedenis een hoofdvak was op de lagere 
school. Wij begonnen al in de derde klas met het leren van jaartallen uit de 
Vaderlandse geschiedenis. Vaak werd ons niet of nauwelijks uitgelegd,  
waar een jaartal voor stond. We leerden wel dat de stichter van Den Haag 
en vader van Floris V,  Rooms koning was, nooit werd uitgelegd wat dit nu 
voorstelde. Een jaartal dat door mij tot voor kort niet goed werd begrepen 
was het jaar 1581. De Noordelijke Nederlanden verklaarden zich 
Verlatinge”. Wat leerden wij in 1952/55. Over dit jaartal?  “Afzweren koning   

  
Een leuke Spaanse serie over Karel V uit 1958. 
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Links een Belgische zegel uit 2000 
ter herdenking van de 500ste 
geboortedag van Karel V en rechts 
een identieke Spaanse zegel ook 
uit 2000 
 
 
 
 
 

Filips, einde van de Graventijd”. Karel de vijfde kwam uit het 
Bourgondische huis. Sinds Philips de Goede, Ada van Holland op de 
knieën had gedrongen, waren deze Bourgondiërs stapje voor stapje Graaf,  
dan wel Hertog van de verschillende Nederlandse provinciën geworden. 
Dat waren er meer dan nu. Want ook het huidige Artois en Frans 
Vlaanderen vielen daaronder. Er waren toen 17 provinciën. Luik viel daar 
niet onder, want dat was een soort kerkelijke staat met een bisschop als 
“Prins”. De laatste provincie die Karel moest onderwerpen was Gelderland. 
De hertog van Gelre wist zich nog lang te verzetten tegen Karel. Zijn 
legerleider Maarten van Rossum (niet de voorouder “van”) plunderde nog  
in 1527 Den Haag. Die Bourgondiërs die inmiddels onder de naam “Von 
Habsburg” opereerden waren in feite niets anders dan leenmannen van de 
Duitse keizer en voor wat betreft enkele zuid Nederlandse provincies, de 
koning van Frankrijk. 
Wie werd er nu keizer van Duitsland? Uit het conglomeraat van 
graafschappen en hertogdommen enz. waaruit tot 1871 het Duitse rijk 
bestond,  werd  na de dood van Karel de Grote  een “Rooms koning” uit 
hun midden van deze edelen gekozen. Zo kon het zijn dat de vader van 
Floris V Rooms koning werd van het Duitse rijk. Bij het overlijden van de 
keizer zou deze Willem dan tot keizer gekroond worden. Dit gebeurde 
nooit. Doordat de West-Friezen hem een kopje kleiner maakten.  
Karel V die geboren werd in Gent. was echter al direct de belangrijkste 
edelman van het Duitse rijk o.a. door de velen bezittingen in de 
Nederlanden en Frankrijk. Zijn vader Philips de Schone werd door zijn 
huwelijk met  Isabella van Castillië, die officieel de koningin was van het 
zojuist verenigde Spanje, in de praktijk tevens  koning van Spanje. Spanje 
bezat toen naast het huidige Spanje, half Italië en een groot gedeelte van 
Zuid- en Midden Amerika.   
Karel werd op grond van zijn uitgebreide rijk en hoge status eerst Rooms 
koning en  in 1530 gekroond tot keizer van het Duitse rijk. Het gebied van 
uit van het Duitse rijk. Karel V was echter geen keizer van Holland of 
Zeeland. Hij was graaf/hertog  over deze provincies. In feite leenman van 
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Luxemburgs blokje uit 
2013. Karel was ook 
hertog van Luxemburg. 
 
 
zichzelf. Bij het aftreden 
van Karel in 1555 wordt 
zijn zoon,  de bij ons 
beruchte Filips II geen 
keizer van het Duitse rijk. 
Dat wordt zijn oom 
Ferdinand. Filips vond dat 
prima. Hij was sterk 
gericht op zijn Spaanse 
koningschap 
In 1581 verwierpen de 7 
noordelijke provincies het 
gezag van Filips II.  
Daardoor waren de  
provincies geen 
hertogdommen  of 
graafschappen meer. 

Onze Willem de Zwijger hoopte in stilte dat de Staten van Holland hem 
zouden vragen om graaf van Holland te worden. Dat deden zij niet. Zowel 
hij als zijn nakomelingen waren in wezen in dienst als  benoemd ambtenaar 
onder gezag van de staten. Dat in mijn geschiedenisboekje werd 
gesproken over het einde van de Graventijd is weer typisch een vorm van 
“Hollandse arrogantie”. Alle 7 provincies schaften in 1581 hun adellijk 
heerser af. Daardoor  maakten deze provincies gelijkertijd geen deel meer 
uit van het Duitse rijk. Een situatie die pas in 1648 bij de vrede van de 
Munster international erkend werd.                                      Peter de Leeuw 

 
 
 
 
Nederlandse 
emissie in blokje 
uit 2000, ook ter 
herdenkeing van 
de 500ste 
geboortedag van 
Karel V. 
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Blokje dat identiek verscheen bij dezelfde Spaanse en Belgische emissie 
uit 2000. 

 

Waarom was Karel V zo belangrijk? Hij regeerde over onder meer 27 
koninkrijken, dertien hertogdommen en 22 graafschappen. Sinds zijn 
naamgenoot Karel de Grote is er niemand geweest die heerste over een 
dusdanig groot gebied in Europa. Reken je de overzeese gebieden mee, 
dan was het rijk van Karel V zelfs groter dan het vroegere Romeinse Rijk. 
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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 

http://www.leesteken.nl/
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HARRY OF HARRY ? 
 
Het boek over Harry, hier op de vorige pagina, 
zal ongetwijfeld een wereldhit worden. Of deze 
publicatie wel een slimme zet was, zal de 
toekomst leren. Prins Harry schreef het boek niet 
zelf, maar liet het schrijven door ghostwriter en 
Pulitzer-winnaar J.R. Moehringer. Maar wat gaat 
Harry eigenlijk verdienen aan het boek, en niet te 
vergeten: wat gaat er gebeuren met de opbreng-
sten van het boek? Harry heeft aangegeven dat 
1,5 miljoen pond van de opbrengsten naar zijn 
liefdadigheidsinstelling Sentebale gaat. Ook zal 
Harry 300.000 pond schenken aan WellChild, 
waar hij beschermheer van is. Uitgegeven is het dus al, nu maar 
hopen voor Harry dat het geld inderdaad binnenstroomt! 
 
Een andere wat oudere boekuitgave over ene Harry heeft in de loop 
der jaren inmiddels al heel veel geld opgebracht. 
Het is was vorig jaar vijfentwintig jaar geleden dat het eerste deel in 
de Harry Potter-serie verscheen. J.K. Rowling verkocht ruim 500 
miljoen exemplaren in 79 talen van de zeven voorgaande boeken.  
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De belangrijkste hoofdpersonen: Harry Potter 
(Daniel Radcliffe), Ron Wemel (Rupert Grint) en 
Hermelien Griffel (Emma Watson). De film reeks 
begon in 2001 en is afgerond in 2011 en telt acht 
langspeelfilms. Het laatste boek, het zevende, is 
namelijk in twee delen verfilmd.  Vanaf 2016 

aangevuld met  
prequels, die 
gebaseerd zijn 
op het boek 
Fabeldieren 
en Waar Ze 
Te Vinden. 
 

J.K. Rowling is misschien wel de rijkste auteur ter wereld vandaag, 
maar de vrouw die Harry Potter heeft uitgevonden worstelde ooit om 
rond te komen. Voordat ze beroemd werd, was Rowling een 
alleenstaande moeder in Schotland die afhankelijk was van een 
uitkering om rond te komen. 
In 2003 werd berekend dat Rowling rijker zou zijn dan de Britse 
vorstin en een tijdje was ze de rijkste vrouw van het land, na het 
verkopen van de boeken, die bij elkaar ruim 8 miljard dollar hebben 
opgebracht. De schattingen lopen sterk uiteen over hoeveel Rowling 
heeft verdiend aan de verkoop van de zeven Harry Potter-boeken en 
haar aandeel in de winst van de Harry Potter-films, evenals de 
Fantastische beesten films. 
Rowling werd in 2010 de 'Most Influential Woman in Britain' genoemd 
door redacties van vooraanstaande magazines. Ze werd een 
opvallende filantroop en hielp mee met onder andere de oprichting 
van de Children's High Level Group. Ook in organisaties als Comic 
Relief, One Parent Families en de Multiple Sclerosis Society of Great 
Britain stak ze veel geld. Rowlings vermogen werd in 2011 door 
Forbes geschat op 1 miljard dollar; een jaar later schatte het 
tijdschrift haar vermogen echter op 160 miljoen dollar, het verschil 
zou komen door de belasting die wordt geheven over hoge inkomens 
in Groot-Brittannië en haar donaties. In 2016 werd haar vermogen 
geschat op 584 miljoen pond. 
Inmiddels zijn er al in veel landen meer ‘Harry Potter’- postzegels 
verschenen dan van die andere Harry.                             
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Ten slotte, zou je kunnen zeggen, ontvangt het onderwijzend personeel 
van de School voor Hekserij en Hocus-Pocus op Zweinstein zijn 
filatelistische eerbetoon. 
Op de vijf speciale postzegels vinden we professor Pomona Sprout, 
professor Horace Slughorn, professor Sybill Trelawney, professor Remus 
Lupin en Harry's aartsvijand professor Severus Sneep. 
De achtergrond voor de blokeditie is "The Marauder's Magic Card", die 
eruitziet als een ongelabeld stuk perkament dat Harry - om het te activeren 
- slechts lichtjes hoeft aan te raken met zijn toverstok samen met het 
gezegde "Ik zweer plechtig dat ik een Tunichtgut ben". 
 

 

Ook in deze editie heeft de British Post een magische functie bedacht, want 
onder UV-licht herkennen we de namen van de makers van de kaart 
(gekleurd met fotoroze), kroon (Harry's vader James Potter), poot (Sirius 
Black), Moony (Remus Lupin) en wormstaart (Ron's rat Peter Pettigrew) 
evenals enkele spreuken in het Engels. 
 

Professor Pomona Sprout, de altijd vrolijke kleine mollige heks, 
verantwoordelijk voor kruidengeneeskunde; 
 

Professor Horace Slughorn, de meestal in fluweel en zijde geklede 
toverdranken leraar op Zweinstein en een speciale bewonderaar van Harry 
Potter; 
 

Professor Sybill Trelawney, de lerares van het keuzevak "waarzeggerij" 
met haar karakteristieke bril en kristallen bol; 
 

Professor Remus Lupin, een van Harry's favoriete leraren, die niet alleen 
een begenadigd tovenaar is voor Verdediging tegen de Zwarte Kunsten, 
maar ook een weerwolf; 
 

Professor Severus Sneep, de duistere tovenaar en tutor van Zwadderich, 
verantwoordelijk voor het onderwerp Toverdranken.                  Hans Vaags 



18 
 

  Peperstraat 24 
  1441 BJ Purmerend  
  0299-421706 
  www.dejonghfietsspecialist.nl 

  @dejonghfietsspecialist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.dejonghfietsspecialist.nl/
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BOB 
 
Nee, we gaan het niet over drank hebben. In de wereld van de filatelie staat 
BOB voor Back of the Book: zegels die er wel als postzegels uitzien, maar 
die een ander doel hebben dan de frankering van een poststuk. 

 
U kunt denken aan sluitzegels, fiscale zegels, spoorwegzegels, 
spaarzegels, zegels op visvergunningen. Soms wordt de omschrijving 
‘Back of the Book’ ook gebruikt voor bepaalde zegels die we op de 
albumbladen achterin een album kunnen aantreffen: portzegels, 
telegramzegels, roltandingzegels, enz., maar die horen volgens mij gewoon 
bij de postzegels.  
 
Belastingzegels, ook wel fiscale zegels, zijn een interessant 
verzamelgebied. Als je Google laat zoeken naar ‘fiscaalzegels-
afbeeldingen’ ontdek je  dat de mogelijkheden bijna onbegrensd zijn.  
Als je op Marktplaats gaat zoeken naar fiscaalzegels, komen ook de 
etiketten en plakplaatjes tevoorschijn. Ook leuk (soms), maar dat zijn geen 
fiscale zegels. 
 

 De meest bekende fiscale zegels zijn waarschijnlijk wel 
de kwitantiezegels. Ze worden ook ‘plakzegels’ 
genoemd. Je treft ze in stock- en stuiverboeken 
regelmatig aan. Ze moesten in het verleden geplakt 
worden op kwitanties (en vergunningen) boven een 
bepaald bedrag. Het gaat in feite om een soort van 
belastingheffing op het betalingsverkeer; de inkomsten 
vloeiden in de kas van het ministerie van Financiën. In 
1965 werd het kwitantiezegel afgeschaft. De zegels 

werden doorgaans ‘ontwaard’ met een handtekening. 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 203 
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Er is een eenvoudige catalogus 
van de Nederlandse 
belastingzegels van de hand van 
P. Korte (1996). Daaruit blijkt dat 
één exemplaar met een lage 
waarde eigenlijk een heel bijzonder 
exemplaar is. Oscar van der Vliet 
schrijft daarover op de website van 
de Nederlandse Vereniging voor 
Fiscale Filatelie (NVFF):  
“De plakzegel is een van de meest 
voorkomende belastingzegels van 
Nederland en werd voor allerlei 
doeleinden gebruikt. De meeste 
waarden zijn veel gebruikt en 
komen ook als zodanig voor. Een 
lage waarde vormt vreemd genoeg 
hierop een uitzondering. Het 
betreft hier de waarde van 15 cent 
uit de serie van 1931-1937 ofwel 
Korte 370. Door een overvloedige aanmaak in voorgaande series werden 
de waarden in deze serie naar behoefte aangemaakt.  
 
Dit hield in dat een aantal waarden mogelijk wel gedrukt werden maar nooit 
tot uitgifte kwamen of nauwelijks zijn uitgegeven. Van de 15 cent wordt 
vermeld dat deze slechts 3 maanden heeft “gelopen” en werd meer dan 15 
jaar later uitgegeven t.o.v. de waarde van 10 cent met opdruk uit 1918 
(Korte 357). Het is alleen niet bekend in welke 3 maanden deze zegel heeft 
gelopen. Het toeval wil dat ik 2 brandverzekeringen heb gezien waar deze 
waarde op was geplakt.” 
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Let wel: het gaat om de exemplaren uit de serie 1931-1937, met de tekst 
Nederlandsch Plakzegel als ondergrond en ‘den’ naast de waarde-
aanduiding.  
Hou de stuiverboeken in de gaten. 
  
Website van de NVFF: 
https://belastingzegels.nl/fiscaalzegels/nederland/een-zeldzame-plakzegel/ 
Er moet ook een Speciaalcatalogus Belastingzegels Nederland bestaan. 
 
De kwitantiezegels zijn verder vooral leuk in de hogere waarden, zeker als 
ze ook nog eens voorzien zijn van een firmaperforatie, zie de volgende 
afbeelding. Op de website van Philamaxx kunt u zien welke prijzen voor 
zulke zegels gevraagd (en betaald?) worden. 
 

https://www.philamaxx.nl/c-
4079861/perfins-nederland-fiscaal/  
 
Je kunt fiscale zegels, net als 
postzegels, los verzamelen en in 
een stockboek schuiven, maar wat 
mij betreft zijn de zegels op een 
compleet document het aardigst.  
 
Dan heb je een mooi tijdsdocument 

dat laat zien waarvoor het zegel gebruikt werd. En voor zulke stukken hoef 
je op verzamelaarsbeurzen meestal niet de hoofdprijs te betalen. Ik laat 
twee voorbeelden zien. 

J. Dehé 

 
1921, kwitantie met kwitantiezegel van 10 cent 

https://belastingzegels.nl/fiscaalzegels/nederland/een-zeldzame-plakzegel/
https://www.philamaxx.nl/c-4079861/perfins-nederland-fiscaal/
https://www.philamaxx.nl/c-4079861/perfins-nederland-fiscaal/
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Fraai bedrukte Nota (1887) voor een luxe maaltijd en de huur van een paar 
koetsjes. De nota is afgegeven door de weduwe Sant-Igesz, uitbaatster van 
het roemruchte Heerenlogement aan het Gouw in Purmerend. Plakzegel 
van 5 cent. 
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Brasserie Alles met Liefde,  sfeervol en in een huiselijke sfeer! 

  

 
 
 
 
 

Bastiaan Smit en Team Alles met Liefde. 
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster, Telefoon: 06-11750007. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lieve gasten, in januari 2023 hebben wij Brasserie Alles met Liefde 
overgedragen aan onze Chef-kok Bastiaan Smit.  

 

Wij zijn blij dat hij met nieuwe creativiteit onze mooie Brasserie  
vanaf begin februari 2023 gaat voortzetten.  

 

De 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. 

 

Alles met Liefde heeft een nieuw telefoonnummer 06-11750007 
om te reserveren of mail: bastiaan.s@hotmail.com 

(Recent aangeschafte cadeau bonnen blijven geldig!) 
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RONDZENDNIEUWS 
 

Beste leden, hierbij het laatste nieuws wat betreft de 
rondzending. Op dit moment zit de groei er goed in. Tijdens 
het begin van het seizoen is Purmerend aangehaakt met 
maar liefst 6 secties, en tijdens de najaarsbeurs is ook de Snuffelaar uit 
Wieringenwerf aangehaakt. Dit houdt in dat we met 18 secties draaien. We 
krijgen veel ingezonden  boekjes vanuit Purmerend en onze eigen 
vereniging. De kwaliteit hiervan laat wel eens te wensen over, let hier 
alstublieft op. Wat betreft nieuwe boekjes deze zijn te verkrijgen bij Bert 
Huizinga of bij mij. Kleine boekjes €0,75, grote boekjes €1,00. Let op na 
volgend seizoen willen we alleen nog boekjes van onze eigen vereniging 
toe laten, er is dus nog tijd genoeg om de oude boekjes op te maken. 
Doordat we met zoveel secties tegelijk draaien duurt het erg lang voordat 
een boekje uitgelopen is, daarvoor is het computer programma aangepast 
zodat we ieder jaar rond juni kunnen afrekenen.  

Ook zijn we bezig om voor de inzenders via 
de site te kunnen inloggen zodat ze altijd op 
de hoogte zijn van hun eigen spullen. Tot die 
tijd worden de overzichten door gemaild. Ook 
na die tijd voor degene die niet via de site 
willen. Wordt vervolgd. Uiteraard blijven we 
op zoek naar nieuwe inzenders. Dus als je 
maar even denkt dit lijkt me wel wat? Het is 

een leuke manier om je spullen aan de man (vrouw)  te brengen. Voor de 
gene die meedoen aan de rondzending, laat de doos niet onnodig lang 
staan maar breng deze zo gauw mogelijk naar de volgende op de lijst. Er is 
genoeg voorraad jullie bepalen zelf het tempo. Als iemand nog op of 
aanmerkingen, of goede ideeën heeft schroom niet, maar laat het me 
weten.                                                              Vriendelijke groet, Leo Nolten 
 

VEILING EN HET BETALEN  
 

Zoals inmiddels gebruikelijk uw veiling aankopen gaarne binnen 8 dagen 
betalen op het banknummer van de PPRC, NL30 RABO 0166 3643 12  
(onder vermelding van uw kopersnummer), zodat de inzenders ook prompt 
kunnen worden uitbetaald. 
 

CONTRIBUTIE / DONATIE 2023  
 

In januari is uw bijdrage 2023 d.m.v. automatische incasso van uw 
bankrekening afgeschreven, tenzij u er voor gekozen heeft om zelf uw 
bijdrage te voldoen. Helaas, dat zelf doen schiet er nog wel eens bij in, toch 
niet bij u…….?                                                                         Hans de Block 
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Michel – Nordamerika 2023 
 
In de reeks “Übersee” catalogi is onlangs 
Band 1 - deel 1 (Band1.1 in Michel jargon) 
verschenen, de 43e uitgave alweer! Zoals 
gebruikelijk heeft deze catalogus heeft de 
bekende Michel opmaak, uitvoering en 
gebruikersgemak. Dus hierover niets dan 
goeds. Toch viel me iets op. Bij het 
doorbladeren miste ik het jaartal boven aan 
de bladzijde, dit was ingevoerd om het 
gebruikersgemak te verhogen. In de twee 
delen van “ÜBERSEE” band 10 (Arabië) 
staan ze wel vermeld! Vreemd, vergeten misschien?   
 
In deze catalogus worden alle zegels die uitgegeven zijn door en 
voor de diverse Noord-Amerikaanse gebieden, en staten vermeld. 
We beginnen met Hawaï. Hawaï was ooit een onafhankelijk 
koninkrijk dat in 1893 een republiek werd en is sinds 1959 een van 
de Verenigde Staten van Amerika. Alle 65 zegels en 6 dienstzegels 
kunnen we terugvinden. Daarna krijgen we de Britse koloniën in 
Canada: Brits Columbia en Vancouver eiland, de uitgaven voor de 
Britse Kroonkoloniën met de provincies Ontario en Quebec, New 
Brunswick, New-Foundland, Nova Scotia en Prins Edward Islands. 
Hierna vinden we de uitgave van het dominion Canada waarbij zich 
alle voorgaande gebieden uiteindelijk zouden aansluiten. 
 
Vervolgens vinden we de uitgaven van de geconfedereerde staten 
van Amerika, kortweg de zuidelijke staten genoemd. Niet alleen de 
zegels maar ook vele nooduitgaven (Amerikaanse burgeroorlog) van 
diverse steden worden behandeld. De uitgaven van de 
Panamakanaal-zone en de zegels voor St. Piere et Miquelon volgen. 
Wist u dat dit laatste gebied van 1942 tot en met 1945 een Canadese 
bezetting had? Hierna krijgen we de uitgaven voor de Verenigde 
Staten van Amerika. Ook hier openen we met de nooduitgaven of 
“postmeesterzegels” gevolgd door de diverse, lokale en algemene 
bezorgerzegels, hierna de “gewone” postzegels. Uiteraard vinden we 
ook de automaat-, dienst-, pakket-, port- en krantenzegels.  
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Tussendoor vinden we overzichten van zegels met langlopende  
motieven die na 1961 zijn uitgegeven en een overzicht van zegels 
die op folie gedrukt zijn en van de zegels uit postzegelboekjes. Het 
USA-hoofdstuk wordt afgesloten met de zegels uitgegeven voor het 
buitenland kantoor in China. 
 

Hekkensluiter van deze catalogus is het hoofdstuk met als 
onderwerp de uitgiften voor het VN (UNO) kantoor in New York. 
Het valt op dat bij de klassieke zegels regelmatig nog zwart/wit 
illustraties staan afgebeeld en de latere zegels allen in kleur. Michel 
geeft aan dat niet alle zegels in hun database in kleur aanwezig zijn 
en roept zelfs de verzamelaar op om kleuren afbeeldingen 
beschikbaar te stellen voor gebruik in een latere editie. Hoewel er 
pakweg 100 nieuwe kleurenafbeeldingen zijn toegevoegd loopt dit 
proces dus wel erg traag. Er zijn no ongeveer 8000 afbeeldingen 
terug te vinden. Uiteraard zijn de nieuwe uitgaven bijgewerkt tot 
augustus 2022 en zijn de prijzen bijgewerkt waarbij bij de uitgaven 
van de USA behoorlijke verschillen zijn te vinden. 

 

Echt gespecialiseerd is deze uitgave niet maar het meest 
noodzakelijke is eenvoudig en snel terug te vinden en met de 44.000 
opgenomen prijsnoteringen is dit toch wel weer een bruikbare 
catalogus geworden. 
 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 768 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-406-3  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 98,00 Excl. Verzendkosten en als e-book € 69,00. 
Informatie// Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, 
Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland. En bij 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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                                           NIEUW, EEN HOEKJE IN HET CLUBBLAD 

 

                               Ik ben Bob Kuiper, de Stuiverboekhouder (SBH). 

                            Vanaf nu bericht ik u over ditjes en datjes betreffende de 

                       Stuiverboeken. Weet u hoeveel boeken we in roulatie  

                   hebben? Momenteel 88 stuks (nr. 113-149 oud en 1-52 nieuw). 

               Ik wil niet meer dan 99 boeken in omloop hebben, dus er zijn nog  

          11 plaatsen beschikbaar, leden en donateurs hebben voorrang. 

    Dus er liggen meer dan 10.000 verschillende postzegels in de 

stuiverboeken op u te wachten, voor slechts 5 cent per zegel. Overzichtelijk 

uitgestald, 9 avonden per jaar. 

Dit hoekje is vol, dit was SB1, tot de volgende keer. 
 

GRAAG EVEN NOTEREN... 
 
De volgende clubavonden zijn gereserveerd in de Taborkerk: 
donderdag 9 februari, donderdag 9 maart, donderdag 13 april en 
donderdag 11 mei. 
En dan is er deze maand eindelijk, na alle Corona ellende, weer 
eens onze grote regionale beurs op 4 februari in buurtcentrum De 
Inval, zie ook pagina 34. 

 

 

    
 
 
 

Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland 

 

Onze VERZAMELBEURZEN in 2023 
 

met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
 

 

In 2023 op de volgende zaterdagen: 
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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“TOET” IN DE REEKS HISTORISCHE NOTITIES 
 

Ter ere van de 
100ste 
verjaardag van 
de ontdekking 
van het graf van 
Toetanchamon 
gaven 
Hongarije en 
Engeland vorig 
jaar deze mooie 
zegels uit. 
 
De sarcofaag 
zat in vier 
houten 
schrijnen. De 
buitenste kist 
was vijf meter 
lang. 

De schatten in het graf overtroffen alles wat de archeologen ooit gezien hadden. 
En het was vooral verbazingwekkend dat al deze rijkdommen meer dan 3200 jaar 
met rust waren gelaten. (Uitgave uit 2022). 
 

Wie was deze jonge farao? In ons januari- en februarinummer uit 
2018 stonden al twee Historische notities over Toetanchamon in een 
reeks over de geschiedenis van het oude Egypte. We gaan nu verder 
met een aantal andere Historische notities in ons clubblad, deze 
maand over de 1ste Dynastie.  
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EGYPTE  1STE DYNASTIE: CA. 3080-2860 
(Historische notities 35) 
 
Ongeveer 20.000 jaar geleden veranderde 
Egypte langzaam in een grote droge vlakte. 
Mensen leefden altijd verspreid en waren 
afhankelijk van de bossen en wouden. Toen 
deze verdwenen moesten de mensen een 
eenheid vormen en het vruchtbare gebied langs 
de Nijl opzoeken. Op deze manier ontstond een 
van de allereerste beschavingen ter wereld. 
De aanwezigheid van de droge woestijn werd steeds dominanter en jagers 
zochten behalve de Nijl, ook de oases op. Egypte werd verdeeld in twee 
gebieden die de ‘Twee Landen’ werden genoemd. 
Deze ‘landen’ hadden eigen heersers, goden en een eigen hoofdstad. In 
3100 voor Christus veroverde het toenmalige Opper-Egypte het noorden 
van het land en stichtte het machtige Memphis, op de grens van de Twee 
Landen. Dit was een nieuwe hoofdstad en lag bij het huidige Cairo. In deze 
periode ontstond de eerste dynastie. Over de vroegdynastieke periode is 
weinig betrouwbare informatie bekend. Materiaal uit de koningsgraven 
werd vaak verbrand. 
 

De eerste dynastie zou van 3080 tot 2860 v. Chr. over het Oude Egypte 
hebben geregeerd. Ze wordt vaak samen met de 2de dynastie gerekend tot 
de Thinitische periode, waarin This of Thinis de belangrijkste stad van 
Egypte zou zijn. Ze wordt echter vaker onder het Oude Rijk gerekend. 
De necropolis van de eerste koningen was in Oemm al-Qa'ab vlakbij het 
dorpje Abydos. Een necropolis of necropool (van het Griekse woord 
nekropolis dat letterlijk betekent "stad van de doden" of "dodenstad") is een 
grote begraafplaats.Daar zijn verschillende mastaba's (grafmonumenten) 
gevonden, met daarin kruiken en potten. Maar in Sakkara zijn ook graven 
gevonden men is van mening dat het privé graven waren van ambtenaren. 
Hierin is ook veel in gevonden. Er zijn graven ontdekt van koningen uit de 
1e dynastie uit Naqada, Abydos en Sakkara. Niet alles daarvan is bewaard, 
omdat het meeste van hout was en weinig van steen. Steen werd vooral 
gebruikt voor standbeelden van goden of de koning. 
De graven waren grote (langwerpige) vierkanten met daarin kamertjes, in 
die kamers hebben archeologen kruiken, potten, vaatwerk waarop de naam 
van koning was geschreven gevonden. 
 
De dynastie was een voortzetting van de vereniging van Narmer of Hor-
Aha. De eerste koningen deden er alles aan om het land verenigd te laten 
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blijven. Maatregelen waren een hoofdstad tussen de beide landen: 
Memphis. Men denkt ook dat er juist graven zijn gebouwd in Sakkara om 
meer erkenning te krijgen van Beneden Egypte. Hiërogliefen werden 
gemeengoed en begon te ontwikkelen van grove iconen naar kleine 
hiërogliefen die leken op die van het Oude Rijk. 
 

De farao's van deze dynastie: 
 

1. Narmer (Menes?) 3080 – 3040 2. Hor-Aha (Menes?) 3040 - 3020 
3. Djer (Atoti) 3020 – 2970  4. Djet (Wadj) 2970 - 2960 
5. Merneith    6. Den (Dewen 2960 - 2915 
7. Anedjib 2915 – 2905  8. Semerchet 2905 - 2890. 
9. Qaa 2890 – 2860 
 

Er zijn verschillende visies over wie de eerste farao van de eerste dynastie 
zou zijn. Hoofdzakelijk gaat het om Narmer of Menes. In een enkel geval 
Hor-Aha. Vanwege het gevonden palet met daarop de inscriptie dat 
Narmer, farao van Boven Egypte, Beneden Egypte verovert en een nieuwe 
hoofdstad (Memphis) sticht op de grens van beide landen, wordt Narmer 
als eerste farao neergezet in de eerste dynastie. Zijn vrouw kennen we 
ook, dit is: Neith-hotep, zijn zoon is waarschijnlijk Hor-Aha. 
 

Het palet van Narmer is een van de 
beroemdste en belangrijkste 
voorwerpen uit het Oude Egypte. 
Het palet dateert van rond 3200 v. 
Chr. en  werd op het einde van de 
19e eeuw gevonden in 
Hierakonpolis. 
Het palet is gemaakt uit schist en is 
69 cm groot. 
Het is waarschijnlijk te groot om echt 
persoonlijk te gebruiken en was 
eerder een offergave in een tempel.  

 

Het palet is een van de oudste voorbeelden van het schrift. 
Er is echter vaak onduidelijkheid als het om beeld of schrift ging. 
In de serech (deel van de koningstitulatuur) bovenaan het palet staat de 
naam van de koning en sommige tekens op het palet zouden eveneens 
voor woorden kunnen staan. Het palet is eveneens erg belangrijk omdat 
het een iconografische weergave zou zijn van de éénmaking van Egypte. 
Aan de ene zijde van het palet zien we de koning met de witte kroon die 
een vijand neerslaat.                                                                   Wil Dedters 
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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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Michel Baltikum und Finnland 2022/2023  
 
De drie landen van het Baltische gebied samen met 
Finland en (ex) gebieden (Karelië, Oost Karelië, Noord-
Ingermanland, Aunus) plus Åland vullen het 11e deel van 
Michel's Europa reeks. De drie Baltische staten zijn 
Estland, Letland en Litouwen, inclusief Midden-Litouwen. 
Ondanks deze hoeveelheid landen en gebieden is dit een 
van de dunste delen (544 Blz.). 
Bij Estland en Letland zijn diverse nieuw opgedoken 
perforatie variëteiten opgedoken en opgenomen in deze uitgave. Wat is er 
nieuw in deze uitgave? We vinden zowel bij Finland als bij Åland de 
nominale waarde van zegels die met een nummer de klasse aangeeft 
waarvoor een zegel geschikt was. Bij de Estlandse lokale uitgaven van 
Tartu uit 1991 zijn nu ook de verschillende papier kleuren opgenomen. De 
eerste 26 zegels van Litouwen zijn nu eindelijk ook in kleur opgenomen. Nu 
voegt dat niet zo veel toe maar het is wel weer een stukje vooruitgang, 
nietwaar? Bij zowel Estland als bij Litouwen zijn enkele nieuw ontdekte 
typen en perforatievarianten opgenomen. Verder zijn uiteraard alle prijzen 
aangepast aan de hedendaagse markt waarbij we bij klassieke Baltische 
zegels nogal wat prijsstijgingen tegenkomen dit geldt ook voor de periode 
tussen de twee wereldoorlogen in. Over het algemeen geldt dat lastige en 
zeldzame zegels in goede kwaliteit sneller in prijs stijgen dan "het gewone 
spul". De aloude uitspraak "kwaliteit loont", gaat ook hier op. 
Wat verder? Niet veel meer! De harde 
kaft is gebleven en dat zal wel zo 
blijven. Bij elk land vinden we de 
jaargangoverzichten de 
samenstellingen van de velletjes in de postzegelboekjes, soms overzichten 
van langlopende series met het zelfde ontwerp/afbeelding. Ook deze 11e 
catalogus in de Europa reeks is weer een goede leidraad voor de 
verzamelaar van deze gebieden. De al eerder vermelde 544 bladzijden zijn 
gevuld met 5100 kleuren afbeeldingen en 27.000 prijsnotities. Wam 
aanbevolen! 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 544. 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-391-2  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 69,= 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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ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023 
organiseren wij onze 53e jaarlijkse 

GROTE REGIONALE 

POSTZEGELBEURS 
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van boven het IJ 
in Noord Holland staat weer voor de deur. Na twee Corona jaren  

kunt u nu eindelijk weer eens lekker “postzegelen” in 
 

Wijkcentrum “De Inval”,  
Karekietpark 16, 1444 HV  Purmerend 

 
Een beurs waarvoor verzamelaars en vele handelaren traditiegetrouw 

van heinde en verre naar de PPRC komen. 
Een beurs waar voor menig verzamelaar buitenkansjes wachten, 

met munten, ansichtkaarten en méér postzegels en postwaardestukken.  
 

De zalen van “De Inval” zijn open van ’s ochtends  
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.  

 
Ook dit jaar is er weer volop gelegenheid om weer eens ouderwets  

postzegels te ruilen! Er liggen er geen stuiverboeken. 
Taxatie vanaf 10.00 uur. 

 

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum 
zaterdag 4 februari 2023 in uw agenda te noteren! 

 

TOEGANG (en parkeren) GRATIS   
 

TRAKTEER UZELF WEER EENS EN GA GEZELLIG EEN DAGJE 
POSTZEGELEN BIJ UW P.P.R.C. 
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 2 rollen muntjes in originele verpakking bod

2 Proof muntset 1982 bod

3 Proof muntset 1990 bod

4 Proof muntset 1991 bod

5 Proof muntset 1992 bod

6 Proof muntset 1993 bod

7 2 stuiver Hollandia 1791 2,50

8 ½  gulden 1858 4,00

9 ½ cent 1911, 14, 28, 30 2,00

10 10 cent 1938 en 1939 2,00

11 25 cent 1943 2,00

12 25 cent 1944 2,00

13 5 cent zink 1943 zf 23,00 4,00

14 10 cent zink 1941, 42 bod

15 25 cent zink 1943 zf 25,00 4,00

Kleine kavels Nederland

16 51 Langstempel Hummelo o 2,00

17 19 Kleinrondstempel Leerbroek o 45,00 4,50

18 19 Kleinrondstempel Randewijk o 35,00 3,50

19 33+36 Kleinrondstempel Weerseloo  op twee zegels op papier o 40,00 4,00

20 16 Ned. Indië fl . 2,50 puntstempel 27 o 36,50 4,00

21 16 Wapenzegel o 100,00 5,00

22 28 fl. 1,00 o 50,00 4,00

23 45C 1 gulden Hangend Haar o 80,00 5,00

24 47 2,50 Hangend Haar o 375,00 10,00

25 49 Kroningsgulden, mooi gebruikt o 150,00 20,00

26 97, 98 twee hoge waarden o 65,00 4,00

27 130 2,50, luxe gebruikt, miniem dun plekje o 275,00 20,00

28 256 Vredeszegel postfris ** 30,00 2,00

29 303P Plaatfout ** 40,00 2,00

30 220-223 Kinderzegels ** 48,00 6,00

31 244-247 ANVV (let op de gom!) ** 270,00 27,00

32 484-486 Postfris ** 49,00 3,00

33 573-77 + 641-645 Kind 1951, Zomer 1965, postfris ** 29,00 2,00

34 640 10 gulden op postbuskaart o 20,00 bod

35 929 Plaatfout PM 6 ** 30,00 2,00

36 965 968, 969 - 3 zegels met plaatfouten Mast ** 84,00 5,00

37 E46 + E47 fdc 1960 en 1961 beschreven 40,00 2,00

38 Kleinrondstempel Oostvoorne op kaart v Rotterdam o 5,00

39 Pt 12b Port een gulden o 40,00 4,00

40 Pb Postzegelboekje 9B- Betaal giraal ** 160,00 12,00

40a Fdc's Port betaald 1-11 42,00 5,00

41 Velletje persoonlijke zegels KIKA 5,00

42 mapje Cinderella/sluitzegels bod

Overzee

43 Nederlandse Antil len, portzegels op stockkaart bod

44 19-21 Nieuw Guinea 1, 2 en 5 gulden *(*) 52,00 3,00

45 308 Suriname blok 308 bijna postfris miniem plakkerspoor ** 80,00 3,00

Kleine kavels Buitenland

46 Diverse series CEPT * 2,50

47 4A + 4B Frankrijk, o 95 7,00

48 Frankrijk,  91-95 alle I en II, 102-106 o 40 3,00

49 493 Frankrijk, * 40,00 4,00

50 86 Frankrijk, * 330,00 18,00
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51 Frankrijk,  Merson 10 x met plakker * 200,00 10,00

52 Frankrijk,  9 x 1933-1936 w.o. 301-303 * 104,00 7,00

53 1617-1628 Frankrijk  o 9,00 1,00

54 1683-1694 Frankrijk  o 7,20 1,00

55 1741-1752 Frankrijk  o 7,20 1,00

56 carnet 2009 rode kruis 1960 ** 55,10 5,00

57 carnet 2011 rode kruis 1962 ** 45,00 4,50

58 carnet 2012 rode kruis 1963 ** 15,00 1,50

59 carnet 2017 rode kruis 1968 ** 8,00 1,00

60 Frans Antartica ** 3,00

61 Finland  series 254-258, 267, 268, 365, 366, 968, 969 19,00 bod

62 1041-1045 Nieuw Zeeland bod

63 Scott 1749/1752 USA blokje van 8 zegels 1978 ** bod

64 430-439 Opdruk Onafh 1926 ** 45,00 4,00

65 602-05 1938 congr .Wijn ** 90,00 9,00

66 702-705 Onafhankh.  1946 ** 12,00 1,50

67 730-739 1949 VORSTEN ** 140,00 10,00

68 671/673 Brazil ië  1945  audade,gloria,victoria ** 2,50 0,50

69 336 Maleisië  1986  blokje fruit o 24,00 2,00

70 323/328 Bahrein  1982  blokje lokale dieren ** 17,00 bod

71 A13/17 Alderney  1984  vogels, zegels met velrand ** 12,00 2,00

72 325/341 België spoorwegen serie 1968 ** 45,00 4,50

73 div Polen 1982 7 zegels met sierranden * 1,00

74 4157/4162 Bulgarije 1995 fauna serie in paartjes ** 8,00 bod

75 div Estado da India 17 zegels met wapens/kaarten o/*/** bod

76 2x pzb Amerika o bod

77
Engeland

FDC CEPT en London Stamp exhibition 1950 (€ 100,00) 

(50% KIKA) 2,00

78 Veldpostkaart weltkrieg 1915 (50% KIKA) 2,00

79
brief

Aangetekend Duitsland -Zaandam 26/5/1944 

aankomst 5/6/1944 nr 888-893 + 785 2,50

80 brief Frankrijk 27/3/1944 met censuur stempel bod

81 mapje Poststukken België 2,50

82 Mi1394-1403 Vaticaan, Madonna's, complete serie ** 4,00

83 2x, 2y, 3 Estland, Duitse bezetting o 45 3,00

84 16-29 Rheinland-Pfalz, serie */** 35 2,00

85 1-13 Geallieerde bezetting, Franse Zone ** 22,00 bod

86 blok 1 Rusland (1937), Yvert 30 euro 30,00 2,00

A4 kavels Nederland en Buitenland

87 WWF /fdc's diverse jaren 50 st + 5 max. kaarten ???? Bod

88 FDC Februaristaking 5o jr FDC uitgegeven door Israël 5,00

89 Mapje Port betaald zegels en enveloppen bod

90 12 Nederlandse blokken ** bod

91 V69-78 Caribisch gebied 47,00 5,00

92 Rondz.b 3x Frankr.,Polen, Hongarije, België Oostenrijk enz. (50% KIKA) hoog 5,00

93 Blokken BRD en Berlijn 9x ** 2,50

94 pzb Duitsland ** 2,50

95 map Diverse poststukken balonpost kaarten enz 2,50

96 bladen Curacao,Suriname en Antil len , Duitsland met iets zegels bod

97 rzb België met Automaatstr. en rolzegels(rw € 47,00) **/o 3,00

98 2x Mappen  blokken Oostenrijk en Liechtenstein o/** 3,00

99 Portugal '1928/1929 niet compl* * hoog Bod

100 lp 15 Ned. In vellen 1,00

101 mi bl 12-15 USA Bicentenial ** 3,00

102 USA Vel vogels 1982 incl. boekje ** 40,00 4,00

103 Diverse vellen Amerika o.a vel vogeltjes ** 120,00 7,50
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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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104 Pakket jaarsetjes Amerika ** 10,00

105 Frankrijk  allegorieen met plakker; uitzoekklus 300,00 18,00

106 Frankrijk nr. 545 ** vel van 50 20,00 3,00

107 Frankrijk gest periode 1940-1955, oa stadwapens 183,00 8,00

108 Frankrijk gest 1940-1955 met veel 4-blokken 266,00 10,00

109 Map met Nederland nominaal, ruin 65 euro 35,00

110 Map met albumbladen Nederland, met betere zegels 3,00

111 Map met Duitsland, waarbij boekjes en postfris 3,00

112 Map met kerken en paleizen bod

113 Pak albumbladen Scandinavië (met zegels) bod

Albums en stockboeken Nederland

114 sb-je Plaatfouten meer dan 100 stuks */**/o 2.200,00 40,00

115 sb-je Nieuw Guinea, Ned. Antil len en Ned. 300,00 10,00

116 sb Kinderzegels incl. diverse combinaties euro waarden o 15,00

117 album Nederland en overzee bod

118 album Maxi kaarten 156 stuks 2,50

119 bandje met Fdc's bod

120 sb Ned. en overzee ** 3,50

121 sb modern vanaf nr. 2315 gebruikt 10,00

122 album Luchtvaart ongeveer 90 covers mooi 15,00

123 album Fdc's 5,00

124 Nederland mooi gebruikt 1992-1999 op Pro-Fil  bladen 3,00

125 Profil  bladen met zegels bod

126 Importa stockboek NL, veel combinaties 2,00

127 Ned. Antil len 1949-1977 in luxe Lindner album */** 600 15,00

128 Stockboek Novum, NL en Overzee, iets buitenland o/*/** bod

129 NL in Davo, met o.a. nrs 1-3; betere zegels geteld o/*/** 15,00

130 2 stockboeken Nl en Overzee 2,00

131 Stockboek NL 5,00

132 Stockboek NL 3,00

133 NL fdc's in album 2,00

134 Ned. Antil len in 3 stockboeken 4,00

135 NL in zwaar Importa-album met koperen hoeken o/*/** 6,00

136 NL en Overzee in Davo, aardig Ned. Indië bod

137 Luxe Davo, NL vanaf 1981; met pz-boekjes 10,00

Albums en Stockboeken Buitenland

138 sb Roemenië en wat diversen bod

139 sb wereld bod

140 sb USA en Zuid-Amerika 5,00

141 sb Rusland (CCCP) ** 5,00

142 sb Griekenland in aantallen bod

143 sb Duitsland in aantallen bod

144 sb Diverse landen, o.a. Joegoslavië, Zweden, Griekenland bod

145 sb Vliegtuigen, waarbij enkele ** bod

146 sb Diverse landen en thema's in keurig sb bod

147 sb Kerken, paleizen en kastelen in PPRC-stockboek 4,00

148 sb 2 mooie sb, thema Machthebbers 4,00

149 sb-je Tsjecho-Slowakije bod

150 sb Diverse landen en thema's, waarbij oorlog 2,00

151 sb Schepen en treinen 5,00

152 sb-je Frankrijk en Franse koloniën 5,00

153 sb-je Blokken BRD en Berlijn ** 5,00

154 sb-je Vaticaan 2,50

155 dik sb Duitsland en Zwitserland 18,00

156 dik sb België, Oostenrijk en Italië 30,00

157 sb Frankrijk, Duitsland en Nederland 8,00
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158 sb Luxemburg 5,00

159 sb Oostenrijk en Duitsland ** 5,00

160 sb België, Oostenrijk en Zwitserland 7,00

161 sb Frankrijk, Luxemburg en Duitsland 5,00

162 sb Motief 5,00

163 sb-je USA Pre cancels 5,00

164 sb USA Pre cancels 5,00

165 album Brieven/FDC USA ca 90 stuks 7,50

166 album Brieven/FDC USA ca 90 stuks 5,00

167 album Brieven en postst. België met leuke stempels  ca. 100 stuks 10,00

168 album diverse poststukken en brieven 5,00

169 album Brieven/First Flight Covers (ca 80 stuks) 30,00

170 sb Motief 5,00

171 sb Diverse landen o.a. Japan, India 4,00

172 sb Diverse landen 2,00

173 sb 3x Diverse landen 3,00

174 sb China, Fil ipijnen, India, Azië enz. 4,00

175 album Leuchtturm album met Berlijn o/** 471,50 20,00

176 sb Duitse Reich o/*/** 1.224,00 40,00

177 sb Denemarken + diverse landen 3,00

178 sb divers thema o.a strips en sprookjes bod

179 sb Oostenrijk bod

180 sb Servië, Joegoslavië, India bod

181 sb Schilderijen en beroemde personen bod

182 sb Dieren 2,50

183 sb Rusland, Baltische staten Tunesië 2,00

184 sb Canada bod

185 album Leuchtturm Guernsey 1975-1995 met iets zegels 90,00 bod

Literatuur, lege albums en Ansichtkaarten

186 catalogus Variaties Fdc's Ned. Antil len en Suriname bod

187 cat Duitsland en Frankrijk 2001 bod

188 Leeg vellenboek. bod

189 album Importa Juweel 1852-1970 5,00

190 album Importa Juweel 1971-1993 5,00

191 album ongeveer 300 Ansichtkaarten 5,00

192 album Ansichtkaarten Nederland 150x modern bod

193 Doos Ansichtkaarten bod

Dozen en diversen; lege albums

194 doosje 1000 diversen bod

195 doosje 1000 diversen bod

196 doos Onafgeweekt modern Duitsland o 8,00

197 Album met telefoonkaarten bod

198 Snoepdoosje met zegels

199 Papiersnijder, groot formaat 2,00

200 Leeg fdc-album Importa, zwarte bladen bod

201 Pak zwarte kaartjes voor veil ingkavels bod

202 doos ansichtkaarten wereld 3,00

203 Provincievelletjes 2002 in luxe doos, nominaal €56 ** 100 25,00

204 doos met albums, banden en stockboeken, meest leeg 3,00

205 doos wereld afgeweekt, leuk voor stuiverboeken 5,00

206 doos  thematische poststukken, veel variatie 5,00

207 Anton Pieck verjaardagskalender bod

208 2 lege Importa-banden bod

209 doos diversen , o.a. postzegelmapjes (met zegels) bod

210 Catalogus Errinofilatelie, met velletjes bod
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