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BIJZONDERE WEKEN 
 

Hebben we een mooi bedrag opgehaald voor 
het hertenkamp in de Bloemenbuurt, komt uit 
Den Haag het bericht dat hertenkampen niet 
meer van deze tijd zijn en dat ze op termijn 
gesloten moeten worden. Het schijnt zielig te 
zijn voor de beestjes. Terug in de natuur om 
dan afgeschoten te worden omdat er teveel zijn. Hoe zit het eigenlijk 
met de dierentuinen? 
 
We moeten maar eens goed nadenken over onze volgende goede 
doelen, want de mevrouw van de Museumwinkel liet weten dat er 
betere goede doelen te bedenken zijn dan het opknappen van de 
winkel. Ik had de cheque bijna weer meegenomen.  
De beurs in De Inval was weer ouderwets gezellig en door Juan strak 
georganiseerd. Gastvrije bar, lekkere broodjes. De publiciteit vooraf 
en achteraf was goed geregeld. Mooie stukken in de streekbladen, 
flyers in winkelcentra en op bijeenkomsten van andere verenigingen.  
Veel bezoekers, tevreden handelaren en heel veel mensen die de 
taxatie bezochten met de verzameling van vader of opa. Er zaten 
een paar mooie collecties tussen, maar ook veel spul waar de vorige 
eigenaar ongetwijfeld veel plezier aan had beleefd, maar dat nu toch 
moeilijk verkoopbaar is. En dan nog die nooit uitgepakte jaarsets en 
PTT-mapjes, met de rekeningen er nog bij.  Verschillende mensen 
hebben hun nalatenschappen aan de PPRC geschonken: “Misschien 
kunnen jullie er iemand anders blij mee maken.” Dat gaan we zien. In 
ieder geval hebben we er weer een paar nieuwe, enthousiaste leden 
bij gekregen. 
 
De nieuwe hoofdredacteur van het Maandblad Filatelie was heel 
lovend over het jubileumboek van de PPRC dat Jeffrey hem schonk. 
“Volgens mij komt het bijna nooit voor dat een vereniging zo’n boek 
uitbrengt.” Hij is van plan in acht verschillende edities, vanaf april, 
stukken uit het boek te plaatsen. U gaat het zien. 
 
Gaan we u ook zien op donderdag 9 maart in de Tabor? Dan is de 
volgende bijeenkomst, met de gebruikelijke gezelligheid en uiteraard 
een mooie veiling.                                                                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 24 maart per  kopij voor het aprilnummer

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

  OP HET OMSLAG 
 

Deze Zwitserse postzegel werd in 1988 uitgegeven ter 
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Société 
Suisse des Maîtres Coiffeurs (Zwitserse vereniging 
van meesterkappers). Er kan onderscheid worden 
gemaakt tussen heren- en dameskappers. Een kapper 
die zich richt op het kappen van mannen wordt een 
barbier genoemd. Het stamt af van het Latijnse woord 
‘barba’. Dat betekent baard. Meer over al dat geknip vanaf pagina 15. 

 

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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 IMPRESSIE VAN ONZE REGIONALE POSTZEGELBEURS
Foto’s van onze ‘huisfotograaf’ Cees Bandt en van Hans Vaags 
 

 
een succesvolle beurs met veel bezoekers en tevreden handelaren. 
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  Peperstraat 24 
  1441 BJ Purmerend  
  0299-421706 
  www.dejonghfietsspecialist.nl 

  @dejonghfietsspecialist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.dejonghfietsspecialist.nl/
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VALENTIJN 2023   
 

Valentijnsdag is een dag 
waarop geliefden elkaar 
extra aandacht geven met 
bijvoorbeeld cadeautjes, 
bloemen of kaarten. 
Valentijnsdag wordt gevierd 
op 14 februari. Paus 
Gelasius I riep in 496 14 
februari uit tot de dag van 
de Heilige Valentijn. 
 

Op het Finse boekje met 
zelfklevende gestansde  
Valentijnsdagpostzegels, 
uitgegeven op 18 januari, 
staan schattige dieren die 
bij het thema “Goede 
vriend” passen, zoals 
katten, jonge hondjes, 
eekhoorns, hertje met 
konijntje en zwanen, in 
zachte kleuren.  
De illustraties voor de 
Valentijnsdagpostzegels 
zijn gemaakt door 
kunstenares Hanna-Maria 
Mainelakeus. Ze gebruikte 
acrylverf en een penseel op 

canvas om de originelen van de 
postzegels te schilderen. 
 

Ongeveer 85% van de Valentijnskaart-
verstuurders is een vrouw. 
Ik ontving dit Finse postzegelboekje 

helaas niet van een beeldschone 
Finse dame maar van een 
verzamelaar op leeftijd, waar ik al 
heel lang mee correspondeer en 
postzegels ruil. 
                                         Peter P. 
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 DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT 
20. Opkomend nationalisme 
 
De troonrede van 1901, opgesteld door het kabinet Kuyper, bevatte 

een aantal passages die leken te 
wijzen op een nieuw beleid ten 
opzichte van Nederlands-Indië. Er 
werd een “ethische politiek” 
aangekondigd die een menselijker 
behandeling van de bevolking inhield. 
Er werd zelfs beloofd dat er op den 
duur sprake zou kunnen zijn van 
sociale, politieke en economische 

zelfstandigheid. Dat was iets anders dan onafhankelijkheid van een 
vrij Indonesië op korte termijn, maar er leek een eerste stap gezet 
naar nieuwe, gelijkere verhoudingen tussen kolonie en het 
moederland. De intenties waren oprecht maar de uitvoering zou 
uiteindelijk niet de verwachtingen waarmaken die gerezen waren.  
 
De uitvoering was typisch Nederland: de nadruk kwam te liggen op 
de economie zonder dat er voldoende geld beschikbaar was om 
voorgenomen doelen te behalen. Daardoor was de ethische politiek 
gedoemd te mislukken 
en dat werd versterkt 
doordat jonge 
Indonesiërs steeds 
meer in de gaten 
kregen dat Nederland 
de kolonie flink onder 
de duim bleef houden. 
Zo kwam er een 
Volksraad, een soort 
parlement. Ze had 
echter weinig invloed en 
alleen maar een 
adviesrecht. De 60 leden werden voor een deel gekozen, maar 
slechts weinigen hadden kiesrecht in Indië, en voor een deel 
aangewezen door de gouverneur-generaal. Van de 60 leden was de 
helft van Indonesisch afkomst. 
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Er was een kleine groep Indonesiërs die in staat was om in 
Nederland te gaan studeren. Daar maakten ze kennis met allerlei 
vrijheden die in Indië niet toegestaan waren, zoals een democratisch 
gekozen parlement en vrije meningsuiting, en dat schuurde. 

1908 wordt in Indonesië gezien 
als het jaar van de nationale 
bewustwording. In dat jaar werd 
Boedi Oetomo (Het Schone 
Streven) opgericht. Het was een 
vereniging die Indonesiërs door 
middel van goed onderwijs een 
betere plek in de maatschappij 
wilde geven. Zij konden dan 
betrokken worden bij het bestuur 
van het land. Iedereen zou 
vanwege zijn verdiensten een 

bepaalde posities moeten kunnen innemen en niet omdat hij als 
Nederlander of in een bepaalde klasse geboren was. 
 
Een van de oprichters was Soetomo, een student aan de School tot 
Opleiding van Inlandsche Artsen. Veelzeggend is het citaat van hem 
dat op Wikipedia te vinden is: 
”Aan hen die op ons scholden en 
nog schelden, aan de regering 
die ons een afzonderlijk plaatsje 
toewees in de maatschappij en 
op de scholen, aan allen, die ons 
beledigden, trapten en nog 
smaden, aan hen die het woord 
‘inlander’ bezigden om ons te 
krenken, aan u allen, die mede hebt gewerkt om ons het besef op te 
dringen, dat wij zijn een volk, lui en indolent, dom, vuil, bijgelovig en 
wreed, ondankbaar en zonder gevoel – aan u allen zeg ik dank, want 
uw minachting, uw afwijzende houding jegens ons, uw vloekwoorden 
waren de onwelriekende mest, waarop het zaad der nationaliteit 
ontkiemde. Dankzij u, onbarmhartige drijvers, zijn we zovele stappen 
nader tot ons doel: ‘Onszelf’ te zijn”. En dit was nog maar het begin. 
 

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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 GELUKKIG  HEBBEN  WE  DE  POSTZEGELS  NOG...

 

De tentoonstelling Vermeer die 10 februari 
opende in het Rijksmuseum is inmiddels volledig 
uitverkocht, er komen mogelijk nieuwe kaartjes 
beschikbaar. Dat zei directeur Taco Dibbits van 
het Rijksmuseum "De liefde voor Vermeer is 
wereldwijd gigantisch." Volgens Dibbits was er 
een stormloop op de kaartjes. "Het ging enorm 
snel", aldus Dibbits. In drie dagen tijd waren de 
kaartjes bijna uitverkocht, zei de directeur. "We 
gaan er nu alles aan doen om het toch nog 
mogelijk te maken om meer mensen te kunnen 
ontvangen."                                                                     “Het straatje” van Vermeer   

 

De populariteit is groot, zei Dibbits, die onder meer 
vertelde zaterdag mensen te hebben gesproken die uit 
Australië speciaal voor de tentoonstelling naar 
Nederland zijn gekomen. De directeur vergeleek de 
stormloop op de kaartjes met de stormloop op kaartjes 
bij popconcerten. "De eerste avond al probeerden zo 
veel mensen op de site te komen, dat hadden we 
natuurlijk ook wel verwacht, maar toch waren het er nog 
meer dan we aan konden, en toen 
was de site down." 

In totaal waren er zo’n 450.000 kaartjes beschikbaar, 
vertelde de directeur. "We gaan nu kijken of we nog meer 
avonden open kunnen, of we er toch net iets meer 
mensen in kunnen laten", aldus Dibbits. "Maar het is 
natuurlijk ook een balans, want je wil dat de mensen die 
naar binnen komen de schilderijen goed kunnen zien." 
Op de vraag of er snel een aankondiging volgt dat het 

aantal avonden waarop de tentoonstelling te zien is, 
wordt uitgebreid, antwoordde Dibbits: "Houd de hele 
tijd de website in de gaten." 
Niet eerder waren er zoveel werken van de 17e-
eeuwse meester bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 
schilderijen zijn overgekomen vanuit de hele wereld. 
Ook hangen er zeven werken die niet eerder in 
Nederland zijn getoond. De tentoonstelling Vermeer, 
is nog te zien tot 4 juni, als u tenminste nog kaartjes 
heeft kunnen scoren.                                             HV 
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 VEILING EN HET BETALEN
 
Zoals inmiddels gebruikelijk uw aankopen gaarne  binnen 8 dagen
betalen op het banknummer      NL30 RABO 0166 3643 12            
van de PPRC  (onder vermelding van uw kopersnummer), zodat de 
inzenders ook zo spoedig mogelijk kunnen worden uitbetaald. 
______________________________________________________ 
 

 VOMAR AKTIE (NOG GEEN) SUCCES !
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds april 2022 heeft de PPRC een koppeling met de Vomar “Club 
is Koning” aktie. Hierdoor ontvangt de club 0,5 % van het door u 
bestede bedrag………………….….en het kost u helemaal niets ! 
 

Naast het bestuur doen er maar 5 leden mee en hebben wij pas  
€  60,- gescoord, hetgeen niet in verhouding staat tot de inspanning. 
 

Doe allemaal mee en maak er een financieel succes voor de club 
van. En ja, ook niet leden/donateurs kunnen uiteraard meedoen 
 
De clubcode is POPU2022  en voor verdere informatie ben ik altijd 
bereikbaar. 
                                                                                     Hans de Block           
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“KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL VAN UW KAPPER “ 
 

Dit was jarenlang de slogan van 
de kappers. Tijdens de Corona-
lockdown werd het een tijd 
onmogelijk om bij de kapper in 
de spiegel te kijken. Toen was 
het ruim baan voor alle thuis-
kappers (rechts). Gelukkig is 
kappersbezoek weer mogelijk. 
Tijd voor aandacht voor dit 
beroep.  
Het kappersberoep moet een lange geschiedenis hebben.  
De oermens ▼had natuurlijk al haar. Dat zal in de oertijd dan ook 

wel gesneden zijn. 
We weten zeker dat 
Farao’s kappers 
hadden om de 
ceremoniële haardos 
bij te houden▼. 

 
Ook bij de oude Grieken werd het knippen professioneel aangepakt. 
Soldaten moesten hun baard iedere 3 dagen laten bijwerken om te 

voorkomen dat ze 
hieraan werden 
vastgepakt tijdens 
◄gevechten.  
Veel later in de 
middeleeuwen 
was het knipwerk 
onderdeel van het 
pakket van de  
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chirurgijns, die rondtrokken om ook 
staar te steken, ader te laten en 
tanden te trekken. Het is geen 
toeval dat de barbieren samen met 
de geneeskundigen in een gilde 
verzameld waren. 
Na de 15de eeuw werd het 
kappersvak losgekoppeld van de 
geneeskunde. Uit deze tijd stamt de ‘kapperspaal’ ▲ met rood-wit-
blauwe of ander gekleurde banden. De eerste kapsalons kennen we 
uit de 17 eeuw.  
Een beroemde kapper uit die tijd is monsieur 
Champagne, die in Parijs een welgestelde klandizie 
had. In die tijd kwamen pruiken, liefst pompeus en 
bepoederd in de mode ►. De dure exemplaren 
waren van mensenhaar, de goedkopere van 
paarden- of yakhaar. In de 19de eeuw werden 
pruiken minder populair, maar werden meer baarden 
gedragen. In de loop van die door mannen 
gedomineerde eeuw verschijnen ook vrouwen op postzegels. In 

Nederland is dat de jonge prinses Wilhelmina met 
◄‘Hangend haar’ tussen 1891 en 1896. In de 20ste 
eeuw is de haardracht meer door pop- en filmidolen 
bepaald dan door vorsten en heersers. Vergeet niet 
Adolf 
Hitler 
met de 

in het Derde Rijk veel 
gekopieerde kuif en 
snor.  
De Beatles ►zorgden 
voor een revolutie in 
de haardracht met hun 
lange ‘onverzorgde’ 
haar. Dat ging niet 
zonder slag of stoot. 
Sommige kappers 
weigerden in de 60er  
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jaren dit langharig tuig te knippen. En waren de 
krullen van Lucille Ball ►echt, of was het een 
permanentje? 
Punkkapsels, de vetkuif ▼, suikerspin, de 
bobline, skinheads zijn westerse haarstijlen 
van de afgelopen eeuw. Steeds vaker dringen 
niet-westerse traditionele stijlen door in 
kappersland, zoals de Jamaicaanse dreadlocks  
die meekwamen in de hoogtijdagen 

◄ van de reggae-muziek, of ingenieus gevlochten 
kapsels uit Afrika (zie de volgende pagina). Laten we 
tenslotte niet het Kim Jong► 
Un-kapsel vergeten, dat voor 
mannen sinds 2017 de enig 
toegelaten haarstijl in Noord-
Korea is. Mocht u inmiddels 
geïnspireerd zijn door het 
thema, dan zijn hier nog 

enkele tips voor een themaverzameling. Mannen en vrouwen met  
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een snor, plaatfouten in het haar, 
kappersartikelen, reclame op zegels.  
 

Dit artikel verscheen eerder in het 
clubblad van Postzegelvereniging 
Aalsmeer. Met dank aan Sjaak Burgers. 
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Brasserie Alles met Liefde, 

gezellig, warm en in een huiselijke sfeer! 

 

Bastiaan Smit en Team Alles met Liefde heten u van harte welkom. 
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster, Telefoon: 06-11750007. 

 

 
Lieve gasten, onze nieuwe mooie Brasserie  

is nu weer open.  
 

 

De openingstijden zijn … 
 Donderdag t/m zondag 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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 BOB2 - OMZETBELASTING
 

In de vorige aflevering schreef ik over de kwitantiezegels, onderdeel 
van de fiscale filatelie, zegels die op postzegels lijken, maar die niet 
bedoeld zijn om brieven mee te frankeren. Back of the Book. 
 

De mooiste fiscale zegels vind ik de omzetbelastingzegels, 
ontworpen door André van der Vossen. Een streng kijkende 
Mercurius zal belastingontduikers op andere gedachten brengen.  

Je kunt deze zegels 
aantreffen op rekeningen 
van Nederlandse 
fabrikanten aan hun 
afnemers. Ze zijn gebruikt 
in de jaren 1934-1940. 
Maar ze komen niet op 
alle rekeningen voor. 

Sommige fabrikanten hadden vergunning om de verschuldigde 
omzetbelasting te voldoen na ontvangst van een belastingaanslag en 
hoefden geen zegels te plakken. Het gaat nadrukkelijk om bedrijven 
die iets produceerden, of importeurs. Denk aan aannemers, 
drukkerijen, boekbinders.  Vanaf 1940 vielen dienstverlenende 
activiteiten (van bv artsen en notarissen) ook onder de regeling. 
 

De Staat had veel inkomsten nodig om de oplopende uitgaven in de 
crisisjaren op te vangen. Deze financiële nood heeft tot de invoering 
van de omzetbelasting geleid. Het ging om een heffing van 4% op 
geleverde goederen. Eerste levensbehoeften waren vrijgesteld en 
voor luxe goederen gold een hoger tarief van 10%. Een zegel op de 
rekening was het bewijs van betaling. Op het zegel werd met pen of 
stempel een datum geplaatst. 
 

Een omzetbelastingzegel bestaat uit twee delen. Het grootste deel 
werd op de rekening geplakt, het kleinere ‘aanhangsel’ werd 
bevestigd op een duplicaat-nota, die door de fabrikant moest worden  

 Over stempels, brieven en tarieven – afl. 204
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bewaard om controle door de belastingdienst mogelijk te maken. 
Beide delen zijn verzamelwaardig. De zegels werden gedrukt door 
Joh. Enschedé in Haarlem en konden gekocht worden op de 
belastingkantoren, maar ook op de postkantoren. 

Leeuwarder nieuwsblad : 22-12-1933 
 

De zegels bestaan in verschillende 
typen, met drukverschillen en 
variaties in bijvoorbeeld de letter-
grootte van de waarde aanduiding.  
Er zijn heel veel verschillende 
waarden geweest. De eerste reeks 

verscheen op 1 januari 1934 en 
telde maar liefst 87 waarden, 
van 1 cent tot en met 250 
gulden. 
De hoogste waarden ( fl. 100 en 
hoger) zijn bijzonder zeldzaam; 
die kunnen alleen op zeer hoge 
rekeningen voorkomen. De 
zegels met een waarde boven 
de fl. 1,00 hebben een blauwe 
bedrukking (afbeelding rechts)  >  
Zegels met een waarde boven 
de fl. 10 hebben een groene 
bedrukking. De waarde van fl. 250 heeft een rode bedrukking. 
 

Voor de fabrikanten leverde de invoering van de omzetbelasting-
zegels de nodige problemen op. De regels waren bepaald niet 
eenvoudig en werden uitgelegd in speciale brochures en 
krantenartikelen.  



23 
 

De Zaanlander meldt op 28-12-1940 ingrijpende veranderingen in het 
stelsel van de omzetbelasting per 1/1/1941, waarbij het plakken van 
zegels verleden tijd is. Toch komen we sporadisch ook nog wel 
datums uit 1941 en 1942 tegen.  

 
Over een bedrag van fl. 8,25 werd 17 cent omzetbelasting gerekend, 
voldaan met 2 zegels. 
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De zegels komen ook met 
firmaperforatie voor 
 
 
 
 
 

Let bij onderstaande zegel (uitvergroot) op de tanding rechts. Er 
ontstond een probleem bij het vouwen van de vellen voor verzending 
naar de postkantoren. De vellen scheurden vaak op de vouw.  
Dit probleem werd opgelost door het weghalen van twee 
perforatienaalden in het midden van het vel. Zo ontstond een 
versterkte tanding, een beetje te vergelijken met de roltandingzegels. 
 

        John Dehé 
 
Literatuur 
 
Piet Tirion, Nederlandse omzetbelastingzegels 1934-1941. Filatelie 
aug./sept 2001 
Prof. Dr. J. van  der Poel, De geschiedenis van het Nederlands fiscaal 
zegel, 1954, p. 222-224 
 

 

LEDENNIEUWS 
 

De afgelopen tijd hebben zich weer een paar nieuwe leden 
aangemeld. We heten de heren C.J. Knuppe, Ton Laarhoven en 
Jaap Tilgenkamp van harte welkom en hopen dat ze veel plezier aan 
hun lidmaatschap van de PPRC zullen beleven. 

Het Bestuur 
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EGYPTE  2 DE en 3 DE  DYNASTIE 
(Historische notities 36) 
 
De 2de dynastie speelt zich af van 2860 - 2727 
voor Christus. Het wordt samen met de 1e 
dynastie gerekend tot de Thinitische periode 
omdat de hoofdstad This was. De namen van de 
eerste vijf heersers (tot Sechemib/Peribsen) zijn 
vrij duidelijk. Echter na de namen van Sechemib 
of Peribsen niet. We hebben hier te maken de 
verschillende namen van een farao of 
verschillende farao's. In deze dynastie vond een 
aantal gebeurtenissen plaats. Zo verschoof de 
necropool van Abydos waar ook de eerste 
koningen lagen begraven en Hotepsechemoey en 
Peribsen/Sechemib, naar Sakkara waar koningen        Beeldje bierbrouwen 
Nebra, Ninetjer en Chasechemoey zijn aangetroffen.            uit het graf van 
Of dit komt door religieuze praktijken dat weet men                Meresanch III, 
niet, want in Abydos lag onder bescherming van    echtgenote van Chefren 
Chamentoei de voorloper van Osiris en Sakkara  
lag onder bescherming van Sokar. Het land was in korte tijd verdeeld onder 
Ninetjer, Weneg en Sened, nu waren Boven en Beneden-Egypte weer twee 
landen. Ieder land identificeerde zicht met Horus of Seth. De koningen 
droegen voornamelijk Horus-namen waardoor verdeeldheid ontstond want 
aanbidders van Seth voelden zich benadeeld. Egyptologen denken dat 
voor Chasechemoey het chaos was en dat hij het verenigde door de twee 
dieren op zijn serech (deel van de koningstitulatuur) af te beelden. Hij nam 
een toepasselijke naam aan, "De twee machten zijn gekroond". 
 

De heerschappij van de farao’s tussen 2727 en 2181 (3de tot de 8ste 
dynastie) voor Christus wordt bestempeld als het Oude Rijk. In deze tijd 
komen we een van de eerste farao’s tegen; Djoser▼.  
Zijn architect, Imhotep, ontwikkelde de 
eerste trappiramide. Farao’s die later aan 
de macht kwamen perfectioneerden op 
hun beurt deze piramide. 
Dit is onder andere te zien bij de 
wereldberoemde Piramiden van Gizeh die 
schitterend met kalksteen werden bedekt. 
Dit is het bewijs van een bloeiperiode in de 
geschiedenis van Egypte met machtige farao’s die een centraal gezag 
voerden. 
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Farao Netjer-chet (2709-2690, later bekend onderd de naam Djoser was 
waarschijnlijk de broer van zijn voorganger Sanacht. Hij wist zijn macht uit 
te breiden tot Aswan. Op het eilandje Sehel (Aswan) staat een 
“hongersnoodstélle” (een inscriptie op een rots) met beide namen. 
 Djoser was de eerste farao die een Eerste Minister ofwel vizier benoemde 
om hem te helpen bij het steeds ingewikkelder wordende bestuurssysteem 
van Egypte. De man die deze belangrijke functie, de hoogste na de koning 
zelf, kreeg was Imhotep. 
 

Djoser maakte vooral naam 
vanwege de trappiramide 
die hij door zijn architect 
Imhotep liet bouwen. Deze 
trappiramide van Djoser in 
Saqqara was de eerste 

belangrijke stenen trappiramide die in Egypte tot stand kwam, 126x109x60 
meter. In pricipe zijn dit meerdere “mastaba’s” (grafmonumenten) op elkaar 
met het daarbij behorende dodencomplex. 
 
De overgang van de 2de dynastie naar de 3de dynastie begon met een 
kleine depressie en duurde de gehele dynastie. 
De eerste grote bouwer was Djoser of Netjerichet. Hij bouwde dankzij zijn 
beroemde architect Imhotep de Trappenpiramide van Sakkara. 
Dit was werkelijk de overgang van mastaba (grafmonument) tot piramide, 
Imhotep had de mastaba's op elkaar gestapeld en zo een ruwe piramide 
gevormd. 

◄ Imhoteb, geboren in een 
burgerfamilie klimt op tot 
hogepriester in de tempel van 
Ptah te Memphis. De god Ptah 
was naast beeldhouwer en 
smid ook pottenbakker om de 

mens te scheppen. Imhoteb werd tot vizier van Djoser 
benoemd met als titel: ‘bekijker der werken’ m.a.w. 
architect. Verder was hij schrijver, medicus en raadgever. 
De naam Imhoteb betekent ‘die in vrede komt’. 

 
Er is weinig bekend van de 3de periode en nog minder van de koningen, 
slechts weinig afbeeldingen zijn gevonden van de koningen. Er werd door 
deze koningen wel aan tempelbouw gedaan en piramiden. Veel van die 
piramiden zijn onvoltooid gelaten en kunnen moeilijk worden herkend van 
wie het is.                                                                                    Wil Dedters 
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                                        HET  HOEKJE VAN DE STUIVERBOEKHOUDER

 

                                 Postzegels in de aanbieding... voor slechts 5 cent 

                           per postzegel, groot of klein (dus een paartje 10 cent en  

                       een blokje van vier slechts 20 cent, sommige deelmemers 

                    vergeten dit helaas weleens...). 

  

           Weet u hoeveel boeken we in roulatie hebben? Momenteel 83 stuks 

     (nr. 120-149 oud en 1-58 nieuw). 

Ik wil niet meer dan 99 boeken in omloop hebben, dus er is nog plaats voor  

10 stuiverboeken, leden en donateurs hebben voorrang. 

Dus er liggen meer dan 12.000 verschillende postzegels in de 

stuiverboeken op u te wachten. Overzichtelijk uitgestald, 9 avonden per 

jaar. In maart worden er weer 6 boeken afgerekend met de inzenders. 

Voor alle informatie over deelname aan en het inleveren van uw 

stuiverboeken, neem dan contact met mij op: Bob Kuiper,  

de Stuiverboekhouder (SBH), Tarwestraat 131, 1446 CC Purmerend. 

telefoon 0299 641980 of mobiel 06.51753772 e-mail bokuiper@planet.nl 

Dit hoekje is vol, dit was SB2, tot de volgende keer. 

 
 

 

    
 
 
 

Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland 

 

Onze VERZAMELBEURZEN in 2023 
 

met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
 

 

In 2023 op de volgende zaterdagen: 
11 maart en 8 april en na de zomer op 

7 oktober, 11 november en 16 december 
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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 DE GEVELSTENEN OP DE KINDERPOSTZEGELS UIT 1975
 
De gevelsteen met 4 weeskinderen van de 35 
cent kinderpostzegel is te vinden in het Weeshuis 
poortje, Torenstraat 15 te Medemblik. Het poortje 
met de steen dateert van 1785 en geeft toegang 
tot een binnenhof waaraan de ingang van het 
Weeshuis is gelegen. Het Weeshuis zelf stamt uit 
de 16e eeuw. Het is per ordonnantie van 4 
oktober 1575 door Prins Willem van Oranje aan de wezen van Medemblik 
geschonken. De originele schenkingsbrief bevindt zich nog steeds in het 
Gemeentearchief van Medemblik. Het Weeshuis bezit een mooie 
regentenkamer en vele oude schilderijen.  
Het is tot plusminus 1907 als weeshuis in gebruik gebleven. Na een tijd te 
hebben leeg gestaan, heeft het van 1 februari 1925 tot eind januari 1975 
dienst gedaan als verzorgingstehuis voor bejaarden. De bejaarden 
vertrokken toen naar een nieuw gebouwd tehuis. Het weeshuis stond leeg 
totdat zich er een notarismaatschap en een tandartspraktijk vestigden. 

 
Ook de regentenkamer is gebleven. 
Tegenwoordig valt deze, net als de rest van 
het weeshuiscomplex, onder de Stichting 
Hervormd Weeshuis Medemblik. Deze 
stichting liet in 2009 een restauratie aan de 
kap en de buitenzijde van het gebouw 
uitvoeren. Door die werkzaamheden 
verhuisde de ‘Oudheydtkamer’ van de 
Oudheidkundige Vereniging Medenblick van 
de zolder van het voormalige weeshuis naar 
het naastgelegen poortgebouw, waar de 
vereniging op de eerste verdieping ook nog 
over een vergaderruimte beschikt. Het 

poortgebouw geeft toegang tot de aan het Bagijnhof grenzende binnentuin, 
waar in de witte achtergevel van het weeshuis een prachtige toegangsdeur 
in Rococo-stijl te bewonderen is. 
 

De gevelsteen met het melkmeisje, die de 40 cent 
kinderpostzegel siert, heeft zich niet altijd in de 
gevel van het pand Oudegracht 56 te Alkmaar 
bevonden. Oorspronkelijk is de steen afkomstig 
uit een 17e eeuws pand aan de Kooltuin, dat  
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reeds in 1702 bij de verkoop van een belendend 
gelegen grutterij wordt vermeld als “het huis Het 
Melkmeisje”. Na afbraak van dit huis is de gevel-
steen terechtgekomen in het Stedelijk Museum, dat 
destijds gevestigd was aan de Breedstraat. Toen 
vaststond dat ook dit gebouw gesloopt zou 
worden, besloot de gemeente Alkmaar de steen 
een definitieve bestemming te geven. In 1967 werd 
hij geplaatst in het gerestaureerde woonhuis aan 
de Oudegracht. Dit eveneens uit de 17e eeuw 
stammende pand heeft een dubbele trapgevel met 
natuurstenen afdekking. Het is eigendom van de 
Vereniging voor Volkshuisvesting. 

 
De gevelsteen, afgebeeld op de kinderpostzegel 
van 50 cent, geeft de hoofdfiguren weer uit het 
bekende middeleeuwse verhaal over de strijd 
tussen Karel de Grote en de vier Heemskinderen 
– zonen van Graaf Haymijn van de Ardennen – 

Ritsaert, Adelaert, Writsaert 
en Renout. 
Met hun toverros Beyaert wisten zij steeds de 
belegeringen van Karel de Grote te doorbreken en 
ontkwamen zij eerst naar de Ardennen en vervolgens 
naar Frankrijk. Het smalle huis op de hoek van de 
Herengracht 394 en de Leidsegracht is gebouwd in 
opdracht van bakker Jan Specht. De gevelsteen is 
waarschijnlijk reeds bij de bouw aangebracht. Bij de 
gedeeltelijke verkoop in 1719 wordt het huis al 
omschreven als “huis en erve op de hoek van de Leydse 
graft op de Heeregraft daer de vier Heemskinderen in de 
gevel staat”. Het huis kwam in 1918 in het bezit van de 
Vereniging “Hendrick de Keyser” te Amsterdam. 
 

Het gevelsteenfragment van de 60 cent 
kinderpostzegel is te zien in de grote gevelsteen 
boven de ingang van het Burgerkinderweeshuis in 
de Molenstraat 15 te Gorinchem. Dit weeshuis is 
in 1557 gesticht door Matthijs Aalbertsz en 
Mariken Jorisdochter Kolff. Het is in 1968 geheel 
gerestaureerd en doet als Huize Matthijs-Marijke                                                 
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nog steeds dienst, maar nu als opvanghuis voor 
kinderen in noodsituaties. 
De gevelsteen uit 1566 toont Christus als 
middelpunt. Links zit de weesvader aan de 
lessenaar met – als tekenen van zijn waardigheid 
als opvoeder – in zijn rechterhand een vederen pen 
en in zijn linkerhand een plak. De jongens om hem 
heen zijn aan het lezen en schrijven. Rechts zien 
wij de weesmoeder bezig met haar van een meisje 
te kammen met een luizenkam, in die tijd een veel 
gebruikt hygiënisch voorwerp. Verder zien we o.a. 
een meisje met een booschappenmand, een met 
een spinnewiel en een met een stoffer. Alles wijst 
erop dat het de taak van de weesmoeder was om 
de meisjes op te voeden tot goede huisvrouwen.De 
oude gevelsteen wordt aan weerszijden geflankeerd door de wapens van 
de stichters.                                                                                             HV 

 

Speciale eerstedagenvelop, uitgegeven tijdens de Kinderpostzegelactie op 
de Dam in Amsterdam, met een eerstedagstempel ter gelegenheid van het 
700-jarig bestaan van ‘Mokum’ in 1975. 
 

Het rijdende 
poskantoor 
tijdens de 
Kinderpost-
zegelactie op 
Dam in 
Amsterdam 
in 1948.  
                                                                 
 



31 
 

 
 

 

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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 COMEBACK VAN GUUST FLATER STUIT OP VERZET VAN...
 

Guust was 
een 
stripreeks 
rond 
stripfiguur 
Guust Flater 
die werd 
bedacht en 
getekend 
door André 
Franquin 
(1924-
1997). De 
strip bestaat 
sinds 28 
februari 
1957.  
 

Franquin was een Belgische striptekenaar, vooral bekend door zijn reeks 
Guust. Daarnaast was hij medeauteur van de serie Marsupilami en 
Robbedoes en Kwabbernoot. 
 
Guust, de "held zonder werk" is volledig onbekwaam als werknemer. Zijn 
werk neemt hij niet al te serieus. Hij is lui, onhandig, gulzig, eigenwijs en 
doet vooral waar hij zelf zin in heeft. Zijn takenpakket is het sorteren van de 
post en het onderhouden van het archief. Zodoende is het archief een 
enorme puinhoop en ligt zijn kantoor vol stapels achterstallige post. Als 
Guust niet slaapt, houdt hij zich bezig met allerlei spelletjes en nutteloze 
activiteiten. Hij is ook geïnteresseerd in de 
wetenschap. Daarvan getuigen zijn scheikundige 
experimenten die vaak tot explosies leiden. Ook 
doet hij de vreemdste uitvindingen, waarvan de 
meeste goed werken, te goed eigenlijk, waardoor 
ze aan een rampzalig einde komen: de redactie 
loopt onder water of een van zijn volstrekt 
onbetrouwbare uitvindingen explodeert. Guusts 
reactie hierop is doorgaans een laconiek: “Nou 
moe?”. Guust is muzikaal, of eigenlijk, hij zou het 
willen zijn. Behalve de Flaterfoon is Guust vaak 
ook met een gitaar, een tuba, een trombone met  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripverhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripfiguur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Franquin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Franquin
https://nl.wikipedia.org/wiki/28_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/28_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1957
https://nl.wikipedia.org/wiki/Striptekenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Guust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marsupilami
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robbedoes_en_Kwabbernoot
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een deuk in de kelk en verschillende percussie-instrumenten te zien. Zijn 
muzikale ideeën en "virtuositeit" drijven zijn collega's vaak tot waanzin. 
Ondanks de terreur die hij op het kantoor aanricht, heeft Guust een hart 
van goud en is hij een grote dierenvriend. Guust heeft daardoor veel 
vrienden (die vaak erg op hem lijken). Juffrouw Jannie is verkikkerd op 
hem. De strip speelt zich af op de redactie van het stripblad Robbedoes. 

 
In 2017 bestond de strip 60 jaar en ter gelegenheid daarvan gaf de 
Belgische post een velletje ’60 flaterjaren’ uit met daarop de hoofdpersonen 
uit de strip. Vlnr. Meneer Demesmaeker de horkerige, rijke zakenman, 
Pruimpit de latere chef van Guust, in vroege strips was dit Kwabbernoot, 
Guust Flater, juffrouw Jannie het vriendinnetje van Guust en agent 
Vondelaar, een echte smeris. Hij springt bijna uit zijn vel van woede als hij 
een overtreding constateert en schrijft dan met sadistisch genoegen een 
bekeuring uit.       
 
Vorig jaar stond in de krant van 18 maart een artikel met het ‘heugelijke’ 
nieuws dat de antiheld Guust op z’n 65e zijn comeback zou maken, met 
een nieuwe tekenaar. Maar al op 30 maart stond er in een klein berichtje in 
dezelfde krant dat de comeback van Guust mogelijk niet doorgaat. 
De dochter van de overleden striptekenaar Isabelle Franquin stapte naar 
de rechter om te voorkomen dat een nieuwe tekenaar 
haar vaders werk zou voortzetten. Franquin heeft voor 
zijn dood de wens uitgesproken dat het bij zijn albums 
zou blijven, stelt zijn dochter en erfgenaam. Ze beticht 
uitgever Dupuis en de Canadese striptekenaar Marc 
Delafontaine, alias Delaf, van ‘plagiaat’. Na de eerste 
zitting van de rechtbank heeft uitgeverij Dupuis 
ingestemd om de voorpublicatie en het daarop-
volgende album uit te stellen tot 2023 zolang de 
rechtszaak duurt.  
Dus zoals veel strips eindigen: Wordt vervolgd       HV 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Robbedoes_(blad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zakenman
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Michel – Deutschland Kompakt 2023 
“Der neue Junior” 
 

Onder deze compacte titel wordt een klein 
formaat catalogus uitgegeven. In deze 
alweer 51ste publicatie vinden we alle 
broodnodige informatie die u nodig heeft als 
u naar een beurs of bijeenkomst gaat. Géén 
gesleep met zware pillen en handboeken 
maar een klein, licht maar doeltreffend 
overzicht van wat er op het Duitse 
verzamelgebied te vinden is aan zegels. In 
pakweg 680 pagina’s vinden we alle van af 1849 tot aan de op 1 december 
van dit jaar uitgegeven zegels. 
 

Compact, dus alleen de hoofdnummers met waar nodig eventuele 
watermerken, tandingen en typeverschillen zijn terug te vinden. De 
prijsnoteringen worden in twee tot drie kolommen, voor postfris **, 
ongebruikt * en gebruikt  alsmede voor FDC’s, standaard vermeld, waar 
uitgegeven, zijn de ETB’s (vanaf 1974) vermeld en geprijsd. Uiteraard zijn 
ook hier de prijzen marktconform aangepast. Dit zijn voornamelijk 
prijsverhogingen. Bij elke uitgave staan de formaten van de zegels 
aangegeven, handig voor hen die de zegels in klemstroken willen inplakken 
en niet weten welk formaat strook bij welk formaat zegel goed uitkomt. 
Noodzakelijk? Nee! Maar wel handig!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruim 10.000 kleuren afbeeldingen, waarvan er veel met nieuwe technieken 
ingescand zijn, de zegels zijn op een verkleind formaat, maar wel scherp 
en duidelijk, afgebeeld, en meer de 32.500 prijswaarderingen, zijn in deze 
veredelde referentielijst terug te vinden. De catalogus is per 
verzamelgebied en op chronologische wijze ingedeeld. Ook de 
dienstzegels, automaatstroken en andere soorten zegels (Zoals voor de 
bezette gebieden en koloniale uitgaven) zijn opgenomen. Tevens vinden 
we diverse overzichtstabellen zoals voor langlopende reeksen en een lijst 
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van te verwachtten uitgaven in 2023 ontbreekt niet. De gebruikte 
nummering is uiteraard hetzelfde als bij de gewone Michel Deutschland. 
 
De omslag heeft twee flappen meegekregen waarop o.a. verklaringen van 
gebruikte afkortingen en symbolen evenals een simpele tandingmeter en 
liniaal afgedrukt zijn. Dit wordt aangeprezen als een praktische aanvulling. 
Het zij zo. 
Als bijlage krijgt de verzamelaar er ook nog een gratis 
dun boekje, in hetzelfde formaat (102 Blz.), bij 
meegeleverd. Het draagt de titel "Fehl- und 
Bestandsliste" een veredelde mancolijst in mijn opinie. 
Maar dat kan dan wel weer handig zijn als je geen zin 
hebt om de catalogus zelf mee te nemen naar beurs of 
ruilavond. 
Een klein en handig boekwerkje waaraan de doorsnee, 
maar ook de gevorderde, verzamelaar zich geen buil 
aan kan vallen en dat als cadeautje voor een 
verzamelend jarig 
(klein)kind een schot 
in de roos kan zijn. 
Deze catalogus mag 
dan wel de titel 
“Kompakt” mee 
hebben gekregen 
maar de prijs is niet 
compact te noemen. 
In 2020 kostte het 
nog geen € 10 nu is 
het door gestegen 
papier en drukkosten 
150 % duurder 
uitgevallen. 
 
Schrijver: 
Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 680 
Illustraties: Kleur. "Verlijmd", softcover 18,5 x 11,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-399-8  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 25,00 Excl. verzendkosten. Als e-book; € 15,00 
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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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 ½ cent 6 stuks 1894,1903,09, 36,37,40 3,50

2 1 cent 1877 1,50

3 10 en 25 cent 1939 1,50

4 ½  gulden 1929 4,00

5 Koning Willem I  fl. 1,00   1840 80,00

6 Koning Willem II  fl. 1,00   1847 20,00

7 Kon. Wilhelmina fl. 1,00 1939 4,00

8 Kon. Wilhelmina fl. 2,50  1943D geslagen in Denver 40,00 25,00

9 Muntset Zilver 1x  fl. 50,00 en 2x 500 BFRs 45,00

10 Mooie cassette met 1 ct. t/m fl. 2,50 bod

11 Proof muntset 1983 bod

12 Proof muntset 1985 bod

13 Proof muntset 1988 bod

14 Proof muntset 1989 bod

15 UNC Muntset Ned. Antillen 1989 5,00

16 Mapje met dub, kwartjes, fl. 1,00 en fl. 2,50 1,50

17 Kistje met muntjes ook zilver uitzoeken 5,00

18 Plaquette Atomium Brussel 1958 bod

19 Penningen w.o. 500 jaar Purmerend 1,50

20 Doos met munten en Duitse bankbiljetten (Infla-periode) 5,00

Kleine kavels Nederland

21 8IIc puntstempel 137 2,50

22 11 met puntstempel 89 (Purmerend) +40 o 165,00 10,00

23 27 puntstempel 129 4,00

24 p10 puntstempel 153 4,00

25 28 Kon. W III o 50,00 3,50

26 35 kleinrond st. Westmaas 5,00

27 37 + 60 2x kl. rond Oijen 4,00

28 32 +35 2x kl. rond deels op papier Westbroek + Kortenhoef 7,50

29 49 Kroningsgulden o 150,00 12,00

30 NL 199/207 met plakker, 208/211 ** 92,00 5,00

31 NL 212/219 met plakker * 70,00 4,00

32 NL 257/260 * 75,00 4,00

33 NL kinderzegels 1934/35, 279/281 **, rest  met plakker */** 108,00 6,00

34 346-349 Konijnenburg , hoge waarden ** ** 455,00 90,00

35 V402 Velletje Legioenzegels gebruikt o 85 12,00

36 535 Enface fl. 2,50 * 175,00 17,00

37 537 Enface fl. 10,00 * 320,00 30,00

38 561-562 Leidse Universiteit, blok van 6 ** ** € 54,00 5,00

39 563-567 Kind 1950, blokken van 4 postfris ** € 136,00 12,00

40 568-572 Zomer 1951, paartjes/ strips van 3 ** € 80,00 8,00

41 pb 6d postzegelboekje ** 45 5

42 9d postzegelboekje ** 115 11

43 R 82-85 roltanding o 30,00 2,00

44 Lp 1-3 mooie serie postfris ** 250,00 70,00

45 LP12-13 de Meeuwen o 250,00 40,00

46 Kerstvelletjes 1998-1999-2000 ** 33,00 1,50

47 1285 .+1285P setje met plaatfout Mast ** 40,00 4,00

48 LP 14 Eerste vlucht Moskou met plaatfout PM2 o 25,00 3,50

49 E4 fdc met Kind 1950, beschreven o € 450,00 35,00

50 fdc's E26 en E27, getypt o 87 10,00

51 Rembrandt set met zegel en munt 5 euro + velletje 2006 6,00
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

52 Rembrandt set met zegel en munt 5 euro + zegel**( 6,45) 8,00

53 Diverse portzegels o/** 29,00 3,00

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

55 Kleinrondstempel Oostvoorne op kaart v Rotterdam o bod

56 16 Ned. Indië fl. 2,50 puntstempel 27 o 36,50 3,00

57 285-294 Suriname Enface ** 55,00 6,00

Kleine kavels buitenland

58

1 en 2 Duitse staten Schleswig Holstein stempel 

onleesbaar vandaar lage inzet plakker prijs o 15.000,00 50,00

59 Duitse Rijk, Luchtp., waarbij Chicagofahrt (geen garantie) o 15,00

60 Liechtenstein, tentoonstellingsblok 1936 * 18,00 4,00

61 248 + 246 Frankrijk, kaartje, zeldzaam: caisse d amortiessement * 95,00 9,00

62 164-167, 230+231 Frankrijk, kaartje, orphins de la guerre, * 106,00 8,00

63 296+ 297 Frankrijk, kaartje: Jacques Cartier * 82,00 7,00

64 1053-58 Frankrijk 1955 persoonlijkheden o 110,00 10,00

65 775-786 Frankrijk  o 7,20 1,00

66 801-812 Frankrijk  o 7,20 1,00

67 813-824 Frankrijk  o 7,20 1,00

68 825-836 Frankrijk  o 7,20 1,00

69 877-888 Frankrijk  o 8,40 1,00

70 1683-1694 Frankrijk  o 7,20 1,00

71 1741-1752 Frankrijk  o 7,20 1,00

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

73 Mi7308/19 Frankrijk serie bloemen o 2,00

74 Mi7375/86 Frankrijk vuurtorens o 2,50

75340-4,426-7 Joegoslavië Luchtpost 346 is type c andere tanding ** 3,50

76 430-439 Portugal opd. Onafh 1926 ** 45,00 4,00

77 602-05 Portugal 1938 congr. Wijn ** 90,00 9,00

78 702-705 Portugal onafhankh. 1946 ** 12,00 1,50

79 730-739 Portugal 1949 VORSTEN ** 140,00 10,00

80 2968-73 Portugal toerisme  2005 ** 6,00 2,00

81 9560-69 Japan serie taartjes en desserts o 1,00

82 9570-79 Japan serie astrologie o 1,00

83 9602-11 Japan serie kleuren in de natuur o 1,00

84 9632-41 Japan serie natuur IV o 1,00

85 9793-02 Japan serie Miffy (Nijntje) o 1,00

86 Zakje Indonesië overwegend postfris (150x) ** bod

87 Envelop Fdc's BRD 1969-1987 120,00 bod

A4 kavels Nederland en buitenland

88 Stempels Ned. Indië, Curaçao enz. 7,50

89 379-391 Blokken v 4 en stripjes 5,00

90 Nederland map met series en losse zegels, hoge cat. w. 4,00

91 Rolzegels/strippen Duitsland bod

92 Duitsland ook **, uitzoekklus geen dubbelen, plm. 2000 st. hoog 5,00

93 Grote partij Frankrijk op insteekkaarten 1.400,00 30,00

94 Frankrijk 1940-1950 complete jaargangen en series ** 550,00 35,00

95 Mi.bl.12-15 USA Bicentenial ** 2,00

96 USA vel vogels 1982 incl. boekje ** 40,00 3,00

97 Diverse vellen Amerika o.a vel vogeltjes ** 120,00 6,00

98 Ned. Antillen op insteekbladen ** bod

99 NL postfris, nom. 30 euro 17,00

100 NL ongebruikt op stockkaarten, hoge cat. w. 1.000,00 50,00
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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 



39 
 

 

Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

101 Map fdc's Groot Brittannie + postzegelboekjes en Machins 5,00

102 USA kaart met fiscale zegels 8,00

103 USA op Leuchturn bladen ** het jaar 2000 12,00

104 USA diverse series en blokken (o.a. Celebrate Century) nom. $60 20,00

105 Div. landen sluitzegels, Christmas Seals, Boys Town, tbc, etc. Mapje 5,00

106 Kinderblokjes NL **, met € 48 nominaal 30,00

107 Mapje met kinderblokken en series; kerstzegels 2016 (€18 nominaal) 12,00

Albums en stockboeken Nederland

108 Album FDC in Davo 5,00

109 Album Davo album met iets Ned. bod

110 Album Davo luxe deel 4 1990-1992 5,00

111 sb Puntstempels 25,00

112 sb Kleinrondstempel en wat divers 20,00

113 sb Stempels Ned. Indië en ook Nederland 20,00

114 sb Grootrondstempels en iets divers achterin. 10,00

115 sb Kleinrondstempels 15,00

116 sb Ned. Indië en Suriname klassiek en modern             o/*/**  75,00

117 sb Nederland gebruikt bod

118 sb Nederland gebruikt en ongebruikt/postfris 10,00

119 sb Nederland postfris ook 50-tiger jaren en moderner 15,00

120 sb Ned. Postfris tussen 1054-1102 in aantallen 5,00

121 sb Ned. Postfris tussen 1103-1165 in aantallen 5,00

122 sb Ned. postfris in aantallen 5,00

123 sb Reconstructie Kerstvelletjes en los o 3,00

124 sb overzee 5,00

125 NL, stockboek, * en **, met beter 15,00

126 Album 2x Davo 1864-2000, met betere series, zegels, blokken o 2.690,00 125,00

in twee albums o.a Legioenblokken en Guilloche compleet

127 NL in Davo 1944-1987, gebruikt en ongebruikt 15,00

128 NL in Unie-album, postfris!, tot wo2 ** 1585 325,00

129 idem 1946-1974 ** 1080 75,00

130 sb 2x met NL en buitenland, waarbij fdc's en Kinderbedankkaart 5,00

131 sb-jes 4x met zegels, waarbij  ** en kinderblokken 3,00

132 sb Ned. Indië en Indonesië, waarbij Japanse bezetting 10,00

133 sb Suriname en Antillen ** en Nl gebruikt 3,00

134 sb NL en overzee met beter materiaal *(*), meest plakker *(*) 200,00 15,00

135 NL fdc's tussen ITEP (1952) en nr. 373 in twee albums 20,00

136 NL Overzee in Davo 15,00

137 sb Mooi Patento sb, met NL 3,00

138 Nederland mooi gebruikt 1992-1999 op Pro-Fil bladen bod

139 Importa album NL II, in cassette, met zegels 4,00

Albums en stockboeken buitenland

140 Twee loodzware Schaubek Wereldalbums 15,00

141 Stockboek wereld, ook wat brieven 3,00

142 Stockboek thema Vlinders 3,00

143 Canada Stamp Album met wat zegels 2,00

144 Duitsland vanaf 1875 in Davo 12,00

145 Prachtig Briefmarken Album Europa- Kijken! 15,00

146 Purphilex stockboek wereld, met bijzonder materiaal, ook ** 15,00

147 Diverse landen Europa, **, o.a. Frankrijk, GB, Zwitserland, Oostenrijk 20,00

148 DDR, Bund, etc. in mooi sb, gebuikt en postfris 25,00

149 Duitsland, Berlijn, Zones, Reich, etc. in stockboek A5 20,00

150 Duitsland, oud stockboek, aantallen bod
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151 3 Stockboeken met diverse landen en thema's, aardig Spanje 3,00

152 sb Maleisie, Filipijnen, Indonesie 15,00

153 sb Liechtenstein incl. cat. 40,00

154 sb Frankrijk 25,00

155 sb Motief 10,00

156 sb Flora & Fauna 4,00

157 sb Rusland, Baltische staten Tunesië 2,00

158 sb-je Duitsland bod

159 sb-jes Frankrijk bod

Literatuur, lege albums en ansichtkaarten

160 sb losbladig systeem 2,50

161 Album Davo st-fdc album nieuw met ca 30 bladen 5,00

162 Importa Juweel album deel 1 5,00

163 Importa Juweel album deel 2 5,00

164 Kaarten en foto's van het Koningshuis 5,00

165 Kaarten ca. 300 stuks bod

166 album met ca. 375 lucifermerken bod

167 Catalogus OBP België 2009 bod

168 Mein Land, Unsere Geschichte- prachtig boek over Duitse zegels 10,00

169 Starterspakket voor postzegelverzamelaars, leuk en leerzaam bod

170 Antieke puzzel: 'Ons land in mobilisatietijd' bod

171 Stockboek zwarte bladen leeg 2,00

172 Doos met ringbanden, mapjes, albums en stockboeken bod

173 2 cassettes voor Importa verzamelalbums bod

Dozen en diversen; lege albums

174 Doosje diversen en ook Hawid stroken + 2 albums 5,00

175 Doos en album met losse series, velletjes en fdc's 5,00

176 Mooi antiek blik met zegels en diversen 5,00

177 Mapje ansichtkaarten, o.a. klederdrachten bod

178 Mapje kinderblokjes, met 9 euro nom. 5,00

179 Oud blik wereld, o.a. Japan, China, USA (scherpe randjes!) 4,00

180 Wereld in zakjes, met leuk materiaal 5,00

181 Mooi kistje met Nederlands-Indië in aantallen. Stempels 4,00

182 Kistje met Ned. Indië en Indonesië in zakjes 3,00

183 Chocoladeblik met wereld onafgeweekt 3,00

184 Kistje Duitse Rijk (on)afgeweekt. Veel Infla-periode 4,00

185 Doos met NL en Overzee in zakjes en aantallen. Ook veel lege zakjes 3,00

186 Oud blikje Ned. Onafgeweekt 1,00

187 Doosje diversen, waarbij port, fiscaal, sluitzegels, r-stroken 3,00

188 Zak Hawid-stroken, veel maten, transparant en zwart 6,00

189 Doosje oude ansichten en wat poststukken 1,00

190 Doosje sigarenbanden en Flipje (Tiel) film-strips 3,00

191 Doos wereld, uitzoeken, afweken, sorteren 4,00

192 Doos wereld, oud spul, albums, doosjes, zakjes, veel onafgeweekt 10,00

193 Nederland met mooi blikje en drie oude catalogi 2,00

194 Willem II Uitschot- sigarenkist, leuk uitzoekwerk; veel oud spul 5,00

195 Doosje met 3 stockboeken met gulden-zegels **, + wat buitenland 3,00

196 Doosje onafgeweekt met euro-zegels en fiscaal bod

197 Doosje met (oude) poststukken en 3 presentatiemapjes China 5,00

198 NL gulden-waarden ** in stockboek en doosje, veel blokken van 4 10,00

199 Doos poststukken bod

200 2x doos PTT mapjes 800 stuks 40,00
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