
1 
 

 



2 
 

WANDELEN EN POSTZEGELS 
 

Terwijl ik dit stukje tik, tikt het Nederlands elftal zich suf om een 
gaatje te vinden in de verdediging van Letland. Daar schijnen ze ook 
wel eens te voetballen. 
 

En er tikt nog iets: de teller van onze schriftelijke veiling. Die gaat 
langzaam maar zeker richting een verkooppercentage van 80%. In 
Zuiderhof haalden we dat meestal niet. Er waren 36 bieders, voor 
een klein deel van buiten de vereniging. 14 leden zijn bij mij de 
kavels komen bekijken. 
 

Door die goede verkooppercentages hebben we de opslag bij 
Shurgard voorlopig kunnen beëindigen, met dank aan de families 
Huisenga en Dehé, die een deel van hun woonruimte beschikbaar 
stelden.  
Hoe lang gaan we hier nog mee door? In ieder geval komt er nog 
een schriftelijke veiling in april, u vindt de lijst in dit clubblad en op de 
website. Over de maand mei gaan we ons nog beraden. 
 
Meestal krijgen we nieuw materiaal aangeboden door mensen die 
ons op het internet hebben gevonden, maar laatst werd ik tijdens 
mijn dagelijkse gezondheidswandeling  door een dorpsgenote 
aangehouden: “Mijnheer Dehé, doet u niet iets met postzegels?”  
Na mijn bevestiging zijn we samen gaan kijken naar de verzameling, 
die overgebleven was na het overlijden van een verre tante in 
Duitsland en al jaren lag te verstoffen. 
Het vervolg van mijn wandeling was opeens een stuk 
zwaarder, met een oud Schaubek wereldalbum van 
zo’n 4 kilo, rijkelijk gevuld, en een aantal stockboeken 
in een grote tas. Gelukkig was ik bijna thuis. U vindt 
het album in de veilinglijst.         Een ander oud  Schaubeck album ► 

 

Hoewel steeds meer leden melden dat ze inmiddels geprikt zijn, 
vrees ik dat we tot september moeten wachten voor de zaal van 
Zuiderhof weer beschikbaar is. En er zijn mensen die denken dat 
zelfs dit een te optimistische gedachte is. Dus moeten we er maar 
het beste van maken en dat is de route van dit moment (schriftelijke 
veilingen) vervolgen en hopen op betere tijden. En veel wandelen, 
dan komen de postzegels vanzelf.                                      John Dehé 
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB  
(zie ook www.pprc.nl) 

 

Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster tel. 
0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com  
 

Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1 
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl  
 

Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend 
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl  
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17 
1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com  
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 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  

 

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 mei nummer uiterlijk vrijdag 30 april per e-mail naar: 
hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

OP HET OMSLAG   
 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was in de 17de en 18de eeuw het 
grootste handels-en scheepvaartbedrijf ter wereld. Met een vloot van meer dan 
honderd schepen, duizenden werknemers, zo’n dertig kantoren in Azië en zes 
vestigingen in de Republiek met elk hun eigen kantoren, pakhuizen en  
scheepswerven. 
De VOC bracht Nederland veel rijkdom, maar uitbuiting en onderdrukking van de 
plaatselijke bevolking van de vele vestigingen overzee was ook tekenend voor de 
“VOC mentaliteit”. Zie pagina 10 voor deel drie van de reeks “Daar werd wat groots 
verricht”. 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:pprc1942@gmail.com
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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BELGIË – NEDERLAND (6) 

Prentbriefkaart van Nice-Havrais, verstuurd uit het Belgische 

postkantoor (op Frans grondgebied) Ste. - Adresse op 5 Januari 

1916 in portvrijdom: S.M. (Service militaire = militaire dienst) en een 

eenheidsstempel van de afzender (Detachement d’artillerie – Armée 

Belge 3e compagnie Ste-Adresse en P(ostage fr)ee – P.O. Prisoners 

of war. Bestemmeling is een geïnterneerde in het kamp Balk- 

Gaasterland. Er zouden een 3.000 bewoners geweest zijn in kamp 

Gaasterland, 

ontwapende 

Belgische 

militairen en 

veelal een deel 

van hun gezin.  

 
Kurt Lambrecht 
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 MICHEL LUXEMBURG 2021
 

Als eerste Michelcatalogus van dit nieuwe jaar 
"rolde" de 7e editie van de Luxemburg catalogus 
over de deurmat. Deze catalogus is voor zo ver ik 
weet de enige Michel catalogus die tweetalig is 
uitgegeven (Duits/ Frans). Wel logisch eigenlijk 
daar Frans samen met het Luxemburgs en Duits 
de officiële talen zijn in het Groothertogdom. 
Verder zijn er veel verzamelaars in de 
aangrenzende landen, België en Frankrijk nu 
eenmaal meer gecharmeerd van het Frans en 
voor hen is het een wat begrijpelijkere taal dan het 
Duits. Zeker door het opnemen van ook de Franse 
afkortingen maakt het gebruik van deze catalogus voor de Franstalige 
collectioneur een stuk aantrekkelijker. De twee tekstgedeelten zijn te 
onderscheiden door hun kleur. De Duitse test is in zwart gedrukt en de 
Franse tekst in blauw en wel op een manier dat het absoluut niet stoort, 
althans mij niet. 
In 200 bladzijden word de postale rijkdom van dit op één na kleinste 
Europese land aan u voorgeschoteld. Zoals u wel weet was Luxemburg, tot 
1890, een Groothertogdom dat in een personele unie aan Nederland 
gelieerd was. De eerste emissie, bestaande uit slechts twee zegels, die in 
1852 verschenen, dragen de beeltenis van "onze" Koning Willem III in zijn 
hoedanigheid als Groothertog van Luxemburg. (Zijn er Nederlandse 
verzamelaars die deze twee zegels in de diepte verzamelen?) 
Het geheel is in de bekende Michel stijl uitgevoerd met (ruim 1800) prima 
illustraties (en alles in kleur, ik ben, gelukkig, geen zwart/wit afgebeelde 
zegels meer tegen gekomen) en duidelijke omschrijvingen. De (ruim 7000) 
waardebepalingen zijn vanaf 1882 in drie kolommen weergegeven. Een 
voor ongebruikt * tot 1921 (postfris ** voor latere uitgaven) en een voor 
gebruikt . De derde kolom is nieuw, deze is voor zegels op zogenoemde 
"bedarfsbrief" (tot 1940). Bij de klassieke emissies vinden we 7 tot 3 
kolommen terug. Hier worden ook prijswaarderingen voor paren  , 
strippen van 3  en 4  evenals voor gebruikte blokken van 4 
  en voor zegels op brief  weergegeven. Verder is er vooral bij 
de uitgaven tot 1900 veel opnieuw geredigeerd en veel extra informatie 
opgenomen. Behalve alle postzegels (tot en met die van 8 december 2020) 
vinden we ook de persoonlijkezegels ("Mengpost" zegels), de automaat-
labels, dienst-, port-, en telegraafzegels. De samenhangende zegels uit 
postzegelboekjes worden niet vergeten en aan de zegels die tijdens de 
Duitse bezetting werden uitgegeven is een apart hoofdstuk(je) gewijd. 
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Verder vinden we nog een tabel met jaargangen (vanaf 1945) en een 
overzichtje met de uitgegeven blokken en velletjes. Een goede catalogus 
voor een redelijke prijs die in mijn opinie aan de wensen van de Luxemburg 
verzamelaar zal/kan voldoen. 
 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 200 
Illustraties: Kleur. "Verlijmd", hardcover 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-325-7 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 29,80 Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger 
Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel. E-mail: cr@michel.de  Web-site: www.michel.de 

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

FOUT OP POSTZEGEL OF VRIJHEID VAN DE KUNSTENAAR?   
 

Ter gelegenheid van het 900 jarig bestaan van het klooster 
Herzogenburg in Oostenrijk werd op 5 mei 2012 een 
postzegel uitgegeven met daarop de afbeelding van het 
beeld van  de heilige Georg dat op de kloosterpoort (de 
Georgitor) naast de kerk staat opgesteld. Stift 
Herzogenburg werd op 18 augustus 1112 gesticht door 
Bisschop Ulrich von Passau in het mondingsgebied van de 
rivier Traisen in de Donau, ten behoeve van de 
Augustijners (Augustiner Chorherren). In 1244 werd het 
klooster wegens voortdurend overstromings-gevaar en het 
ongezonde moerasklimaat verplaatst. Aan de oude vestigingsplaats herinnert 
alleen nog de naam van het plaatsje Sankt Georgen. Het beeld van de heilige 
Georg  toont de heilige met in zijn linkerhand een lans die hij in een draak 

steekt. Op de postzegel echter is de heilige 
afgebeeld met de lans in zijn rechterhand afgebeeld, 
het beeld is als het ware gespiegeld en is daardoor 
zo te zien veel levendiger afgebeeld dan in 
werkelijkheid. Het is een stukje vrijheid van de 
kunstenaar, die een foto van het vooraanzicht van 
het beeld gespiegeld heeft gebruikt voor zijn 
ontwerp.       (bron: Schweizer Briefmarken Zeitung) 

mailto:cr@michel.de
http://www.michel.de/
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ENGELAND / SCHOTLAND (Historische notities 20) 
 
◄ Ralph de Monthermer, 1st Baron 
Monthermer, Graaf van Gloucester, 
Hertford en Atholl, (circa 1270 - 5 april 
1325).  
 
Ralph was een ridder in het huishouden 
van Jeanne d’Acre, de dochter van 
koning Edward I van Engeland. Na de 
dood van Joan’s echtgenoot Gilbert de 

Clare, 6de Graaf van Hertford, in 1295, werden Ralph en Joan verliefd. Ze 
trouwden in het geheim in januari 1297. Koning Edward was woedend dat 
zijn dochter met een ‘gewone’ burger was getrouwd en gooide Ralph de 
Monthermer in de gevangenis. Joan moest daarna pleiten voor de vrijlating 
van haar echtgenoot.  
 
John de Warenne ► (1231 - Kent, ca. 
29 september 1304) was de zesde 
graaf van Surrey en was een 
belangrijk edelman tijdens het bewind 
van Hendrik III en Eduard I van 
Engeland. In 1260 steunde hij Simon V 
van Montfort in de Tweede 
Baronnenoorlog, maar drie jaar later 
steunde hij weer de koning. Hij vocht aan de zijde van de koning tijdens de 
Slag bij Lewes en Evesham. Vervolgens vocht hij mee in de militaire 
campagnes van Eduard I in Wales en was hij in 1296 ook betrokken bij de 
invasie in Schotland. Hij werd dan ook door de koning aangesteld als 
landvoogd van Schotland. Hij keerde al binnen een jaar terug naar 
Engeland omdat het Schotse klimaat te slecht voor zijn gezondheid was.  
De Warenne werd gedwongen om terug te keren naar Schotland na de 
opstand van William Wallace door wie hij werd verslagen in de slag bij 
Stirling Bridge. Toch was hij in 1298 in staat om Berwick te heroveren en 
was hij een van de legeraanvoerders tijdens de Slag bij Falkirk waar 
Wallace werd verslagen. John de Warenne overleed in 1304 en werd 
bijgezet in de priorij van Lewes.  
 

Eduard II van Carnarvon (Engels: Edward, Caernarfon (Wales), 25 april 

1284, Berkeley Castle (Gloucestershire), 21 september 1327) was koning 

van Engeland van 1307 tot 1327. Hij was de vierde zoon van Eduard I en 

Eleonora van Castilië. Hij werd troonopvolger ten gevolge van het 
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overlijden van zijn oudere broers. Edward II ► was 
de eerste Engelse kroonprins die de titel prins van 
Wales kreeg. 
In 1308 trouwde Eduard met Isabella, de dochter van 
de Franse koning Filips IV. Het huwelijk zou geen 
succes worden. Eduard verwaarloosde zijn vrouw en 
er gingen geruchten dat hij homoseksueel zou zijn, 
aangezien hij het gezelschap van mannen 
prefereerde, waaronder de Franse edelman Piers 
Gaveston, Roger d'Amory en Hugh le Despenser. 
Niettemin kwamen uit het huwelijk met Isabella vier kinderen voort. 
Eduard werd vervolgens gedwongen toezicht op het bestuur toe te staan 
via een regeringsraad van 21 baronnen, de "Lords Ordainers". Tijdens het 
geruzie met de baronnen wist Robert I van Schotland (the Bruce) 
Schotland grotendeels te heroveren. Dit ging ook Eduard te ver. In juni 
1314 trok hij met een groot leger naar het noorden, maar werd 
verpletterend verslagen in de slag om Bannockburn, waarna Robert wraak 
nam op de daden van Eduard en zijn vader door het noorden van Engeland 
te verwoesten. 

 
◄ Robert I (Carrick (Turnberry, Schotland), 11 juli 
1274 - Cardross (Lennox), 7 juni 1329) was koning 
van Schotland van 25 maart 1306 tot zijn dood in 
1329. Hij staat algemeen bekend als Robert the 
Bruce.  
In 1307 werd Robert afgezet door een Engels leger 
en op de vlucht gedreven. Zijn echtgenote en 
dochters werden gevangengezet en drie van zijn 

broers omgebracht. Robert bracht de winter door op het eiland Rathlin voor 
de Noord-Ierse kust. Hij keerde terug en slaagde erin militaire successen te 
behalen door onverwachts toe te slaan met kleine eenheden. Toen Stirling 
Castle, een Engelse voorpost in Schotland, bedreigd werd kon Eduard II, 
die intussen zijn vader was opgevolgd, niets anders dan de volledige kracht 
van het Engelse leger inzetten. 

 
Edward III 1312-1377 
Richard II 1367-1400   
 
 
Edward I 1239-1308 
Edward II 1284-1327 
 

                                                                                        Robert I in vol wapen-tenue 
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Robert voerde het Schotse leger aan en versloeg in de Slag bij 
Bannockburn in 1314 het veel grotere Engelse leger. Hij redde hiermee 
Schotlands onafhankelijkheid. Robert viel hierop Engeland en Ierland 
binnen. In Ierland kon hij zijn broer Edward Bruce tot koning kronen in 
1316.  Het was de wens van Robert dat zijn hart 
in het Heilige Land zou worden begraven maar 
het geraakte niet verder dan Spanje. Men 
begroef het hart in Melrose Abbey te Melrose 
(Scottish Borders), terwijl de rest van zijn 
lichaam begraven ligt in de benedictijnse 
Dunfermline Abbey te Dunfermline (Fife). 
                                                                              Wapen van Mortimer en Beaufort 

 
Deze onafhankelijkheid werd definitief vastgelegd 
in de ◄ Declaration of Arbroath in 1320, die in 
de vorm van een brief naar de paus was 
opgesteld. Paus Johannes XXII liet er zelfs de 
excommunicatie voor vallen. Uiteindelijk erkende 
Edward III van Engeland de Schotse onafhan-

kelijkheid in het Verdrag van Edinburgh-Northampton in 1328.   Wil Dedters 

 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND 

EN OMGEVING 
 

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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HET HUIS MET DE HOOFDEN 
 
Velen van ons brachten hun vakanties door in 
Frankrijk. Was het niet aan de Middellandse 
Zee, dan wel in Parijs, de Auvergne, aan de 
Bretonse kusten of in de Alpen of in de Elzas, 
het land fascineert en bekoort. Afwisselend, 
mooi en het gevoel van vakantie begint op het 
moment dat men de grens passeert. Op vele 
Franse postzegels kan men voorafgaand aan 
de vakantie of als souvenir aan een 
welbesteed bezoek veel fraaie steden en 
monumenten bewonderen. Zo gaf de Franse 
PTT in april 2010 een fraaie zegel uit van 56 
cent, ontworpen door Pierre Albuisson, met 
daarop een afbeelding van de fraaie 
binnenstad van Colmar, hoofdstad van 
centraal Elzas, prefectuur van Haut-Rhin, een stad met ruim 70.000 
inwoners. Colmar ligt aan de voet van de Vogezen in een relatief vlak 
landschap op ongeveer 60 kilometer van Bazel en 65 kilometer van 
Straatsburg. Colmar werd gesticht in de 9e eeuw. Op een oorkonde uit 823 
staat de stad vermeld als Columbarium, Latijn voor duiventoren. In 1226 
werd Colmar een vrije rijksstad van het Heilige Roomse Rijk. In 1678, met 
de vrede van Nijmegen gesloten tussen de republiek der Zeven  Verenigde 

Nederlanden en Frankrijk, kwam Colmar bij 
Frankrijk, in 1871 kwam Colmar samen met 
Elzas-Lotharingen weer bij Duitsland, in 1918 
werd het weer Frans en in 1940 volgde een 
Duitse bezetting en annexatie. Bij de bevrijding 
in 1945 werd Colmar opnieuw Frans. In de 
perioden dat de stad bij Duitsland hoorde werd 
de naam geschreven als Kolmar. In Colmar zijn 

veel vakwerkhuizen uit de Middeleeuwen en de Renaissance, waaronder la 
Maison des Têtes (het huis met de 
hoofden). In dit fraaie pand is een 
hotel-restaurant en brasserie 
gevestigd met een mooie binnen-
plaats.De belangrijkste kerk is de 
Saint Martin. In de wijk Petite Venise 
(klein Venetie) zijn veel 
schilderachtige huizen aan de rivier 
de Lauch. 
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Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore 
Kloosterstraat 17 
 

specialiteiten: In Haarlem hebben we het 
beste van filatelistisch Nederland 
samengebracht.  
De unieke PostBeeld voorraad is hier nu 
aangevuld met de voorraden van Medo uit 
Rotterdam en van de NPMH/Bulterman uit 
Amsterdam. Daardoor hebben wij een winkel 
kunnen creëren met een zeer grote wereld-
voorraad postzegels (series en los), 
posthistorie, postwaardestukken, fdc's, 
munten, bankpapier, catalogi, handboeken, 
albums (nieuw en 2e hands) en andere benodigdheden etc.  
Tevens in deze winkel: honderden laaggeprijsde collecties en partijen, munten en 
een grote uitzoekhoek zegels a 10c per stuk. 
 
Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3 
 

specialiteiten: Klein maar fijn, met een verrassende 
stock postzegels, Munten en Partijen is er in deze 
winkel midden in Leiden telkens weer iets nieuws te 
vinden.  
Ook altijd wel het een en ander wat (nog) niet op 
onze internetsite staat. 
 

Kantoor, PostBeeld Kloosterstraat 21,  
                2021 VJ Haarlem, tel: 023-5272136 
  
Openingstijden  
 winkels:  woensdag t/m zaterdag 10-17 uur,  
 kantoor:  maandag t/m vrijdag 10-17 uur. 

 

Internet: www.PostBeeld.nl (webwinkel) 

www.postzegelblog.nl (magazine) 
www.freestampcatalogue.nl (catalogus) 

 

Tevens in Haarlem: Onze Modelbouwwinkel Hobbyprof.nl, Gen. Cronjéstraat 86. 
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DE EERSTE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
 

Wanneer vond de eerste postzegeltentoonstelling plaats? Een Oostenrijkse 
medewerker van de „MICHEL Rundschau‟ het maandblad van MICHEL, 
waarin alle nieuwtjes worden opgenomen met de nieuwe MICHEL 
nummers, heeft uitgezocht wat de eerste postzegeltentoonstelling ter 
wereld is geweest. Hij vond veel informatie, maar eigenlijk geen enkele 
zekere datum, ook niet in eerdere pogingen van andere onderzoekers. Hij 
kwam wel tot een aantal interessante conclusies. Zo is vrijwel zeker dat 
tijdens de Wereldtentoonstellingen van 1862 in Londen en van 1867 van 
Parijs ook kaders met postzegels werden tentoongesteld.   

 
Frederick William 
Booty (1841- 
13 oktober 1924) 
was een Engelse 
kunstenaar, die ook 
de auteur was van 
de eerste postzegel 
catalogus in het 
Engels en het was 
daardoor de eerste 
geïllustreerde 
postzegelcatalogus 
ter wereld. 
 

Bij de Wereldtentoonstelling van Wenen in 1873 was zelfs een speciale 
zaal gewijd aan de postzegel, met als hoogtepunten een verzameling 
ongestempelde zegels van het Hoofdpostkantoor in Berlijn 
(GeneralPostamt) en twee kaders van het New Yorkse bankbiljettenbedrijf 
met alle nieuwe uitgaven USA van 1866 tot 1870. Bijzonder was de 
melding van twee verzamelaars uit Dresden, een wereldcollectie te 
hebben, op zeven stuks na compleet.  Volgens een opgave van professor 
Carlrichard Brühl, in zijn werk „De geschiedenis van de Filatelie‟, zou de 
eerste postzegeltentoonstelling in 1852 in Brussel zijn georganiseerd in één 
kader met 80 tot 100 zegels. Een mijlpaal in de geschiedenis van het 
verzamelen van postzegels was de „Internationale Postwertzeichen 
Ausstellung‟ van 13 tot 29 november 1881 in het Grand Hotel in Wenen, de 
eerste grote internationale tentoonstelling, door de een jaar daarvoor 
opgerichte „Wiener Philatelisten Club‟. De jury kon bij de prijsuitreiking drie 
erediploma‟s en dertien andere onderscheidingen uitreiken, voor o.a.  
vakliteratuur, albums met zegels, verzamelingen van stempels. 
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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT  
3. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie 
 
Tussen 1598 en 1601 vertrokken vijftien vloten uit diverse 
Nederlandse havens om specerijen te gaan halen in het verre Indië. 
Het waren riskante ondernemingen, maar die wel veel geld 
opleverden. Zo betaalde men bijvoorbeeld een halve stuiver voor tien 
pond nootmuskaat en vijf stuivers voor tien pond foelie. In 
Amsterdam konden de specerijen vervolgens voor het drie 
honderdvoudige verkocht worden. De Staten-Generaal beseften dat 
er niet alleen sprake was van concurrentie met de Portugezen en 

Engelsen, maar dat ook de eigen compagnieën elkaar dwars konden 
zitten. Daarom werd in 1602 toestemming gegeven voor de 
oprichting van een Vereenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC), die zou 
worden bestuurd door de “Heren XVII”. 
Deze mannen waren gekozen uit de 
bewindvoerders van de compagnieën uit 
Amsterdam, Middelburg, Delft, 
Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen.  
Bij haar oprichting kreeg de VOC het 
monopolie binnen de Republiek der 
Verenigde Nederlanden om zeehandel 
te drijven ten oosten van Kaap de 
Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan. Door middel 
van onderhandelingen en geweld probeerde de VOC het alleenrecht 
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te krijgen op de producten uit Indië. Dat mislukte, de plaatselijke 
producenten bleven ook leveren aan de Portugezen en Engelsen.  
In 1603 ging de eerste volledig uitgeruste VOC-vloot naar de oost. 
Om ervoor te zorgen dat de handel beter georganiseerd kon worden, 
kwam er een gouverneur-generaal die alles in goede banen moest 
leiden. De eerste gouverneur-generaal was Pieter Both. Hij kreeg 
Ternate als standplaats. Er werden ook op verschillende plaatsen 
handelsposten opgezet, waar veilige opslagplaatsen waren en de 
VOC schepen zonder problemen konden 
aanleggen. 
Het lukte Both echter niet om een centraal 
steunpunt te vestigen. Daarvoor was het te 
onrustig. De plaatselijke vorsten en 
handelaren hadden voortdurend ruzie en de 
Portugezen en Engelsen lieten zich de kaas 
niet van het brood eten. Er was behoefte aan 
een sterke man en die diende zich aan in de 
persoon van Jan Pieterszoon Coen, die in 
1618 gouverneur-generaal werd.  
 

Coen wilde de handelsstad Jacatra op Java ombouwen tot een 
Nederlands fort. De bewoners van de stad zagen tot hun verdriet dat 
het groeiende aantal pakhuizen van de VOC Jacatra totaal 
veranderde. Langzaam maar zeker werd het een versterkte vesting. 
De vorst van Bantam, prins Ranamanggala liet het er niet bij zitten 
en zorgde ervoor dat de plaatselijke regent samen met de Engelsen 
de aanval inzetten op het Nederlandse fort. Coen voelde zich 

verraden door de inwoners van Jacatra en tijdens een strafexpeditie 
werd de stad met de grond gelijk gemaakt. De prins werd afgezet en 
gearresteerd, wat op een postzegel uit 2008 te zien is.  
                                                                               Jeffrey Groeneveld 
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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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EEN BALLON MET VELE NAMEN 

 

In 1879 was de ontdekkingsreiziger Stanley in opdracht van de Association 

Internationale Africaine van koning Leopold II van België naar Afrika 

gereisd. Namens de Belgische koning nam hij het aan de zuidelijke oever  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 188 
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van de rivier de Congo gelegen gebied in bezit. In 1881 stichtte hij er een 

handelspost: Leopoldville (tegenwoordig Kinshasa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen november 1884 en februari 1885 werd op initiatief van Bismarck 

een conferentie in Berlijn georganiseerd waarop de grootmachten met 

koloniale aspiraties overleg voerden over de wijze waarop men met het 

Afrikaanse continent om zou gaan. Daarbij werd onder meer de Belgische 

claim op Congo erkend en had Leopold II zijn kolonie:  de ‘Onafhankelijke 

Kongostaat’ (1885): Etat Indépendant du Congo. 

Een andere gangbare benaming werd de ‘Congo-Vrijstaat’. Het was een 

soort privé-project van de Belgische koning, maar in 1908 moest hij het 

overdragen aan de Belgische staat. Tot 1960 zou het Belgisch Congo 

heten. De kaart hiernaast geeft een beeld.  

Congo is wel vergeleken met een ballon, waarvan het tuitje (de monding 

van de Congo-rivier) in de Atlantische 

Oceaan uitkomt. Congo is een land van 2,3 

miljoen vierkante kilometer, even groot als 

West-Europa.  
 

In de loop van de geschiedenis is de naam 

van dit enorme gebied een aantal keren 

veranderd  en die veranderingen vinden we 

terug in de naamgeving op de postzegels. De 

eerste zegels van het nieuwe land 

verschenen in 1886 met de naam L’Etat Ind. 

du Congo en een portret van de koning.  
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Die landsaanduiding komen we ook 

tegen op de zegels met typische 

Afrikaanse beelden en landschappen 

die in 1894 verschenen. 

 

  

In 1908 moest de vorst na alle kritiek 

op zijn project zijn gebied overdragen 

aan de Belgische staat. Tot 1960 zou 

het Congo Belge heten, eerst nog eentalig overdrukt op postzegels, maar 

later werd duidelijk dat we hier met een stukje (tweetalig) België te maken 

hebben: Congo Belge en Belgisch Congo. De vele verschillende typen 

opdrukken zijn een feest voor 

verzamelaars die zich willen 

specialiseren. 

 

 

 

 

 

Op 30 juni 1960 werd het land 

onafhankelijk verklaard en ook dat 

zien we terug op de zegels. De 

officiële naam werd ‘Republique du 

Congo’.  
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Oude zegels 

overdrukt in 

1960. 

 

 

In 1965 pleegde kolonel Mobutu een 

staatsgreep . Hij slaagde erin 32 jaar 

aan de macht te blijven. Het land 

heette nu de Democratische 

Republiek Congo, hoewel de 

democratie ver te zoeken was.  

In 1971 werd de naam van het land 

omgedoopt in Zaïre. De naam Zaïre 

is de Franse spelling van een Portugees woord (zaire), dat weer is ontleend 

aan de naam van de rivier de Kongo in het Kikongo, een van de lokale 

talen. De betekenis van het woord is "Grote rivier". 

In 1997 werd Mobutu van de troon gestoten  door Laurent Désiré Kabila en 

weer vond er een naamsverandering plaats: Zaïre werd vanaf 17 mei van 

dat jaar weer de Democratische Republiek Congo, ook 

wel Congo-Kinshasa. 

 

Zoveel namen voor 

één land, is dat 

uniek?  

                                                                                                                                                                    

John Dehé,  

maart 1921 
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Brasserie Alles met Liefde, 
 sfeervol en in een huiselijke sfeer! 

 

    
Max & Liesbeth van Wersch. 

Middenweg 146,  
1462 HK Middenbeemster 

Telefoon: 0299-743399 
U kunt alleen bij ons 

telefonisch reserveren. 
 

 
Onze openingstijden tijdens de Lock down zijn 

 vanaf donderdag 14 januari … 
Donderdag kunt u uw gerechten bestellen  

voor de avond vanaf 11.00 uur. 

Vrijdag t/m zondag kunt u vanaf 11.00 uur 
voor de lunch en diner bestellen.  

Vanaf 12.00 uur kunt u de lunch afhalen 
en het diner vanaf 17.00 uur.   

Maandag, dinsdag en woensdag gesloten. 

Liefs, Max & Liesbeth van Wersch. 
 

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

mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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Michel - Handbuch Deutsches Reich - 
Zusammendrucke 
 

De informatie over dit handboek is reeds in 
december 2019 verschenen en bij mij 
binnengekomen maar het boek zelf heeft mij, tot 
zeer kort geleden, niet eerder bereikt. Het is een 
enorm boek geworden en met enorm bedoel ik 
ook enorm! Met 752 pagina's en een formaat van 
30 cm hoog, 21,5 cm breed en ruim 2,5 cm dik 
komt het bij mij in ieder geval als enorm over! 
In het Duitse Rijk zijn sinds de jaren twintig van 
de vorige eeuw jarenlang samenhangende 
zegels van verschillende waarden en in 
verschillende kleuren, al dan niet met reclame velden, verkrijgbaar 
geweest. Deze samenhangende zegels konden voorkomen in 
postzegelboekjes, losse stroken en in rollen bestemd voor automaten. 
Maar ook samenhangende zegels uit blokken zijn mogelijk. De 
schrijver/samensteller stelt in zijn voorwoord dat hij streefde om alles, maar 
dan ook alles, wat op filatelistisch gebied over deze samendrukken ooit 
gepubliceerd was en alles wat nog niet eerder gepubliceerd was samen te 
vatten in één alles omvattend werk.  
Dit handboek is grofweg in twee hoofdstukken te verdelen. Een informatie 
deel en een catalogus deel. De eerste 15 pagina's geeft uitleg over 
algemene zaken met betrekking tot deze samenhangende zegels en hoe 
ze ontstonden. Vervolgens krijgen we ongeveer 120 pagina's waarin zéér 
veel informatie te vinden is. Dit is weer onderverdeeld in 21 kleinere stukjes 
met titels als; "Abarten/Besonderheiten"; "Auflagen", "Briefe", 
Fälschungen", "Gulitigkeit" en "Reklame-Zusammendrucke". Dezen zijn op 
hun beurt ook weer onderverdeeld. Zo is onder het kopje 
"Abarten/Besonderheiten";  kleinere stukjes met titels als "Doppeldruck", 
"Gumierung", "Leerfelder", "Plattenfehler", en "Verzähnung" te vinden. Een 
apart stuk is dat waar in alle gebieden (onder andere "Auslandspostämter 
und Kolonien", "Lokalausgaben  Deutschland", "Danzig", "Luxemburg" en 
"Ukraine") terug te vinden zijn waarin de samendrukken gebruikt konden 
worden, uiteraard weer voorzien van veel informatie. 
 

Het catalogus deel (590 Blz.), geeft per samendruk type ( K = Kehrdrucke - 
KZ = Kehrdrucke mit Zwischensteg - RL - S - SK - W - WK - WZ - EG-Str., 
alsmede de samendrukken uit blokken, privé- en propaganda 
samendrukken) in chronologische volgorde weer. Per item vinden we zeer 
uitgebreide informatie zoals de dag van uitgifte en laatste dag van 
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geldigheid, druktype, perforatie, watermerk, oplagecijfers de Michel 
nummers en in welke samenstellingen ze te vinden zijn. Tevens vinden we 
informatie betreffende de randbedrukkingen, zoals sierranden en 
druknummers, aanwezige "leerfelder" en de frankeermogelijkheden. 
Mochten er plaatfouten bekend zijn worden die ook vermeld en veelal 
afgebeeld. Ook tips m.b.t. literatuur en waar meer info te vinden is wordt 
vermeld. Uiteraard vinden we ook prijzen en wel in 6 kolommen voor ** -  
- S-  - Mif - EF en MeF. Niet alleen de combinaties zijn afgebeeld ook 
zéér veel poststukken gefrankeerd met combinaties zijn te bewonderen. Na 
het catalogus gedeelte vinden we nog enkele aanhangsels zoals een lijst 
met afkortingen en een literatuur overzicht, alsmede twee overzichten met 
"Anzeigentexte" en "Reklametexte". Ook een steekwoordenlijst ontbreekt 
niet. et hele boek, uitgevoerd met een harde kaft en twee leeslinten, ademt 

professionaliteit uit. Met een duidelijke lay-out, goed leesbare teksten, oog 
voor details, veel niet eerder gepubliceerde nieuwtjes en kennis, scherpe 
afbeeldingen, met niet alleen zéér veel informatie over de zegels, boekjes 
en rollen etc. maar ook over de achterliggende geschiedenis en oorsprong 
inclusief gebruiksmogelijkheden. Etc. etc. 
Of deze publicatie het ultieme handboek is durf ik niet te zeggen maar het 
komt wel heel compleet en professioneel over en is in mijn ogen de prijs 
dubbel en dwars waard. Helaas is het boek te groot waardoor ik met mijn 
eenvoudige A4 scanner geen acceptabele scans kan maken. 
 
Schrijver: Jürgen Hettinger. Taal: Duits. Bladzijden: 752. Illustraties: Kleur. 
"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-300-4  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 98,00 Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland 
/ Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europa@michel.de  Web-site: www.michel.de 
                                                                                Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
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ELSA BRÄNDSTRÖM - FILANTROPE - ENGEL VAN SIBERIË  
 

Elsa Brändström was een Zweedse filantrope, 
geboren in 1888 in Sint Petersburg en 
overleden in 1948 in Cambridge (Mass.USA).  
Zij was de enige neutrale vertegenwoordiger 
die tussen de winter van1914 en zomer van 
1920 gedurende vijf en een half jaar onder 
krijgsgevangenen (POW's) in Rusland, Siberië 
en Turkestan werkte. Krijgsgevangenen 
noemden haar de 'Engel van Siberië'. Ze bleef 
zich inzetten voor de POW-zaak tot in de jaren 
dertig van de vorige eeuw en zette daarna haar 
liefdadigheidswerk in de Verenigde Staten 
voort. 
 

Dochter van de Zweedse militaire attaché in Rusland, Edvard 
Brändström en Anna Eschelson, volgde ze in Stockholm een 
opleiding tot onderwijzeres. Vanaf 1908 woonde ze bij haar ouders in 
Sint Petersburg, waar ze na het overlijden van haar moeder in 1913,  
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het begin van de Eerste Wereldoorlog meemaakte en waar ze zich 
meldde als vrijwilliger in een militair ziekenhuis van het Russische 
leger. Voor het Zweedse Rode Kruis reisde ze in 1915 naar Siberië 
om voor de Duitse krijgsgevangenen een medische basisverzorging 
te organiseren. Na terugkeer in Sint Petersburg hielp ze bij de 
opbouw van een Zweedse hulporganisatie. De Oktoberrevolutie van 
1917 maakte dat haar werk sterk werd gehinderd en in 1918 werd 
door de Sovjets haar arbeidsvergunning ingetrokken. Toch reisde ze 
in 1919 en 1920 meerdere malen naar Siberië maar uiteindelijk werd 
ze  in 1920 in Omsk gevangen genomen.  Ze schreef een boek dat in 
1922 verscheen onder de titel “Unter Kriegsgefangenen in Ruβland 
und Siberien 1914-1920” en vanaf dat moment bekommerde ze zich 
in het Arbeidssanatorium van Marienborn-Schmeckwitz om 
voormalig krijgsgevangen Duitsers, de kinderen van omgekomen 
krijgsgevangenen en kinderen van getraumatiseerde gevangenen. 
Ze kocht later de „Schreibermühle‟ bij Lychen en Boitzenburg, tussen 
Berlijn en de Oostzeekust (Uckermark) en startte daar een 
kindertehuis. De Schreibermühle, in 1331 genoemd naar de 
toenmalige bezitter Johannes Scriver was een korenmolen, en ligt  
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midden in een groot natuurgebied. Tot 1962 was de molen in 
gebruik, daarna werd het complex een vakantiekolonie  voor 
kinderen.  Vanaf 2005 is de Schreibermühle een vakantie- en 
paardenboerderij.  In 1923 maakte ze een zes maanden durende reis 
naar de Verenigde Staten, waar ze lezingen gaf om geld voor haar 
kindertehuizen in te zamelen, in 1925 deed ze datzelfde in  Zweden.  
Nadat ze in 1929 opnieuw naar Rusland reisde trouwde ze met 
pedagogie-professor Robert Ulich, ze vestigden zich in Dresden.  
 

In 1931 werd de „Schreibermühle” verkocht en haar tweede 
kindertehuis werd overgenomen door de „Leipziger Fürsorgeverein”, 
waarna ze de “Elsa-BrändströmWerbegemeinscaft der Frauen” 
oprichtte, een fonds voor studeergelden voor voormalige 
kindertehuiskinderen. Op 3 januari 1932 werd haar dochter Brita 
geboren.  Nadat Robert Ulich professor werd aan de Harvard 
Universiteit in Boston (USA) verhuisde de familie naar de Verenigde 
Staten waar ze zich bekommerde om immigranten uit Duitsland en 
Oostenrijk. In 1939 begon ze een restaurant in Cambridge (Mass.), 
een voorstad van Boston als werkgelegenheidsproject voor 
vluchtelingen. Tegen het eind van de oorlog begon ze met een 
hulpactie voor noodlijdende kinderen in Duitsland, waaruit uiteindelijk 
de organisatie CARE International (Cooperative for American Relief 
in Europe) ontstond. In 1945 maakte ze een laatste lezingenreis door 
Europavoor het „Save the Children Fund‟.  

In 1948 stierf Elsa Brändström aan 
kanker. In veel Duitse en Oostenrijkse 
steden zijn scholen, straten en 
nutinrichtingen naar haar vernoemd.  
In 1951 gaf de Deutsche Bundespost 
in de serie Wohlfahrtsmarken: „Helfer 
der Menschheit‟ een zegel (20 
pfennige met 5 pfennige toeslag) uit 
ter nagedachtenis van Elsa 
Brändström. De Wohlfahrtsmarken, in 
Duitsland het systeem van postzegels 
met toeslag voor een goed doel, is 
begonnen in 1949 en heeft inmiddels 
590 miljoen Euro opgebracht.   

                         Bron KNBF nieuwsbrief, Willem-Alexander Arnhemer 
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al 32 jaar tot uw dienst! 

 
● Breed assortiment 

       ● Scherpe prijzen 

            ● Persoonlijke service 

                 ● Kwaliteit gewaarborgd 

                      ● www.stamps-dns.com 
 

€ 10 KORTING OP UW AANKOOP* 
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u  

maar liefst € 10 korting op uw volgende  

aankoop bij Stamps-DNS. Bekijk dus snel  

ons assortiment op www.stamps-dns.com  

en maak uw keuze uit onze aanbiedingen.  

* Vraag naar de voorwaarden. 
 

 

Lid van:  

 

 

 

 

 

 

Dirk N. Sluis 
B. de Vriesstraat 10 - 1622 AC Hoorn 

     

Tel: 0229-261611 

Mob/GSM: 0655 884387 

 

Email: sales@stamps-dns.com 

www.stamps-dns.com 

http://www.stamps-dns.com/
mailto:sales@stamps-dns.com
http://www.stamps-dns.com/
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SCHRIFTELIJKE VEILING APRIL  2021 
 

U kunt een afspraak maken met John Dehé om 
de kavels te bekijken: johndehe@gmail.com, 
06-83120946, 0299-420563 
De laatste dag dat dat kan is donderdag 29 
april.  Wacht niet tot het laatste moment. 
U kunt een schriftelijk bod uitbrengen.  
Op vrijdag 30 april is bekend wat u ‘gewonnen’ 
heeft en maken we afspraken over het ophalen / verzenden van de 
kavels.  
 

Veilingvoorwaarde: voor alle gekochte kavels geldt 5% opgeld voor 
onze leden en donateurs en 10% opgeld voor niet-leden.  
Biedbriefjes kunt U inleveren bij de veilingmeester of insturen met 
behulp van het formulier op de website.     
Veilingmeester: Bert Huisenga, Zwaansvliet 13,  
1462 NE Middenbeemster  tel 0299 683587; pzh.bert@quicknet.nl  
Biedingen per E-mail tot donderdag 29 april 22:00 uur.   
 

Biedlijst staat op pagina 35. 
Bij gelijke biedingen telt het eerste bod.  
 
VEILING EN HET BETALEN 
 
Ook deze maand vindt de veiling weer schriftelijk plaats. Na 
ontvangst/aankoop van de kavels dient de betaling – onder 
vermelding van uw kopersnummer – te worden overgemaakt op 
bankrekening  
NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. de PPRC. 
 

Omdat wij streven om binnen 14 dagen na sluiting van de veiling de 
inzenders uit te betalen is een prompte betaling zeer gewenst.  

 Hans de Block                   

VRAAG EN AANBOD 
 

1 collectie Engelse koloniën Tegen elk aannemelijk bod. 
1 collectie Franse koloniën. Tegen elk aannemelijk bod. 
George Verwey 0299 425134 (niet tussen 14.30 en 17.00 uur). 

mailto:johndehe@gmail.com
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

1 1-3 Koning Willem III o 240,00 20,00

2 98 fl. 5,00 met prachtig groot rond stempel Groningen o 45,00 5,00

3 244-247 ANVV, mooi gestempeld o 65,00 5,00

4 518- 533 Koningin Juliana En face lage waarden compleet ** 330,00 50,00

5 534-537 En face hoge waarden minime plakkerrest luxe * 1.150,00 40,00

6 759-763 1961 Kinderzegels in blokken van 4 ** 25,20 2,50

7 2642 + 2707 3 gen. Koninginnen en boekenweekzegel o 20,00 3,00

8 2769 2010 Filmpostzegel ** 9,00 3,00

9 D9-D15 Cour de Justice o 62,50 5,00

10 R14 Tweezijdige roltanding ** 140,00 28,00

11 R18 Prachtig verticaal paartje * 84,00 16,00

12 R51 Vierzijdige roltanding * 18,00 2,00

13 R51 Horizontaal paartje ** 160,00 30,00

14 R78-81 Kinderserie * 35,00 5,00

15 R83-85 1929 Roltanding 83/85 in paartjes * 56,00 7,00

16 R98-101 Kinderserie * 50,00 7,50

17 422P en P3 Postkoets postfris in blok van 4 met 422P en 422P3 ** 18,40 2,50

18 1720 + 1837  2   blokken van 10 ** bod

19 4x Pzb 53a, 53b, 55, 57 19,00 bod

20 2006 Prestigeboekje Going for Gold ** 4,00

21 13 velletjes en 5 kerstvelletjes ** 125,80 5,00

22 P51 Ned. Indië te betalen port ** 7,50 1,00

23 P52 Ned. Indië te betalen port ** 56,00 8,00

24 a5 Kaartje Nederland 50 tiger jaren series (Dorcas) ** 6,00

25 a5 Kaartje Nederland 60 tiger jaren series (Dorcas) ** 3,00

26 Envelop Kinderzegels 1948 auto postkantoor (Dorcas) ** 4,00

27 Envelop Zomerzegels 1949  FDC (voorloper) (Dorcas) ** 4,00

28 71 Andorra Cept o 90,00 7,00

29 106 Belgie o 65,00 4,00

30 117 Tii i Belgie * 35,00 3,50

31 42-60 Berlijn o 60,00 5,00

32 926-933 DDR **/o 68,00 6,00

33 242 DDR hoekstuk ** 13,00 2,00

34 113A Engeland o 26,00 2,00

35 yv 3302 Frankrijk blokje epreveus bod

36 yv 3170 Frankrijk wk voetbal blokken epreveus 3,00

37 yv 2980/81 Frankrijk blokje epreveus bod

38 yv 2923 Frankrijk blokje epreveus bod

39 yv 2578/2526 Frankrijk blokje epreveus 90,00 6,00

40 yv 41 Frankrijk blok epreveus de luxe uit 2004 30,00 2,50

41 167/8 + 457 Finland 15,00 1,50

42 602 Griekenland ** 40,00 2,00

43 5A Italie  * 140,00 10,00

44 65 Italie  o 35,00 3,00

45 98 Liechtenstein ** 60,00 10,00

46 bl 15 + bl 16 Portugal ** 13,00 2,00

47 bl 18 + bl 19 Portugal o 22,50 2,50
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48 bl 20 Portugal o 40,00 5,00

49 bl 113 +  117 Portugal o 10,50 1,50

50 152 D Australie * 70,00 7,00

51 T.A.A.F  Velletje met Vliegtuig en vogels 2017) ** 4,50

52 Brittisch Guiana ** 5,00

53 203-205 Nieuw Zeeland, Luchtpost (vliegtuigen) ** 20,00 2,00

54 Nieuw Zeeland 2015 Game bird Habitat (Zwarte zwaan) ** 4,50

55 Nieuw Zeeland 2016 Game bird Habitat (Grijze eend) ** 4,50

56 184 Libanon o 17,00 2,00

57 185 Libanon o 25,00 3,50

58 285 Libanon o 17,00 2,00

59 336 Libanon * pfr 32,-- 2,00

60 Presentation Pack GB British Films ** 1,50

61 Velletje Botswana historische monumenten ** 1,00

62 Jaarset 1980 Cyprus ** 3,00

63 Vietnam diverse series o 5,00

64 Rondz. 4x rondzendb. met Ned. oud tot modern (Dorcas) 8,00

65 7 speciale postzegelmapjes gebruikt o bod

66 30 speciale postzegelmapjes ** 5,00

A4-kavels

67 2760-2765 Indonesie souvenirvel uit 2008 ** 15,00

68 2867-2870 Indonesie mini vel Singapore-Indonesie ** 4,00

69 2882-2883 Indonesie minivel ** 4,00

70 Belgie blad met vogeltjes ** 1,50

71 Blad met bootjes Isle of Man 2005 ** 1,50

72 Idem Spanje Clowns 2005 ** 1,50

73 Idem Orchideen Solomon islands 2004 ** 2,00

74 Idem Vliegtuigen Paulau ** 2,50

75 Idem Vliegtuigen Canada ** 3,00

76 2517-42 Nieuw Zeeland A-Z mooi vel ** 20,00 4,00

77 Kaart met zegels buitenland 35x o.a. Spanje (Dorcas) bod

78 Watermangement 3 velletjes o.a. Nederland (Dorcas) ** 8,00

79 Nederland mooie stempels klassiek o 340,00 15,00

80 Partijtje Spanje op stockbladen 5,00

81 Partijtje Antil len op stockbladen t/m 2003 o 5,00

82 V2065/2076 Provincievlaggen 12x met DAVO-bladen PV1/12 ** 40,00

83 Map Oud Rusland 15,00

84 Set Kinderblokken op grote FDC's 10,00

85 Jersey, Man, 3  vellen met zegels 3,00

86 Stockblad met Luxemburg */** 10,00

87 Stockblad Nederland ** ** 5,00

88 Stockblad portzegels Nederland ** ** 5,00

89 Stockblad port en roltanding ** 4,00

90 18 div. blokken Nederland ** 5,00

91 Antil len Juliana-zegels uit boekjes ** 5,00

92 Map met zegels Duitsland, diverse 3,00

93 Stockblad Luxemburg 7,00

94 EK 2008,  20 pers. Zegels Ned. elftal, nom. 8,8 euro 5,00
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95 USA, Celebrate the Century, 1940s, compleet vel 3,00

96 Frankrijk ** op Safe-bladen, o.a. Tour de France en Jules Verne 5,00

97 Ships of Canada, boek met zegels 1978 3,00

Albums en stockboeken NL

98 Album Davo 1945 t/m 1969 deels met luxe bladen en extra bladen 5,00

99 Album Davo Ned Antil len 1970 t/m 1996 met iets zegels postfris ** 15,00

100 Album Davo Ned Antil len 1997 t/m 2007 met iets zegels postfris ** 25,00

101 Album Davo Suriname Rep 1975 t/m 1999 nagenoeg compleet ** 15,00

102 Album Nederland 1945 t/m 1969 redelijk compleet (Dorcas) o/*/** 20,00

103 Stockboek Ned. Collectie postfris 1926 t/m 1999 925,40 50,00

104 Stockboek Ned. Collectie ongebruikt 1899 t/m 1985 786,85 15,00

105 sb 2x Nederland 5,00

106 sb-je Roodfrankeringen/automaat stroken ?? bod

107 Album NL Overzee, met klassiek en postfris + stockboek 8,00

108 Twee stockboeken Nederland in aantallen, gebruikt bod

109 Leuchtturm album met postzegelboekjes Nederland 720,00 35,00

110 2 Importa albums met ptt-mapjes 1-97 5,00

111 Stockboek met NL Weldadigheidszegels, o, *, ** 600+ 25,00

112 NL, dik pak albumbladen NL, goed gevuld, vanaf 1935 8,00

113 NL vanaf 1967 in ordner, met velletjes en boekjes o,** 4,00

114 NL in Davo (band beschadigd) met o.a. Kinderblokken en Kerken* 4,00

115 NL fdc's vanaf 1963, ca 50 stuks in album 3,00

116 Album met ca. 150 pz-boekjes tussen Pb20a en PB60 o,** 20,00

117 Ptt-mapjes 1- 271 B, nominaal 61 in 5 albums 40,00

118 Fdc's nr. 120 t/m 475 in 4 albums 20,00

119 Collectie Nederland in 2 Davo albums, nominaal 56 euro 30,00

120 Ned. Overzee + Ned** in aantallen 6,00

121 Collectie rolzegels Nederland  in Lindner album 10,00

Buitenland albums en stockboeken

122 Kanaaleilanden  commemorative booklets (24) in Importa 15,00

123 Canada in Safe-album, gebruikt en postfris, velletjes + diversen 6,00

124 Verre landen, exotische zegels, Guinée; Argentinië 3,00

125 Ruimtevaart in twee stockboeken, met betere series en blokken 5,00

126 Stockboek met Far Oer, postfrisse series, velletjes, 

boekjes zeer hoge aanschafprijs 20,00

127 Noorwegen bladen 1855-1966 in luxe Leuchtturm band 6,00

128 Zweden, Denemarken en Faroer in luxe stocboek, o, ** 8,00

129 Vijf stockboekjes A5, met o.a. leuk Duitsland en China 6,00

130 Stockboek Fil-i-Safe, met o.a. Hongarije, Rusland en Polen 5,00

131 Stockboek Noord- en Zuid-Amerika, GB, Griekenland 3,00

132 2 Patento stockboeken diverse landen 5,00

133 Album postzegelboekjes Zweden, ca. 100 stuks 15,00

134 Schaubek wereldalbum, meest Europa, heel zwaar, heel veel 25,00

135 Map Italie op album bladen 30,00

136 Album Oud Davo album met frankrijk 5,00

137 Bandje Schilderijen Frankrijk met nominaal o/** 10,00

138 sb 3x div landen oa china 13,00

139 sb Engeland waaronder nominaal/postfris 15,00

140 sb 2x Koningshuizen waaronder Engelse Kolonieen o/* 25,00
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141 Map Ierland 5,00

142 3 bandjes met 1 zegel uit elk land van a-z 6,00

143 sb-je Frankrijk gebruikt en postfris leuk (Dorcas) 10,00

144 sb-je Zweden met o.a. 15pzb (Dorcas) 5,00

145 Album Israël oud en nieuw 12,00

146 Album Portugal Noorwegen enz. 4,00

147 Album klassieke Frankrijk Spanje 10,00

148 Album postfris Europese landen 17,00

149 Stockboek Japan, verschillende zegels meer dan 1000 stuks 25,00

150 Stockboek Japan, verschillende zegels meer dan 1000 stuks 25,00

151 Stockboek 2x diverse landen leuk 5,00

152 Stockboek 2x diverse landen leuk 5,00

153
Stockboeken

4x leeg waaronder diksboek (32/64, 2x16/32, 1x8x16 

(Dorcas) 10,00

154 10 BRD 40 jaar, met 2 sonderdruk blocke 3,00

155 12 Canada uitzoekklus 3,00

156 13 Frankrijk thematisch: mooie series, gestempeld hoog 30,00

157 14 Albertvil le 1992 herinnerings fdc/munten 1,00

158 15 Australie na 2000 5,00

159 Insteekboek 30/60 leeg 4,00

160 Engeland stokboekje engros bod

161 Nederland Lege band Importa bod

162 sb-je Berlijn gebruikt 144,20 10,00

163 Album Verenigd Europa incl Luxemburg 1956 25,00

164 Album Collectie Berli jn 1977-1982 ** 218,00 20,00

Dozen enz.

165 Catalogus Duitsland 2019/2020 15,00

166 Literatuur De Nederlandse Postgeschiedenis, prachtig boek 4,00

167 Doosje ongeveer 200 gram buitenland afgeweekt (Dorcas) 3,00

168 Doosje  Ned., afgeweekt ook eurozegels 500 gram (Dorcas) 7,00

169 Doos frankeer- en roodstempels thematisch 

gesorteerd(777) bod

170 Doos 85 enveloppen met zegels van diverse landen (Dorcas) (783') 5,00

171 Duitsland in 7 luxe albums 1951 t/m 2003(793) o 25,00

172 Doos met 5 albums Duitsland + iets zones (818) 10,00

173 Doos 3 albums Deutsche Reich (met burstshielden), 

Saargebiet, Memel, BRD (822) 10,00

174 Doos 110 postzegelboekjes Denemarken en Zweden, met doubletten 15,00

175 Kistje NL afgeweekt, met beter en euro's + oude catalogus 3,00

176 Doos wereld afgeweekt, heel veel, vondsten mogelijk 3,00

177 Drees, de Gouden Koets, Hawids, etc. in leuke kist 4,00

178 Doos  (810) NL voor het goede doel, afgweekt, postfris 5,00

179 Doosje buitenlandse poststukken, meest gelopen  (811) 8,00

180 Oud doosje buitenlandse poststukken en kaarten (812) 10,00

181 Doos poststukken gevarieerd (814) 4,00

182 Kistje met vooral Zuid-Amerika, met bijzonder spul 3,00

183 Engeland, Doosje met 19 postfrisse series, jaren 70 ** 5,00

184 Doos postststukken NL en buitenland, o.a. groot formaat 5,00

185 Doos afgeweekt wereld (788) 4,00
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Ook in 2021 wil  De Verzamelaar afd. Zaanstreek Water-  

en Kennemerland weer gezellige en drukbezochte 

verzamelbeurzen organiseren 

met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
 

Maar vanwege alle Corona maatregelen  
bel eerst voor meer Info 

075-6354316 of 0639439777 
Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, 

Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 
Info 075-6354316 of 0639439777 
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S.V.P. GEEN NIEUWE STUIVERBOEKEN MEER INLEVEREN 
Momenteel zijn er voldoende stuiverboeken in voorraad 

186 Zwitserland carnets, fdc's + blokken (791) 4,00

187 Doosje zeer oude ansichtkaarten, veel romantiek (714) 5,00

188 Duitsland modern op papier in zak (790) 4,00

189 Agio doosje zegels op papier en afgeweekt (784), veel Cuba 4,00

190 Doos vol afgeweekt Duitse Rijk (786) 4,00

191 Doos van alles wat 4,00

192 Platte doos veldelen en zegels (785), o.a. Tsjechoslow. o/* 4,00

193 Doos wereld afgeweekt en op papier 4,00

194 Agio-doos met (on)afgeweekt en diversen 3,00

195 Thema Twee aardige albums bloemen + 1 album kastelen (816') 10,00

196 Doos met doosjes, zakjes, blikjes, veel variatie; jaarset Oostenrijk, etc 8,00

197 Doos 4 albums DDR + velletjes 8,00

198 Doos Nederland Jaarcollecties 1980-2002, nom. 50 35,00

199 Eerste Dagbladen in  8 mooie albums en los. Nrs 1 t/m 400  (2006) 12,00

200 Doosje postzegelboekjes, ca. 100 stuks met enkele betere 6,00

201 Safe ringband met poststukken en diversen 3,00

202 Map poststukken, gevarieerd bod

203 Grote doos met stockboeken, veel landen, voor het goede doel 5,00

204 Twee doosjes om uit te zoeken bod

205 Doos (on)afgeweekt, hele wereld met oud materiaal + album 5,00

Mooie dozen waar van de opbrengst voor het goede 

doel is. Bezichtigen is niet mogelijk een bod uitbrengen 

wel en is zeker de moeite waard.

206 Doos met FDC's E271 tot 449 meest 2x 10,00

207 Cassettes 3x met: -FDC's voetbal 1982;  - Cousteau 

Society collection stamps of the sea; - Flowers of the 

world 5,00

208 Doos met 7 sb en albums Nederland, mooie uitzoek partij 10,00

209 Doos Ned 6sb en Davo album met postfirs ook euro 

zegels gebruikt tot redelijk modern 15,00

210 Doos Nederland op enorme hoeveelheid bladen met 

zegels engros waaronde veel bontkraag en veth zegels 

leuk voor de plaatfout zoekers. 10,00

211 Doos afgeweekt Ned en Buitenland, verder ook nog 6 

bandjes met covers o.a. speciale uitgiften en 4 stuks 

met W enveloppen 10,00

212 Bananendoos met Buitenland in stockboeken en 2 

ordners met Reich engros, oud stamp album iets zegels 

enz. 5,00

213 Bananendoos met 7 stockboeken met oa Noorwegen, 

Denemarken, Finland Bayern Reich Belgie enz. 10,00

214 Doos met lege albums oa Victoria album met ruitjes, 

Davo Belgie luxe (1969-84) Leuchtturm enz. 20,00

215 Bananendoos lege albums oa Victoria album met 

ruitjes bladen, Importa PTT mapjes Davo Band, Cursus 

Filatelie in 3 delen 10,00
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BIEDLIJST VEILING PPRC - APRIL 2021 
 

 
Maximaal te besteden bedrag   € ............................................ 
 
Uw naam.............................................................................................. 
 
Adres.................................................................................................... 
 
Postcode en plaats............................................................................... 
 
Telefoon.......................................email...............................................                              
 
Handtekening 

KAVEL BOD KAVEL BOD
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