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ZWARE TIJDEN? NIET ALS JE POSTZEGELS VERZAMELT  
 
Het is een hele onderneming zo’n grote veiling, maar we hebben het 
weer gelapt. Het weer zat mee, de voorspelde regenbuien bleven uit, 
het transport en de opbouw van de zaal verliepen soepel, mede 
dankzij de aanwezige hulpkrachten. Een vaste kracht gaf de 
voorkeur aan zijn vissen. We hebben het hem voor één keer 
vergeven. En Bob die was gewoon stiekem jarig. 
                                
                          US Post 
          FOREVER|IUSA 
           uitgave 2021 
 
De zaal van De Inval is een prima plek voor deze veiling, ook door de 
voortreffelijke catering. 
 

De verkoop liep gesmeerd, Bert hield de vaart erin en om vier uur 
kon het afrekenen beginnen. Bijna 75 % van  
het aangeboden materiaal werd uiteindelijk  
verkocht, ondanks de energiecrisis en zorgen om  
koopkracht en corona.   
De veiling werd bezocht door veel leden van andere verenigingen, 
vooral uit de Zaanstreek en Alkmaar en er hebben zich weer wat 
nieuwe leden gemeld. Wij zijn gewoon een leuke vereniging. 
De bijeenkomst op 12 november  was door het succes van de Grote 

Veiling een tikkie saai, er was gewoon niet 
zoveel om na te verkopen en Ajax 
voetbalde ook nog ergens. We moesten het 
vooral doen met geklets, gezelligheid, 
stuiverboeken en een paar grote dozen die 
voor een prikkie weg gingen. 
 

Het bestuur gaat in overleg over een nieuwe Grote Veiling, over het 
goede doel van de benefietveiling in december en  een algemene 
ledenvergadering. Ook de Regionale Ruildag staat uiteraard ook op 
de agenda.  
 
Op donderdag 10 november komen we weer ouderwets bij elkaar 
in de Tabor, vanaf 19.00 uur, met uiteraard een veiling en 
stuiverboeken. We hopen op een flinke opkomst.              John Dehé 
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Nu “GRATIS” geld voor onze club ! 
 

 
 
 

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

Ergo, u kunt zelf ook sparen en een premie verdienen. 
 

Heeft u al een kaart of app, dan s.v.p. de code    POPU2022 
hieraan koppelen. Heeft u nog geen kaart of app: de kaart is in de 
winkel te verkrijgen en de app kunt u downloaden. 
 

Doe allemaal mee en maak er een financieel succes voor de club 
van. En ja, ook niet leden/donateurs kunnen uiteraard meedoen. 
 

                                                                                     Hans de Block          



4 
 

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 
 

Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend  
tel. 0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com  
 

Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster  
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl  
 

Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris: Juan de Groot - 
Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen – 
e-mail: j.groot89@chello.nl  
 

Gastheer en algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 -  
1441 RE Purmerend- tel. 0299-421957 – e-ail:ad.springer@planet.nl 
 

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

tel. 0651599086  - Bankrekening nr. NL90 INGB 0005542629 t.n.v. NVPV Alkmaar 
e-mail: leo.nolten@kpnmail.nl 
 

Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek†, Ron 
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John 
Dehé, Piet Struik†, Joop de Groot†, Cor Boon, Ad Springer en Rob Grigoletto. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van 
kopij voor het decembernummer uiterlijk vrijdag 18 november per  
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

OP HET OMSLAG   
 

De serie Typisch Nederlands besteedde aandacht aan woningtypes en 
gevels die kenmerkend voor ons land zijn. De afgebeelde stolpboerderij uit 
1742 heet Broedersbouw en is te vinden in het Noord-Hollandse dorp 
Zuidoostbeemster. In 2021 verschenen in de serie Typisch Nederlands ook 
nog postzegels over houten huizen, grachtenpanden, woonboten en 
rijtjeshuizen. Op al deze postzegels staat bovenaan de serienaam en ook 
twee Nederlandse vlaggen. Het artikel op pagina 12 gaat niet over deze 
boerderij, maar over vexillologie.                                                Hans Vaags  

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT  
16. Een nieuwe tijd breekt aan 
 

Met het beëindigen van de Atjeh oorlog brak een nieuwe periode aan 
in Nederlands-Indië. Het hele eilandenrijk was nu onder Nederlands 
gezag. Ook op ander vlak was er sprake van een nieuwe start. De 
aanklacht van Multatuli had gehoor gekregen in Den Haag. Er waren 
politici, en zeker niet de minsten, die vonden dat Indonesiërs met 
meer respect behandeld moest worden.  
Er werd goed geld verdiend in de kolonie en niet alleen meer met de 
specerijen waarvoor de VOC oorspronkelijk naar Indië ging. De 
tinmijnen op Biliton waren zeer winstgevend en ook de oliewinning 
waar men in het begin geen brood in zag, had sinds 1890 steeds 
meer geld opgeleverd. Zeker toen rond 1900 aardolie niet alleen 
verwerkt werd tot lampolie, maar ook gebruikt ging worden als 
grondstof van benzine voor automotoren. De Nederlandse Handel-
Maatschappij nam allerlei bankzaken op zich en groeide uit tot een 
belangrijke handelsbank in Zuidoost Azië. 
 

Luchtpostbriefje uit 1932 met het frankeerstempel van de Nederlandse Handel-Maatschappij 
verstuurd vanuit Batavia naar Frankfurt am Main. Het tarief bestond uit 15 cent voor brieven 
naar het buitenland tot en met 20 gram en 30 cent luchtrecht voor brieven tot en met 5 
gram. Het luchtrecht werd voldaan met een speciale, verplichte luchtpostzegel. 
 

Voor al deze succesvolle economische activiteiten waren steeds 
meer mensen nodig, ook Indonesiërs en de nakomelingen van, vaak 
Nederlandse vaders en Indonesische moeders, de zogeheten Indo-
Europeanen of Indo’s. De Nederlandse regering ging een “ethische 
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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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politiek” voeren waarbij op grote schaal niet alleen de infrastructuur 
van het land verbeterd werd, maar ook de levensomstandigheden en 
het onderwijs. Hier was zeker ook sprake van eigenbelang. Een 
betere infrastructuur maakte het eenvoudiger en sneller om 
producten te vervoeren, betere levensomstandigheden zorgden voor 
meer vraag naar producten die in Nederland gemaakt werden, beter 
geschoolde mensen konden ingezet worden in de bedrijven en een 
goede gezondheidszorg leverde betere arbeidskrachten op. Maar 
bovenal hoopte men met de ethische politiek rust en orde te creëren.  
Kortom, het beleid was er vooral op gericht 
om de situatie voor Nederland zo gunstig 
mogelijk te maken. Minister-president 
Abraham Kuyper vergeleek de ‘inlander’ met 
een kind dat opgevoed en verheven moest 
worden naar een westers en christelijk 
model.  
Natuurlijk waren er ook Nederlanders die oprecht begaan waren met 
het lot van de Indonesiërs en die van het land hielden. Ook zij 
konden zich echter niet voorstellen dat Nederland op korte termijn uit 
Indië zou vertrekken. Ondertussen waren er diverse Indonesiërs die 
wel degelijk droomden van een onafhankelijk Indonesië en die de 
koloniale banden met Nederland wilden verbreken.  

 

In 1905 kregen zij een 
voorbeeld in de schoot 
geworpen die het 
zelfvertrouwen aanzienlijk 
deed groeien. In dat jaar 
leed Rusland namelijk 
aanzienlijk gezichtsverlies 
toen het de Russisch-
Japanse oorlog verloor. 
Voor het eerst had een 

Aziatisch land een koloniale mogendheid verslagen. Dat werd onder 
andere gevierd met een aantal speciale postwaardestukken, 
waarvan er hier een getoond wordt. De meeste Nederlanders 
maakten zich geen zorgen. Men sloot de ogen voor de gevolgen die 
de overwinning van Japan zou kunnen hebben op hun positie in 
Indië.           Jeffrey Groeneveld 
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MICHEL BENELUX 2022/2023 
 

 
Het Benlux deel is het twaalfde deel van 
Michel's Europa reeks. (Wist u dat dit al weer 
de 107e reeks met Europa catalogi is?) In 
deze uitgave vinden we dus de postzegels en 
andere zegels, zoals dienst- en portzegels 
etc. van België, Luxemburg en Nederland. 
Veel opwindend nieuws is er niet te melden. 
Bij België zijn de overzichtstabellen van 
zegels met de afbeelding van Koning 
Boudewijn opgesplitst en verduidelijkt. Bij diverse uitgaven uit de 
20er en 30er jaren zijn nieuwe perforatie variëteiten opgenomen. Bij 
Nederland worden bij oudere uitgaven de geldigheidsduur en de 
verkochte oplagen vermeld. Tevens is de informatie bij diverse 
zegels op fosforescerend papier uitgebreid en aangepast en bij 
Luxemburg zijn de samenhangende zegels uit postzegelboekjes 
onder handen genomen en waar nodig uitgebreid. Ook is er bij 
Luxemburg in de set landswapen van 1875 bij het 12½ Centime 
zegel een vierde kleurschakering bij gekomen. 
 
Natuurlijk is de hele tekst weer doorgevlooid en waar nodig zijn 
kleinere en grotere fouten gecorrigeerd en/of is de tekst aangepast. 
De prijzen zijn op het huidige prijspijl gebracht waarbij er toch hier en 
daar aardig wat is veranderd. Met 736 bladzijden, 38.300 
prijsnoteringen en 7900 kleuren afbeeldingen is ook deze uitgave 
weer een degelijke en betrouwbare publicatie waar de verzamelaar 
weer een heel jaar me vooruit kan. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 736 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-392-9 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. 
Prijs: € 69,- Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, 
Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel. E-mail: redaction@michel.de  
Web-site: www.briefmarken.de/michelshop/en 

Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:redaction@michel.de
http://www.briefmarken.de/michelshop/en
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KERKGESCHIEDENIS, DE ORDE DER DOMINICANEN 
(Historische notities 32) 
 

De dominicanen of Orde der Predikheren (Latijn: 
Ordo Praedicatorum, O.P.) vormen een Rooms-
katholieke klooster(bedel)orde, die in 1215 is 
gesticht in Frankrijk door de Spaanse priester 
Dominicus Guzmán (circa 1170-1221), ten tijde 
van de kruistocht in de Languedoc tegen de 
Katharen. met als doel het Evangelie te verkondi-
gen en ketterij te bestrijden. De orde werd 
goedgekeurd door paus Honorius III op 22 december 1216. Een van 
de eerste kloosters werd in Toulouse gevestigd. 

 
Op het Vierde Lateraans Concilie van 1215 waren 
prediking en zielzorg genoemd als belangrijke 
priesterlijke taken die in die tijd van priesters 
onvoldoende aandacht kregen.  
◄ Dominicus Guzmán richtte zijn orde speciaal 
ervoor op om in deze nood te voorzien. Eind 1216 
verkreeg hij van paus Honorius III in diens bul 
Religiosam vitam goedkeuring voor zijn initiatief. Hij 

stuurde de eerste leden van zijn orde naar de universiteiten, speciaal 
naar Parijs en Bologna, om zich te bekwamen in de theologie. 

 

Wetboek “Van orde en wet” uit 1345 van de 
dominicanen van Zadar, en het zegel van de 

dominicanen van Zadar 
 

De dominicanen (actieven) kregen van 
paus Gregorius IX met de pauselijke bul 
Ille humani generis in 1231 de inquisitie-
taak opgedragen. Deze orde behoort met onder andere de 
franciscanen tot de bedelorden. De dominicanen volgen de Regel 
van Augustinus en eigen constituties. De orde van de dominicanen 
werd en wordt gekenmerkt door intellectuele inspanningen, grondige 
studie, actieve interesse in de stedelijke samenleving, prediking en 
missionaire activiteiten. De dominicanen verbinden contemplatie 
(beschouwing) met actie. In Utrecht kwam in 1232 de eerste 
Nederlandse vestiging van de dominicanen. 
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Een aantal bekende en belangrijke heiligen behoorden tot de orde 
van de dominicanen. Thomas van Aquino en Albertus Magnus  
kregen van pausen de rang van kerkleraar.  
De heilige Catharina van Siëna, een lekendominicaan,, met veel 
mensen correspondeerde en mystieke geschriften schreef, verkreeg 
in 1970 als eerste vrouwelijke heilige deze eer.  
Vier pausen behoorden tot de dominicanen: Innocentius V, Pius V, 
Benedictus XI en Benedictus XIII. 

 

Thomas van Aquino, Aquinas of Thomas Aquinas 
(Roccasecca, ± 1225 – Fossanova, 7 maart 1274) 
was een Italiaanse filosoof en theoloog, die tot de 

scholastici gerekend wordt. Hij is de meest 
invloedrijke systematische denker op theologisch en 

wijsgerig gebied uit de middeleeuwen. Zijn werken 
bleven eeuwenlang hoog aanzien genieten in de katholieke kerk. 

 

Albertus Magnus (Lauingen, Zwaben, ca. 1200 – Keulen, 
15 november 1280) is een heilige in de Rooms-
Katholieke Kerk. Tijdens zijn leven was hij een Duitse 
filosoof en theoloog. Albertus Magnus werd Doctor 
Universalis genoemd als erkenning voor zijn grote kennis 
op alle wetenschapsgebieden. 
 

 Raymundus van Penyafort (circa 
1175 - 6 januari 1275) was een Spaanse dominicaan. 

Omdat hij een groot kenner was van het canonieke 
recht, droeg paus Gregorius IX hem op een kerkelijk 

wetboek samen te 
stellen. 

 

Catharina van Siena (Siena, 25 maart 
1347 – Rome, 29 april 1380) is een van de 
beroemdste mystici van de Rooms-
Katholieke Kerk. Daarbij had zij ook nog 
een grote invloed op de politiek van het 
14e-eeuwse Europa. Ze had een 
intimiderende persoonlijkheid. Als ze haar 
zin niet kreeg riep ze eenvoudigweg, maar 

met de nodige uitwerking: “Voglio”: “Ik wil het!” Dit deed ze niet alleen tegen 
de paus, maar ook tegen allerlei wereldlijke vorsten en hooggeplaatste 

figuren.                                                                                        Wil Dedters 
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Postzegelhandel 
   Bert Huisenga 
     Zwaansvliet 13 

     1462 NE Middenbeemster 

     tel.   0299 683587 
     Email: pzh.bert@quicknet.nl 
 

Nieuwtjesdienst en levering van  

alle merken albums en catalogi. 

Inkoop, verkoop en taxaties. 

www.pzhbert.nl  
Tijdens de clubavonden aanwezig,  

    heeft u een bestelling, dan graag een week van tevoren doorgeven. 
 

 

 

WAAR  KRIJG  JE  TEGENWOORDIG  NOG: 
DESKUNDIG ADVIES  VAN  DE  ECHTE  VAKMAN? 
 

 
 

ZE  HEBBEN  ALLES;  ZE  WETEN  ALLES ! 
 

●  Loodgietersbedrijf  ●  CV-installaties  ●  Sanitair  ●  Alle soorten kranen 
●  Alle toestellen en materialen voor gas,water, afvoer, verwarming en stadsverwarming 
 

VERKOOP  VAN  ALLE  ARTIKELEN  EN  MATERIALEN ! 
 

Uw speciaalzaak is   
  

Nieuwstraat 31-33  -  1441 CK Purmerend  -  Tel. 0299-423908 
           www.sandersloodgieters.nl 
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DE VLAG DEKT DE LADING NIET... 
 

...is een bekend spreekwoord. Maar voor sommige postzegelverzamelaars 
dekt de vlag hun lading, lees verzameling, wel. Ik meen dat een van onze 
oud bestuursleden ooit ook zo’n verzameling vlaggen had. En onderschat 
niet de wat er over vlaggen te vertellen valt. Het Engelse The Flag Institute, 
dat sinds 1971 bestaat, is de autoriteit op het gebied van vlaggen. 
Vexillologie is de wetenschappelijke studie van de geschiedenis, symboliek 
en het gebruik van vlaggen. Het instituut bevordert studie en begrip, ook 
van het vlagontwerp en het vlaggebruik en heeft al veel publicaties over 
vlaggen en het vlaggebruik uitgegeven. 
Sinds het ontstaan van een geordende maatschappij zijn er al vlaggen, 
maar het is niet bekend wanneer en waar een vlagachtig iets en voorloper 
van de vlag het eerst gebruikt is – misschien in het oude China of het 
antieke Egypte. Vlaggen waren oorspronkelijk vexilla (vaandels), 
voorwerpen die bovenaan een stok bevestigd zaten. Deze vexilla 
(enkelvoud: vexillum) waren van hout, brons of edelmetaal. Er staan al 
vaandels op archeologische vondsten uit de vroegste perioden van de 
Egyptische beschaving. Het oudste 
vlagachtige voorwerp dat inderdaad iets van 
een vlag had, is een soort vaandel uit het 
begin van de Iraanse beschaving.                     
In Europa zien we vlaggen van doek voor 
het eerst op muurschilderingen uit de  
pre-Romeinse tijd (begin 4e eeuw v.C.) in  
Zuid-Italië en een enkele keer ook op Griekse vazen.                          Vaandel 
De Arabieren hebben waarschijnlijk de vlag van geweven stof in het westen 
geïntroduceerd via de kruisvaarders, die rond het jaar 1000 tegen hen 
vochten en dit idee van hen hebben overgenomen. Het eigen blazoen 
(wapenschild), voor het eerst te zien bij de kruisvaarders, heeft grote 
invloed gehad op de vlag en de mensen op het idee gebracht om hun eigen 
wapen op het doek te borduren. Het gebruik van een symbool als 
identificatiemiddel of uiting van loyaliteit in de oorlog of bij een toernooi 

raakte in de middeleeuwen in 
Europa  wijd en zijd verbreid. 
Tegen het midden van de 12e 
eeuw waren er al strenge 
gedragsregels voor het gebruik 
van dergelijke symbolen. Dit 
heette heraldiek. 

 

Veel Franse stadswapens staan 
ook vaak op vlaggen afgebeeld. 
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Het woord ‘vlag’ dekt heel veel verschillende soorten en modellen. 
Sommige gaan terug naar de oude heraldische 
vlaggen. De meest voorkomende zijn:  
Nationale vlaggen, de gewone landsvlag en soms 
voor diverse gelegenheden verschillende vlaggen. 

Scheepsvlaggen, schip 
voert een vlag die 
aangeeft aan waar het 
vandaan komt. 
De geus, hangt aan de geusstok op de boeg. 
De clubwimpel, duidt op het lidmaatschap van 
een zeilvereniging. 
De huisvlaggen, laat zien welke firma de 

eigenaar is van een bepaald schip, vrachtauto of gebouw. 
De banier, een heraldische vlag, vaak bijna vierkant en met een 
wapenschild en hangen vaak aan de dwarslat van een vlaggestok.  
De standaard, een heraldische vlag waarop een wapen of een ander 
heraldisch embleem staat, maar het is geen banier. De Romeinen hebben 
als eersten het gebruik van standaarden in het leger geregeld. In het 
Romeinse leger had ieder onderdeel zijn eigen standaard. 

Kleuren, de ceremoniële vlag van een 
legeronderdeel. In Engeland hebben ieder 
regiment, de luchtmacht en de marine een eigen 
‘kleur’. Er zijn landen waar elk legeronderdeel 
afzonderlijk, bijvoorbeeld de Amerikaanse 
marine, zijn eigen ‘kleuren’ heeft. 
 John Archer Lejeune was een luitenant-generaal van 
het Amerikaanse Korps Mariniers en de 13e 

Commandant van het Korps Mariniers. 
 

De politiek heeft een directe invloed op de lands- 
en regeringsvlaggen. Het meest opvallende 
voorbeeld in de huidige tijd doet zich voor als een 
bepaald gebied onafhankelijk wordt. Meer dan 90 
landen zijn sinds 1945 zelfstandig geworden en 
moesten op de een of andere manier aan een 
eigen vlag komen.                                                  Van welk land is deze vlag? 
 

Partijvlaggen kunnen ook invloed hebben op de keuze van een nationale 
vlag. Heel vaak heeft een nieuwe landsvlag de kleuren en/of patroon van 
de partijvlag. Dit is in India, Pakistan, Birma, Kenya en in nog meer landen 
gebeurd. En dan zijn er nog de hedendaagse vlagconflicten. Dit soort 
conflicten hebben zich in het verleden, maar ook nu, voorgedaan.  
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Zelfs in ons land is momenteel de onderste boven 
opgehangen vlag van Nederland het symbool van de 
protesterende boeren geworden. 
Overigens is deze vlag in het verleden slechts een keer 
van kleur gewijzigd. De eerste 
vermelding van de Nederlandse 
vlag dateert uit 1572. De vlag 
ging de Prinsenvlag heten. De 
kleuren van de vlag waren toen 

oranje-wit-blauw. Rond de 17e eeuw werd het 
oranje geleidelijk vervangen door rood. Het verhaal gaat dat het oranje op 
zee minder goed zichtbaar was. 
Dan is er nog de vlagschennis is het verbranden, verminken, beschrijven, 
vertrappen of beledigen van een vlag. In België en Nederland zijn er geen 
speciale wettelijke bepalingen die de schennis van de nationale vlag 
strafbaar stellen. Maar in veel landen zijn de straffen niet mals. Een 30-
jarige man in de Verenigde Staten werd ooit tot 16 jaar cel veroordeeld 
omdat hij een regenboogvlag in brand had gestoken. 
Zo is er over elke vlag, ongeacht het type, wel een verhaal te vertellen over 
het ontstaan en geschiedenis van die vlag. Een thematische verzameling 

vlaggen biedt veel mogelijkheden. Wat 
neem je wel op in zo’n collectie en wat 
niet. Ook banners, heraldiek op vlaggen 
of een vlag die heel klein afgebeeld ►is 
en niet herkenbaar is welke kleuren of 
van welk land/organisatie die vlag is?  
Of de afbeelding van 

de ▲vlagkleuren als klein onderdeel 
van het totale ontwerp? Die keus ligt 
bij de verzamelaar wat wel of niet op 
te nemen in zijn collectie.. 
Er zijn inmiddels wereldwijd al erg 
veel postzegels uitgegeven met 
allerlei typen vlaggen, in soorten en 
maten. Een van de langstlopende 
series vlaggen werd uitgegeven door de Verenigde Naties. Inmiddels zijn er 
ruim 194 landen lid van de UN, van Afghanistan tot Zimbabwe. Overigens 

de onbekende vlag op de vorige pagina is van 
Barbados. Ook de USA gaf een grote serie uit met 
de vlaggen van alle Staten. In de stuiverboeken 
zijn ongetwijferd al veel postzegels te vinden om 
met zo’n leuke collectie te starten.                     HV 
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BIJZONDERE VLAGGEN ... 
 

Guam 
De vlag van het Pacifische 
eilandje Guam doet nog 
het meest denken aan een 
Hawaï shirt, maar er zit 
opmerkelijk veel betekenis 

achter de vlag. Het embleem in het midden verbeeldt 
een proa zeilend door Agana Bay. De vorm van het 
embleem lijkt op de stenen die de inboorlingen 
gebruikten in hun katapulten. 
 

Mozambique 
De kleuren en vlakken van de vlag van 
Mozambique zijn niet zo opmerkelijk, 
maar de symbolen des te meer. Een boek wordt 
gecombineerd met een schoffel en een AK-47, een 
automatisch geweer. Dit laatste staat symbool voor de gewapende strijd die 
het land voerde voor haar onafhankelijkheid. Het contrast met het 
vreedzame witte boek kon niet groter zijn.  
 

Kirgizië 
Het moet een zon voorstellen, het embleem op de 
vlag van dit land in Centraal-Azië, maar wij vinden 
het nog het meeste op een volleybal lijken. De 
lijnen op de zon moeten een Yurt voorstellen, de traditionele nomadentent. 
 

Des Moines 
De vlag van de Amerikaanse stad Des Moines 
doet denken aan een stilistische afbeelding van 
het Colossseum, maar de bogen representeren 
blijkbaar de drie bruggen over de Des Moines 
rivier. 
 

Nepal 
Als je aan vlaggen denkt, dan denk je aan een 
rechthoek of hooguit een vierkant, zoals de 
Zwitserse vlag. De vlag van Nepal is echter heel 
anders. De enige niet-vierkante landenvlag ter 
wereld bestaat uit twee gestapelde driehoeken met 
daarop een halve maan en een zon. Tot 1962 hadden de maan en de zon 
zelfs nog menselijke gezichten. De basis van het ontwerp is al 2.000 jaar 
hetzelfde. 
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OORLOG IN AFRIKA 

U kent na 199 afleveringen in deze rubriek mijn standpunt inmiddels. Het 
verzamelen van postzegels is leuk, maar het wordt nog veel leuker als je die zegels 
kunt laten zien op echt gelopen brieven of kaarten. 
 

Bij een Duits veilinghuis zag ik een aantal bijzondere poststukken van Zuid-Afrika 
en ik besloot erop te bieden. Ik kreeg ze voor een heel vriendelijke prijs. 
Het betrof aangetekende brieven uit de jaren van de Eerste Wereldoorlog, 
verstuurd naar Windhuk (Windhoek), tegenwoordig de hoofdstad van Namibië, 

maar in die tijd heette dat 
nog Duits Zuidwest Afrika.  
De brieven werden verstuurd 
vanuit plaatsen met 
bijzondere namen: Rehoboth, 
Warmbad, Okahandja en 
Otjiwarongo.  
Al die plaatsen liggen in 
Zuidwest Afrika/ Namibië en 
gelden tegenwoordig als 
toeristische trekpleisters. U 
kunt ze vinden op het kaartje 
hiernaast.  
 
De brieven zijn gericht aan de 
heer Kastl, een (voormalig?) 
regeringsambtenaar.  

(“Regierungsrat”). 
 
Alle brieven dragen sporen van Zuid-Afrikaanse censuur (Eerste Wereldoorlog!), 
stroken en stempels. Eén brief heeft als extra stempel ‘Delayed bij Censor 100B’.  
De tarieven schommelen tussen de 5 en 8 d. Binnenlands brieftarief bedroeg 1d.  
1d extra bij 1 oz meer gewicht. Aantekenrecht 4d. (Informatie Ronald Rong) 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 200 
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Voor- en achterzijde van de brief uit Rehoboth naar Windhuk, juni 1918 
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De zegels zijn van de Unie van Zuid-Afrika. Daar begint in 1910 een Davo-album 

van Zuid-Afrika mee. 

Maar het meest bijzondere aan de brieven vond ik de manier waarop de 

aangetekende verzending gemarkeerd werd. Je zou aantekenstrookjes 

verwachten, maar in plaats daarvan zien we stempels en geschreven 

aanduidingen, met de R van Registered (Aangetekend) en een nummer.  

 

 

Okahandja 
mei 1918 
Delayed by 
Censor 100B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warmbad,  
1917, 
bijgefrankeerd 
postwaardestuk, 
aangetekend. 
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Hoe zat dat met Zuidwest-Afrika en Namibië? 
In het laatste kwart van de 19e eeuw kregen steeds meer Europese landen 
belangstelling voor een koloniaal avontuur in Afrika. Duitsland was aanvankelijk 
niet zo geïnteresseerd. 
In 1878 werd Walvisbaai (zie de kaart hierboven) een onderdeel van het Britse 
Rijk. Nadat de Europese landen hadden overlegd, kregen de Duitsers de rest 
van Namibië. Zij noemden het gebied toen Duits-Zuidwest-Afrika (Duits: Deutsch-
Südwestafrika). Het schip van de Duitse keizer staat op de postzegels afgebeeld: 
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had ook consequenties voor de situatie 
in Afrika. In 1915 bezetten Zuid-Afrikaanse troepen de Duitse kolonie. 
Na de Eerste Wereldoorlog regeerde – op verzoek van de Volkenbond – Zuid-
Afrika over Zuidwest-Afrika. Dat werd toen een mandaatgebied genoemd. Het 
land kreeg daarmee ook te maken met de Zuid-Afrikaanse apartheidspolitiek. Het 
mandaat werd in oktober 1966 ingetrokken.   
Kort voor 1990 trok Zuid-Afrika zich terug uit Namibië. Op 21 maart 1990 werd het 
land onafhankelijk.  

John Dehé 
                                                President Sam Nujoma 
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  Peperstraat 24 
  1441 BJ Purmerend  
  0299-421706 
  www.dejonghfietsspecialist.nl 

  @dejonghfietsspecialist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

http://www.dejonghfietsspecialist.nl/
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EEN VERKOOPOMZET VAN € 150.000,- . . . 
 

...maar dan moeten wel alle 750 
bewaarboxen met inhoud à € 200,- 
verkocht zijn. Het is geen pure 
woekerwinst want de produktie-
kosten gaan uiteraard nog wel van 
het omzetbedrag af. Maar er blijft 
volgens mij toch een aardige winst 
over voor PostNL. In de box vier 
‘gouden’ postzegels met als thema 
‘De geboorte van Nederland’. Bij 
een abonnement op de serie van 
vier, à € 50,- per ‘gouden’ post-
zegel, krijg je dan wel de gratis ‘luxe bewaarbox’ cadeau. 

Maar dat mag dan ook wel voor het totaalbedrag 
dat men moet aftikken. Ik ben echt benieuwd of er 
in onze vereniging leden zijn die zo’n box in een 
vlaag van verstandsverbijstering hebben besteld bij 
PostNL. Wat is er al niet te koop geweest voor  
€ 200,- tijdens onze grote veiling? Men had heel 
veel postzegelplezier/uitzoekwerk kunnen kopen, 
om lekker tijdens de komende winteravonden te 
postzegelen. En denk nu niet dat het zinvol is om in 

deze ‘gouden’ zegeltjes te investeren. Deze uitgave heeft volgens mij 
totaal niets met filatelie te maken.                                                   HV 
 
DE DECEMBERPOSTZEGELS 2022  
 

Het tarief voor de decemberzegel van PostNL voor 2022 is net als 
afgelopen jaar €0,91. De prijs van deze speciale postzegels stijgt dus niet 
en blijft 5 cent goedkoper dan een normale postzegel. 
Een vel van 20 decemberzegels kost €18,20. De zegels zijn vanaf 14 
november te koop bij postkantoren, pakketpunten, postzegelverkoop-
punten of via postnl.nl. Decemberzegels zijn te gebruiken voor post tot en 
met 50 gram met een minimumformaat van 14 x 9 cm in Nederland. Voor 
een kaartje naar het buitenland volstaan twee zegels.  
Het decemberzegeltarief geldt tot en met 6 januari 2023. Daarna blijft de 
decemberzegel geldig als er wordt bijgefrankeerd tot het dan geldende 
tarief. (Of het restant gewoon volgend jaar weer gebruiken).  
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al 36 jaar tot uw dienst! 
 
 

 

● Breed assortiment 

    ● Scherpe prijzen 

         ● Persoonlijke service 

              ● Kwaliteit gewaarborgd 
 

Mob/GSM +31(0)655 884387 

Email: Sales@stamps-Dns.com 

www.stamps-dns.com 

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

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

mailto:Sales@stamps-Dns.com
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MICHEL WWF - WORLD WIDE FUND FOR NATURE 
 
Dit is de tweede uitgave van deze catalogus 
die postzegels behandeld die in het teken 
staan van met uitsterven bedreigde dieren. 
Niet alle zegels zijn in samenwerking met 
het WWF uitgegeven. De meeste zegels 
dragen wel het bekende WWF logo met het 
pandabeertje. Welke zegels nu officieel, dus 
met toestemming van het WWF, het logo 
dragen word jammer genoeg niet vermeld. 
Er worden uit 220 landen zegels vermeld. 
Ten opzichte van de eerste editie (2016) zijn 
er ongeveer 100 nieuwe postzegeluitgiften 
opgenomen. Dit zijn niet alleen nieuwe uitgiften van de laatste jaren 
(tot aan eind 2019) maar ook zegels die sinds het uitbrengen van de 
vorige editie door het Michel team zijn opgespoord. Bijna alle zegels 
zijn in natuurlijke kleuren weergegeven. Nog een enkele zegel vinden 
we in zwart/wit. Echter bij een aantal series zijn helemaal geen 
afbeeldingen. Dat vind ik toch wel een beetje vreemd. Toch zijn er 
volgens Michel circa 2900 zegels afgebeeld. 
 Ook bij dit thema ontkomen we niet aan ellenlange series, 
uitgegeven door bepaalde postadministraties, waarin tientallen 
zegels en blokken voorkomen waarvan er misschien maar een paar 
exemplaren voldoen aan het criterium WWF. Zo zag ik bij de 
opgenomen zegels van "Republique De Guinée" een serie waarbij 
een zegel met een (Olympische) speerwerper staat afgebeeld. Op de 
achtergrond zien we een, naar ik vermoed, hagedis afgebeeld. Van 
deze 18 zegels heeft er slechts één een prijswaardering 
meegekregen. Tevens zag ik een serie van Noord-Korea van 100 (!) 
waarden waar twee zegels worden afgebeeld een met een beer en 
een met een dame op een tractor. 
 De catalogus is opgebouwd zoals we gewend zijn van Michel. De 
zegels krijgen de nummering mee zoals ze in de diverse landen 
catalogi genummerd zijn. ". De zegels krijgen twee prijskolommen 
mee één voor postfris ** en één voor gebruikt .  
Prijzen voor FDC's zien we hier en daar ook vermeld evenals die 
voor blokken en souvenirvelletjes. 
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Het geheel wordt afgesloten met twee inhoudsopgaven. Één per land 
van uitgifte en één per jaar van uitgifte. Als je dan toch bezig bent 
zou ik zeggen doe dan ook een inhoudsopgave, in alfabetische 
volgorde, van de Latijnse dierennamen. 
Ook dit boekje heeft een, in mijn ogen althans, stevige aanschafprijs. 
Maar er zullen best wel verzamelaars zijn die dat er voor over 
hebben. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 168 
Illustraties: Kleur. Verlijmd, softcover 21 x 14,5 cm. 

ISBN: 978-3-
95402-298-4 
Uitgever: 
Schwaneberger 
Verlag GMBH 
Prijs: € 49,90 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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Het getal Pi (π) onder de postzegels (deel 4) 

 
Quelimane: van april 1893 werden Quelimane 
en Tete, twee districten in Mozambique, 
samengevoegd. Tot 1913 circuleerde hier 
zegels die waren uitgeven t.b.v Zambezia, ook 
een provincie van Mozambique. Van 1913 t/m 
1916 met vinden we postzegels speciaal 
ge(op)drukt t.b.v Quelimane. Hier vinden we 
een wel een serie Ceres zegels, uitgegeven in 
1914. Het betreft 12 zegels in de waarden ½ 
centavo t/m 20 centavos, met een tanding 
15x14. Plus vier waarden van 30 centavos t/m 
1 escudo, op wat dikker en gekleurd papier. In 
1916 vijf waarden op afwijkend papier. 
 
Quionga: gebied in Duits Oost Africa dat tijdens de eerste wereldoorlog 
door Portugal bezet werd en later gevoegd bij Mozambique. Er is één 
emissie bekend uit 1916, namenlijk postzegels van Lourenço Maques met 
de opdruk Quionga. Geen Ceres zegels. 
 
São Tomé e Principe: eerste emissie Ceres 
zegels in 1914, tanding 15x14, 11 postzegels in 
de waarden ¼ centavo t/m 20 centavos. Verder 
4 zegels op gekleurd en iets dikker papier in de 
waarden van 30 centavos  t/m 1 escudo 
Verder zien we in deze kolonie in 1920 een 
emissie in een verschillende papier soorten. In 
1922 een serie met een tanding 12x11½. 
Doordat deze postzegels dezelfde kleur hebben 
als de zegels van 1914 wordt deze uitgave niet 
als aparte emissie beschouwd. 
Een echt nieuwe emissie zien we in 1926. De 
tanding van deze serie is ook 12x11½.  Het 
betreft 5 postzegels in de waarden van 2 t/m 60 centavos  en 4 zegels op 
glimmend, wat dikker papier in de waarden 1 t/m 20 escudos. 
In 1931 verschijnen er 2 postzegels uit de emissie van 1923 met opdruk. 
Het zijn de 70 centavos en 1,4 escudo met een herwaardering van 
respectievelijk: 70 C en 1$40 E.  
In 1934 een emissie met  de vernieuwde Ceres afbeelding (zie Angola 
1934). Het betreft een serie met 19 waarden van 1 centavo t/m 20 escudos 
met een tanding van 11½.  



28 
 

Timor: het 
Oostelijke 
gedeelte van het 
eiland Timor. Het 
westelijk 
gedeelte van dit 
eiland, minus 
een Portugese 
enclave, valt 
onder de 
Republiek 
Indonesië. In 
1913 vinden wij 
een serie Ceres 
bestaande uit 11 
postzegels in de 
waarden van ½  
t/m 40 avos en 4 
zegels van 58, 

78 avos en 2 van respect. 1 en 3 patacas. De tanding van deze emissie is 
15x14. In 1919 verschijnen van deze serie variaties in papiersoorten en 
stand van de sterren. Dit gebeurde ook weer 1922, echter met een tanding 
van 12x11½. Er bestaan van deze emissie postzegels met een illegale 
perforatie (op de naaimachine?)  
Een volledige nieuwe serie komt uit in 1923. Tanding 12x11½. Elf zegels in 
de waarden van 1½ avo t/m  72 avos  plus een zegel van 5 patacas.  
In 1931 verschijnt een opdruk van respec. 6 en 12 avos  Ten behoeve van 
drukwerk verzending.  
 
Macau: Portugal’s laatste Portugese 
kolonie was Macau.  
De Portugezen wilden er na de 
revolutie van 1974 graag vanaf. China 
meende echter dat niet Portugal, 
maar Peking dat zou bepalen. Tegen 
heug en meug bleef Macau tot 1998 
een Portugese kolonie. 
 
In 1913 gaf Macau de eerste Ceres serie uit. Deze serie had en tanding 
van 15x14 en kwam uit in 2 papiersoorten. Twaalf zegels in de waarden 
van ½ avo t/m 40 avos. Op normaal papier en 4 waarden van 58 en 76 
avos en 1 en 3 patacas, op gekleurd papier. Van deze serie kennen we ook  
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variëteiten in de stand van de sterretjes aan weerszijde van  Macau. In de 
waarden  ½ avo t/m 16 avos vinden we 3 papier varieteiten  plus een 
tanding van 12x11½. N.B deze laatst genoemde tanding levert interessant 
hoge cataloguswaarden op. 
 
De tweede Ceres emissie vinden we in 1924 met nieuwe waarden en 
nieuwe kleuren. De tanding 12x11½. Tien waarden van 1 ½ avo t/m 1 
pataca, op gewoon glad papier en twee waarden 3 en 5 patacas op 
glanzend papier. Van alle zegels uit deze serie zijn variaties in de stand 
van de sterretjes bekend.  

.In 1931 vinden we een 
serie met d.m.v. een 
opdruk hergewaardeerde 
zegels van de 2 vorige 
emissies. Dus ook hier 2 
papiersoorten en 2 
verschillende tandingen  
en uiteraard ook weer de 
reeds eerder 
gesignaleerde 
verschillende posities van 
de sterretjes. Er zijn mij 
geen verschillen bekend 
in de afstand tussen de 
streepjes over de 
oorspronkelijke 
waardeaanduiding. 
 
  

We komen aan het einde. Wat is nu de overeenkomst tussen het getal π en 
de Ceres zegels? Het getal  π kunnen we alleen benaderen. Niemand 
heeft tot nu toe kunnen komen tot een volledig uitgerekende π. Zelfs met 
een miljoen decimalen zijn we er nog niet. Nu zijn er van de Ceres 
postzegels geen miljoen variëteiten. Een door de wolgeverfde verzamelaar 
van Portugese postzegels trachtte een aantal jaren geleden uit te zoeken 
hoeveel verschillende Ceres postzegels er zouden zijn. Bij 2000 is hij maar 
gestopt. 
Het begon hem te duizelen. We beste lezer, gaat u Ceres zegels sparen?   
Dat wordt best spannend. Het is echt ouderwets verzamelen, plus de 
zekerheid dat u deze verzameling nooit compleet zult krijgen. 
 
                                                                                              Peter de Leeuw  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pi_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pi_(letter)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pi_(letter)
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VAN DE PENNINGMEESTER contributie / donatie 2023 
 

Ondanks de hoge inflatie blijft uw bijdrage 
voor het jaar 2023 ongewijzigd !  
 

Leden betalen € 30,-  contributie en 
ontvangen hiervoor maandelijks ons prachtige 
clubblad en daarnaast het maandblad 
Filatelie. Indien u heeft aangegeven dat u het 
maandblad Filatelie niet wenst te ontvangen, 
betaalt u tenminste € 15,-  als donateur. 
 

Wilt u switchen van lid naar donateur, van donateur naar lid of uw 
lidmaatschap opzeggen, doet u dat dan s.v.p. vóór 1 december bij onze 
secretaris Jeffrey Groeneveld. 
 

Uw bijdrage 2023 zien wij gaarne vóór 31 december a.s. bijgeschreven op 
rekening  NL30 RABO 0166 3643 12  t.n.v. PPRC. 
 

Maar ….veel eenvoudiger is het om éénmalig de doorlopende machtiging 
in te vullen en uw bijdrage wordt dan jaarlijks in januari automatisch van uw 
bankrekening afgeschreven. Gemak voor u en uw penningmeester. 
Formulieren  te verkrijgen bij Hans de Block. 

 

 

    
 
 
 

Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland 

 

Onze VERZAMELBEURZEN in 2022 
met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 

 

op de volgende zaterdagen: 
     

 12 november (2e zaterdag)                    17 december (3e zaterdag)  
van 10.00 tot 14.00 uur, in buurtcentrum De Kolk, 

                             Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 
 

Informatie en reserveringen: 
  Dhr. J. Zandbergen  06-39439777  e-mail: j.zandbergen@hobbykaart.info 

  Dhr. W. Loman          075-6354316  e-mail: w.loman@kpnmail.nl 
 

mailto:j.zandbergen@hobbykaart.info
mailto:w.loman@kpnmail.nl
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HITLER EMPIRE STAMPS, FORGERIES & FAKES 
 
Een mond vol maar het geeft exact de inhoud van dit nieuwe boek 
weer. Na zijn vijf eerdere boeken met betrekking tot vervalsingen 
heeft hij zich in dit boek geworpen op de vele vervalste zegels en 
opdrukken, evenals fantasie producten, uit de periode 1919 - 1945. 
Er zijn honderden zo niet duizenden verschillende vervalsingen, 
manipulaties en zelf bedachte en gemaakte vignetten etc. Clark heeft 
alles op een rijtje gezet en vergelijkt zijn bevindingen ook met andere 
bronnen zoals diverse catalogi waaronder uiteraard de Michel 
catalogi en handboeken zoals Werner Bohne's "Reference Manual of 
Forgeries". Een uitgebreide referentie lijst, met literatuur, websites, 
historische boeken en landkaarten van 4 bladzijden is achterin het 
boek terug te vinden. 
 

Het boek begint met een uitgebreide introductie waar veel wordt 
uitgelegd. Ik adviseer kopers van dit boek dit zeer zeker te lezen. 
Hierna krijgen we de naweeën van de eerste wereldoorlog met onder 
andere de rekruteringsvignetten voor de Duitse vrijkorpsen waarbij er 
in 1920 al gebruik werd gemaakt van het hakenkruis. Ook in Italië 
waren er al vroeg allerlei fascistische uitingen op o.a. postzegels te 
vinden. De "Anschluss" met Oostenrijk en de periode voorafgaand en 
tijdens de inval in Tsjechoslowakije komen dan aan de beurt. Ook op 
zegels van die landen vinden we 
vandaag de dag opdrukken die toen 
echt uitgebracht zijn maar ook veel 
valse opdrukken en onmogelijke 
fantasie opdrukken. Vooral bij de 
zegels van Sudetenland en die van 
Böhmen und Mähren is er heel wat 
afgerommeld (wat denkt u van een 
zegel met de opdruk wapenschild 
met hakenkruis en daar boven de 
plaatsnaam Velsen?), maar dan 
zitten we al in 1938/1939. 
Langzaam aan gaan we zo door tot 
1940 waarin Duitsland de westerse 
en Noordse landen aanvalt en 
verovert. In veel van deze landen  
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worden zegels overdrukt en verschijnen er propaganda vignetten. Bij 
de invasie van Frankrijk en de overname van de Engelse 
Kanaaleilanden verschenen ook diverse overdrukken zoals Elzas, 
Lotharingen en Duinkerken en "proefdrukken" voor de genoemde 
eilanden. Ook hier is het een en ander gerommeld en vervalst. 
Oekraïne, Rusland, Polen en de Baltische staten komen eveneens 
aan bod. Daarna kunnen we met Clark kijken naar de diverse 
uitgaven voor de "legioenen" die aan Duitse zijde, meestal in het 
oosten, meevochten. Het is allemaal te veel om op te noemen maar 
tegen het einde van de oorlog worden er nog regelmatig propaganda 
postzegels uitgegeven. Clark toont veelal de originele zegels, 
opdrukken en/of vignetten, met daarnaast de vervalsingen en nep 
uitgaven. Hij verklaard in woord en beeld de verschillen en geeft 
regelmatig toelichtingen op de zegels, geschiedkundige 
achtergronden en omstandigheden. 
 
Clark houdt zich niet alleen bezig met postzegels en Cinderella's 
maar ook de rantsoenzegels, oorlogsvervalsingen, Afrika Korps, 
concentratiekamp en krijgsgevangenenkampen waar postzegels in 
gebruik zijn geweest vinden we hier terug. Ook de zegels van het 
Indiase AZAD HIND krijgen nog een uitleg. Een overzichtlijst met 
landen, plaatsnamen en instanties die in het boek op een of andere 
manier terug te vinden zijn loopt van Afrika Korps, Tunesië tot en met 
Zarasai, Litouwen bevat 132 trefwoorden. Een hoofdstuk, aan het 
einde van het boek, met de titel "What happened to them", behoeft 
geen nadere uitleg en is absoluut interessant. 
 

Ik heb het boek met veel plezier gelezen en heb er veel van geleerd. 
Het is geen boek die aan een vast gebied gekleefd is maar het bevat 
van alles wat en dus voor iedere verzamelaar van post, posthistorie 
en postzegels uit die donkere periode is het een boek waarvan ik zou 
zeggen; "Warm aanbevolen". 
 

Schrijver: P. Clark Souers   Taal: Engels 
Bladzijden: 114    Illustraties: Kleur 
Verlijmd softcover 28 x 21,5 cm.  Uitgever: P. Clark Souers 
Prijs: € 25,= Incl. verzendkosten.   
Informatie // Verkrijgbaar bij: H. P. Burgman.       
E-mail: henk.burgman@gmail.com               Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:henk.burgman@gmail.com
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LEDENNIEUWS 

 

De afgelopen maanden mochten we Pieter Kuijmans, 
Wytze Langendam en Jürgen Smit verwelkomen. We 
hopen dat ze veel plezier aan hun lidmaatschap zullen 
beleven. Voor een schenking aan een goed doel 
ontving onze vereniging € 66,56 omdat we aan Rabo 
Club-Support hebben deelgenomen. 
Helaas ontvingen we ook het droevige bericht dat in 
september ons trouwe lid Huib de Wit op 78-jarige leeftijd  
is overleden. Huib was een vaste bezoeker van onze       Huib de Wit (1944-2022) 
clubavonden. We wensen zijn familie veel sterkte bij het      
verwerken van dit grote verlies.                Het bestuur  

 

BIJEENKOMST THEMAGROEP 
 

Op dinsdag 15 november vindt weer een bijeenkomst van de Regiogroep 
Noord-Holland-Noord van de Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie plaats. Alle (thematische) verzamelaars zijn die avond van harte 
welkom. Er is gelegenheid om hulp te vragen bij het opzetten van een 
thematische verzameling en om van gedachten te wisselen over het 
thematisch verzamelen. Jeffrey Groeneveld zal een lezing houden over de 
jonge jaren van de onlangs overleden koningin Elizabeth II en Nico Helling 
zal iets vertellen over cryptopostzegels en hij laat zijn licht schijnen over het 
gebruik van QR codes in een tentoonstellingscollectie. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Het adres is: 
Purmerkerk, Westerweg 50, 1445 AD  Purmerend. 
 

FRANSE SOLIDARITEIT 
 

De postzegel "Verenigd in de Oekraïense crisis" 
stelt iedereen in staat om bij te dragen aan de 
solidariteitsacties van het Franse Rode Kruis 
voor de Oekraïense bevolking. De waarde is 2 
euro en daarvan is 0,84 € bestemd is voor het 
Franse Rode Kruis, partner van La Poste al meer 
dan 100 jaar. Uitgegeven op 23 juni in een oplage van 525.000 postzegels. 
De ingezamelde donaties zullen in Oekraïne en in de buurlanden gebruikt 
worden voor het leveren van water, basisbehoeften (hygiëne-producten, 
kleding), de distributie van voedselproducten of vouchers, de vervaardiging 
van EHBO-kits; zorg voor gewonden en ondersteuning van ziekenhuizen 
(met inbegrip van de levering van medische apparatuur en medicijnen), 
opleiding in eerste hulp, zorg voor vluchtelingen, psychologische bijstand, 
activiteiten om familiebanden te onderhouden en te herstellen, enz. 
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DE NATIONALE STOETERIJ IN KLADRUBY NAD LADEM 

 

Het fokken van paarden in Kladruby nad Labem gaat terug tot ongeveer 
1491, toen het landgoed werd gekocht door de Pernštejns. In 1560 werd 
aan het landgoed een wildreservaat toegevoegd, waar later een stoeterij 
werd gebouwd. Keizer Rudolf II verleende de stoeterij de status van 
keizerlijke hofstoeterij.  
 

Het paard werd oorspronkelijk als koetspaard gefokt voor het huis 
Habsburg, maar wordt de laatste tijd ook meer en meer onder het zadel 
ingezet, met name in de dressuur. Ondanks enkele moeilijke periodes is de 
stoeterij tot op de dag van vandaag op dezelfde plaats gebleven. Dit maakt 
het landschap langs de rivier de Elbe rond Kladruby het enige bewaard 
gebleven en nog steeds gebruikte landschap ter wereld, dat gedurende 
enkele eeuwen doelbewust is aangepast voor de opleiden en fokken van 
trekpaarden.  
Het combineert twee categorieën cultuurlandschap: een levend, organisch 
ontwikkelend landschap met een overwegend functionele bestemming en 
een landschap dat bewust door de mens is ontworpen. Elementen van de 
Franse tuin, zoals symmetrische paden, steegjes en lijnen van bomen en 
struiken, zijn ontworpen om te passen bij de doeleinden van het trainen van 
ceremoniële koetspaarden. De ornamentele classicistische boerderij in het 
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hart is een integraal onderdeel geworden van het landschap, dat niet opvalt 
maar bewust in de landschapssamenstelling past en respectvol haar 
schoonheid laat opvallen tijdens de seizoenswisselingen. Het gebied van 
de Nationale Stoeterij in Kladruby nad Labem is een kweekstation voor 
witte Kladrubers. Samen met het omringende landschap is het in 2019 
opgenomen op de Werelderfgoedlijst. 
 
Het mooie velletje werd op 12 oktober dit jaar uitgegeven door de 
Tjechische post. Zeer geschikt om in een thematische collectie paarden op 
te nemen. 
Nominale waarde: 26 CZK, een deel van de stoeterij met een merrie en 
een veulen van het paardenras Kladruber 
30 CZK, een deel van de stoeterij met een veulen  
34 CZK, de tweede twee paarden van een vierspan en een deel van de 
koets met de koetsier 
40 CZK, de eerste twee paarden van een vierspan. 
Offset met lijntekening in de oplage van 28 000 vellen. 
 
 

BRIEVENBUSSEN OP POSTZEGELS  

Voor ons filatelisten zijn postzegels een verzamelobject, maar hun 

echte functie is natuurlijk het post verzenden. Dit kan uiteraard niet 

plaatsvinden zonder brievenbussen. Er zijn heel wat postzegels met 

afbeeldingen van brievenbussen. Hier een mooi voorbeeld van een 

uitgave van de Royal Mail uit 2009 (Miniature Sheet No. 65). 
 



38 
 

  
Brasserie Alles met Liefde, 

sfeervol en in een huiselijke sfeer! 

 

 
 

Max & Liesbeth van Wersch, Team AmL. 
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster, Telefoon: 06-53632773. 

 

Onze openingstijden zijn … 
 Donderdag t/m zondag vanaf 10.30 uur, vanaf 12.00 uur voor de lunch  
en vanaf 17.30 voor het diner. Maandag t/m woensdag zijn wij gesloten. 

 

Kom gezellig op de thee … 
Voor een High Tea kunt u bij ons terecht alle dagen dat wij open zijn  
vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Prijs: € 27,50 p.p. Reserveren is gewenst. 

Uiteraard houden wij rekening met speciale wensen en dieten. 
 

High Wine … 
Voor een High Wine kunt u bij ons terecht alle dagen dat wij open zijn  

vanaf 15.30 tot 17.30 uur. Prijs: € 31,50 p.p. Reserveren is gewenst.  
 

Binnenkort ons kerstmenu … 
Beide dagen geopend. Kerstmenu € 75,- p.p. 

27 december onze traditionele kliekjesdag. Luxe leftovers € 45,- p.p. 
 

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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Kavel Cat. nr. Omschri jving Cat.w. Inzet

Nederland

1 1-3 Koning Wi l lem III o 240,00 20,00

2 2 met plaatfout o 45,00 5,00

3 16 wapenzegel o 100,00 10,00

4 28 o 50,00 5,00

5 28 met puntstempel  5 o 50,00 5,00

6 46C 1 gulden o 80,00 7,00

7 50-55 ci jferzegels  o/* 54,50 3,00

8 divers 1930/1933 * en ** paar hoogste waarden */** 135,00 4,00

9 97, 98 50 cent en 1 gulden o 65,00 6,00

10 177-198 Veth ongebruikt in klein s tockboek * 316,00 12,00

11 NL 199/207 met plakker, 208/211 ** 92,00 8,00

12 NL 212/219 met plakker * 70,00 7,00

13 212-219 Olympiade gebruikt o 60,00 5,00

14 221 met plaatfout PM3 ** 35,00 4,00

15 248-251 Kind 1932 o 29,00 2,00

16 NL 257/260 * 75,00 7,00

17 NL 248/251, 261/264 plakker 85,00 8,00

18 NL kinderzegels  1934/35, 279/281 **, rest  met plakker 108,00 9,00

19 NL Veth met watermerk, plakker, 182,185/6, 188,195 115,00 10,00

20 282 met plaatfout PM2 o 60,00 7,00

21 296-299 Zomerzegels  1937 ** 46,00 5,00

22 346-349 Wilhelmina +346* o 8,00

23 371 Tra l iezegel  1 gld. o 25,00 2,00

24 373 Tra l iezegel  5 gld. o 40,00 3,00

25 356-373 Tra l ieserie gebruikt o 150,00 10,00

26 V402, 403 V402 plakker op de rand,  V403 vouwtje in onderkant */** 225,00 20,00

27 556-560 Kerken postfri s ** € 90,00 5,00

28 592-595 Itep postfri s ** € 90,00 5,00

29 607/611 Nederland ** 17,00 bod

30 641/645 Nederland ** 32,00 bod

31 671-675 Rembrandt postfri s ** 35,00 3,00

32 681-682 Europa ** 13,00 1,50

33 1488-1501 +1581-B1782 Beatrix invers ie ** 3,50

34 Port 12B met puntstempel o 40,00 4,00

35 diverse portzegels o/** 29,00 3,00

36 R56-65, en  R67-69 rol tanding o 50,00 7,50

37 R76-81 kinderzegels * 35,00 5,00

Buitenland

38 België  8 fi scaa l  zegels o 2,00

39 10/14 i i Engeland * 700,00 35,00

40 Frankri jk gest. 43C aangepaste pri js  i .v.m. kwal i tei t 220,00 5,00

41 Frankri jk, klass ieken gest., 60 tm 67 100,00 7,00

42 Frankri jk, klass ieken gest., 58, 60 tm 64, 66/67 145,00 10,00

43 Mi7226/37 Frankri jk serie s toffen voor Afrika o 2,00

44 Mi7195/66 Frankri jk serie gelukwensen voor kerst en nieuwjaar o 2,00

45 Mi7173/84 Frankri jk serie sneeuw kris ta l len o 2,00

46 Mi7100/11 Frankri jk serie theepotten o 2,00

47 Mi7068/99 Frankri jk serie verschi l lende soorten bomen o 2,50

48 lp300/303 Griekenland * 90,00 8,00
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49 lp 360/361 Griekenland * 200,00 18,00

50 lp 437/446 Griekenland * 800,00 50,00

51 lp 588/591 Griekenland ** 75,00 8,00

52 335-338 Luxemburg, 335-338, * (2-3x) * 96,00 5,00

53 553 en 556 Luxemburg, 553 en 556 gest. o 100,00 5,00

54 209 Hongkong ** 45,00 5,00

55 503 Ierland o 15,00 2,00

56 1926/1929 Ita l ië  1985  blokje flora  en fauna ** 15,00 2,00

57 7960-69 Japan serie Japanse s tofpatronen, serie 1 o 2,00

58 8349-58 Japan serie Japanse s tofpatronen, serie 2 o 2,00

59 8573-82 Japan serie Japan bi j nacht o 2,50

60 8599-08 Japan serie zeeleven, pinguïns o 2,50

61 8636-40 Japan serie 100 jaar Lions  Clubs  International o 1,50

62 8639-48 Japan serie met teddybeer Ri lakkuma o 2,00

63 8649-58 Japan serie Traditionele Japanse cul tuur, de kimono o 2,00

64 8659-68 Japan serie Japanse damesmode ontwerpen o 2,50

65 9493-02 Japan serie muziekinstrumenten o 2,00

66 9538-47 Japan serie Gaspard en Lisa o 2,50

67 blok 1 USSR, YV. 30 ** 30,00 5,00

68 Yv 235-246 Zweden o 30,00 bod

69 176/180 Sharjah 1965  a i rmai l * 20,00 3,00

70 2485 USA  1994 blokje  o 32,00 4,00

71 blok 14 San Marino  1991 ** 7,00 1,00

72 363 Canada  1937  blokje ** 20,00 4,00

73 567+779 Austra l ië ** 12,00 2,50

74 63/68 Archipel  des  Comores   1971  vogels ** 13,00 2,00

75 1116/1121 Bulgari je  1959  vogels ** 12,00 2,00

76 divers  Zuid Afrika bod

Nederland en Buitenland in mappen

77 Duits land Automaat s troken DM 90 waarde **/o hoog 10,00

78 Duits land Automaat s troken €  20,00 waarde **/o 10,00

79 Jaarset Oostenri jk 2007 7,50

80 9 Jaargangen Denemarken 513,00 40,00

81 BRD * 1.389,00 20,00

82 3749-58 USSR, Lenin 1870-1970, luxe serie met s iervelden ** 3,00

83 Europa Liechtenstein  1961 en 1962, compl . vel len van 20 ** 26,00 3,00

Poststukken

84 111/122 Noord Borneo op aangetekende brief o 62,00 8,00

85 76 poststukken  Benelux/UK o 7,00

86 20 poststukken Dag v.d. Postzegel   54/81 o 1,00

87 38 poststukken met zegels  ui t postz.boekjes o 2,00

88 22 poststukken tentoonstel l ingen o 1,00

89 40 verschi l lende maximumkaarten o 2,00

90 50 verschi l lende maximumkaarten o 2,00

91 25 poststukken bi jzonderheden Amsterdam o 1,00

92   59 FDC's  NL   151/198 o 2,00

93 19 poststukken NL  specia le s tempels o 1,00

Albums en stockboeken Nederland en Overzee

94 sb-tje met s tadspost en aantekenstroken enz. o/** 4,00

95 album FDC's  + bi jzondere covers 10,00

96 sb Nederland kinder blokken ook euro's  t/m 2021 ** 347,00 48,00
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97 Davo Nederland 3,00

98 Album met EDK-tjes 2,00

99 Geïl lustreerd verzamelen 2000-2008, luxe, nom. 325 ** 150,00

100 Collectie NL in 5 Lindneralbums 1852-1995 o/*/** 6.500,00 250,00

101 NL in Davo chris ta l  1961-1992, meest ** 8,00

102 NL in 2 Davo-a lbums 1941-1996 o/** 15,00

103 Ned. in Importa  sb, met blokken en combinaties o/** 2,00

104 Nederlandse Anti l len en Aruba in sb; 1954- 2003 ** 25,00

105 Nederland in blokken en veldelen in sb ** 4,00

106 Nederland overzee in sb, met betere zegels  en o/*/** 15,00

107 Nederlands  Indië en Indones ië 5,00

108 Stockboekje met betere zegels  en series  NL, cat. 45,00

109 Curaçao 141-152, ** (enkele lage waarden *) */** 200,00 20,00

110 Ned. Anti l len en Aruba, series  en blokken ** op ** 10,00

111 NL 2 fdc-a lbums 225-490 blanco 8,00

112 NL 2 sb, heel  gevarieerd met beter, nominaal  20x1 15,00

113 NL postfri sse series  en veldelen in 2 mooie sb 5,00

114 NL, machinestempels  (oud) op briefs tukjes bod

115 NL pf 1963-1998 in mooi  Fi l i safe s tockboek, 16 bl . zwart 10,00

116 NL pf 1975-1993 in mooi  Fi l i safe s tockboek, 8 bl . zwart 4,00

117 2 a lbums NL + s tockboek A3 postfri s 3,00

118 2 s tockboeken Nl , zegels  en brieven 4,00

119 Stockboek je oud spul  NL en Overzee, waarbi j NVPH 16 en 17 125,00 10,00

120 NL gebruikt in 2 Importa-a lbums 4,00

121 NL verzamel ing 1968-1985 in Excel lent-a lbum 12,00

122 mooi  s tockboek, eenvoudig materiaa l  ook wat pf 3,00

123 Fi l i i safe sb met NL o.a . Regina  en veel  kinderbl . o/*/** 5,00

124 Stockboek, o.a  NL jaren 50 postfri s o/*/** 10,00

125 Suriname in mooi  Lindner a lbum, 1948-1975 o/*/** 450,00 25,00

126 Suriname, Curaçao en Anti l len in Victoria-a lbum o/*/** 520,00 25,00

127 NL en wereld in s tockboek o/*/** 15,00

128 NL en overzee in 2 Patento s tockboeken, met o.a  o/*/** 20,00

129 Ned. Anti l len 1949-1977 in mooi  Lindner a lbum */** 600,00 25,00

Albums en stockboeken buitenland

130 Cyprus , ongebruikt en postfri s  in mooi  sb *(*) 568,00 20,00

131 Duits land in aanta l len, mooi  s tockboek bod

132 2 s tockboeken, verre landen bod

133 Zwitserland in goed gevuld Mandor s tockboek 10,00

134 drie s tockboeken, deels  gevuld bod

135 Frankri jk, sb, veel  variatie en beter materiaa l 15,00

136 Groot Bri ttannië, in aanta l len, sb + map bod

137 5 kleine s tockboeken, aardige thema's - benefiet bod

138 Vogels  in luxe Importa  s tockboek, o.a  Barbados 20,00

139 Zuid-Afrika , thuis landen, postfri sse series , in keurig sb 10,00

140 Joegos lavië, Griekenland, Maleis ië, Afrika , luxe sb 6,00

141 Ts jecho-Slowaki je, sb, beter mat. + handboek en cata l . 20,00

142 Ts jecho-Slowaki je, map met poststukken, veldelen en div. 5,00

143 2 s tockboeken met Duits land Bund, Reich, Zones 2,00

144 2 s tockboeken met Duits land en Oostenri jk 2,00

145 Sb wereld, waarbi j o.a . Japan, GB, USA postfri s o/*/** 6,00
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147 België en Congo in s tockboek , met port en spoorweg o 15,00

148 sb-tje Pakis tan met gutterpairs 8,00

149 sb-tje China 5,00

150 sb Dik s tockboek vol  diverse landen 20,00

151 sb Turki je en andere landen ** 8,00

152 sb diverse landen veel  postfri s 10,00

153 sb 2x Engelse koloniën ** 10,00

154 sb Austra l ië en iets  perfins 3,00

155 sb Frankri jk + koloniën  bomvol  ook postfri s  (ca . 1200 s tuks) 35,00

156 sb Bomvol  met divers  ook postfri s 10,00

157 sb Leuk divers  ook CEPT en veel  postfri s 10,00

158 sb Vl iegtuigen 8,00

159 sb Denemarken + diverse landen 4,00

160 sb Spanje, Finland enz. 4,00

161 sb Zweden 5,00

162 sb Flora  & Fauna 15,00

163 sb Duits land 5,00

164 sb Duitse Reich o 3,00

165 sb Europa 4,00

166 sb Tai land, Pakis tan, Singapore, Maleys ia o 10,00

167 3x a lbums Duits land/DDR 5,00

168 sb Nederland/series o 3,00

169 sb China/Arabië o/** 5,00

170 sb Afrika o/** 12,00

171 album covers  American wi ldl i fe 4,00

172 album Schaubeck a lbum met iets  DDR 5,00

173 Davo BRD 2 tot 1985 o/*/** 20,00

174 sb Amerika o/*/** 2,00

175 sb Ts jechos lowaki je bod

176 Ajman States  series/blokken/vel len enz. **/o 2,00

177 Tuvalu series/blokken enz. **/o 2,00

178  rep Guinea ecuatoria l  series/blokken  enz. **/o 3,00

Ansichtkaarten

179 album Met o.a . Ans ichtkaarten Purmerend en Middenbeemster 125,00

180 album Ans ichtkaarten Nederland 150x modern 7,50

181 album Ans ichtkaarten Nederland 144x 7,50

Lege albums, stockboeken en catalogi

182 cat Duits land 2021/22 12,50

183 cat Nederland 2021 5,00

184 Davo fdc-a lbum 100 covers 2,00

185 Davo Nederland s tandaard a lbum 1852-1989 netjes 2,50

186 album Lindner leeg met bladen 4,00

187 sb Insteekboek    24/48 o 2,00

188 album Leeg bod

Dozen en diversen

189 Bl ikje pzb Denemarken en Zweden 48x 20,00

190 doos 3x Davo met col lectie Nederland en 1 sb 40,00

191 doos Vel len Ki ribati  en St Vincent, motief 2,50

192 doos diverse s tockboeken o.a . Engelse koloniën ook postfri s 25,00

193 doos Pakis tan wat brieven en ook fi latel . mat. van de s tudie groep 5,00

194 doos doos jes  met Pakis tan 10,00
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Postzegel voor brief gaat ruim 1 euro kosten 
Postzegels en het verzenden van pakketten worden vanaf volgend jaar 
duurder, maakte PostNL bekend. Een postzegel voor brieven in Nederland 
kost vanaf 1 januari 2023 € 1,01. Dat is nu nog 96 cent. Het basistarief voor 
brieven naar het buitenland gaat van € 1,55 naar € 1,65. Het versturen van 
een binnenlands pakket gaat online gefrankeerd 6,95 euro kosten, dat was 
€ 6,75. Frankering bij PostNLpunten gaat € 7,65 kosten, dat is nu € 7,25. 
PostNL wijst erop dat de kosten stijgen, onder meer door inflatie. „Een 
gematigde stijging van de tarieven is daarom noodzakelijk”, stelt het 
concern. Verder meldt het bedrijf dat het tarief voor de decemberzegel dit 
jaar € 0,91 bedraagt, net als in 2021. De speciale decemberzegels zijn 5 
cent goedkoper dan normale postzegels. 4 zegels  en 1,5, 2,5 en 3 tangas. 

195 doos On- en afgeweekt Duits land 7,00

196 doos Wereld  5,00

197 doos covers  wereld leuk 8,00

198 doos je diversen bod

199 doos diversen leuk 10,00

200 doos Nederland met van a l les  en nog wat 7,50

201 doos Schoenendoos  afgeweekt en onafgeweekt 5,00

202 doos envelopjes  met Reich DDR enz. bod

203 doos Ned. onafgeweekt 4,00

204 doos Doos  met doos jes  en zakjes  enz. 5,00

205 wi jnbox afgeweekt bod

206 doos inhoud van rondzendboekjes 4,00

207 doos divers  zakjes , doos jes  enz. 5,00

208 doos afgeweekt 5,00

209 doos afgeweekt Nederland 5,00

210 doos diverse in envelopjes  enz. 5,00

211 doos jes 4x plastic doos je 2,50

212 1 kg Wereld onafgeweekt o 1,00

213 Jaarsets  NL 1990-2003, deels  4x verzameld. Nom. 280 ** 150,00

214 Mooi  'zi lveren' bl ik Nederland 3,00

215 Luxe wi jnkis t meest Nederland (on) afgeweekt 3,00

216 Doos je met 35 blokken en kindervel letjes , gulden-waarden 2,00

217 Doos je Gevarieerd buitenl ., met o.a. souvenir-sets  China 5,00

218 Doos je NL (on)afgeweekt, Hawids , nominaal  10 8,00

219 Sigarenkis tje met postzegelboekjes  NL en Anti l len 6,00

220 Doos NL met veel  kinderblokken, veldelen, series  op o/** 10,00

221 Doos  met a l lerlei  mappen, ordners , bod

222 Leeg, luxe, Importa  s tockboek, koperen hoeken 3,00

223 2 dikke s tockboeken leeg 4,00

224 Doos  met o.a. defect Sb, wereldalbum, Ned. Indië, etc. 5,00

225 Doos  fdc's , pz-boekjes , veel  Hawid-stroken en diversen 20,00
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