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BEJAARDEN?

Dat was weer een avond om trots op te zijn. Ondanks de afwezigheid
van een aantal bestuursleden en een flink deel van de
‘opbouwploeg’, liep alles soepel. Verschillende leden waren na mijn
oproep in het clubblad present om de zaal in te ruimen en de kavels
klaar te leggen. Ook het uitleggen van de kavels tijdens de veiling
verliep soepel, met dank aan Ton.

De printer vertoonde wat kuren, maar
na wat gehaper kwam ook dat in orde.
Een verkooppercentage van meer van
70% is prima.
De stuiverboeken baren me nog
steeds zorgen.

Er wordt te weinig afgedragen,
blijkt als we met de inzenders
gaan afrekenen. In de krant las
ik een mogelijke verklaring.
Bejaarden vertonen in
toenemende mate de
gewoonte om zaken in winkels
niet af te rekenen, soms uit
hebzucht, maar meestal uit
vergeetachtigheid. Dus moeten
we elkaar in de
stuiverboekenhoek maar een
beetje gaan coachen.
Een landelijke enquête gaf aan
dat de meeste mensen vinden
dat die ‘vergeetachtige’ bejaarden hard aangepakt moeten worden.
Ik sta open voor suggesties, maar realiseer me ook dat onze leden
eigenlijk niet ‘bejaard’ genoemd mogen worden.

Op donderdag 10 oktober is onze volgende bijeenkomst, met weer
een mooie veiling. Er wordt die avond ook gevoetbald (ja, wanneer
niet), maar zo’n wedstrijd is veel leuker als samenvatting.
Tot die tijd heeft u ook nog de tijd om met een fikse korting mijn
nieuwe boek te bestellen. Zie elders in ons onvolprezen clubblad.

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 november nummer uiterlijk vrijdag 1 november per e-mail
naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG

Alexander von Humboldt was volgens de Britse
natuuronderzoeker Charles Darwin (1809-1882) de
belangrijkste wetenschappelijke reiziger aller tijden. Al
tijdens zijn Amerikaanse onderzoeksreis was Humboldt in
Europa en Amerika uitgegroeid tot een wetenschappelijke
bekendheid. Na zijn terugkeer uit Amerika werd Humboldt
gevierd als de “tweede ontdekker van Cuba” en groeide hij
uit tot een van de beroemdste mannen van Europa. Meer over hem vanaf pag. 22.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL

Do. 10 okt.. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. En met
onze veiling nr. 312, kavellijst staat op de pagina’s 36 tot 40.

Za. 12 okt. De Verzamelaar Afd. Zaanstreek Water- en Kennemerland
houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur in buurt-
centrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.
Er zijn postzegels,munten, ansichtkaarten, suikerzakjes,
sigarenbandjes etc. Voor info: 075-6354316 of 0639439777

Za. 19 okt. PV Aalsmeer organiseert van 09.30 tot 15.00 uur een
Ruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat 6, Aalsmeer Info:
Cor van Meurs 0297 343885 of Gerboud Zwetsloot 0297
345231. www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Zo. 27 okt. Philatelistenvereniging Heerhugowaard en Omstreken
organiseert haar traditionele halfjaarlijkse postzegel- en
muntenbeurs. - Deze beurs wordt van 10.00 tot 15.00 uur
gehouden in de zaal van café De Swan, Middenweg 178
Heerhugowaard. Gratis toegang . Voor nadere
inlichtingen kunt u bellen naar Lous Folkers, 072-5715665
of mailen lousfolkers@quicknet.nl

Zo. 27 okt.. Beurs van PV de Zegelaars, van 10.00 tot 16.00 uur in
‘De Schakel’ Burg. Bickerstraat 46a, 1111 CC Diemen.

Woe. 20 nov.. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.

Noteer ook de volgende data voor de PPRC clubavonden in 2019.
woensdag 11 december en donderdag 9 januari 2020. De grote regionale
beurs is op zaterdag 18 januari 2020 en de datum voor de grote veiling is
zaterdag 4 april 2020.

DIT CLUBBLAD GEHEEL IN KLEUR
BEKIJKEN ?
Geeft u zich nu op bij een van onze
bestuursleden en u ontvangt ons clubblad
digitaal, met alle illustraties geheel in kleur
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DENEMARKEN 500-1300 (Historische notities 2)

In ca, 500 bewonen de Denen de Deense eilanden, het zuiden van
Zweden, Skåne later ook Jutland. Zij plunderden jaarlijks de
Europese kusten in hun ranke ▼ scheepjes.   

Zij waren zeer strijdlustig, altijd op zoek naar
roem en avontuur. Vaak gingen zij ook op hun
plundertochten vanwege de overbevolking, de
politieke verhoudingen enz.
De runenstenen van Jelling zijn grote
runenstenen met inscripties in runenschrift op het
kerkhof van de kerk van de Deense plaats
Jelling. Zij dateren uit de tiende eeuw en zijn
opgericht door de eerste koningen
van Denemarken.

                                Vikingkamp te Trelleborg ►

◄ De Jellingsteen is vervaardigd in
opdracht van de Deense koning Harald
Blauwtand ter nagedachtenis van zijn
vader, koning Gorm (935-945) en zijn
moeder Thyra, die geheel Denemarken en Noorwegen
onderwierp en die de Denen tot het Christendom

bekeerde. Harald leidt een nederlaag tegen de Duitse keizer Otto de
Grote en wordt daarna van de troon gewipt door zoon Sven
Gaffelbaard (985-1014). Knut de Grote (1016-1035) veroverd
Engeland. Onder Waldemar I begint de opkomst van Denemarken
als grote mogendheid. Knut IV (1182-1202) weigert de Duitse keizer
leenhulde en verovert Pommeren, Waldemar II (1202-1241) verovert
ook Estland, Koerland en Noorwegen. Koerland is een historische
regio in Letland, gelegen tussen de Oostzee, de Golf van Riga en de
Westelijke Dvina. Het gebied is genoemd naar de oorspronkelijke
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Drie kerken uit
de elfde eeuw

bewoners, het Baltische volk der Koeren, dat in de Letten is
opgegaan. Kleinzoon Erik V (1259-1286) werd door de Deense
Magna Cartha verplicht tot het jaarlijks bijeenroepen van de Danehof.

NOORD EUROPA CA. 1000 (Historische notities 3)

◄ Magnus Haraldson (ca. 1093) sticht in 
navolging van familie en de Deense vikingen
nederzettingen in Engeland, dit weten we uit
het ’flateyjarbok’ ► uit 1363 
waar ’t wel en wee van de
Noorse koningen in staat en

uit het ‘skardsbok’,
◄dit is het wetboek. 
Deze expansie drift
leidde nog al eens
tot rivaliteit, waarbij
één of meerdere
partijen de hulp in riepen van het
thuisland.

Zo ging het ook met Knut de Heilige (1040-1086). Deze zoon van
Suenos II wordt door leraren, in opdracht van zijn vader, onderwezen
in religie en wetenschap. Bij zijn aantreden als koning zuivert hij
Denemarken van plunderaars en roversbenden, dan stort hij zich op
het kerstenen van zijn onderdanen. Hierna breekt er een tijd van rust
aan, welke Knut▼ benut om staatkundige reorganisaties door te 

voeren en belastingen in te
voeren. Het wordt nu ook tijd om
te trouwen, Knut laat zijn keuze
vallen op de dochter van graaf
Robert van Flaanderen, Adelheid.
Knut en zijn gezin waren in alle
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opzichten een voorbeeld voor hun onderdanen. Hij leefde sober en
godsdienstig, z’n regiem was streng maar rechtvaardig. Als Knut in
nood geraakte geestverwanten in Engeland te hulp schiet, komen er
een paar ontevreden edelen in opstand. Knut zeilt, na het horen van
dit nieuws terug.naar Denemarken. Deze edelen, bang voor Knut
durven niets te doen en gaan over tot het opruien van de bevolking.
Tijdens een mis in Odense wordt Knut vermoordt door een
opstandige menigte. Knut werd op 19 april 1101 heilig verklaard op
verzoek van zijn broer Erik Ejegod, de tweede opvolger van de troon,
door Paus Paschal II.

Finland wordt ca. 1000 bezet door de
Suomen, deze heidenen worden ca.
1150 door de christelijke koning van
Zweden, Erik IX, verslagen, in het
bezettingsleger bevindt zich bisschop
◄ Henrik die de heidense Suomen en 
Finnen bekeerd en zo komen zo onder
Zweedse invloed.

NOORWEGEN 700-1300 (Historische notities 4)

Ca. 700 bezetten de Noren Shetland, Orkney, de Faroer eilanden, de
Hibriden en Ierland. Nadat Noorwegen één geworden is onder
Harald Schoonhaar (860-933) verlaten vele Noren het land en
vestigen zich o.a. op IJsland, Groenland, Holland, Normandië, Sicilië
en enige andere lokaties. Ca. 1000 ontdekken de Noren Amerika.

◄ Olav de Heilige (1016-1028) trekt al op 12 
jarige leeftijd ten strijde tegen de Zweden om
de moord op zijn vader te wreken.
Zijn levensverhaal werd opgeschreven door

de IJslandse dichter Snorre
                         Sturlasson. ► 

◄ Zijn huwelijk 
per boot met
Ragnild.



9

Olav met zijn soldaten proberen
met geweld de Noren te
bekeren, maar hij moet na een
opstand de wijk naar Rusland
nemen. Na zijn terugkeer
verzamelt hij zijn getrouwen en

probeert het opnieuw, maar wordt in 1028 bij Drontheim door de
heidenen verslagen.

◄ Harald Hadradi (1047-1066), stichter van Oslo, 
sneuvelt bij een poging om Engeland te veroveren.

In 1152 de stichting van het aartsbis-
dom Nidaros ► te Trontheim. Op een 
Rijksdag te Bergen in 1164 willen
bisschoppen inspraak hebben en

aanspraak maken op de koningskeuze. Er vormt zich
een tegenpartij van Sverir en dwingt de bisschoppen
hem te kronen. Hij trotseert zelfs het interdict van Paus Innocentius.
Zijn kleinzoon Haakon Haakonsson sneuvelt in 1263 in de strijd om
de Hibriden.

◄ Hakonshallen, de residentie van Haakon. 

1100 jaar de stad
             Tonsberg ► 

◄ Svipdagr ( Oud-Noorse "plotselinge dag"  
is de held van de twee Oud-Noorse
gedichten

1130 wordt wel beschouwd als het begin van de hoge middel-
eeuwen; het begin van een bevolkingsgroei, consolidatie binnen de
kerk en de opkomst van de steden. De macht van de monarchie
neemt in de twaalfde en dertiende eeuw toe: een overwinning op de
kerk en de leenheren. Boeren worden pachter in plaats van eigenaar
en aan de slavernij komt een einde. Wil Dedters
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SPECIALE POSTZEGELS VOOR MOEDIGE HONDEN

De United States Postal Service gaf op 1 augustus 2019 een serie
geldig blijvende zegels uit om daarmee de ‘Nation’s brave and loyal
military working dogs’ – de moedige en trouwe militaire werk-honden
van het land – te eren. Op de zegels afgebeeld een viertal rassen
van honden die veel worden gebruikt voor inzet in de strijdkrachten
van de USA, de Duitse herder, Labrador retriever, Mechelse herder
en de Nederlandse herder. De honden zijn afgebeeld op een beeld
van een witte ster op een blauwe of rode achtergrond, waarmee de
nationale kleuren van de Amerikaanse vlag worden weergegeven.

Militaire honden hebben in de Amerikaanse strijdkrachten gediend
sinds de eerste Wereldoorlog, en ongeveer 2.300 militaire
werkhonden doen nu wereldwijd dienst bij verschillende inzetten. De
honden voeren vaak gevaarlijke taken uit naast de militairen, vaak
met hun speurzin en het uitvoeren van zoeken reddingsopdrachten
vaak in de frontlinies. Amerikaanse oorlogshonden hebben ook hun
eigen gedenkteken in de Amerikaanse staat New Jersey, in Holmdel.
Dit memorial werd oorspronkelijk gebouwd om te herinneren aan de
honden die in Vietnam dienden, is het nu bedoeld als ereteken voor
alle honden die gediend hebben. Ze zijn hiermee behandeld op
dezelfde manier als een militair, in elk opzicht, vorm en manier. Aldus
de American Humane Association.

Willem-Alexander Arnhemer
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Michel Österreich-Spezial 2018

Voor mij ligt de alweer 39e editie van de
Oostenrijkse speciaal catalogus van Michel.
Het is de tegenhanger van de iets
goedkopere Austria Netto Katalog.

Deze catalogus is bestemd voor de
verzamelaar die Oostenrijk verzamelen als
grote passie heeft. In het bekende Michel
stramien qua formaat en opmaak hebben
ze weer een doorwrocht boekwerk
afgeleverd. Met zijn ruim 744 bladzijden,
meer dan 6500 kleuren afbeeldingen plus
40.500 prijswaarderingen en bijgewerkt tot
aan media 2018, is het daadwerkelijk een
kloeke uitgave te noemen. De
prijswaarderingen zijn in meerdere
kolommen weergegeven. Van ongebruikt,
postris tot gebruikt (inclusief zo hier en daar voor speciale en filatelistische
afstempelingen) en op brief plus soms voor blokken van vier en voor
strippen.
In deze “Spezial” vinden we alle Oostenrijkse post-, port-, telegraaf- en

“Zeitungs”-zegels, inclusief diverse lokaal uitgegeven zegels, die sinds
1850 zijn verschenen. Ook de zegels voor Lombardije, Venetië en Bosnië-
Herzegovina zijn opgenomen. Allen zeer interessante gebieden die je bij de
doorsnee verzamelaar niet tegenkomt in de stockboeken. Ook de
overgangsperiode na de tweede Wereldoorlog, van het Oostenrijk als deel
van Nazi-Duitsland naar de oprichting van de 2e Oostenrijkse Republiek
wordt behoorlijk uitgebreid behandeld. We vinden hier ook de
“Notmaßnamen” “Schwärzungen” alsmede de diverse overdrukken op o.a.
de zegels die gebruikt werden in de Sovjet zone plus de zegels van de
Amerikaanse, Britse en Franse zone. Vele plaatfouten en bijzonderheden,
zoals tandingvariëteiten, worden uitgebreid weergegeven. Ook zijn, waar
nodig, vele type onderscheidingen en druk- en opdrukverschillen
opgenomen. Uiteraard worden de rolzegels en postzegelboekjes en mapjes
niet vergeten. Tevens vinden we de uitgaven voor de Oostenrijkse post in
China, op Kreta en in de Levant terug. Aparte hoofdstukken voor,
zwartdrukken (vanaf 1946), jaarboeken, herinneringsbladen, “Jahresgaben”
en zegels die op andere manieren dan via de post verkrijgbaar waren, de
persoonlijke postzegels, automaatstroken, postwaardestukken (ruim 130
pagina’s), Internationale antwoord coupons, de Oostenrijks-Hongaarse
veldpost en de zegels die door de DDSG (de private Donau scheepspost
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zegels) uitgegeven waren evenals de posttarieven complementeren het
geheel.
Er is nog veel meer moois aan te geven maar ik denk dat de echte
Oostenrijk adept hier wel genoeg aan heeft. Het is wederom weer een
uitstekend verzorgde catalogus geworden waar we weer veel plezier aan
zullen beleven.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 744
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-245-8. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 68,00 Excl. verzendkosten. In de "Online library": € 49,00.
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)

Michel Liechtenstein-Spezial
2018/2019

Hier hebben we al weer de 27e editie van
deze gespecialiseerde Liechtenstein
catalogus. De catalogus is opgedeeld in de
bekende 11 hoofdstukken. Volgens de
inhoudsopgave worden de volgende
onderwerpen behandeld. Voorfilatelie;
Voor- en meelopers (Zwitserse en
Oostenrijkse zegels gebruikt in
Liechtenstein); Postzegels;
Postwaardestukken; Luchtpost;
Zeppelinpost; Militaire- en veldpost etc.; de
Officiële bijzondere kaarten en enveloppen;
Stempels en formulieren (telegram
omslagen en IRC's); de posttarieven en last
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"but not least" een stukje numismatiek waarin de
in Liechtenstein gebruikte munten (vanaf 1728) en
een drietal Noodgeldbiljetten genoteerd staan. Het
geheel word afgesloten met een tarievenlijst van
Oostenrijk (tot 1921) en binnen en buitenlandse
tarieven van Liechtenstein (1921/2016) en een
alfabetische inhouds- en steekwoordenlijst. Het
geheel word voorafgegaan door een uitleg over de
typische Liechtenstein details die een verzamelaar
moet begrijpen als hij een verzameling Liechtenstein aanlegt.
In deze uitgave word daar waar mogelijk de nummering van zowel de
Michel (in blauw) als de Zumstein (in zwart) catalogus weergegeven. Ook
de prijsstelling is op die manier weergegeven; € in blauw en Chf in zwart.
Verder is het in de bekende Michel stijl opgezet. We vinden prijszettingen
variërend (klassiek of modern) voor postfris ** , ongebruikt *, gebruikt ☼ en
op brief of briefstuk en waar bekend de FDC prijzen. De pagina's 26 t/m
75 behandelen de Oostenrijkse zegels en postwaarde stukken gebruikt in
Liechtenstein en 76 t/m 83 die van Zwitserland. vanaf pagina 84 komen de
Liechtensteinse zegels aan bod. Uiteraard is alles opnieuw nagelopen wat
resulteerde in aardig wat verbeteringen alsmede, vooral gestegen,
prijsaanpassingen. Vooral bij de Zeppelin stukken en het hoofdstuk met
stempels vinden we veel gestegen prijswaarderingen. Uiteraard is de
catalogus "up to date" tot en met de zegels die eind 2018 zijn uitgegeven.
Met zijn 2400 uitstekende kleuren afbeeldingen en 23.000
prijswaarderingen zal deze Liechtenstein Speciaal wel de nodige
verzamelaars bekoren.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 504
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-250-2. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 46,00 Excl. verzendkosten. In de "Online library": € 29,00.
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 -
82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: europa1@michel.de Web-site: www.michel.de

Henk P. Burgman (AIJP)
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VOOR DE LAATSTE KEER: KEES

Nadat ik de biografie van Kees de Tippelaar gelezen had, bleef er iets knagen. Een
aantal van de verhalen die hier verteld worden, kende ik al en opeens wist ik hoe
dat kwam.

De schrijver Thomas Roosenboom heeft Kees de Tippelaar in zijn roman Zoete
mond (2009) ‘gebruikt’. Hij heet daar Jan de Loper, de plaats van handeling is
verplaatst naar een dorpje aan de Rijn. De duik in de Vecht is verplaatst naar een
vijver in de tuin. Het omslag van het boek geeft een korte samenvatting:

‘Wanneer dierenarts Rebert van Buyten in 1965 naar Angelen verhuist, brengt hij
onder de kinderen een golf van dierenliefde teweeg. Door het stijgen van zijn roem
stoot hij onbedoeld de andere beroemdheid van het dorp van zijn
voetstuk:
Jan de Loper, een dwangmatige grappenmaker. Naarmate de mooie Laura Banda
het vaker over de laatste heeft, neemt bij Rebert de afkeer van de man toe tot een
welhaast onbedwingbare obsessie. Hij zint op een zoete wraak.’
Meer verklap ik niet, maar na lezing van het boek, was mijn ‘held’ wel even van

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 173
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zijn voetstuk gevallen.

Jan de Loper wordt in het boek
afgeschilderd als een trieste man, die
wanhopig probeert met zijn grappen de
mensen in en buiten het dorp voor zich te
winnen. Eens was hij mateloos populair,
ontving hij dagelijks tientallen mensen op
zijn landgoed, die hij onthaalde op drank
en mooie verhalen, maar die glorie is
vergaan en de mensen komen niet meer.
Ook de postbode laat zich niet meer zien.
In zijn echte leven werd Kees de
Tippelaar rond 1907 gekweld door
depressies en vereenzaamde hij. In maart
1913 overleed hij. In het boek van
Thomas Rosenboom leeft Jan de Loper
veel langer, maar is de neergang even
groot. Ik heb even moeten wennen aan
dat nieuwe beeld, maar gelukkig kon ik op
de tentoonstelling in Gouda nog wat
mooie kaarten scoren, waarop Kees de
hoofdrol speelt.

Kees in zijn Museum; op de volgende
bladzijde de adreszijde van deze kaart
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John Dehé
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Om te ontsnappen aan de revolutionaire chaos in hun land vluchtten
de Duitse keizer en zijn zoon in november 1918 naar het neutrale
Nederland. Voor de kroonprins zou dat resulteren in een
ballingschap op Wieringen, een winderig eiland in de Zuiderzee.

Dit boek laat zien wat de oorzaken en gevolgen waren van dat
vijfjarige verblijf. Hoe reageerde kroonprins Wilhelm zelf op zijn
ballingschap?
Wat vond de eilandbevolking ervan en wat waren de reacties uit het
buitenland? Daar zagen velen hem als een oorlogsmisdadiger die
zijn straf niet mocht ontlopen.

In 1923 ontvluchtte de kroonprins het eiland, een vlucht die gedoogd
werd door de Nederlandse regering, maar de reacties in andere
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landen waren heftig. Was hij eropuit de monarchie in Duitsland te
herstellen?

Aan de hand van een grote verscheidenheid aan bronnenmateriaal
belichten de auteurs het leven van een man die gekarakteriseerd is
als een meedogenloze moordenaar, maar ook als een groot
charmeur en een sociaal bewogen mens. De Duitse kroonprins was
een vat vol tegenstrijdigheden en dus boeiend.

John Dehé schreef samen met Paul Kühr,

WILHELM,
EEN OMSTREDEN EILANDGAST

Het boek telt 290 pagina’s, hard cover, is
rijk geïllustreerd in full colour. Het is in
samenwerking met het Wieringer
Eilandmuseum Jan Lont in eigen beheer
geproduceerd. ISBN: 978 908 299 8313

De geplande verschijningsdatum is
11 november 2019, de prijs bij intekening
bedraagt € 20,-.
Na 11 november betaalt u € 25,-.

Dit boek kan bij voorintekening worden
besteld, een lijst van voorintekenaars zal
achterin worden opgenomen.
Voorintekening kan door VOOR 14 OKTOBER € 20,- over te maken
op NL31RABO0138783896 tnv P.F. von Wolzogen Kuhr ovv Boek
kroonprins en uw naam zoals die op de lijst zal worden vermeld.
Vermeld svp ook de postcode met huisnummer van het adres
waarop het boek zal worden afgeleverd.

Mocht u geen prijs stellen op vermelding van uw naam, vermeld bij
uw overschrijving dan tevens: geen vermelding.
Na 14 oktober is vermelding op de lijst niet meer mogelijk.

Voor meer informatie: johndehe@gmail.com of pvwk01@gmail.com

Met vriendelijke groet, John Dehé
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Onze openingstijden …
Geopend van woensdag t/m zondag, vanaf 11.00 uur

voor koffie met gebak. Lunch vanaf 12.00 uur en voor het diner
zijn wij vanaf 17.30 uur geopend.

Maandag en dinsdag zijn onze vaste sluitingsdagen.

Aanschuiven op de woensdag, € 10,95 p.p. …
Ook à la carte! Reserveren gewenst tot uiterlijk dinsdag!

Wo. 9 okt: Rendang; Wo. 16 okt: Spaghetti met tonijnsaus;
Wo. 23 okt: Stamppot zuurkool met spekjes en Casselerrib;

Wo. 30 okt: Kip kerrie.

Beemster Amusant... Zondag 3 november.
Culinaire tour door de Beemster. 6 restaurants, 6 amuse gerechten en
6 wijnen. Met uniek vervoer door de Beemster. BESTEL NU TICKETS!

Loop even naar binnen en neem bij ons een flyer mee.
www.fortresortbeemster.nl/beemsteramusant

KERST... woensdag 25 en donderdag 26 december...
Traditionele Kliekjesdag op vrijdag 27 december...VOLGEBOEKT!

VOOR U HET WEET IS HET ZOVER ! ! !
Reserveer nu alvast om zo teleurstellingen te voorkomen.

Kerstmenu op beide dagen € 59,50 p.p.
Kliekjesdag is € 35,- p.p. Aanschuiven aan lange tafels serveren wij onze

laatste luxe leftovers van het jaar. Reserveren gewenst!
De herberg gaat op alle 3 de dagen vanaf 18.30 uur open.

Max & Liesbeth van Wersch.
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster, Tel: 0299-743399.

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl
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NATUURONDERZOEKER EN ONTDEKKINGSREIZIGER

Het waren twee briljante broers. De bekendste is
◄ Friedrich Heinrich Alexander Freiherr von 
Humboldt (Berlijn, 14 september 1769 – aldaar,
6 mei 1859). Hij was een Pruisisch natuurvorser
en ontdekkingsreiziger en deed onderzoek in
Midden- en Zuid-Amerika en gaf een uitvoerige
beschrijving van het fysische heelal. Hij was de
jongere broer van Wilhelm von Humboldt.

◄ Friedrich Wilhelm 
Christian Karl Ferdinand
Freiherr von Humboldt
(Potsdam, 22 juni 1767 –
Slot Tegel bij Berlijn, 8 april
1835) was een Duits

taalwetenschapper, filosoof en staatsman en de
stichter van de Humboldtuniversiteit te Berlijn.

Het rijke gezin woonde op hun landgoed bij Slot Tegel, niet ver van
Berlijn.De grootste wens van vader en moeder Humboldt was hun
zonen de best mogelijke opvoeding te geven, waarvoor ze de beste
privéleraren inhuurden. Na de plotselinge dood van vader Alexander
George von Humboldt stak moeder Humboldt het grootste deel van
haar geld in de opleiding van haar zoons, met als doel ze klaar te
stomen voor hoge functies in het Pruisische staatsapparaat.
Zo kregen de broers uitmuntend onderwijs in zowel klassieke als
nieuwe talen en werden ze door een groot aantal specialisten op
universitair niveau onderricht in natuurkunde, geografie, economie,

filosofie en rechten.
De leraren zagen Alexander als de minder
begaafde van de twee broers, omdat hij moeite
had met het opnemen van de stof. Desondanks
spoorden ze hem aan dezelfde, voor die tijd
karakteristiek abstracte stof te leren als zijn twee
jaar oudere broer Wilhelm. Ook ontwikkelde hij
een teken- en schildertalent, dat door zijn moeder
verder werd gestimuleerd door het aanstellen van
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de illustrator Daniel Chodowiecki als zijn
privéleraar. Van Chodowiecki leerde Alexander
schilderen en graveren. In 1786 werden enkele
van Alexanders tekeningen tentoongesteld op een
expositie aan de Berliner Akademie.

Alexander von Humboldt publiceerde in 1790 zijn
eerste grote wetenschappelijke artikel. Het ging
over stollingsgesteente bij de Rijn. In dat jaar
reisde hij met Georg Foster langs de Rijn in Duitsland en Nederland
en aansluitend bezocht het tweetal Engeland en Frankrijk.
Vervolgens werd hij opzichter bij staatsmijnen. Daarbij deed hij niets
ten nadele van de mijnwerkers. Integendeel: hij vond op grond van
scheikundige analyse van de lucht in de mijnschachten een
voorloper van het gasmasker uit, dat de veiligheid van de
mijnwerkers ten goede kwam en hij verbeterde ook het ontwerp van
de mijnwerkerslamp. Hij combineerde deze baan met een studie bij
Abraham Gottlob Werner aan de Bergacademie. Later zou hij de
eerste beroepsschool voor mijnbouwers stichten. Humboldt schreef
zelf de leerboeken voor deze opleiding. Voor zijn experimenten,
tekeningen en correspondentie werkte hij vaak 's
nachts door. Hij sliep zelden langer dan vier uur.

Toen zijn moeder in 1796 stierf ontsloeg dat
Humboldt van de morele plicht carrière in staats-
dienst te maken. Hij had nu de beschikking over
aanzienlijke financiële middelen uit de erfenis.
Hij trad onmiddellijk uit het mijnwezen, om als
onafhankelijk natuurvorser verder te gaan. Als doel stelde hij het
samenbrengen van de fysisch geografische kennis van zijn tijd, die
hij door middel van ontdekkingsreizen zelf wilde uitbreiden. Eind
1796 had hij al een duidelijk plan vastgesteld. Daarin gaf hij zichzelf
enige tijd om zich voor te bereiden op zijn grote onderzoeksreis, met
name het ontwikkelen van zijn instrumenten en een jaar in Italië om
zich met vulkanen bekend te maken.

Humboldt koos voor wat zijn eerste grote expeditie moest worden als
doel een enorm gebied rond de Caraïben, Midden-Amerika en het
noordelijk deel van Zuid-Amerika. Hij wist hij een vakkundige
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metgezel te vinden in de persoon van de Franse botanicus Aimé
Bonpland. Zijn volgende stap was het zoeken naar mogelijkheden
om in Amerika te belanden. Ze besloten naar Madrid te reizen om de
toestemming van de Spaanse troon te verkrijgen voor een Zuid-
Amerikaanse onderzoeksreis. Het was waarschijnlijk te danken aan

Humboldts persoonlijke diplomatieke kennis en
zijn vlekkeloze beheersing van het Spaans dat
hij de best mogelijke reispapieren ontving. Op 5
juni 1799 vertrokken Humboldt en Bonpland met
het fregat Pizarro uit de haven van La Coruña.
Mee aan boord nam Humboldt ongeveer 50
verschillende van de modernste meet-
instrumenten, zoals sextanten, quadranten,
telescopen, verrekijkers, een scheep-

schronometer voor het meten van de geografische breedtegraad,
een declinatorium, een inclinatorium, een cyanometer, een eudio-
meter, een airometer, een hyetometer, een elektrometer, een
hygrometer, een barometer en een thermometer.

Humboldts Amerikaanse onderzoeksreis bestond uit
drie grote expedities naar het binnenland afgewisseld
met perioden van voorbereiding, en waarin Humboldt
en Bonpland min of meer in hetzelfde gebied bleven
werken. Vanaf Caracas begon in februari 1800 de
eerste grote expeditie landinwaarts, met als doel het
stroomgebied van de Orinoco te onderzoeken. In
totaal zou deze tocht vier maanden duren, waarin 2776 km werd
afgelegd door tot dan toe onbekend, grotendeels onbewoond gebied,
bedekt met dichte jungle. Terwijl Humboldt landmetingen verrichtte,
onderzocht Bonpland de plaatselijke plantenwereld. Beiden waren
voortdurend aan het schrijven en schetsen, zelfs onder de moeilijkste
omstandigheden.
Ook slaagden Humboldt en Bonpland erin
enkele sidderalen te vangen. Bij het
bestuderen van de dieren ontvingen beiden
potentieel zeer gevaarlijke elektrische
schokken. In Guyana schreef Humboldt dat
de muggen zo talrijk waren dat men vanwege de beten een pen niet
stil kon vasthouden. Humboldt en Bonpland leefden op een dieet van
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rijst en bananen, af en toe aangevuld met vlees als de Indiaanse
roeiers een aap vingen. Alleen het feit dat de twee de tocht gezond
overleefden, was al opzienbarend. Bonpland was in Angostura nog
dicht bij de dood gekomen tijdens hevige koortsen. Behalve geluk
speelden de vastbeslotenheid en sterke fysieke gesteldheid van
beide mannen waarschijnlijk ook een rol.
Het was nog nooit eerder voorgekomen dat
een geleerde uit privémiddelen een
dergelijke onderzoeksreis ondernam.
Humboldts vermogen was dan ook met een
derde afgenomen. In de daaropvolgende
dertig jaar zou hij de overige twee derde verbruiken tijdens het
schrijven en samenstellen van zijn reisverslag, dat in 30 volumes
uitgegeven werd.
Alexander von Humboldt bezocht onder meer ook Italië en Rusland.
Hij had veel belangstelling voor vulkanisme. In 1810 beklom hij de
Chimborazo terwijl er een aardbeving plaatsvond. Hij noteerde
nauwkeurig wat er gebeurde. Zijn reis naar Amerika was bepalend
voor de wetenschap.
De Franse scheepsarts en botanicus Aimé Bonpland en Von
Humboldt waren een grote steun voor elkaar tijdens hun zware tocht.
Bonpland verzamelde circa 60.000 plantenmonsters, waarvan 3.500
soorten tot dan nog niet wetenschappelijk beschreven waren. Toch
stond hij altijd in de schaduw van de Duitse geleerde. Hij stierf in
1858 in Santa Ana in Paraguay, dat nu Bonpland heet.
Met zijn onderzoeksreis legde hij de grondslag voor wetenschappen
zoals de fysische geografie en meteorologie. De Humboldtstroom, de
belangrijkste oceaanstroom van Zuid-Amerika, die door Humboldt
werd bestudeerd, kreeg zijn naam. Andere door zijn metgezel
Bonpland en hem bestudeerde objecten waren vulkanen, de

sidderaal en guano, en vele andere onderwerpen
in de levende en niet-levende natuur.
Tijdens zijn reis ontdekte hij vele nieuwe
plantensoorten, waaronder Melastoma coccinea.
In die plant zit een geneesmiddel tegen de
tropische ziekte malaria. In Venezuela is een
bergtop de Pico Humboldt naar hem vernoemd,
en ook de Humboldtpinguin. Hans Vaags
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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



29

INFORMELE KONINKLIJKE PORTRETTEN VAN ERWIN OLAF

De derde dinsdag van september is een belangrijke dag voor de
Nederlandse politiek en wordt Prinsjesdag genoemd. Op die dag spreekt
het staatshoofd in de Staten-Generaal in verenigde vergadering bijeen de
troonrede uit. Voor PostNL een mooie aanleiding om om op die dag een
nieuw postzegelvel uit te geven met de fraaie Koninklijke portretten van
jubilerend fotograaf Erwin Olaf.

Op de nieuwste postzegels van PostNL staan vijf portretten van koning
Willem-Alexander (toen nog zonder baardje), koningin Máxima en de
prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, bijzonder mooi gefotografeerd door
Erwin Olaf. De fotograaf viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum.
Op de achtergrond van het postzegelvel staat een groepsfoto van het
koningspaar met hun drie dochters. Deze foto, ook van de hand van Olaf,
sierde de koninklijke kerstkaart van 2018.
PostNL zei bij de bekendmaking van dit postzegelvelletje dat het de wens
had om de informele foto’s van het koninklijk gezin op postzegels te zetten.
De uitgifte past ook in de PostNL traditie om regelmatig spraakmakende
kunstenaars opdracht te geven voor postzegelontwerpen.
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten dit jaar een van
de jubileumtentoonstellingen met het werk van Olaf. Hij leidde het
koningspaar persoonlijk rond. “Op die overzichtstentoonstellingen was te
zien hoe ik ben veranderd van angry young man in een beeldend
kunstenaar die meer bezonnen en beschouwend naar de wereld kijkt”, zegt
Erwin Olaf, sinds dit jaar Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
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ERWIN OLAF: 40 JAAR FOTOGRAFIE

Het velletje postzegels ‘Erwin Olaf: 40 jaar fotografie’ werd op 1 juli van dit
jaar gepresenteerd tijdens de première van de documentaire over zijn
fotowerk in het DeLaMar theater in Amsterdam.

Erwin Olaf (eigenlijk Erwin Olaf Springveld,
Hilversum, 2 juli 1959),heeft ook foto's gemaakt die niet zo geschikt zijn
voor een postzegel. De fotograaf wil soms ook beelden maken, die
provoceren. Dit weerhield de koninklijke familie er niet van om ook gebruik
te maken van zijn diensten. Erwin Olaf maakte in 2017 en 2018 een aantal
mooie portretten van koning Willem-Alexander en zijn gezinsleden.
Erwin Olaf maakte in zijn leven tienduizenden foto's en moest voor dit
postzegelvel zich beperken tot een selectie van vijf beelden. Nadat hij in
2013 het beeld voor de nieuwe euromunt met koning Willem- Alexander
ontwierp, verraste hij in 2017 en 2018 met de ongedwongen portretten van
de koninklijke familie. En nu kan heel Nederland opnieuw genieten van vijf
iconische foto’s op postzegelformaat: Pearls (uit de serie Squares, 1986),
Julius Caesar, 44 BC (uit de serie royal Blood, 2000), Nadia (uit de serie
Paradise Portraits, 2002), Portrait #5 (uit de serie hope, 2005) en Portrait of
Alex (uit de serie Palm Springs, 2018).
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OVER KUNSTENAARS EN
KUNSTENMAKERS

Tijdens onze vakantie o.a. een bezoekje
gebracht aan het CODA museum in
Apeldoorn, waar 39 ‘artisten’, afkomstig

van vijf continenten, hun ‘kunst’ exposeerden, die grotendeels was
vervaardigd met papier of karton als basis materiaal. Nu zijn er
minstens 12 definities voor het woord ‘kunst’. Een kunstenaar is
iemand die zijn of haar creatieve begaafdheid gebruikt om kunst te
maken. Een kunstenmaker is iemand die voor zijn beroep kunstjes
vertoont als goochelaar, clown, acrobaat en vergelijkbare activiteiten
op kermissen, in het circus, in het variététheater e.d. En er hangt, ligt
of staat sinds jaren van het belachelijke werk van deze kunsten-
makers in diverse musea voor moderne kunst. En nu ook in CODA...

◄ Same Paper van kunstenmaker
Wilfredo Prieto. Volgens CODA:
“Met minimale handelingen weet hij
nieuwe betekenis te geven aan
alledaagse zaken.” Hoe bedenkt je
het... Het was voor ons dus af en
toe wel hartelijk lachen om de
getoonde ‘kunstwerken’.

Maar er hing b.v. ook een zeer groot vel psaligrafie (papierknipkunst)
mooi werk van Gabriela Studer, een Zwitserse kunstenares▼.

Als postzegelaar vond ik een
ingerichte postkantoortje wel
aardig. Een omschrijving in de
folder was als volgt:
“Speciaal voor CODA Paper
Art bouwde Erik van
Maarschalkerwaard het
‘conciliatie-kabinet’, een
reconstructie van een
postkantoor dat had kunnen
bestaan in een Tjechoslowaaks grensstadje tijdens de Koude Oorlog.
Postbeambte en tevens grensbewaarder Romann Jäger was enkele
jaren betrokken bij de Tjechoslowaakse Olympische
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langeafstendslopers; ook was hij deelnemer aan de Praagse
vredesconferentie. In het conciliatie-kabinet wilde Jäger via de
postzegel de Olympische gedachte naar voren laten komen. Via een
klein luchtpostnetwerk, opgezet met gelijkgestemden uit Oost en
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West, werden verzoeningsberichten gestuurd om universele
solidariteit en verbroedering te bevorderen.”

◄► 

▼▼ 

Maar om dit nu
echte ‘kunst’ te
noemen? Kunst
of kitsch?
Ik vind het plak
en knipwerk...
Schilderijtjes
gemaakt van
postzegels waren
al veel vaker te

zien tijdens postzegeltentoonstellingen.
Hans Vaags
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POSTZEGEL KNIPWERK

In oktober 2008 begon Miranda van der Maarel met postzegelknipwerken.
Bij toeval kwam ze iemand tegen die deze hobby had, en daar ze toen door
aangestoken.
Omdat ze zo enthousiast was geworden door het postzegel werk en in het
begin bijna geen postzegels had, is ze toen begonnen met theezakjes. Dit
was toch niet zo leuk als ze dacht en heeft toen aan iedereen gevraagd om
voor haar postzegels te sparen zodat ze verder kon gaan.

Een postzegelknipwerk of liever schilderij genoemd bestaat vaak uit heel
veel dezelfde soort postzegels die niet interessant genoeg zijn voor een
verzamelaar en dus meestal weggegooid worden. Ook beschadigde
postzegels kan ze prima gebruiken. Inmiddels heeft ze al aardig wat
schilderijen gemaakt en zijn de postzegels op kleur gesorteerd.

Haar ideeën haalt ze van plaatjes of kleurplaten die haar aanspreken. Daar
zoekt ze dan de geschikte postzegels bij. En dan kan ze gaan beginnen.

“In de tijd dat ik aan het knippen en plakken ben zie je het
schilderij onder je handen bijna gaan leven. En dat is dan
tevens ook het verslavende er aan. Verder maak ik van al
mijn schilderijen kaarten, die ik ook verkoop”, aldus
Miranda.

“Het is een erg leuke hobby waar heel veel tijd in gaat
zitten en mensen zijn vaak erg enthousiast als ze het zien.
Aan mijn website wordt nog gewerkt dus die volgt nog.

Als jullie nieuwsgierig zijn geworden en nog meer
informatie willen of misschien wel kaarten willen kopen mail
mij”: miranda.vd.maarel@ziggo.nl
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HERTOGPOST 2020

Voortbordurend op het succes van de
MULTILATERALE HERTOGPOST 2017
wordt ter gelegenheid van het 90-jarig
jubileum van de ’s-Hertogenbossche
Filatelisten-vereniging in 2020 een grote
driedaagse Postzegel-tentoonstelling
georganiseerd in de Brabanthallen te
’s-Hertogenbosch.
HERTOGPOST 2020 is een Nationale
Postzegeltentoonstelling in de wedstrijdcategorieën I en II met
exposanten uit binnen- en buitenland, en met een afdeling
propaganda. Inmiddels is ook accreditatie bij de FEPA aangevraagd.
Een deskundig jurycorps van de KNBF zal de inzendingen in de
wedstrijdklasse beoordelen aan de hand van het nieuw aangepaste
KNBF tentoonstellingsreglement, dat is geschoeid op de
internationale en Europese FEPA/FIP reglementen. Alle
tentoonstellingsklassen zijn welkom tijdens deze HERTOGPOST
2020.
Naast de postzegeltentoonstelling zal ook een grote postzegelshow
plaatsvinden met Nederlandse en internationale standhouders,
postadministraties en veilinghuizen. Onze adverteerder Corinphila is
hoofdsponsor van dit grootse evenement. Het evenement vindt
plaats gedurende drie dagen, donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag
21 maart 2020, en wel in verschillende ruimten van de Brabanthallen
in ’sHertogenbosch.
Er zal een bijzondere “Schatkamer van HERTOGPOST” aanwezig
zijn met sublieme verzamelingen. Onder andere betreft dit
inzendingen die niet meer kunnen deelnemen in wedstrijdverband
omdat zij al eerder verschillende keren nationaal en/of internationaal
met de hoogste onderscheidingen zijn bekroond.
Tijdens de drie dagen zullen verschillende thema’s worden uitgelicht.
Welke deze zijn blijft nog even een verrassing….

Heeft u interesse om mee te doen als exposant, als standhouder,
vereniging of organisatie: kijk op de website:
www.hertogpost-event.nl en/of stuur een mail naar
info@hertogpost-event.nl
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 0 Eurobiljet Beemster Wereld erfgoed 6,00

2 5 euromunt Beemstervijfje 7,50

3 Willem Alexander en Maxima 2013. Zilver? 3,00

4 Numisbrief Amalia, met zilveren tientje 6,00

5 Numisbrief Van Gogh met zilveren vijfje 15,00

6 Geboorte Amalia 3x 3,00

7 Regeringsjubileum 4x 4,00

8 Welkomst set euro 3x 15,00

9 2013 zilveren zegel met dubbelportret, nom. 7.70, 2x 8,50

10 Ecubrieven, 26x, o.a. Toonder, Suske en Wiske 15,00

11 Huwelijksmunt 30/4/2013 zilver in plastic blister 7,00

12 Munt nominaal 1 euro, zilver proof 22,2 gram 7,00

13 Zilveren munt (plastic hoes) Beatrix- Maxima- Willem 8,00

14 Munt Nachtwacht, De Ruyter 6x 12,00

15 Muntset NL 2001 2,00

16 Diverse. munten in trommeltje, met biljet 10 gld bod

17 Mapje met de laatste guldenmunten bod

18 Mooi Nederland Coevorden en Heusden, velletjes, munten 4,40 3,00

19

Importa 8 bladen voor munten, met rode schutbladen

(nieuw) Extra twee bladen diverse munten (o.a. Antillen) bod

20 Davo Boek van Gulden naar Euro, met zegels (nom. 20) 12,00

21 Album Buitenlandse en Nederlandse munten, waarbij zilver 45,00

22 1-3 mooie serie o 250,00 20,00

23 7 met plaatfout 175,00 25,00

24 97 * 40,00 4,00

25 229-231 Rembrandt * 30,00 3,00

26 257-60 Zeemanszegels o 40,00 1,00

27 266 Koningin Juliana ** 31,00 3,00

28 371 fl. 1,00 Tralie * 43,50 2,00

29 372 fl. 2,50 * 47,00 2,00

30 550-555 Zomerzegels ** 52,00 5,00

31 555-60 Kerken o 47,00 1,00

32 592-95 ITEP o 56,00 1,00

33 LP 1-3 Mooie serie postfris ** 250,00 50,00

34 Port 67b Tete-beche paartje ** 225,00 75,00

35 V886-888 Amphilex vellen 75,00 7,50

36 Velletje vogels Ned. tentoonstelling 6 ** 3,00

37 Velletje vogels Ned. tentoonstelling 7 ** 3,00

38 Velletje vogels Ned. tentoonstelling 8 ** 3,00

39 Velletje Vlinders incl. kaarten ** 3,00

40 NG 10-18 Koningin Juliana ** 65,00 5,00

41 Indonesie Velletje 2007 ** 3,50

42 Indonesie Velletje 2008 Jakarta tentoonstelling ** 5,00

43 Indonesie Velletje Jaar van de Rat 2008 ** 3,50

44 Indonesië speciaal setje ** 5,00
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45 1927-29 Mailer van 10 series ** 2,00

46 Belgie Dienst 1925-35 100,00 10,00

47 Belgie LP 1935-40 10,00

48 106 België 3x o/* 195,00 10,00

49 blok 9b DDR ongetand * 4,00

50 Saarland 1950. “Heiliges Jahr" ** 22,00 4,50

51 67-76 Denemarken nr. 70 gebruikt */o 250,00 15,00

52 97-109 Denemarken * 320,00 17,50

53 40 Denemarken * 35,00 3,00

54 Frankrijk Concorde 2019 ** 5,00

55 Frankrijk Bloemen 2019 o 2,00

56 Frankrijk Beelden 2019 o 2,00

57 Frankrijk Afrikaanse kunst 2019 o 2,00

58 Frankrijk Vissen 2019 o 2,00

59 Frankrijk Gebouwen 2019 o 2,00

60 352-54 Griekenland */** 380,00 30,00

61 355/61 Griekenland */** 220,00 18,00

62 373 Griekenland */** 60,00 4,00

63 Griekenland opdrukken jaren 30 */** 62,00 4,00

64 343B Griekenland o 25,00 2,50

65 2290/91c Griekenland paartje CEPT ** 3,00

66 Gibraltar Ferrari ** 5,00

67 Ierland CEPT 50,00 2,00

68 Italië diversen o 245,00 8,00

69 114-118 IJsland, luxe, met plakker * 700,00 15,00

70 IJsland 6 pzb ** 7,00

71 Liechtenstein bod

72 Oostenrijk 55B, 968, 1022 65,00 2,50

73 937-40 Oostenrijk 60,00 2,50

74 52 Portugal CEPT ** 1,50

75 29-37 Zweden mooie stempels o 100,00 5,00

76 13-17 Zwitserland o 240,00 20,00

77 blok 36 Australië ** 1,50

78 blok 47 Australië ** bod

79 blok51 Australië ** 1,50

80 blok52 Australië ** 1,50

81 225-28 Japan */** 38,00 3,00

82 88/2537 Taiwan o 51,00 2,00

83 Kaarten Harry Potter en Spoorwegen, frankeergeldig 4,00

84 Blok Israël 3,00

85 Rondzendboekje Engelse koloniën bod

86 2x rzb Engeland en Koloniën 3,00

87 8x rzb Frankrijk en Koloniën 5,00

88 4x rzb USA enz. 5,00

89 België 1936 met Koningin Astrid op brief o 2,00

90 België 1938 Koekelberg op brief o 2,50

91 Nieuw Zeeland van A tot Z in mooi vel 2008 7,50
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92 Australie 4 mooie velletjes Libelle 's tentoonst China 2017 15,00

93 3105 Vel USA Endangerd species ** 4,00

94 3873 Art of the Amerika Indian ** 7,00

95 3895 Happy New Year ** 5,00

96 Scott 4084, Super Heroes ** 4,00

97 11 velletjes met dieren (Dorcas) bod

98 7x kaartje Ned. overzee (Dorcas) bod

99 DDR 4 bladen met blokken en zegels, postfris en gestempeld bod

100 609-616 DDR op souvenirblad !!! o 5,00

101 Map Reich uitzoeken o?* bod

102 Oud Australische staten: Victoria, Queensland, S. and W. Austr. enz. 20,00

103 2 insteekbladen Straits Settelments 7,50

104 Maleisië bod

105 Mapje Engeland o/** bod

106 Map Oude album bladen met zegels bod

107 Stockkaart Nederlands Indië

108 Map stockboekje brieven enz. 2,00

109 Kinderblokken met diverse plaatfouten 98,00 15,00

110 Kindervelletjes 2002-2014, nominaal 162 90,00

111 Diversen, o.a. Velletje provinciezegels Noord-Holland en Hawids 10,00

Albums en stockboeken

112 Stockboekje Finland en iets Denemarken 3,00

113 Stockboekje Frankrijk **/o 10,00

114 Duitsland EDB in Safe album 1975 (1-24) en 1976 (1-23) 2,50

115 Duitsland EDB in Safe album 1977 (1-28), 1978 (1-22), 1981(1-26), 1982 (1-24) 2,50

116 Duitsland EDB in Safe album 1981 (1-13), '82(1-14), '83(1-9), '84(1-11), '85(1-23) 2,50

117 Duitsland EDB in Safe album 1986 1-27), 1987 (1-29), 1988 (1-33), 2,50

118 Duitsland EDB in Safe album 1989 (2-29), 1990 (1-23), 1991 (1-14), 1992 (5-48) 2,50

119 Duitsland EDB in Safe album 1993 (1-47), 1994 (1-31) 2,50

120 Davo Ned. Indië en overzee 25,00

121 Stockboek Noorwegen 15,00

122 Stockboek Noorwegen 15,00

123 Stockboek Liechtenstein 3,00

124 Stockboek Duitse Reich uitzoeken 15,00

125 Stockboek diversen 5,00

126 Zwitserland, postfris en gestempeld in insteekalbum 15,00

127 Stockboek Australië 10,00

128 Stockboek USA 5,00

129 Stockboek Nederland 4,00

130 Album Fdc's in drie albums 15,00

131 Albums Collectie België in 3 Davo's 75,00

132 Albums Collectie Nederland in Davo Luxe t/m 2001 o/*/** 75,00

133 Leeg album Nederland Leuchtturm luxe band bod

134 Leeg album Nederland van Unie bod

135 Collectie Ruimtevaart in mooi album( Dorcas) 5,00

136 Prestigeboekjes 8 t/m 29 Nominaal € 105,00 (Dorcas) 55,00
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137 Dik stockboek met Ned. Indië en wat Nederland euro's (Dorcas) 11,00

138 Ned. Stockboek met nominaal € 33,00 kerstzegels (Dorcas) 16,00

139 Album Davo met Ned. t/m '89 redelijk gevuld (Dorcas) **/*/o 32,00

140 Mooi stockboek Nederland 1852-1970, veel betere zegels en series 35,00

141 NL Bontkraag t/m 1405, gebruikt in veelvoud 10,00

142 NL in King stockboek, 1406 t/m 1763, gebruikt in veelvoud 10,00

143 NL in Davo christal I, 1937 t/m 1983 15,00

144 NL in Davo christal II, 1984 t/m 1994 ** 20,00

145 NL in Davo christal III, 1995 t/m 2001 ** 20,00

146 Nederland 1960-1984, met o.a. Amphilex vellen 1967 ** 10,00

147 Nederland 1976-1984 in mooi stockboek ** 3,00

148 Idem in rood stockboek, iets nominaal 3,00

149 Nederland frankeergeldig, ook eentjes, zonder gom, nominaal 163,00 75,00

150 Nederland postfris in stockboek, bladen 4,00

151 Album met fdc's Antillen en Suriname 10,00

152 1 luxe stockboek NL, 32 bladen Leuchtturm, iets nominaal 10,00

153 1 stockboek zwarte bladen, Nederland 3,00

154 fdc's NL onbeschreven in 2 albums-344 + diversen (Ajax!) 15,00

155 Bloemenpracht op postzegels, luxe album, nominaal 110 65,00

156 Nostalgie in postzegels, de jaren 50, 60, 70, nominaal 300 175,00

157 Rood insteekboek, vooral Nederland 2,00

158 Collectie Ned. Indië, Indonesië, Nieuw Guinea 20,00

159 Victoria album met iets Nederland bod

160 Dag van de Postzegel (vanaf nr. 1) en andere bijzondere enveloppen bod

161 Nederland 1990 t/m 1999 in luxe Davo in cassette 8,00

162 Album met briefkaarten etc. Voor het goede doel 2,00

163 Bund postfris en gebruikt vanaf Mi 177 t/m 1989 in luxe

stockboek achterin Berlijn postfris 35,00

164 Bund gebruikt 778 t/m 1235 8,00

165 Bund gebruikt 1236 t/m 1647 in mooi stockboek 10,00

166 Bund gebruikt 1648 t/m 2304in luxe stockboek 15,00

167 Benefiet: Bund in 4 stockboeken vanaf 1949 5,00

168 Bund in Victoria ruitjesalbum vanaf 1951 bod

169 Davo Globus wereldalbum 2,00

170 Map met mooie fdc's en poststukken diverse landen 3,00

171 5 stockboeken diversen (2 klein formaat) 6,00

172 Groen insteekboek, diverse landen 3,00

173 Twee mooie stockboeken zwarte bladen (en zegels) 3,00

Dozen en diversen

174 Jaarsets 10x 1978-1986 10,00

175 Jaarsets 12x 1976-1986 10,00

176 Pakket Pakket Fdc's 1,00

177 Pakje Leuke beschreven Fdc's o.a. 12,16,21,22,23,24,27,28,enz 450,00 5,00

178 Brieven pakketje leuke brieven o.a. Ned. Indië 3,00

179 Cat. Duitsland 2018/19 12,50

180 Doos onafgeweekt wereld (KiKa) bod
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Altijd op de tweede zaterdag van de maand van september
t/m april organiseert

De Verzamelaar afd. Zaanstreek Water- en

Kennemerland een gezellige en drukbezochte

verzamelbeurs
met ansichtkaarten, postzegels, munten etc.

Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.

Info 075-6354316 of 0639439777

181 Doos 5 stockboeken, div landen (Dorcas) 7,00

182 Doos kilowaar, 2 kilo meest Nederland (Dorcas) 6,00

183 Doos 4x stockboeken Nederland, ook euro's (Dorcas) 12,00

184 Tas 4x leeg sb 2x 32 blz. 2x 24 blz. (Dorcas) 11,00

185 6 albums met PTT-mapjes 15,00

186 Doos, Europese landen, o.a. veel vogeltjes België 8,00

187 Vier kleine stockboekjes en een uitzoekdoosje 5,00

188 Doos met zegels, poststukken, ansichten. Leuk om uit te zoeken 3,00

189 Nog zo'n doos, maar anders 5,00

190 Mooi kistje en enveloppen uit te zoeken bod

191 Jaarsets Nederland 1979-1995, met boekjes en info 10,00

192 Doos Jaarcollecties vanaf 1980 t/m 2000, de meeste 3x 50,00

193 Doos wereld onafgeweekt, leuk spul 3,00

194 Euro Droomdoos Speciaal, boordevol 5,00

195 Albumbladen groot formaat Leuchtturm voor ansichtkaarten, dik pak 10,00

196 Nederlandse molens in oude ansichten, deel 3, o.a. Noord-Holland 3,00

197 Mapje prentbriefkaarten Tom Poes en OBB, 16 stuks 3,00

198 Twee mapjes prentbriefkaarten, thema kunst bod

199 Nederland 1982-2001 meest blokken van 4, 2 albums en doos 6,00

200 Grote doos met lege albums en banden 3,00

201 Grote doos met lege albums en banden 3,00

202 Doos wereld onafgeweekt bod

203 Doos buitenlandse brieven, veel variatie, benefiet 4,00

204 Doos brieven Nederland, zeer gevarieerd. Benefiet 5,00

205 Nederlandse brieven en zegels, grote doos. Benefiet bod
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