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DE PPRC VERHUIST ! 
 

We hebben besloten gebruik te gaan maken van een zaal waarin we 
meer ruimte hebben voor onze activiteiten: de Taborkerk in 
Purmerend.  Adres: Maasstraat 2, 1442 RV Purmerend.  
Van Zuiderhof nemen we met wat pijn in het hart afscheid.  
 

De eerste kennismaking met de Taborzaal in september was een 
groot succes. Zo’n 50 mensen hebben gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om in alle rust in de middag en avond het 
veilingmateriaal te bekijken. Met bijna 80% verkochte kavels waren 
we dik tevreden, in de veilingzaal was het gezellig druk.  
Vanaf oktober is de Taborkerk dus ons nieuwe adres. Op dinsdag 
12 oktober kunt u vanaf 18.00 uur in de zaal terecht om de 
veilingkavels te bekijken, voorzichtig en zoveel mogelijk op afstand. 
Een hele middag kijken was niet mogelijk, maar met iets minder 
kavels moet er tijd genoeg zijn om de spullen te bestuderen. De 
veilinglijst staat inmiddels ook op de site. Aanvang veiling 20.00 uur. 
 

We zullen proberen ook een hoek vrij te maken voor de 
stuiverboeken, op de website kunt u lezen of dat gelukt is. 
(www.pprc.nl). het is nog een beetje zoeken naar de juiste formule, 
maar we zijn ervan overtuigd dat dit gaat lukken, ook door de 
enthousiaste medewerking van het Tabor-team. We hopen ook op  
12 oktober weer veel leden te mogen begroeten. 
 

We vragen ook uw medewerking bij de Rabo ClubSupport-actie. 
Door uw stem uit te brengen op onze vereniging kunnen we geld 
verdienen dat ingezet zal worden bij de Benefiet-veiling in december. 
Verderop in het clubblad leest u meer over de Rabo ClubSupport 

John Dehé 

http://www.pprc.nl/
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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: ajoosten810@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 22 oktober per e-mail naar: 
hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

OP HET OMSLAG   
 

Zes dames, gekleed in hun kleurrijke kimono’s. Ze staan afgebeeld op paneel 3 t/m 
6 van een 6-delig Matsuura kamerscherm, laat 16

e
 begin 17

e
 eeuw, 361,5 x 154,8 

cm. Artist onbekend, Yamamoto Bunkakau museum. Deze postzegels zijn 
uitgegeven in 1975 ter gelegenheid van ‘de week van de filatelie’. Meer over 
kimono’s en wat is bijvoorbeeld een obi, leest u op pagina 17 tot 21. 
In ons digitale clubblad, dat geheel in kleur is, staan drie extra pagina’s over de 
kimono, plus een aantal andere extra pagina’s. Elke keer als ons nieuwe digitale 
maandblad gereed is ontvangt u een mailtje. Geef u hiervoor op en we besparen 
zo erg veel (hoge) portokosten van ons gedrukte clubblad.                                HV 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ajoosten810@gmail.com
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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Ook dit jaar doen we mee aan de actie van de Rabobank om verenigingen 
in deze moeilijke maanden financieel te steunen: Rabo ClubSupport 2021. 
De PPRC heeft zich daarvoor aangemeld.  
 

https://www.rabo-clubsupport.nl/waterland-en-omstreken/deelnemers 
 

Leden van Rabobank Waterland en Omstreken kunnen van 4 tot 25 
oktober hun stem uitbrengen op de deelnemers die zij een warm hart toe 
dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te 
hoger de bijdrage die de club ontvangt.  
De Rabobank leden ontvangen een stemcode in hun Rabo App of via de 
berichten in Internetbankieren. Geen internetbankieren? Dan kunnen leden 
bellen met de bank. 
 

Het bestuur van de PPRC hoopt dat u met uw stem de vereniging wilt 
steunen. Het geld dat we binnenhalen, gaat naar de benefiet-veiling van 
december. 

 

 

STUIVERBOEKEN 

 

Hoogstwaarschijnlijk liggen de stuiverboeken ook weer voor u klaar tijdens 
onze clubbijeenkomst van 12 oktober a.s. Ik zal hiervoor mijn uiterste best 
doen. Er zijn momenteel nog 85 stuiverboeken in omloop, oud en nieuw, 
dus er is weer keus genoeg voor iedereen. Graag voorlopig even geen 
nieuwe boeken inleveren, want er moeten eerst weer een aantal 
stuiverboeken afgerekend worden met de inzenders, zodat we weer wat 
meer ruimte krijgen voor nieuwe ‘verse’ stuiverboeken.             Hans Vaags 

 

 

BESTE LEDEN 
 

Er kunnen weer veiling kavels ingeleverd worden, vooral leuk 
verzamelwaardig materiaal is welkom. Voor Nederland tussen 1950 en 
2000 is helaas weinig animo voor. Maar leuke stockboeken enz. 
Let er ook bij dozen op dat het wel materiaal in zit dat de moeite waard is. 
                                                     Met vriendelijke groet, uw Veilingmeester 

https://www.rabo-clubsupport.nl/waterland-en-omstreken/deelnemers
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Dé postzegelshow van Nederland 
 

De “Postex” is de grootste jaarlijkse 2-daagse internationale 
postzegelbeurs en tentoonstelling in de Benelux ! 
 
Omnisport Apeldoorn is dit jaar de locatie voor de nationale 
Postzegelshow Postex. Dit is een groots filatelistisch evenement voor 
de postzegelverzamelaar en het hele gezin. 
 
Bezoek stands en bekijk collecties. De echte filatelist kan tijdens 
Postex zijn hart ophalen!  
Bekijk prachtige postzegelcollecties en breng een bezoek aan 
ongeveer 50 postzegelhandelaren. Uiteraard is ook PostNL van de 
partij waar je recent uitgegeven postzegels kunt kopen.  
 
Diverse verenigingen en organisaties zijn aanwezig met een 
promotiestand. Ook wordt ruim aandacht gegeven aan de jeugdige 
verzamelaars. 
 
Openingstijden: vrijdag 15 oktober 2021 van 10.00 tot 17.00 uur en 
zaterdag 16 oktober 2021 van 10.00 tot 16.00 uur  
Let op: De beurs is alleen op vrijdag en zaterdag! 
 

Toegangsprijs bedraagt € 5,00 per persoon. De toegang kan alleen 
contant worden betaald. De jeugd t/m 17 jaar heeft gratis toegang.  
 

 
Adres: 
Omnisport, De 
Voorwaarts 55, 
Apeldoorn. 
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AGENDA 
 

Dit zijn onze vastgelegde clubavonden voor seizoen 2021-2022 in de 
Taborkerk. Donderdag 11 november, donderdag 9 december. En in 
2022 op woensdag 12 januari, donderdag 10 februari, donderdag 10 
maart, woensdag 13 april en donderdag 12 mei. 
 

PostNL heeft voor de tweede helft 2021 haar uitgiftebeleid opnieuw sober 
ingericht. Het hele jaar 2021 heeft PostNL geen zegels uitgegeven voor 
jubilea historische gebeurtenissen en/of actuele evenementen behalve voor 
de 50e verjaardag van Máxima.  
 

16 mei 2021 Koningin Máxima 50 jaar (postzegelvel met 5 zegels € 4,80) 
 
16 augustus 2021 

Beleef de Natuur: Landgoed Haarzuilens, 10 zegels per vel. € 9,60. 
 

13 september 2021 
Praat met de hand, 6 zegels per vel. € 9,30 (Internationaal tarief). 

 

11 oktober 2021 Kinderpostzegels, 5 zegels per vel, € 7,20. 
 

15 oktober 2021 Dag van de Postzegel, 10 zegels per vel, € 9,60. 
Twee verschillende zegels, dus 5 x 2 zegels per vel. Verdere gegevens 
ontbreken. 
 

? november 2021 Decemberzegels, 20 zegels per vel, € ….?. 
Tien verschillende zegels, dus 10 x 2 zegels per vel. Verdere gegevens 
ontbreken. 
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DE DIENSTZEGELS “ARMENWET”, pas op voor vervalsingen! 
 
 Af en toe krijgen we voor onze veilingen 
een serie "Armenwet" aangeboden. U 
weet wel, NVPH nummers Dienst 1-8. 
Vooral de laatste met een rode in plaats 
van een zwarte opdruk, is erg geliefd 

Figuur 1                                vanwege zijn extreem hoge cataloguswaarde. 
 
De serie Armenwet werd uitgegeven tussen 1 februari 1913 en 31 october 
1919. Ze waren bedoeld om te worden gebruikt voor burgelijke instellingen 
van weldadigheid, meestal de daartoe opgerichte “Armenraden”, ter 
frankering van hun correspondentie. 
Ook retourenveloppen werden voorgefrankeerd met die zegels. ▼Figuur 2 

 
 
 
 
 
 

De zegels hadden de opdruk "ARMENWET" op normale frankeerzegels 
van 1899-1921, type Cijfer van J.Vultheim en Koningin Wilhelmina van 
E.L.Mouchon. 
Deze serie is vooral bekend geworden door de vele vervalsingen. Ik heb al 
heel wat zegels uit deze serie in handen gehad, maar ze waren allemaal 
vals! Ik heb in mijn hele loopbaan als postzegelverzamelaar slechts 1 keer 
een echte serie gezien, en die was dan ook vergezeld van een certificaat 
van echtheid. Ik wil U graag deelgenoot maken van de geheimen van de 
vervalsingen van deze serie. Ik gebruik de volgende vier criteria om de 
“echtheid” van deze postzegels vast te stellen. Misschien is het, gezien de 
praktijk, beter om te zeggen hoe je kunt bevestigen dat de onderhavige 
zegels vals zijn. 
  
Ten eerste: Het lettertype..... 
De oorspronkelijke zegels werden door de firma Enschedé van een opdruk 
voorzien met het lettertype “Breede Grotesque Kapitalen, serie 6”. De juiste 
uitvoering daarvan wordt getoond de figuren 1, 2 en 3. Figuur 3 is 
afkomstig uit het boekje “De vervalsingen van Nederland en O.G.” van 
P.F.A.van de Loo. 
 
Men kan de volgende kenmerken onderscheiden (en dat betekent 
kenmerken van ECHTHEID!): 
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 1. De poot van de R begint 
dun, loop verdikt en gebogen 
naar beneden en eindigt weer 
dun in een puntje. 
2. De M is van boven afgeplat. 
3. Het derde been van de M is 
iets dunner. 

Figuur 3                                                          4. De middelste balk van de E 
is korter dan de beide andere en staat iets boven het midden. 
5. De N is linksboven breder afgeplat dan rechtsonder. 
6. Het vierde been van de W is dunner dan de drie andere. 
7. De dwarsbalk van de T is links iets korter dan rechts. 
Deze kenmerken zijn overigens eerder beschreven door A.M.Benders in 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 1942, blz 144-145. 

 
Links een sterk vergrootte opdruk 
van een valse zegel. Je moet hier 
en daar wat ervaring hebben met 
de genoemde kenmerken, maar 

kenmerk 1 (de R) en 6 (de W) zijn meestal overduidelijk als ze niet 
verscholen zijn onder de stempelafdruk natuurlijk. 
  
Ten tweede: Opdruk op de 
verkeerde plaats..... 
Veel vervalsers dachten “als er 
maar ARMENWET op staat, zal 
het wel goed zijn”. Nee dus. 
Zowel de positie van de opdruk 
als de plaatsing zijn heel 
nauwkeurig vastgesteld en altijd 
constant! Hier rechts worden 
enkele slordige vervalsingen 
getoond. 
 
Ten derde: De Plaatsnaam..... 
Omdat de meeste zegels alleen 
werden gebruikt door de 
Armenraden vindt men in hoofdzaak afstempelingen (indien leesbaar) van 
de volgende 34 plaatsen in Nederland: 
Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft c.a., Den Helder, 
Deventer, Dordrecht, Enschede, Gouda, ’s-Gravenhage, Groningen, 
Haarlem, Heerlen c.a., ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Hoogezand c.a.,  
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Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Meppel, Middelburg, Nijmegen, 
Opsterland, Princenhage c.a., Roermond, Rotterdam, Schiedam, 
Smallingerland, Utrecht, Vlaardingen c.a., Vlissingen, Zaandam. 
Men zal de meeste afdrukken vinden van Haarlem, omdat alleen in die 
plaats de zegels ook te krijgen waren voor verzamelaars aan het 
filatelistisch loket. Veel verzamelaars stuurden een brief aan zichzelf om 
aan een gestempelde serie te komen. In feite was dit oneigenlijk gebruik, 
maar dit werd oogluikend toegestaan. 
Er zijn echter op brieven ook namen gevonden van plaatsen waar geen 
Armenraad was. In die gevallen kan er sprake zijn van een retourenvelop of 
antwoordkaart. Deze zijn echter uiterst zeldzaam. Kortom, een juiste 
plaatsnaam kán bevestigen dat de zegel echt is. Een andere plaatsnaam 
dan de 34 hierboven genoemde kán duiden op een vals exemplaar. 
   
Ten vierde: De Datum..... 
In vrijwel alle gevallen van echte zegels zal de datum in de afstempeling 
(indien leesbaar) liggen in de gebruiksperiode 1913-1919. Enkele kantoren 
gingen nog door met het gebruik tot 1921. Wijkt een (leesbare) datum af 
van deze periode, dan heeft men vrijwel zeker te doen met een vervalsing. 
Twee voorbeelden: 

◄ Hier een zegel met datum 15.6.11 en dat is vóór de 
officiële gebruiksperiode. De plaatsnaam is trouwens 
“De Bildt” en ook dat klopt 
niet. En natuurlijk is de 
opdruk ook vals. 
► Rechts een zegel met een 
stempel met het jaartal 1924. 
Dat is ná de gebruiksperiode. 
Ook hier is de opdruk vals. 

 
Conclusie 
Het bekijken van de zegels aan de hand van de bovenbeschreven 4 criteria 
stelt mij in staat om vast te stellen of ik een vals dan wel een echt 
exemplaar in handen heb.   Je moet wel een goede loep of vergrootglas 
hebben (10x of beter). Dezelfde vergroting (en nog beter!) kun je ook 
bereiken met een goede scanner en een computer.  Dat is in dit artikel ook 
gedaan. En daar hebben we één van de handige voordelen van deze 
moderne technologie. 
   
1.   Plaatfouten van de opdrukken 
Het in de bronnen genoemde boekje van P.F.A.van de Loo geeft een 
aantal plaatfouten weer: 
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Het is vooral de A die "gebroken poten" heeft of 
er is een "hapje" uit.  Ook bij de letter R kan er 
een hapje uit zijn. 
 
Het Handboek Postwaarden Nederland noemt 
op blz E1-17 nog dat in enkele gevallen de 
laatste letters E en T met elkaar zijn verbonden 
(helaas nog geen voorbeeld). 
 
2.   Rode en zwarte opdruk 
De gehele serie bestaat dus uit 8 zegels. De 
frankeerwaarde van 1,5 cent komt twee keer 
voor. De lichtblauwe ("ultramarijn") versie is 
gedrukt in 1913. Toen enkele waarden in 1918 
moesten worden bijgedrukt heeft men voor de 

1,5 cent zegel donkerblauwe inkt gekozen. En omdat bij proeven was 
gebleken dat de zwarte opdruk zeer moeilijk te lezen was op  donkerblauw 
heeft men besloten tot een opdruk met rode inkt. De letters werden daarbij 
wel in het midden van de zegel geplaatst, omdat daar wat "wit" voorkomt in 
het zegelbeeld. 
 
3.   Keuring 
Gezien het bovenstaande is een waarschuwing voor de aanschaf van de 
dienstserie "Armenwet" nogmaals op zijn plaats. Er zijn zoveel vervalsingen 
in omloop dat het raadzaam is een eventueel aan te schaffen serie te laten 
keuren door een bevoegde instantie, bijvoorbeeld door de 
Bondskeuringsdienst van de KNBF.  Ook een goede postzegelhandel kan 
natuurlijk wel worden geraadplaagd.  

Toon Oomens 
 
Toon Oomens was jeugdleider van de Stamp Kids Club, de on-line 
jeugdclub van postzegelverzamelaars, als onderdeel van JeugdFilatelie 
Nederland (JFN). Ook verzorgde hij het verenigingsblad van 
Postzegelvereniging Zeeuwsch-Vlaanderen. En schreef voor Postzegelblog 
over uiteenlopende onderwerpen. 
 
 
Bronnen: 
1. P.F.A.van de Loo: “De vervalsingen van Nederland en O.G.”, Hilversum 1979. 
2. Figuren 1, 2 en 5 zijn uit: “Postwaarden Nederland”, onder redactie van G.Holstege, J.Vellekoop en 
F.van den Heuvel, aflevering E1. Een groot deel van de informatie die hierboven wordt gegeven (en nog 
veel meer) is ook terug te vinden in dit boek. 
3. NVPH catalogus, sectie Nederland, Dienstzegels. 
4. Eigen verzameling. 
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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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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT  
6. Daendels en de Grote Postweg 
 

De komst van de Fransen in Nederland in 1795 had ook gevolgen 
voor de koloniën overzee. De stadhouder Prins Willem V vluchtte 
naar Engeland en de Bataafse Republiek was een feit. De prins sloot 
een overeenkomst met de Britten waarin 
afgesproken werd dat zij de Nederlandse 
koloniën zouden beschermen. Uiteindelijk 
kwam het erop neer dat deze in Britse 
handen kwamen. Een uitzondering vormde 
vooralsnog het eiland Java.  
In 1806 kwam een einde aan de Bataafse 
Republiek en keizer Napoleon maakte zijn 
broer Lodewijk koning van Holland. Die 
vond het de hoogste tijd om op Java op te 
treden. Hij stuurde daarvoor Herman Willem 
Daendels naar Java, die daar als 
gouverneur-generaal de koning zou vertegenwoordigen.  
Dandels ging voortvarend te werk en begon met de verdediging van 
het eiland tegen een mogelijke inval van de Britten. Daendels 
breidde het leger met zo’n 16.000 Javanen. Om het leger makkelijk 
over Java te kunnen verplaatsen begon hij met de aanleg van een 
weg die liep van oost naar west, de Grote Postweg. Het werk aan de 
weg was zwaar en niet zonder gevaar. Een paar duizend Javanen 
zouden bij de aanleg omkomen, maar dat nam Daendels voor lief. Bij 
het aanleggen van een haven aan de Straat van Soenda kwamen 
nog eens 1000 Javanen om. Dat was voor de sultan van Bantam 
aanleiding om verdere medewerking te staken. Volgens hem was de 
moerassige locatie volkomen ongeschikt, maar Daendels duldde 
geen tegenspraak en gaf opdracht de kraton van Bantam te  
verwoesten. De sultan werd doodgeschoten. Na verloop van tijd 
werd echter duidelijk dat hij wel degelijk gelijk had gehad.  
De Grote Postweg, duizend kilometer lang,  kwam gereed in 1808. 
Een reis van Batavia naar Semarang duurde voortaan vier in plaats 
van twaalf dagen. Daardoor werd het ook voor het postvervoer en de 
economie een belangrijke weg en dat is hij tot op de dag van 
vandaag. Maar het explosief groeiende verkeersaanbod van de 
laatste decennia heeft er wel voor gezorgd dat het niet altijd een  
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snelle route meer is. Lange files met veel 
vertraging zijn op vele stukken eerder regel dan 
uitzondering.  
In 2008 verschenen er postzegels en een velletje 
om het tweehonderdjarig bestaan van de weg te 
herdenken. Op het velletje is in de linkeronderhoek 
een klein portretje van Daendels te zien. Ook is er 
een prentje opgenomen van een ontmoeting 

tussen hem en een van de Javaanse vorsten 
met wie hij een conflict had. In de rotsachtige 
heuvels moest gewerkt worden met 
geïmproviseerde gereedschappen zoals 
schoffels, koevoeten en bijlen. Dit tot woede van 
vorst Surianagara Kusumadinata.  
Toen Daendels en de vorst elkaar ontmoetten, 

schudden ze 
elkaar de hand, 
maar de Javaanse vorst deed dat met 
zijn linkerhand en hield ondertussen 
zijn rechterhand op zijn kris: een 
teken van minachting die Daendels 
indertijd ontgaan moet zijn. 
Tegenwoordig staat er een 
standbeeld boven de Grote Postweg 
in een van de bochten van de weg in 
het Ciherang-gebied die deze 
ontmoeting laat zien.  
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Hoewel de gouverneur-generaal geen tegenspraak duldde, was hij in 
sommige opzichten ook wel vooruitstrevend. Hij moderniseerde het 
landsbestuur en de rechtspraak, waarbij er echter voor Europeanen 

andere, gunstigere wetten 
bestonden dan voor de 
Javanen. Een situatie die tot 
aan de Japanse bezetting 
zou voortduren.  
Daendels wilde ook een 
einde maken aan de 
corruptie en macht van  
autoritaire Javaanse vorsten, 
maar hield daarbij geen 

rekening met Javaanse tradities die toch ook rechten verleenden aan 
de onderdanen van die vorsten. Alles werd ondergeschikt gemaakt 
aan het streven van Daendels om de kolonie toch vooral 
winstgevend te maken voor het moederland. Hij deed dat door de 
koffieproductie op Java uit te breiden. Ook ging hij over tot het 
verkopen van land om de inkomsten van het gouvernement te 
verhogen. Dat legde zijn eigen 
portemonnee overigens ook geen 
windeieren.  
Ondanks de goede dingen die 
Daendels deed, bereikte hij 
minder dan had gekund als hij had 
begrepen dat het daarbij beter 
was om samenwerking te zoeken 
in plaats van vijanden te maken. 
Het was een van de redenen 
waarom Daendels in 1811 werd teruggeroepen. Een nieuw hoofdstuk 
brak aan maar Daendels is in Indonesië nog niet vergeten. In het 
traditionele wajangspel komt hij nog steeds voor als de Tuan Besar 
Guntur, ofwel de Grote Bulderende Heer. 

Jeffrey Groeneveld 
 

Op YouTube is de documentaire “Jalan Raya Pos - De Groote Postweg” uit 1996 
te zien over het leven langs de Grote Postweg vanuit het perspectief van de 
Indonesische schrijver Pramoedya Ananta Toer, die onder andere vertelt over de 
aanleg van de weg (https://www.youtube.com/watch?v=4pJgo8GS5fw). 

https://www.youtube.com/watch?v=4pJgo8GS5fw
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DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND E.O. 
Wilt u meer lezen over de geschiedenis 

van Indonesië? 
 

 

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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DE KIMONO EN DE OBI 
 

De kimono is een van de meest tot de verbeelding 
sprekende kledingstukken. Het culturele icoon 
van Japan kent een lange geschiedenis, dat van 
het los vallende hoofdgewaad uitgroeide tot de 
elegante en tijdloze nationale dracht van Japan. 

Het woord kimono, (Japans: 着物, letterlijk: 

hetgeen iemand draagt) is een T-vormig gewaad 
voor zowel mannen, vrouwen als kinderen. Kimono’s      De basisvorm  
ogen eenvoudig van snit, ze hebben echter een enorme allure, met name 
voor de vrouw. De luxueuze zijden weefsels zijn versierd met verrassende 
patronen in complexe weef-, verf- en borduurtechnieken, kenmerkend voor 
het rijke Japanse textielambacht. De kleur en de motieven zijn verbonden 
met de seizoenen en de gelegenheid waarin men de kimono draagt.  

 

Geheel links, een postzegel in 
grijs/bruin tint uit 1948 met voor 
het eerst een afbeelding van 
een kimono, getiteld ‘Beauty 
looking back”, print van 
Hishikawa Noronobu. 
Midden en rechts een uitgave uit 
1996 met dezelfde dame. 
Midden maar nu in een bruine 
tint en rechts geheel in kleur 
zoals het orginele kunstwerk 
was uitgevoerd. 
 

Er zijn verschillende typen kimono’s voor jonge vrouwen en dames, 
gedragen bij diverse gelegenheden zoals het huwelijk, de traditionele 
theeceremonie, speciale vieringen en het uitgaan. Een traditionele kimono 
is van zijde gemaakt en kost nieuw zo'n 60.000 euro. De meeste kimono's 
worden van moeder op dochter doorgegeven. De gewoonte is dat een 
kimono drie generaties meegaat. Tegenwoordig zijn er ook confectie-
kimono's en die zijn wel betaalbaar, o.a. door het gebruik van polyester 
draden. De lieftallige en vrolijke kimono’s voor meisjes en jongens met 
beschermende symbolen van kraanvogels en schildpadden voor een lang 
en gelukkig leven geven aan hoeveel liefde en geluk de moeder het kind 
toewenst. Er zijn strikte gebruiken en aanwijzingen voor het dragen en het  
aantrekken van de kimono. De lengte van de mouwen kan variëren per 
gelegenheid. Zo moeten de mouwen lang zijn als er een bruiloft is binnen je 
familie en kunnen de mouwen kort zijn als je naar een bruiloft gaat die 
buiten je familie is. Van december tot mei worden twee lagen gedragen.  
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Detail van het fraaie kostbare  borduurwerk op de voorkant van de kimono 
(zie bovenaan op de vorige pagina).   
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Vanaf 1 juni wordt één laag gedragen en in hoogzomer is de stof luchtiger 
dan in de winter. Herenkimono’s met hun ingetogen kleuren en stoffen aan 
de buitenkant, verrassen met intrigerende decoraties in de voering die 
fascinerende verhalen vertellen. 
 

Beide schilderijen,  in de Ukiyo-e stijl, 
zijn getiteld “Staande schoonheden”, 
links door Ando Kaigetsudo en rechts 
door Dohan Kaigetsudo, bekende 
schilders uit de Edo periode, dit is 
een deel van de geschiedenis van 
Japan die loopt van 24 maart 1603 
tot 3 mei 1868. Hun fraai geklede 
dames en volumtueuze ‘schoon-
heden’ werden zeer populair de 
“Kaigetsudo schoonheden”genoemd.  
 

De obi is de blikvanger in de kimonodracht. Het is als een kostbaar sieraad 
dat de kimono de finishing touch geeft en de smaak van de draagster laat 
zien. Het dessin op de kimono wordt namelijk onderbroken door de obi en 
vereist een subtiele keuze van de stof voor de ceintuur. De obi met een 
lengte van circa vier meter en een breedte van 15 tot 32 centimeter is van 
een stevige zijde of brokaat, om het gewaad goed op zijn plaats te houden. 
én op lengte en op maat te maken. Net als de kimono zijn ze versierd door 

ingeweven, geschilderde en geborduurde motieven die horen bij het 
seizoen of de gelegenheid. De meest formele en elegante obi is de brede 
maru obi die over de hele lengte is gedecoreerd, veelal in brokaatweefsel 
en uitermate geschikt voor de bruidsfurisode (furisode is een kimono met 
lange mouwen). De fraai geknoopte vormen op de rug geven leeftijd en 
huwelijkse staat weer. 
 

Leuke serie uit 2017 met diverse stoffen basisvormen en kimono’s.    
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Die ceintuur heet een obi. 
De obi wordt vastgemaakt 
met een knoop, de 
zogenoemde musubi, 
waarvan veel 
verschillende varianten 
bestaan.  
 

◄ De obi 
 
De meest gedragen 
variant is de otaiko 
musubi. De ingewikkeldste 
en bewerkelijkste musubi's 
worden gedragen door 
meisjes en jonge vrouwen 
bij speciale gelegenheden. 
Het knopen en vastzetten 
van de musubi vraagt om 
een aantal extra 
accessoires, zoals een 
kussentje, koord, en een 
sjaal. 

 
 
 

Uitgave ter gelegenheid van de ‘week van de filatelie’, 20 april 1965.  
No danseres, aquarel op zijde uit 1936 van Uemura Shōen (1875 - 1949). 
 In 1941 werd Shōen de eerste vrouwelijke schilder in Japan die werd 
uitgenodigd om lid te worden van de Imperial Art Academy. Ze werd in 
1944 benoemd tot hofschilder van het Imperial Household Agency. 

 
In 1999 werd deze postzegel uitgegeven in de lang 
lopende serie ‘helden van de Japanse cultuur, met 
daarop ook schilderes Uemura Shōen.   
Verder zijn er in deze serie hedendaagse en historische 
helden van de Japanse cultuur afgebeeld, zoals 
schilders, beeldhouwers, prentkunstenaars, schrijvers, 
musici, handwerklieden, wetenschappers en medici.  
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“Moeder en kind’ ook van Uemura Shōen, uitgave in 1980 uit de serie 
moderne kunst.  
 
In het verleden werden kimonodragende geisha's vaak 
(en in de regel zeer ten onrechte) geassocieerd met 
prostitutie. De term geisha wordt over het algemeen 
gebruikt voor een gezelschapsdame, die gekleed is in 
de typische, streng gestileerde kledij en die met 
klassieke Japanse muziek, zang en dans de avond van 
een gezelschap aangenaam opluistert. Letterlijk 
betekent geisha "kunstpersoon". 
 
In het huidige straatbeeld is de kimono nauwelijks meer te zien, praktische 
Westerse kleding kwam ervoor in de plaats. Toch ziet men steeds meer 
jongeren in kimonodracht. Ze worden zich bewust van hun culturele 
erfgoed en dragen ze kimono’s bij het uitgaan of bij het bezoek aan een 
park in de kersenbloesemtijd. Er zijn echter nog tal van andere gelegen-
heden waar men kimono’s ook wel draagt. Dat is deels toe te schrijven aan 
het feit dat de Japanner zeer aan tradities hecht. Er zijn in Japan in de loop 
der jaren al tientallen mooie briefkaarten en postzegels verschenen waarop 
deze prachtige kimono’s staan afgebeeld.                                 Hans Vaags 
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Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore 
Kloosterstraat 17 
 

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

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

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

 

Internet: www.PostBeeld.nl (webwinkel) 

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

 

Tevens in Haarlem: Onze Modelbouwwinkel Hobbyprof.nl, Gen. Cronjéstraat 86. 
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OP KAART GEZET  
 

Sinds ik me op Afrika gestort heb, lijkt de titel van deze rubriek niet 
meer helemaal te kloppen. De brieven zijn enigszins verdwenen, 
maar dat ga ik inhalen met een aantal postwaardestukken. 
Postwaardestukken zijn poststukken met een ingedrukt zegelbeeld, 
denk aan briefkaarten (al zie je die tegenwoordig nauwelijks meer in 
het postverkeer). 

 

In Congo hebben ze in de jaren 1912-1932 een prachtige serie 
kaarten uitgegeven die een beeld geven van het dagelijks leven, de 
dorpen, flora en fauna in dit deel van  Afrika. Het gaat om meer dan 
200 kaarten; ook de kaarten die zijn uitgegeven van het door de 
Belgen bezette deel van Duits Oost-Afrika maken deel uit van deze 
reeks. Op internet is een catalogus te vinden waarin ze allemaal zijn 
afgebeeld: http://www.congobelge.com/index.html   
Over de genoemde bezetting zal ik volgende keer iets schrijven. 
 

Deze postwaardestukken zijn goed bruikbaar in thematische 
verzamelingen. Het mooist vind ik de kaarten die echt verstuurd zijn  

 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 191 

http://www.congobelge.com/index.html
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(het liefst naar Nederland), zoals de kaart hieronder. Hij werd in 
september 1920 vanuit de belangrijke havenplaats Boma verstuurd; 
aankomststempel Diepenveen. 
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Zwaar transport, de blanke opzichters kijken of het allemaal wel goed 
gaat… 
 

 
Matadi is nog steeds een belangrijke havenstad aan de rivier de  
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Kongo en net als de haven van Boma onmisbaar voor de 
scheepvaart  en het goederentransport richting het hart van het land.  
 
Het oversteken van een rivier kon een hele operatie zijn:  

 
Deze kaart maakt deel uit van de derde en laatste serie kaarten 
(Vloors, 1927-1932). De landsnaam Belgisch Congo is overdrukt met 
Ruanda Urundi.  
 

Ruanda-Urundi, was een deel van de Duitse kolonie 
Duits-Oost-Afrika in Centraal-Afrika en werd vanaf 
1924 bestuurd door België. Tot 1947 heette het een 
‘mandaatgebied’, later een ‘trustgebied’, tot het in 
1962 onafhankelijk werd en gesplitst werd in twee 
aparte landen: Rwanda en Burundi. Het is vooral 
bekend geworden door de gruwelijke gebeurtenissen 
die zich hier afgespeeld hebben. 

 
                                                                                    (wordt vervolgd) 
                                                                John Dehé, september 2021 
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al 35 jaar tot uw dienst! 

 
● Breed assortiment 

       ● Scherpe prijzen 

            ● Persoonlijke service 

                 ● Kwaliteit gewaarborgd 

                      ● www.stamps-dns.com 
 

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

maar liefst € 10 korting op uw volgende  

aankoop bij Stamps-DNS. Bekijk dus snel  

ons assortiment op www.stamps-dns.com  

en maak uw keuze uit onze aanbiedingen.  

* Vraag naar de voorwaarden. 
 

 

Lid van:  

 

 

 

 

 

 

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

     

Tel: 0229-261611 

Mob/GSM: 0655 884387 

 

Email: sales@stamps-dns.com 

www.stamps-dns.com 

http://www.stamps-dns.com/
mailto:sales@stamps-dns.com
http://www.stamps-dns.com/
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BELGIË – NEDERLAND (8) 
 

Briefkaart, gezien dit in het Frans vermeld staat (Cart-postale), verstuurd uit 
de enclave Baarle-Hertog op 28/7/1915. Samen met het gebied achter de 
rivier ‘De Yzer’ een deel van ‘onbezet’ België. 
Er is geen aankomststempel, enkel de postbodestempel B.2 (tweede 
bestelronde). Port: in principe 10 centiemen voor een briefkaart naar het 
buitenland, maar sinds 1.10.1907 mochten bedrukte briefkaarten als 
drukwerk verstuurd worden. Voor drukwerk is het tarief 5 centiemen, maar 
de gebruikte postzegel (5c+5c met de afbeelding van koning Albert I 
uitgegeven ten voordele van het Rode kruis werd gedrukt te Londen door 
Waterlow Bros & Layton in een oplage van 328.915 stuks) is volgens de 
UPU richtlijnen niet geldig voor post naar het buitenland, gezien het een 
‘bijzondere’ postzegel is met toeslag. Geen strafport. Gevers & Co. Heeft 
zonder twijfel goed verdiend aan zijn ‘Curiosités pour philatélistes’, want 
deze curiositeiten duiken nog geregeld op in aantallen. 

Kurt Lambrecht 

__________________________________________________________________________________ 

VEILING EN HET BETALEN 
 

Na ontvangst/aankoop van de kavels dient de betaling contant of – onder 
vermelding van uw kopersnummer – te worden overgemaakt op 
bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. de PPRC.     Hans de Block 
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Michel - Westlicher Balkan 2021 

 

In deel zes van deze Michel Europa reeks vinden 
we de zegels die uitgegeven zijn door de landen 
en gebieden die gesitueerd zijn in de westelijke 
Balkan. Dit zijn, in alfabetische volgorde, Bosnië 
& Herzegovina (inclusief de uitgaven van de 
Kroatische Post en van de Servische Republiek), 
Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Montenegro, Noord 
Macedonië, Servië, Slovenië en, last but not 
least, Trieste – Zone B. Voorwaar een bond 
gezelschap met een dito historisch verleden. Dit 
komt ook naar voren als je de uitgeven zegels 
goed bekijkt. In mijn optiek een spannend gebied 
wat best een uitdaging is om te (gaan) verzamelen. 
Wat is er nieuw of veranderd sinds de 2020 uitgave? Veel schokkends is 
het niet. Bij Kroatië zijn een dertiental nieuwe variëteiten opgenomen en er 
zijn ook hier weer een aantal nieuwe illustraties toegevoegd die er 
voorheen niet in stonden of die minder geslaagde afbeeldingen vervangen.  
 

Uiteraard is alle tekst weer geheel doorgenomen en zijn minder opvallende 
correcties doorgevoerd. De prijzen zijn weer aangepast aan de huidige 
situatie. Opvallend is dat bij diverse Joegoslavische motief series en bij 
Servische velletjes/blokjes grote prijsstijgingen terug te vinden zijn. Ook de 
misdrukken van diverse Noord Macedonische uitgaven zijn gewild en staan 
daardoor verrassend hoog genoteerd. Natuurlijk zijn alle nieuwe uitgaven  
(tot eind 2020 en soms zelfs tot begin 2021) toegevoegd.  

Wat kan ik verder nog toevoegen? Niet veel! De catalogus ziet er weer 
gelikt uit en voldoet aan alle Michel eisen. Met 928 pagina's waar we 
ongeveer 10.400 kleuren afbeeldingen kunnen bewonderen en met pak 
weg 45.000 prijsnoteringen zal niet alleen de verzamelaar van de zegels 
van deze gebieden maar ook de thematische verzamelaar wel weer aan 
zijn trekken komen.  
 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 928. 
ISBN: 978-3-95402-356-1. Prijs: € 52,- Excl. verzendkosten. 
Voor de verdere gegevens zie de laatste pagina. 
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Michel - Südlicher Balkan 2021 

 

De "die hard" verzamelaar van de Balkan landen 
hebben alweer een tijdje staan uitkijken naar dit 
7e Europa deel. Samen met deel zes maakt dit 
de Balkan compleet. In deze catalogus vinden we 
de uitgaven die door de volgende landen zijn 
uitgegeven.  
De Egeïsche eilanden, Albanië, Bulgarije, Epirus, 
Griekenland, Ikaria, de Ionische eilanden, Kreta, 
Oost Roemelië, Samos en Trachië.  
Ook de zegels die door de "Autonome 
Monastieke Staat van de Heilige Berg" sinds 16 
mei 2008 worden niet vergeten. Het is maar een 
klein gedeelte van Europa maar uiterst interessant  
door de geschiedenis van dit gebied  
waardoor er veel te beleven valt op filatelistisch gebied. Maar dat hoef ik de 
geïnteresseerde verzamelaar niet te vertellen. 
Zoals hiervoor al opgenoemd handelt het hier om elf landen en gebieden. 
Sommige gebieden geven allang geen postzegels meer uit. Anderen zijn in 
de loop van de geschiedenis aanmerkelijk veranderd van staatsvorm, ze 
zijn ooit bezet geweest of opgegaan in andere landen. Kortom een zéér 
interessant gebied voor de verzamelaar met interesse in geschiedenis. 
 
Wat is er veranderd c.q. vernieuwd ten opzichte van de vorige uitgave? Bij 
Albanië vinden we behoorlijk wat prijs aanpassingen vooral bij de emissies 
na 1920 en bij de meer modernere tussen 2016 en 2018. Dit zien we ook 
bij de Bulgaarse en Griekse uitgaven na 1950. Bij Griekenland is het 
hoofdstuk betreffende de verplichte toeslagzegels opnieuw bewerkt en 
nagelopen. Bij Kreta zijn data van uitgiften bij de klassieke zegels 
aangepast aan de Juliaanse kalender die destijds van kracht was en bij 
Bulgarije zijn de ingetrokken uitgaven van 2017 alsnog opgenomen. Verder 
zijn, zoals we mogen verwachten, alle nieuwe uitgiften opgenomen tot en 
met begin 2021 en zijn alle prijzen aangepast aan het huidige marktniveau. 
Ook in deze uitgave is er een begin gemaakt om de schematische 
voorstellingen van de velletjes uit de postzegelboekjes (H-Blatt in Michel 
Duits) om te zetten naar afbeeldingen van de echte velletjes.  
 

Dit zevende Europa deel bevat ruim 800 pagina's met 10.100 afbeeldingen 
waarvan ruim 160 nieuw zijn om dat ze nu pas beschikbaar zijn of om 
oudere onduidelijke illustraties te vervangen. Met een ruime 40.000 
prijsnoteringen is deze catalogus weer helemaal compleet. 
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Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 832. 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-357-8. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 52,- 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) 

http://www.michel.de/
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ITALIË - DE MARITIEME REPUBLIEK VENETIË (800-1200) 
(Historische notities 23) 
 

Venetië ligt op 118 
eilanden met daartussen 
177 kanalen en heeft rond 
de 400 bruggen. Door de 
stad slingert het brede 
Canal Grande, dat 
waarschijnlijk een oude 
rivierbedding van de rivier 
de Brenta is geweest. De 
stad ligt in een lagune die 
begrensd wordt door het 
schiereiland Cavallino-Treporti en de eilanden Pellestrina en Lido. 
Binnen de lagune liggen nog andere eilanden, zoals Murano met de 
glasblazerijen, Torcello met zijn vroege kathedraal, Burano met zijn 
kleurrijke huizen, Giudecca en San Giorgio Maggiore. Venetië is 
ontstaan in de 5de eeuw en was vroeger één van de belangrijkste 
havens van Europa. De eerste bewoners kwamen op deze eilanden 
terecht omdat ze vluchtten voor de aanstormende Hunnen van Attila. 
De inwoners van Venetië zijn steeds ambitieus geweest en zochten 
iets om veel bezoekers (lees=geld) te lokken. Een belangrijk relikwie 
zou de oplossing zijn. In 823 brachten de Venetianen het lichaam 
van de evangelist Marcus uit Alexandrië over naar hun stad. Hij werd 
de schutspatroon en komt in het wapenschild van Venetië voor. 
Niet alleen door de bedevaarten naar de H.Marcus kwam er 
welstand. Het bestuur van deze ministaat gebeurde door de Dogen*), 
zij stonden zowel aan het hoofd van de staat als van de katholieke 
kerk. Zij deden mee aan de kruistochten, stuurden hun oorlogsvloot 
de wereld rond en lijfden zo vele landen 
in. Er werd een enorm handelsverkeer 
opgebouwd. Het was ook in deze 
periode dat o.m. het Dogenpaleis en de 
basiliek werd gebouwd. 

 
Schepen in de haven, schilderij van 

Giovanni Antonio Canal, beter bekend als 
Canaletto (1697-1768). 
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◄ Byzantijns schip 
Van oorsprong was Venetië Byzantijns. In de  
9e eeuw lag de Byzantijnse vloot in Venetië om 
deze te beschermen tegen de Franken. Na 
erkenning van de 2 keizerrijken wordt Venetië 
steeds zelfstandiger. Keizer Lotharius geeft in 
840 Venetië zoveel rechten dat deze vrijwel 
zelfstandig wordt. Verdragen met andere 
koningen volgen: Berengarius I 
(888), Wido van Spoleto (891) 

met Rudolf van Bourgondië (924) en met Hugo I 
van Arles (927). In 992 krijgt Venetië zijn eerste 
handels privilege met Byzantium van keizer 
Basileos I. De Duitse keizer treedt op als voogd 
voor de zoon van de Doge.       Frederik I Barbarossa ► 

                                                                        keizer van het Heilige Romeinse Rijk 

Tussen 1100 en 1200 bezet Venetië een groot deel van de 
Kroatische kust, Istrië en Dalmatië (tot 1797). Onder Doge Pietro II 
Orseolo (991-1008) groeit Venetië uit tot een grootmacht. In de 12e 
eeuw wordt de macht van de Doge beperkt, men stelt een Grote 
Raad in die bestaat uit vertegenwoordigers van de Venetiaanse adel. 
Onder de Byzantijnse keizer Manuel I ontstaan vijandelijkheden wat 
tot gevolg heeft dat ze Byzantium moeten verlaten (1171). Op het 
Italiaanse vaste land komen ze in conflickt met de Duitse keizer 
Barbarossa. Ze sluiten zich aan bij de Lombardische Liga en stoppen 
Barbarossa in zijn veroveringsdrift. In 1171 Vrede van Venetië met 
de Duitse 
keizer. 
 
1171 Vrede van 
Venetië met het 
Heilige 
Romeinse Rijk 

 
 
 
*) De Doge van Venetië was tussen 726 en 1797 de hoogste magistraat en leider 
van de Republiek Venetië. De Doges van Venetië werden voor het leven gekozen 
door de aristocratie van de stadstaat. De Doge was in moderne zin geen hertog en 

evenmin het equivalent van een erfelijke hertog.                            Wil Dedters 
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Brasserie Alles met Liefde, 
 sfeervol en in een huiselijke sfeer! 

 

    
Max & Liesbeth van Wersch. 

Middenweg 146,  
1462 HK Middenbeemster 

Telefoon: 0299-743399 
U kunt alleen bij ons 

telefonisch reserveren. 

 
Onze openingstijden zijn … 

 Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur voor koffie 
met huisgemaakte taart, 

vanaf 12.00 uur voor de lunch en vanaf 17.30 uur voor het diner.  
 

Maandag, dinsdag en woensdag zijn wij gesloten. 
 

 
 

Max & Liesbeth van Wersch. 
 

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

mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 825 Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1930 30,00 5,00

2 826 Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1931 10,00 5,00

3 827 Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1938 17,50 5,00

4 828 Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1939 10,00 5,00

5 829 Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1940 10,00 5,00

6 1073D Koningin Wilhelmina fl. 1,00  1943, geslagen in USA 15,00 5,00

7 Jaarset 1999 bod

8 Jaarset 2000 bod

9 Jaarset 2001 bod

10 Het EK vijfje bod

11 Het Japan vijfje 5,00

12 Het Waterland vijfje 5,00

Kleine kavels Nederland

13 18 Wapenzegel o 100,00 7,00

14 19 Briefstuk met nr. 19 en puntstempels 5,00

15 102-103 Opdruk * 70,00 7,00

16  87-89, 110/120 + 224, */** 215,00 7,00

17 134-135 * 45,00 4,00

18 199-202 Kinderzegels * 15,00 1,00

19 212-219 Olympiade * 70,00 7,00

20 Olympiade 217, 218 (gebruikt), 219 * o, * 39,00 3,00

21 Nederland 220/223 met plakker viertallen 80,00 8,00

22 240-243 Kinderzegels o 35,00 2,00

23 240-243 Kind 1931, mooi gebruikt o 35,00 3,00

24 244-247 ANVV met gom vouw ** 270,00 20,00

25 240-247 ANVV o 65,00 5,00

26 256, 267/8, 278 * 82,00 7,00

27 257-260 en 550-535 * 122,00 5,00

28 300-304 1937 ** 44,00 5,00

29 313-317 1938 ** 48,00 5,00

30 318-322 1939 ** 40,75 4,00

31 327-331 1939 ** 38,00 4,00

32 310-312 en 323-326 ** ** 60,00 5,00

33 555-560 en 592-595 5,00

34 568-572 1e dag op Philips-kaart, aangetekend brf 19+ 3,00

35 592-595 Itep, licht gestempeld o 56,00 5,00

36 2423 Rembrandt blokje, nom. 6.45 ** 12,00 3,00

37 LP 9A 1931 ** 75,00 7,50

38 P2 Port o 20,00 1,00

39 D9-D15 Cour de justice o 62,50 6,50

40 Cour Justice D27-43 en D59/60/62 2,00

41 pb 6b Postzegelboekje ** 140,00 10,00

42 Postzegelboekje Excellent ** bod

43 Postset weide vogels ** 1,50

44 Postset moeraslandschap ** 1,50

45 Div. pakketzegels Nederland o bod

46 30 Ned. Indië fl. 2,50 koningin Wilhelmina o 55,00 5,50

47 60 Ned. Indië o 10,00 1,00

48 NI 277 20 ct roodlila o 150,00 20,00

49 12 of 12a Curaçao o 60,00 6,00

50 148 Curaçao ** 25,00 2,50

51 lp 17 Curaçao luchtpost o 20,00 2,00
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

52 lp 24-28 Suriname * 65,00 10,00

53 LP Curaçao en Suriname ** en wat restanten overzeese 

gebieden
150,00 5,00

Ned. Antillen

54 1652-1657  Auto's 2006 gutterpairs ** 32,60 8,00

55 1752-1759 Groente en Fruit 2007 ** 10,30 2,50

56 1870-1877 Vogels 2008 ** 12,80 3,00

57 1952-55 Ans-Menzas-Hummelink ** 8,80 2,00

58 1959-69 Vliegtuigen ** 21,00 5,50

59 2041-43 50 jaar tele Curaçao ** 4,00 1,50

60 2044-48 Klokken (laatste serie) ** 12,50 4,00

61 39-44 Caribisch Nederland ** 12,00 2,50

62 79-90 Caribisch Nederland ** 24,00 5,00

63 100-102 Caribisch Nederland 3 blokken landkaartjes ** 69,00 15,00

Buitenland

64 57-58-59 België o 98,00 3,00

65 België Rode Kruis 1914, papierrest achterzijde o 75,00 7,00

66 België, Orval 1928, niet 100% * 85,00 6,00

6721-26, 28-32 Berlijn op druk in rood o 62,00 5,00

68 42-60 Berlijn o 60,00 4,00

69 Kaartje Bayern-Wurtenburg(KIKA) o 5,00

70 Kaartje Hannover, Preussen,Baden enz.(KIKA) o 5,00

71 M. 405/22 DDR 1953 ** 280,00 30,00

72 Boekje 3 DDR 1960 +velletjes uit boekjes 1 & 3 ** 90,00 10,00

73 926-933 DDR **/o 68,00 5,00

74 rzb met oud Duitsland Bayern enz. hoge waarde 15,00

75 67-76 Denemarken nr. 70 gebruikt */o 250,00 8,00

76 Mi6959/70 Frankrijk, serie Porselein o 26,00 2,50

77 Mi6944/55 Frankrijk, serie Hondenfiguren in de kunst o 21,50 2,50

78 Mi6927/38 Frankrijk, serie Kunstwerken in de natuur o 25,40 2,50

79 Mi6894/05 Frankrijk, serie December postzegels o 20,00 2,00

80 Mi6875/86 Frankrijk, serie Kermis attracties o 20,00 2,00

81 Mi6724/35 Frankrijk, serie Handwerkkunst bloemen o 20,00 2,00

82 Mi6705/16 Frankrijk, serie Maskers o 20,00 2,00

83 Mi6681/92 Frankrijk, serie Dieren op de boerderij o 20,00 2,00

84 Mi6667/78 Frankrijk, serie Dieren van de Chinese jaarkalender o 20,00 2,00

85 Mi6648/59 Frankrijk, serie weerspiegelingen in het landschap o 22,80 2,50

86 Mi7287/98 Frankrijk 2019, serie naakten in de beeldhouw kunst o 24,00 2,00

87 Mi7262/73 Frankrijk 2019, serie vissen o 24,00 2,00

88 Mi7247/58 Frankrijk 2019, serie geschiedenis van de architectuur o 28,50 2,50

89 78-81 Liechtenstein * 340,00 20,00

90 2 Luxemburg 1956 Europa gestempeld 80,00 2,00

91 985 Oostenrijk luchtpost o 120,00 18,00

92 986 Oostenrijk luchtpost o 120,00 18,00

93 bl 26 Portugal 1979 o bod

94 bl 27 Portugal 1979 o bod

95 bl 28 Portugal 1979 gebruikt en postfris o/** bod

96 bl 29 Portugal 1980 o bod

97 bl 30 Portugal 1980 gebruikt en postfris */o bod

98 132 Zwitserland o 90,00 7,00

99 133 Zwitserland o 70,00 5,00

100 Zwitserland 1922-1923-1928 o 164,00 9,00

101 Zwitserland 1923-1937 o 82,00 6,00
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Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland 

 

Onze VERZAMELBEURZEN in 2021 
met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 

 

op zaterdag 
 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december  

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

 

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

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

 

mailto:j.zandbergen@hobbykaart.info
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

102 Zwitserland div. series * 70,00 6,00

103 Taiwan * 5,00

104 Kiribati * 5,00

105 Mapje diverse kaveltjes 2,50

A4

106 Nederland jaren 50 ** 641/675 156,00 9,00

107 Nederland Vincent van Gogh 4 blokken  nominaal 38,40 15,00

108

NL selectie kinderzegels 1924/45 met plakker, behalve ** 

deel 1929 en 1941/45; vaak duurste waarde 15,00

109 Nederland 374/378 ** plus gestempeld vellen v 100 hoog 20,00

110 Nederland 397/401 ** vel x 100 10,00

111 NL restant roltanding verzameling + ook zonder roltanding 12,00

112 1980-2000 gestempeld 3,00

113 Belgie diverse velletjes **/o 2,50

114 Frankrijk Mozart op postzegels mooi boek met zegels 5,00

115 Blok 11 en 12 België, Orval blokken getand en ongetand 1941 ** 44,00 5,00

116 Australië postfrisse series/ velletjes ** 4,00

117 Nederland map met series en losse zegels, hoge cat. w. 8,00

118 Velletje reclamezegels bij de invoering van de euro. Speciaal!** bod

119 856 Nederland, Antillen, Suriname ICEM o.a vellen in map ** 5,00

Albums en verzamelingen Nederland en Overzee

120 Stockboek Nederland gebruikt, enkele betere series 3,00

121 Stockboek Nederland en Indonesië, iets Jap. Bezetting en Weense drukken 4,00

122 Keurig stockboek met Nederland 2,00

123 Mooi Leuchtturm sb, zwarte bladen, NL **, met 9 euro nominaal 6,00

124 NL album fdc's (Excellent) vanaf 180 + gelegenheidscovers, blanco 3,00

125 Ringband met PTT-mapjes 3,00

126 Nederland en Nieuw Guinea fdc's, gelegenheidscovers, 12,00

127 Luxe stockboek met Nederland postfris 6,00

128 Keurig stockboek Nederland, meest o 2,00

129 Nederland **in Abria sb, deels in aantallen 5,00

130 Dukaat album met Ned. Overzee 5,00

131 Dukaat album Ned. Indië, Curaçao, Antillen 6,00

132 Dukaat album Nederland, vanaf nr. 2 15,00

133 Nederland Davo 1990-2000, met wat postfrisse series bod

134 Prestigeboekjes 3038/41,44,46 & 47 pf 250,00 30,00

135 Mooie Collectie Curaçao(met betere tandingen) en Aruba o 125,00

136 Davo luxe grenzeloos Ned. 2008/13 & mooi Ned.2005/13 ** 720,00 100,00

137 Stockboek Nederland gebruikt 2,50

138 Davo Album Nederland leuk o/*/** 20,00

139 Stockboek Nederland o 7,50

140 Davo met Nederland t/m 1965 o/*/** 40,00

141 Davo met Ned. 1965 t/m 1995 incl. Legioen en Amphiex bl. ** 35,00

142 Davo Luxe deel V 1996 t/m 2000 ** 10,00

143 Davo Album Curaçao en Ned. Antillen 30,00

144 Davo album Ned. Indië en Suriname 25,00

145 Stockboek met blokken van 4 ** 10,00

146 Stockboek met blokken van 4 ** 10,00

147 Nederland en overzee o.a Ned. Indië in album 4,00

Buitenland

148 Mapje brieven enz. o.a kaartje met stempel Purmerend 4,00

149 Stockboek Bayern,Reich enz. leuk (KIKA) 15,00

150 Stockboek stockboekje diversen o.a olifanten enz. 3,00

151 Stockboek Buitenland o.a China 10,00
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

152 postzegelalbum Europa overzee 5,00

153 Japan, stockboek met 79 Echo briefkaarten, heel bijzonder 15,00

154 Stockboek div. Europa **/o 5,00

155 Stockboek Hongarije o 2,50

156 Stockboek Tjecho- Slowakije o 2,50

157 Stockboek Scandinavië 3,00

158 Stockboek Indonesië 7,00

159 Stockboek Rusland 5,00

160 Stockboek Polen 6,00

161 Stockboek USA 5,00

162 Album  met iets Duitsland bod

163 DDR in album 3,00

164 Drie mooie stockboeken met eenvoudig buitenland 6,00

165 Stockboek met allerlei velletjes, covers, wereld + Kinderpostzegels 6,00

166 Duitsland Bund in zware ringband 4,00

167 België en Congo in stockboek A5, hoge cat. waarde, duostamp Kuifje 15,00

168 Diverse landen Europa , veel oud materiaal. Bijzonder 5,00

169 Denemarken postfris in sb 15,00

170 Australië in stockboek, klassiek en postfris 5,00

171 Australië in stockboek + albumbladen 5,00

172 Groot Brittannië in stockboek 2,00

173 Spanje, blokken en zegels postfris 5,00

174 Wereld in Safe ringband, waarbij GB postfrisse series. Goede doel 6,00

175 Oud stockboek, koperen hoeken, wereld 3,00

176 Catalogus Yvert Frankrijk Catalogus  2017 5,00

177 Catalogus Expert NVPH cat. FDC's Antillen en Sur. + variaties bod

178 11 rondzendboekjes Nederland bod

179 14 rondzendboekjes Buitenland bod

Dozen en partijen

180
DAVO

albums 2x 2010 t/m 2019 en van de velletjes nog veel 

meer bladen met wat zegels (KIKA) ZIEN 30,00

181 Doos Jaarsets 10,00

182 Doos Doosjes met zegels en leeg sb (KIKA) 3,00

183 Doosje onafgeweekt bod

184 Doos Van alles en nog wat leuk opbrengst voor KIKA 10,00

185 Fdc's in 4 kleine albums tussen 59 en 122, 65 stuks, blanco en getypt 4,00

186 Doosje met 70 fdc's Ned. Antillen en Suriname , blanco en getypt 4,00

187 Doos Div. gelegenheidsenveloppen, evenementen, etc.' o.a  Dag 

van de Aerophilatelie, Dag van de Postzegel, ca. 135 stuks 10,00

188 Nederland meer dan 200 fdc's blanco tussen 1975-1997, met doubletten 10,00

189 Idem meer dan 300 stuks, jaren '70 en '80, doubletten, blanco 10,00

190 Kistje Nederland afgeweekt, met beter en euro's 3,00

191 Kistje met ca. 60 postzegelboekjes Denemarken 10,00

192 Ringband, zwarte bladen (leeg, voor het goede doel) bod

193 Safe ringband, zwarte bladen, bijna leeg voor het goede doel bod

194 Doos wereld, veel variatie voor het goede doel 3,00

195 Nederland in doos (onafgeweekt) en mooi kerstblik (afgeweekt met beter) 5,00

196 Grote doos met meest buitenlandse ansichtkaarten en brieven 4,00

197 Doosje met postzegelboekjes, rolzegels en velletjes bod

198 Mooie sigarenkist, boordevol 3,00

199 Groot Brittannië, covers, zegels, ook postfris, in doos en blik 5,00

200 Doosje diversen, o.a Frankrijk postfris, kinderblokjes, (on)afgeweekt 5,00
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