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 Brandpunt 66  -  1705 SK   Heerhugowaard  072 - 5710949 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag van de bijeenkomst van woensdag  
12 oktober 2022 
 
Vanavond leek het wel of postzegelverzamelen een mannending is. Ik 
was deze avond de enige vrouw. Mevr. Zwaanswijk had afgezegd 
maar waar blijven de andere vrouwen? Niettemin was het een heel 
leuke bijeenkomst. 25 leden waren aanwezig. 
In zijn praatje vroeg de voorzitter zich af of een aantal leden het voet-
bal dat vanavond werd uitgezonden leuker vonden dan onze club ge-
zien de wat lage opkomst. Ook vroeg hij aandacht voor de Ruilbeurs 
op 30 oktober. Om 10.00 uur begint de verkoop. Op de eerder geuite 
vraag om voorinzage is na rijp beraad in het bestuur besloten dat dit 
niet mogelijk is. Er werd vanavond veel geruild en ook de stuiverboe-
ken waren in trek. Ook de veiling liep als een trein. Maar liefst 78 van 
de 145 kavels kregen een andere eigenaar. 
 
Lous 
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Contributie 2023 
 

Na 1 jaar geen contributie te hebben betaald heeft het bestuur in de af-
gelopen jaarvergadering voorgesteld om voor het jaar 2023 de contribu-
tie weer in rekening te brengen. Het voorstel is toen met algemene 
stemmen aangenomen. Het volledig lidmaatschap voor 2023 bedraagt € 
30,00 en zonder Maandblad Filatelie € 18,00. Dezelfde bedragen als in 
2021. 
Met ingang van 2023 krijgt u geen papieren factuur meer als uw e-
mailadres bij ons bekend is. Als het e-mailadres bij ons niet bekend is, 
krijgt u uiteraard een papieren factuur. Als uw e-mailadres onlangs ver-
anderd is, laat het ons dan even weten. 
 
Namens het bestuur,   John Beelen 
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Malagana 
Als verzamelaar van ‘Orchideeën-op-postzegel’ kon ik in september 
2009 een Colombiaans velletje met twee postzegels aan mijn verza-
meling toevoegen. Het velletje werd op 12 maart 2009 uitgegeven ter 
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de ‘Club Filatélica de Cali’. 
Van Cali, hoofdstad van het departement Valle del Cauca(Cauca-
vallei),hebt u waarschijnlijk wel eens gehoord. Meestal in ongunstige 
zin: drugshandel om maar iets te noemen. Maar ze hebben er toch ook 
een heuse postzegelvereniging, die in 2009 het 70-jarig jubileum met 
een postzegelvelletje heeft kunnen vieren.                                                 

Gereduceerde afbeelding. Ware velgrootte 135 x 85 mm. 
 
Op de rechter zegel staat een orchidee afgebeeld, de Miltoniopsis 
roezlii, ofwel ‘La Reina del Valle’ (de koningin van de vallei) zoals de 
orchidee regionaal wordt genoemd. De linker zegel toont een gouden 
sieraad - een collier met een hanger in de vorm van een bloem - dat 
blijkens het bijschrift behoort tot de collectie van het ‘Museo del 
Oro’ (goudmuseum) van de ‘Banco de la Republica’. 
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Op de velrand wordt nóg iets over het sieraad vermeld, nl. ‘Periodo 
Malagana’. Op de vraag wanneer dit tijdperk was, geeft de velrand ook 
antwoord: van 200 jaar vóór Christus tot 200 jaar na Christus. 
 
Van zo’n mooi en al zo erg oud sieraad wilde ik toch wel iets meer we-
ten. Tijdens mijn digitale speurtocht op het internet ontdekte ik een 
wonderbaarlijke geschiedenis uit een nog redelijk nabij verleden. 
Alvorens die te vertellen, ontkom ik er niet aan om eerst in het kort iets 
over Colombia te vertellen. Colombia ligt aan het zuidoostelijk einde 
van de landstrook tussen Noord- en Zuid-Amerika. Het meest noorde-
lijke deel van Colombia ligt dus aan de Caribische Zee; het westelijke 
deel aan de Stille of Grote Oceaan. 
 
Het waren de Spanjaarden die in 1500 als eersten op de noordelijke 
kust landden. In1509 stichtten zij de kustplaats San Sebastian, van 
waaruit in 1513 een koloniale expeditie naar de westelijke kuststrook 
werd ondernomen. Langzaam maar zeker kregen de Spanjaarden beide 
kuststreken in handen, waarna rond 1533 de koloniale overheersing van 
het binnenland begon. 
 
Langs de westkant van Zuid-Amerika loopt het Andes-gebergte, dat 
zich in het zuiden van Colombia vertakt in drie naar het noorden uit-
waaierende  ketens. Hierdoor is Colombia rijk aan rivieren. Eén van die 
rivieren is de Cauca. In de Vallei van de Cauca ligt ten noordwesten 
van Cali de stad Palmira. Nabij deze stad stichtten in een lang verleden 
Spaanse kolonisten op de vruchtbare oevers van de rivier een suiker-
rietplantage, die zij naar hun geboorteplaats de naam ‘Malaga’ gaven. 
Omdat die naam de lokale bevolking niets zei, werd die geleidelijk ver-
basterd tot ‘Malagana’. En onder deze naam is de immens grote haciën-
da tot vandaag de dag blijven voortbestaan. 
 
Op een mooie dag laat in de zomer van 1992 was een eenzame arbeider 
met een zware tractor aan het werk op de suikerrietvelden, toen hij plot-
seling met zijn voertuig in de grond wegzakte. Toen hij van zijn tractor 
was geklommen om zich van de oorzaak te vergewissen, zag hij iets 
glinsteren in het gat in de grond. Het voorwerp dat hij naar  
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boven haalde,bleek van goud te zijn en het gat in de grond ontsluierde 
een zeer oude onderaardse grafruimte. De arbeider, leep als hij was, 
besloot zijn mond erover te houden. Hij nam een aantal gouden voor-
werpen mee verkocht ze stilletjes. Doordat zijn hebzucht de overmacht 
ging nemen, duurde het niet lang alvorens zijn activiteiten de aandacht 
van anderen begonnen te trekken. En toen men door had wat hij ont-
dekt had, was er geen houden meer aan. 
 
Tussen oktober en december 1992 arriveerden hordes goudzoekers op 
de haciënda om hun geluk te beproeven. Volgens verslaggevers be-
droeg het aantal plunderaars rond de 5000. Politie en leger bleken niet 
in staat de wijdverbreide chaos onder controle te krijgen , waardoor de 
begraafplaats volledig werd verwoest. Naar ruwe schatting werd 4ton 
aan pre-Colombiaanse voorwerpen door de schatzoekers uit de graven 
geroofd, waarvan rond de 180 kg aan goud. 
 
Verbijsterde fotograven legden het letterlijke gekkenhuis vast en publi-
ceerden hun foto’s in de dagbladen. Dat had een onverwacht resultaat: 
Eind 1992 ontving het eerdergenoemde Goudmuseum een groot ano-
niem verzonden pakket met daarin een indrukwekkende verzameling 
gouden voorwerpen in een nogal ongewone stijl. Onderzoek wees uit 
dat de voorwerpen zo goed als zeker van haciënda Malagana afkomstig 
waren en kennelijk uit wroeging aan het museum waren overgedragen. 
  
Door een door het Goudmuseum gelanceerde opsporingscampagne 
lukte het om nog aanzienlijk meer voorwerpen te traceren en te ver-
werven. 
In maart 1993 werd een archeologische reddingsmissie van het Natio-
naal Antropologisch en Historisch Instituut naar de Malagana-
begraafplaats  gestuurd. Maar al na een paar dagen moesten zij hun 
archeologisch onderzoek opgeven, omdat nog steeds plunderaars op de 
plantage aanwezig waren, die niet schroomden voor vijandigheden. 
Toch bleken de onderzoekers in die korte periode in staat geweest om 
de lagenstructuur van drie graftombes te onderzoeken en  
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daaruit te concluderen dat in een lang verleden van zeer langdurige be-
woning van het omringend gebied sprake moet zijn geweest. 
Eén graf gaf twee gouden kralen ene en vat aardewerk prijs, die door de 
grafrovers over het hoofd  waren gezien. 
Een koolstof datering van de voorwerpen in de pot kwam uit op 60 jaar 
vóór tot 70 jaar na Christus. 
Pas nadat eind 1994, dus twee jaar na de ontdekking, en de laatste schat-
zoekers de begraafplaats hadden verlaten, konden meer uitgebreide on-
derzoeken plaatsvinden. Omdat de eigenlijke begraafplaats was ver-
woest, werd gefocust op een stuk grond circa een halve km van de ge-
plunderde tombes,waar men meende sporen van eertijdse bewoning te-
onderkennen.Opgravingenaldaarlegdennogeens17graven bloot. Wat 
daarin werd aangetroffen wordt niet vermeld, maar door kool-
stofdatering van de inhoud kwam men tot de opmerkelijke conclusie dat 
het gebied van haciënda Malaganain een grijs verleden vier afzonderlij-
ke perioden van bewoning heeft gekend, waarvan de vroegste rond 200 
vóór Christus ligt en de laatste rond 200 na Christus. 
Ofschoon de uit de geplunderde graftombes terug verkregen voor-
werpen spectaculair genoeg waren (en zijn) om te aanschouwen, konden 
ze helaas weinig tot niets vertellen over de mensen die ze eeuwen gele-
den gemaakt hadden. Voor de sleutel naar het verleden was de originele 
culturele context, waarin de voorwerpen werden gevonden, nodig ge-
weest. En die was nu eenmaal door de verwoestingen verloren gegaan. 
Des te opmerkelijker is het dan ook dat de archeologen van het Goud-
museum tezamen met ooggetuigen van de plunderwaanzin van 1992 in 
staat bleken voor maar liefst 29 graven de daaruit geroofde voorwerpen 
bij elkaar te groeperen en voor één graftombe zelfs een vrij compleet 
beeld van de inrichting ervan te reconstrueren. 
 
Uit bovenstaand verhaal blijkt maar weer eens dat postzegels verzame-
len beslist geen saaie bezigheid is, want dat achter iedere postzegel een 
heel bijzonder verhaal schuil kan gaan. 
 
Jaap Feij, 
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 Veiling november 2022    

  xx =postfris    

  x  =ongebruikt    

  o  = gebruikt    

   Kwal. Catw.  Inzet 

Nederland NVPH    

1  2 o 35,00 4,00 

2  87 / 89 x 16,00 1,60 

3  220 / 223 o 10,00 1,00 

4  225 / 228 o 16,00 1,60 

5  283 / 286 x 30,00 3,00 

6  550 / 555 x 35,00 4,00 

7  V 1546 / 47 wensz. xx 7,00 0,70 

8  V 1571 / 72 Tien voor uw brieven xx 8,00 0,80 

      

Aruba NVPH    

9  22 / 23 xx 3,00 0,30 

10  24 / 27 xx 5,90 0,60 

11  30 / 33 xx 6,80 0,70 

      

Diversen     

12  Stockboek   3,00 

13  40 jubileumenveloppen m. stadswapen   Bod 

14  Diversen blad sepac. 2011 xx  1,00 

15  Åland  5 albumbladen 2011 xx  1,50 

16  Åland klein stockboek   1,00 

17  Polen Stockboek o  3,00 

18  Engeland 2033 / 2037 o 7,50 0,75 

19  Engeland 2012 / 2016 o 8,00 0,80 

20  Engeland 2058 / 2062 o 7,50 0,80 

21  Engeland 2008 / 2011 o 6,50 0,65 

      

Nederland    

22  886/887 xx 5,00 0,50 

23  901/905 xx 3,00 0,50 
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24  1043/1045 xx 2,50 0,30 

25  1289/1292 o 2,50 0,30 

26  1316/1319 o 2,20 0,30 

      

Sowjet Zone Michel    

27  1948    198-9 xx 1,80 0,30 

28  1948    228 xx 1,00 0,15 

29  1949    230-1 xx 10,00 1,50 

30  1949    232 xx 2,00 0,30 

31  1949    234-8 xx 14,00 2,50 

32  1948    228 o 1,30 0,25 

33  1949    229 o 1,30 0,25 

34  1949    230-1 o 11,00 2,20 

35  1949    232 o 2,80 0,55 

       

DDR Michel    

36  1955    blok 12 xx 24,00 3,60 

37  1955    blok 13 xx 80,00 12,00 

38  1956    blok 4 xx 12,00 1,80 

39  1956    558 xx 0,90 0,15 

      

Duitse Rijk Michel    

40  130/131 o 12,00 1,25 

41  565/568 o 14,00 1,50 

42  569/570 o 4,00 0,50 

43  571/572 o 3,60 0,40 

44  573/575 o 3,00 0,40 

45  586/587 o 1,40 0,20 

46  598/599 o 1,80 0,25 

47  600/602 o 65,00 4,50 

48  603 x 55,00 4,50 

49  604/605 x 2,50 0,35 

50  606/607 x/o 27,00 2,00 

51  609/616 o 22,00 2,25 

52  634/642 o 20,00 2,20 
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53  651/659 o 25,00 2,75 

54  660/661 o 5,00 0,55 

55  669/670 o 4,00 0,50 

56  675/683 o 25,00 3,00 

57  D16/D22 o 18,00 2,00 

      

DDR Michel    

58  1975 kleinbogen 2013/8 xx 4,50 0,70 

59  1975 blok 42 xx 1,20 0,20 

60  1975 kleinbogen 2096/8 xx 2,50 0,40 

61  1975 blok 43 xx 2,50 0,40 

62  1976 blok 44 xx 2,20 0,35 

63  1976 blok 45 xx 1,70 0,25 

64  1977 blok 47 xx 1,30 0,20 

65  1977 blok 48 xx 1,70 0,25 

66  1977 blok 49 xx 1,60 0,25 

67  1977 blok 51 xx 3,20 0,50 

68  1978 blok 52 xx 3,00 0,45 

69  19789 kleinbogen 2347/52 xx 3,60 0,55 

70  1978 blok 53 xx 2,40 0,40 

71  1979 blok 1954 xx 2,60 0,40 

72  1979 blok 55 xx 2,50 0,40 

73  1979 blok 56 xx 2,00 0,30 

74  1979 kleinbogen 2472/7 xx 4,40 0,65 

75  1980 blok 57 xx 2,50 0,40 

      

Nederland volgens NVPH     

76  C52    combinatie PZB xx 6,50 0,65 

77  C53 xx 7,10 0,70 

78  C56f xx 3,00 0,30 

79  C59 xx 9,10 1,00 

80  C63f o 6,50 0,50 

81  C78 xx 12,00 1,50 

82  C79 o 9,50 1,00 

83  C95 xx 5,30 0,55 
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84  C89 xx 5,00 0,50 

85  61B keerdruk o 100,00 12,00 

86  356A + 356B o 17,00 1,70 

87  379b-c-d x  12,50 1,25 

88  Blokken 402/03 Legioen o 240,00 25,00 

89  759/763 xx 7,00 0,70 

90  Blok 2418 a-b-c leesplankje o 3,50 0,50 

91  Port 1 en Port 2 o 40,00 4,00 

92  Port 50 o 6,00 0,60 

93  Port 52 o 6,00 0,60 

94  Port 65/68 x 6,00 0,60 

95  LP 1/3 o 4,50 0,45 

96  LP 14 xx 4,00 0,40 

97  D 20/24 o 7,00 0,70 

98  D 25/26 o 20,50 2,00 

99  D27/40 o 13,10 1,30 

100  Postpakket  verrekenzegel 1 o 4,50 0,50 

101  Curacao 155 xx 12,00 1,20 

102  Suriname 361/70 x 10,00 1,00 

      

BRD volgens Michel    

103  Blok 2 o 65,00 6,50 

104  612/15 xx 4,50 0,45 

105  PZB 25 xx 18,00 2,00 

106  791/94 xx 3,20 0,35 

107  826/29 xx 3,40 0,35 

108  882/85 xx 5,00 0,50 

109  908/11 xx 4,00 0,40 

110  Blok 16 xx 2,50 0,25 

111  964/67 xx 4,50 0,45 

112  1248/49 xx 4,00 0,40 

113  1285 xx 2,30 0,25 

114  1656/58 xx 5,00 0,50 

      

Berlijn volgens Michel    
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115  125 o 2,50 0,25 

116  128 o 28,00 2,80 

117  507 o 5,00 0,50 

118  788 blok van 4 o 20,00 2,00 

119  853 o 4,00 0,40 

      

Deutsches Reich volgens Michel    

120  888/93 x 4,00 0,40 

DDR volgens Michel    

121  242 o 13,00 1,30 

122  1262/67 o 3,00 0,30 

123  2111/14 o 1,50 0,15 

124  1980 blok 58 xx 2,40 0,35 

125  1980 blok 59 xx 2,80 0,45 

126  1980 blok 60 xx 2,80 0,45 

127  1980 2534/7 blokken van 4 xx 3,60 0,55 

128  1980 blok 61 xx 2,50 0,40 

129  1980 leinbogen 2566/71 xx 4,00 0,60 

130  1981 blok 62 xx 3,00 0,45 

131  1981 blok 63 xx 2,00 0,30 

132  1981 blok 64 xx 2,80 0,45 

133  1981 kleinbogen 2601 xx 3,00 0,45 

134  1981 kleinbogen 2661/6 xx 4,40 0,65 

135  1982 blok 65 xx 3,20 0,50 

136  1982 blok 66 xx 3,50 0,55 

137  1982 blok 67 xx 2,50 0,40 

138  1982 blok 68 xx 3,40 0,50 

139  1982 2716/21 Sechserblock xx 5,00 0,75 

140  1983 blok 70 xx 1,80 0,25 

141  1983 blok71 xx 3,00 0,45 
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Veilingkavels ! 
 
Zoals eerder gemeld, zitten de veilingmeesters nogal krap in de veiling-
kavels  voor onze verenigingsveilingen. 
Kijkt u nog eens goed naar uw verzameling en misschien zitten er nog 
wat leuke  veilingkavels tussen. Het gaat om veelal recent materiaal, 
want Nederland tussen 1960 en 2000 wordt niet of nauwelijks verkocht. 
Voor u alleen maar  zonde van de tijd en werk.  Het afgelopen seizoen 
blijkt ook dat buitenland best wel in trek is.  Al met al goede redenen  
om eens wat leuke kavels samen te stellen.  Voor het inleveren kunt u 
altijd terecht bij John Beelen of  één van de andere  bestuurders 
en  ...laten we er mooie veilingen  van  maken.  En dan kunnen zeg-
gen……….. 
 
De veilingmeesters, 
 

Evenementen.  
 
Zaandam: 
De Verzamelbeurs, Buurtcentrum De Kolk, Klamperstraat 1 1502  VP  
Zaandam. Info J.Zandbergen, 0639439777,  e-mail  
j.zandbergen@hobbykaart.info en W.Loman, 0756354316, e-mail  
w.loman@kpnmail.nl. De beurs wordt gehouden op de volgende data: 
12 november en 17 december. 
 
Heerhugowaard: 
Woensdag 23 november, Phil.Ver. HHWaard eo.  
Ruilmiddag van 13.00 tot 15.30  uur.  Vrije toegang, gratis parkeren. 
Lokatie café  De  Swan, Middenweg 178 in Heerhugowaard.  Open 
voor leden en niet leden. 
 
 
LET OP:  BEZOEK REGELMATIG ONZE WEBSITE WANT GE-
ZIEN DE STEEDS WISSELENDE MAATREGELEN IS HET  
NIET DUIDELIJK WAT  ER WEL EN NIET DOOR KAN GAAN. 
ER KUNNEN OOK  AANKONDIGINGEN GEWIJZIGD WORDEN 
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In Memoriam 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Afgelopen vrijdag  zag  ik deze advertentie in de krant staan. 
Ik schrok, omdat ik Jaap korte geleden nog  gezien had  op de 
postzegelveiling in Aalsmeer. Vol enthousiasme was hij aan 
het snuffelen in de boeken. 
Jaap is vele jaren lid geweest van onze vereniging. 
Deed altijd mee aan de veiling, zorgde voor inbreng van stuk-
ken en was een grote inbrenger van boekjes voor de rondzen-
ding. 
Een filatelist met grote kennis van vele landen. 
Toen hij nog werkzaam was bij Shell was hij ook daar zeer ac-
tief bezig binnen de postzegelvereniging.  
 
We wensen de familie sterkte bij het verwerken van  dit      
verlies. 
 
Bestuur en leden  
Postzegelverening Heerhugowaarden & Omstr. 
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Jaarplanner 2022. 
 
Ledenbijeenkomsten. 
De ledenbijeenkomsten zullen,  afhankelijk van de mogelijkheden, zul-
len worden gehouden op de 2 de  woensdagavond van de maand. Van 
19.30 tot plm 22.00 uur in De Swan, Middenweg 178 Heerhugowaard.  
 
De eerstkomende data zijn: 
 
   9 november  14 december 
 
Ruilmiddag. 
De ruilmiddagen, van 13.00 tot 15.30 uur vinden plaats op de vierde 
woensdagmiddag van de maand, eveneens in de  Swan 
    
        
   23 november  28 december 
Ruilbeurs 
De eerstvolgende ruilbeurs wordt gehouden op zondag, 30  oktober 
2022  van 10.00 tot 15.00 uur.  
 
Postzegel op brief gaat ruim 1 euro kosten. 
 
Postzegels en het verzenden  van pakketten worden vanaf 1 januari 
duurder. Een postzegel voor brieven in Nederland kost dan € 1,01.  Dat 
is nu nog 96 cent. Deze nieuwe prijs past, samen met andere tariefwij-
zigingen,  binnen de ruimte die Post NL jaarlijks van de overheid krijgt 
om de tarieven aan te passen. Het basistarief  voor brieven naar het 
buitenland gaat van  € 1,55 naar € 1,65.  Het versturen van een binnen-
lands pakket gaat online gefrankeerd € 6,95 kosten, dat was € 6,75. 
Frankering bij Post NL punten gaat naar € 7,65. Dat is nu nog €  7,25. 
Tenslotte wordt gemeld dat de decemberzegels € 0,91 bedraagt en dat 
is hetzelfde  tarief als in 2021.    5  Cent goedkoper dus dan het norma-
le tarief.. 
Bron:  nieuwsbrief knbf 
 
 





Torenmolen 10 1703 PN Heerhugowaard Tel. 072 5740900 

Openingstijden: Di t/m Vr 09.00-12.00 uur en 13.30-18.00 uur. Za 09.00-13.00 uur. 


