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WENSEN 
 

Dacht ik eindelijk eens aan een rustig en 
postzegelloos weekend te beginnen, rolt er 
een mailtje binnen van onze redacteur met 
de mededeling dat hij zit te wachten op mijn herderlijk voorwoord. 
Ik heb wel eens in een bestuursvergadering het idee geopperd om 
de bestuursleden om beurten aan dat stukje te zetten, maar daar 
trapten ze niet in. 
Dus wat gaan we doen? Terugzien en vooruitblikken? Dat kan ook in 
het januari-nummer. Een paar wensen dan? 
Dat de formulieren voor de automatische incasso blijven toestromen. 
Dat nog wat meer leden overgaan tot het digitaal lezen van ons 
mooie blad. Op de site (www.pprc.nl) vindt u een nog uitgebreidere 
versie van ons clubblad, geheel in kleur.  

Dat er nog wat meer interessante 
kavels voor de Grote Veiling 
binnenkomen. We hebben straks al 
een (bijna) complete collectie 
Nederland in de aanbieding, 
inclusief de oranje tien guldens in 
pracht kwaliteit. 

En dat u gul meebiedt op de veiling voor het goede doel. Een groot 
deel daarvan is ons geschonken door veilinghuis Van Dieten, maar u 
mag zelfs op 9 december nog leuke dingen meenemen. 
Winterwanten, snoep, postzegels, wijn, kijk naar de lijst en laat u 
inspireren. 
Op woensdag 9 december dus, in een volle zaal, met een warm 
stukje kerstkrans en een gratis kopje koffie.                    

  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:  Ad Springer  -  De Oeverlanden 253  -  1441 RE  Purmerend  
tel. 0299-421957  -  e-mail: ad.springer@planet.nl     
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: Rob Grigoletto  -  Paltrokmolen 4   
1444 GH  Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

Bibliothecaris:  Juan de Groot  -  Eufraatlaan 16  -  1448 CK  Purmerend   
tel. 0299-777161  -  e-mail: j.groot89@chello.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 en Rob Grigoletto. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
van kopij voor het januari nummer uiterlijk vrijdag 18 december bij 
mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
 
OP HET OMSLAG 
 

Op 29 september 2015 vond de St. Gabriël prijsuitreiking plaats in  
het Fioroni Museum in Legnago, Italië. Daar won een Braziliaans 
velletje uit 2014, uitgegeven ter ere van Sint Nicolaas, een speciale 
prijs. Deze Nicolaas, bisschop uit het Turkse Myra is de patroon-
heilige van de zeilers, handelaars, boogschutters, berouwvolle 
dieven, kinderen, brouwers, pandgevers en studenten. Als straks  
5 december achter ons ligt is het m.i. belachelijke jaarlijkse rumoer 
rond onze traditionele zwarte Piet gelukkig weer voorbij.   

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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St. GABRIËL, POSTBODE VAN DE HEER 
 

De “St. Gabriel International Award” voor de mooiste religieuze postzegel (of 
velletje) werd opgericht in 1969 in Verona en is vernoemd naar de “postbode van 
de Heer" St. Gabriel.  

 
De award ging dit jaar naar Polen, voor bovenstaand blokje, uitgegeven op 2 april 
2014, om de heiligverklaring van Paus Johannes Paulus II te vieren. Een belangrijk 
element van het ontwerp van het 5-zloty souvenir velletje is het aureool van St. 
Johannes Paulus II, die bestaat uit zeven ringen met historische citaten van de 
paus. 
Reeds gedurende zijn begrafenis op 8 april 2005 werd door pelgrims om 
heiligverklaring van de overleden paus gevraagd. Ook bij de intreding van de 
nieuwe paus vielen spandoeken met de kreet 'Santo subito' duidelijk waar te 
nemen. Dit gaat echter niet zomaar.Een speciale afdeling van het Vaticaan moet 
eerst gedegen onderzoek doen naar het gedachtegoed tijdens iemands leven en 
evt. bijzondere daden na zijn dood (incl. een mirakel) in de vorm van het inwinnen 
van bewijs en getuigenissen hieromtrent. Het mirakel geldt vooral als een bewijs 
voor inspraak bij God (het gebed is tenslotte gehoord), oftewel dat de persoon in 
kwestie feitelijk reeds in de hemel is. Dat paus Johannes op deze manier een 
Franse non genas van de ziekte van Parkinson, waar hij zelf ook aan leed, is 
evenmin toeval.  
Groot-Brittannië won de St. Gabriel International Award in 2000 en in 2006; Israël 
won in 1970, 1974 en 2011; San Marino in 1989, 1997, 2001 en 2013; Duitsland in 
1988 en 2004; Oostenrijk in 2013; het Vaticaan in 1987 en 2013; de Verenigde 
Staten in 1986; Polen in 2010, 2012 en 2015; en Portugal in 1975 en 1992. 

Hans Vaags 
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Di. 24 nov. Decemberzegels 2015: postzegelvel met 20 postzegels,  
waarvan 10 verschillende (zelfklevend). Het nieuwe tarief 
van de Decemberzegels van 2015 is € 0,64 per stuk. U koopt 
ze per vel van 20 zegels, zie volgende pagina. 

Woe. 9 dec. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in 
  Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze  

290ste clubveiling. Ook nu weer met fantasties materiaal, de 
kavellijst staat op de pagina’s 33 tot 37. De opbrengst van 
onze decemberveiling zal geheel ten goede komen aan een 
stichting die strijdt tegen de ziekte ALS. Zie ook pagina’s 31 
en 32.  

Dinsdag 29 en woensdag 30 december wordt in De Veluwehal te 
Barneveld de Eindejaarsbeurs/Stamptales georganiseerd 
met postzegels, munten en ansichtkaarten. De beurs is 
dinsdag geopend van 10:00 tot 17:00 uur, woensdag 
geopend van 10:00 tot 16:00 uur, de entree bedraagt € 3 per 
persoon per dag. Jeugd tot 17 jaar gratis. Deze beurs is in 
een tijdsbestek van enkele jaren uitgegroeid tot het huidige 
internationaal bekende evenement.  

2016 
Vrij. 1 jan. Posttarief verhoging. Met ingang van 1 januari 2016 kost 

het sturen van een brief binnen Nederland 73 cent. Het 
basistarief stijgt met vier cent. 

Do. 14 jan. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in 
  Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. 
Za. 23 jan. PPRC onze jaarlijkse grote regionale postzegelbeurs meer 

informatie staat op pagina 9. 
Zo. 31 jan. Ruilbeurs van Phil. Ver. Heerhugowaard van 10.00 tot 15.00 

uur in De Swan, Middenweg 178, 1702 HE Heerhugowaard. 
Zo. 14 febr. Beurs van PV Castricum van 10.00 tot 16.00 uur in 

dorpshuis De Kern, Overtoom 15, 1901 EW Castricum 
 
Noteer alvast de volgende data van onze clubavonden in 
2016: woensdag 10 februari (was in ons vorige nummer 
foutief aangekondigd met dinsdag), woensdag 16 maart, 
donderdag 14 april en woensdag 11 mei, allen in het 
Zuiderhof.  

Op zaterdag 12 maart 2016 onze jaarlijke grote veiling in De Inval. 
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Op elk van de tien 
Decemberzegels 2015 (met 
rode, blauwe en witte 
achtergrond) staan 
getekende verhaaltjes van 
mensen en dieren, 
waarmee ontwerper Tord 
Boontje het samenzijn en 
samen vieren van de 
kerstdagen en jaarwisseling 
verbeeldt.  

 

 
Tord Boontje (Enschede, 3 oktober 1968) is een industrieel product-ontwerper en 
sieraadontwerper. Hij studeerde in 1991 af aan de Design Academy in Eindhoven. In 2009 
werd hij benoemd tot professor en head of design products aan de Royal College of Art in 
Londen. Naast de geëigende PostNL-verkooppunten verkopen ook Trekpleister en Kruidvat 
volgens de logo’s hun ‘eigen’ Decemberzegels 2015. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Enschede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sieraadontwerper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Design_Academy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Art
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ZATERDAG 23 JANUARI 2016 
organiseren wij onze 48e jaarlijkse 

GROTE REGIONALE 

POSTZEGELBEURS 
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van boven het IJ 

in Noord Holland staat weer voor de deur. Ook dit keer weer op de  
voorlaatste zaterdag van januari in 

 

Wijkcentrum “De Inval”,  
Karekietpark 16, 1444 HV  Purmerend 

 
Een beurs waarvoor verzamelaars en vele handelaren traditiegetrouw 

van heinde en verre naar de PPRC komen. 
Een beurs waar voor menig verzamelaar buitenkansjes wachten, 

met munten, ansichtkaarten en méér postzegels en postwaardestukken.  
 

De zalen van “De Inval” zijn open van ’s ochtends  
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.  

 
Ook dit jaar is er weer volop gelegenheid om weer eens ouderwets  

postzegels te ruilen! Taxatie vanaf 12.00 uur. 
Kom ook eens kijken in de tientallen goed gevulde stuiverboeken, 

en alle bekende postzegelcatalogi liggen voor u ter inzage. 
 

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum 
zaterdag 23 januari 2016 in uw agenda te noteren! 

 

TOEGANG (en parkeren) GRATIS   
 

TRACTEER UZELF WEER EENS EN GA GEZELLIG EEN DAGJE 
POSTZEGELEN BIJ UW P.P.R.C. 
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VAN DE PENNINGMEESTER  
 

December is altijd een gezellige, maar ook 
drukke maand. Nadat wij hebben genoten 
van de pepernoten en speculaas, wacht 
ons op woensdag 9 december a.s. alweer 
onze gezellige clubavond met BENEFIET-
veiling. Wij vertrouwen erop, dat u in groten getale aanwezig zult zijn 
en dat er weer gul geboden gaat worden voor het goede doel, t.w. de 
stichting ALS. Het zou mooi zijn als alle kavels verkocht zouden 
worden, zodat onze veilingmeester geen kavels mee terug hoeft te 
nemen. Daarna op naar het Kerstfeest en Oud en Nieuw. 
 

Maar, december is ook de maand dat uw contributie voor 2016 van 
€ 30,- of donatie van tenminste  € 15,- op onze bankrekening  
NL30 RABO 0166 3643 12   t.n.v. PPRC  bijgeschreven dient te zijn. 
 

Veel eenvoudiger is het om éénmalig de doorlopende machtiging 
in te vullen, te onderteken en deze maand nog aan het bestuur af te 
geven / te zenden. Uw bijdrage wordt dan elk jaar in januari 
automatisch van uw bankrekening afgeschreven. 
 

Tot ziens op de komende clubavond met benefietveiling. 
Hans de Block 

 

Importa stopt. Het stoppen van Importa is een ramp voor de verzamelaar 
die de opbergsystemen van de firma uit Uden gebruikte. Er verschijnen 
geen aanvullingen meer op albums en binnen korte tijd zijn er geen blanco 
albumbladen meer te koop. Reden voor een feestje bij Davo ? 
 
Posttarief verhoging. Met ingang van 1 januari 2016 kost het sturen van 
een brief binnen Nederland 73 cent. Het basistarief stijgt met vier cent. 
Aanvankelijk wilde PostNL het posttarief nog sneller laten stijgen, maar 
daar ging de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet mee 
akkoord. In september 2015 wees de ACM een voorstel van PostNL af, 
waarna het postbedrijf een nieuw, gematigder voorstel indiende, dat nu wel 
is goedgekeurd. PostNL zal kritisch naar de kostenposten blijven kijken en 
indien nodig tot een verdere beperking van de dienstverlening komen. Zo 
kan het aantal bezorgdagen worden teruggebracht naar drie dagen en 
zullen er over enkele jaren veel minder brievenbussen in Nederland staan. 
Conclusie: hogere kosten voor de klant en nog minder service.              HV 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.42) 
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw. 

Wat is en was het belangrijkste gereedschap van de timmerman? 
 
   De blokschaaf  
   en de beitels  
   zijn onmisbaar. 
 
Links boven staat 

een blauw stempel: monster zonder waarde Van 1 april 1957 tot 1 januari 
1965 was de port 4 cent per 50 gram met een minimum van 8 cent. 
 
Verder zijn van 
belang de zaag, een 
booromslag met de 
bij behorende boren, 
winkelhaak,  nijptang 
en hamer enz. 

 
De houten blokschaaf 
werd vervangen door een 
stalen stanleyschaaf. 
 
 
 

 
De booromslag met de 
bijbehorende boren werd 
vervangen door een 
elektrische boormachine. 
 
Voor het onderhoud van de zaag zal de timmerman regelmatig de tanden  

van zijn zaag zelf vijlen en 
zetten. 
De tanden zetten wil zeggen 
dat je elke tand  iets naar 
buiten buigt, om en om, naar 
links en rechts zodat zij 

samen iets breeder zijn dan het zaagblad om klemmen van de zaag te 
voorkomen.   
 
Wordt vervolgd.                                                Herman Verhoef 



 

14 
 

ENGELENBRUG 
 

De Engelenbrug (Italiaans: Ponte 
Sant'Angelo) is een van oorsprong 
Romeinse brug in Rome. De brug 
verbindt de Engelenburcht (Castel Sant' 
Angelo) met de andere zijde van de 
Tiber. 
◄ Engelenbrug, op de achtergrond de St. Pieter. 

 
De brug is gebouwd in 134 en in opdracht van keizer Hadrianus, die 
een directe verbinding van de stad naar zijn pas gebouwde 
mausoleum, de huidige Engelenburcht, wilde. De brug kreeg ook zijn 
naam Pons Aelius of Pons Hadrianus, Aelius was de familienaam 
van Hadrianus. De brug is gebouwd uit travertijn en de bogen met 
pepperino. Oorspronkelijk had de Pons Aelius 8 bogen; de drie 
centrale bogen met een doorsnee van 18,39 meter, drie kleinere 
bogen van 3, 3,5 en 7.59 aan de linkerzijde en twee van 3,75 en 7.59 
aan de rechterzijde. De brug is 10,95 meter breed. Op de oostelijke 
oever van de brug stond de Boog van Gratianus, Valentinianus II en 
Theodosius, gebouwd rond 380. 
Vanaf de zesde eeuw kregen zowel de brug als het mausoleum van 
Hadrianus de naam Sant'Angelo. Volgens de legende kondigde 
namelijk de aartsengel Michaël in 590 bovenop de burcht het einde 
van een pestepidemie aan. Later werd de brug ook pons Sancti Petri 
(brug van Sint Pieter) genoemd aangezien veel pelgrims hier de 
Tiber overstaken op weg naar de Sint-Pietersbasiliek. 
Op 19 september in het Heilig Jaar 1450 liepen grote groepen 
pelgrims over de brug naar de Sint-Pieter. Toen de massa te groot 
werd begaven de balustrades het en vielen velen in de rivier waarbij 
178 mensen verdronken. Hierop werd de oude triomfboog en een 
aantal huizen bij het bruggenhoofd 
afgebroken om de straat breder te maken. 
Bij het bruggenhoofd op de oostelijke 
werden eeuwenlang executies uitgevoerd. 
De lijken van de veroordeelden werden 
vervolgens ter afschrikking op de brug 
tentoongesteld. 
                                            De Engelenbrug met het mausoleum van Hadrianus ▲   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaans_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelenburcht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiber
https://nl.wikipedia.org/wiki/134
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hadrianus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mausoleum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Travertijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peperino
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boog_van_Gratianus,_Valentinianus_II_en_Theodosius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boog_van_Gratianus,_Valentinianus_II_en_Theodosius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsengel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Micha%C3%ABl_(aartsengel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/590
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_(ziekte)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelgrim
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersbasiliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/1450
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balustrade
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Vlnr: L40 Engel 
met Inri-tafel door 
Gian Lorenzo 
Bernini & zoon. 
L50 Engel met de 
geselzuil door 
Antonio Raggi. 
L150 Engel met 
de doornkroon 
door Gian 
Lorenzo Bernini & 

zoon. En L 180 Engel met het kruis door Ercolo Ferrata. In totaal staan er tien 
Engelen op de brug. De andere beeldhouwers waren Lazzaro Morelli, Cosimo 
Fancelli, Paolo Naldini, Girolano Lucenti, Antonio Giorgetti en Domenico Guidi. 
 

In 1527 werden de standbeelden van Petrus en Paulus op de brug 
geplaatst in opdracht van Paus Clemens VIII. Later volgden meer 
beelden van de aartsvaders, de evangelisten en Adam, Noach, 
Abraham en Mozes. Deze beelden waren in 1669 al zo vervallen dat 
Paus Clemens IX opdracht gaf aan de beroemde beeldhouwer 
Bernini 10 nieuwe beelden van engelen te vervaardigen. Bernini 
maakte zelf maar twee beelden en deze werden zo mooi gevonden 
door Paus Clemens IX dat hij ze zelf hield in plaats van ze op de 
brug te plaatsen. De beide beelden staan tegenwoordig in kerk 
Sant'Andrea delle Fratte, eveneens in Rome. De overige beelden die 
nu op de brug staan werden door de leerlingen van Bernini gemaakt, 
onder meer door Antonio Giorgetti. 
 
Deze engelen lijken zojuist uit de hemel te zijn neergedaald en 
houden de gelovigen de onweerlegbare waarheid van het evangelie 
voor. Deze waarheid wordt uitgebeeld doordat de engelen alle 
werktuigen tonen van het martelaarschap van Christus. In de 
iconografie noemt men deze voorwerpen de Arma Christi. 
In 1892 besloot het bestuur van Rome eindelijk iets te doen aan de 
voortdurende overstromingen van de rivier die de stad al meer dan 
2000 jaar teisterden. Er werden metershoge kades gebouwd om het 
wassende water buiten te houden. Hierdoor moesten toen aan beide 
oevers van de Engelenbrug het bruggenhoofd worden 
gereconstrueerd. Nu resteren alleen de drie centrale pijlers nog. 

 
Wil Dedters 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1527
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_(apostel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Clemens_VIII
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsvaders
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelisten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mozes
https://nl.wikipedia.org/wiki/1669
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Clemens_IX
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Clemens_IX
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sant%27Andrea_delle_Fratte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Giorgetti
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werktuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martelaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iconografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arma_Christi
https://nl.wikipedia.org/wiki/1892
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Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit… 

Piet de Jongh 
Race en ATB specialist 

 

       
 

                                                                                                        
                                   

                       

                                                                                
                                                                

  

    
 

 
 

OOK ELEKTRISCHE FIETSEN 
Ook voor zeer veel fietskleding en de laatste accessoires 

 

Peperstraat 24, 1441 BJ Purmerend, tel. 0299-421706 
www.pietdejongh  -  e-mail: pietdejongh@online.nl 

 

http://www.pietdejongh/
mailto:pietdejongh@online.nl
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT                                       
 
December, we kunnen binnenkort  de schaatsen  
weer uit het vet halen en kunnen we weer schaatsen 
op de rivieren hier. Gemiddeld duurt de winter in 
Winnipeg 132 dagen. Logisch dat we na februari de  
dagen aftellen tot het voorjaar.  
We starten deze keer heel bescheiden met een hier 
naast afgebeelde zegel. Welke uit kwam op 28 
september Zo als u ziet is het een P zegel 
(binnenlands  gebruik) met 10 cent toeslag tbv de 
Canadese gemeenschap stichting tbv kinderen en jongeren. 
 

2 Oktober was het raak met een totaal van 12 
zegels met als onderwerp Canadian goalies. 
(ijshockey). Zes P zegels en 6 souvenir 
zegels. De P zegels zitten in een boekje 
welke hier links is afgebeeld en tevens in een 
speciaal velletje met afbeeldingen gelijk aan 
de zegels in het boekje. De zes souvenir  
zegels a $ 1,70 per stuk (voor brieven groter 
dan standaard formaat binnenland) hebben 
we hier onder afgebeeld. 

 
 
 
 
 
 
 

Hoe de kerst zegels er dit 
jaar uitzien verklappen we 
nog niet. Daar  voor moet u 
wachten op het boekje van 
januari. Rest ons u allen  
prettige kerstdagen en een 
gezellige jaarwisseling te 
wensen. Tot  in 2016. 

Trudy en Pieter Farenhorst  
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OP ZOEK NAAR DE KEIZER 
 

Wilhelm II was de laatste Duitse keizer. Geboren 27 januari 1859 
bracht hij het niet alleen 
tot staatshoofd van het 
Duitse keizerrijk, maar 
was hij ook nog koning 
van Pruisen. Hij was de 
kleinzoon van de Britse 
koningin Victoria, maar 
dat was geen beletsel  
voor de Groote Oorlog 
die in 1914 losbarstte.  
Die oorlog maakte ook 
een eind aan zijn 
heerschappij.  Uit vrees 
voor revolutionaire 
ontwikkelingen in Berlijn 
had de keizer zijn heil in 
het Duitse 
legerhoofdkwartier in 
Spa gezocht.  Op 9 
november 1918 werd de 
keizer afgezet en 
vluchtte hij met een 
groot gevolg naar het 
neutrale Nederland.  
Hier werd hem politiek 
asiel verleend. De 

regeringen van Frankrijk en Duitsland waren daar niet blij mee en 
drongen aan op berechting. De Britse premier Lloyd George won 
zelfs de parlementsverkiezingen van 1918 met de leus “Hang the 
Kaiser”.  De Nederlandse regering zat met de keizer in zijn maag, 
maar weigerde hem uit te leveren.  Men stelde dat men als neutraal   

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 141 
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land het recht had dat te doen. Koningin Emma wilde overigens niets 
met hem te maken hebben en heeft hem nooit bezocht. 
 
Spotprent 
van Leo 
Gestel op 
de vlucht 
van de 
keizer naar 
Amerongen 
 
 

 
De keizer 
verbleef 
een tijd bij 
een vriend 
op diens landgoed in Amerongen en kocht in 1919 ‘Huize Doorn’, 
een landgoed met paleis, tegenwoordig als museum te bezoeken 
(aanrader!!!)  
Door zijn komst naar Nederland kreeg de keizer ook een plaatsje in 
mijn thematische verzameling over de Eerste Wereldoorlog. Zo af en 
toe koop ik een boek of poststuk dat met hem te maken heeft. Die 
boeken zijn er genoeg. De museumwinkel van Huize Doorn heeft er 
tientallen. Onlangs verscheen het dagboek van zijn vleugeladjudant  
Sigurd von Ilseman over de jaren van ballingschap. 
Postwaardestukken met afbeeldingen van de keizer zijn er ook 
genoeg, maar het nadeel is dat die nogal wat plaats innemen op een 
albumblad.  En postzegels? De 
keizer was een zeer ijdele man, 
talloze malen liet hij zichzelf 
fotograferen of portretteren, maar 
een postzegel van zo’n belangrijk 
staatshoofd? Vergeet het maar. 
De Duitsers deden het met 
Germania. Toen zei iemand: er is 
een Turkse postzegel en daar 
staat hij op. Het zou de rechter 
man (met fez) moeten zijn, maar de bewijzen waren flinterdun.     
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iemand anders schreef me: hij is wel degelijk op een Duitse 
postzegel te zien en stuurde me een scan met een bronvermelding 
(Hans-Jürgen Wischnewski, 150 Jahre Deutschland auf 
Briefmarken). In dit boek  wordt een zegel van de Duitse Rijkspost 

afgebeeld (1/4/1900) met 
de onthulling van een 
monument voor keizer 
Wilhelm I. Wilhelm II is de 
man te paard. Voor de 
kenners: de zegel is  een 
vervalsing (nadruk) 
De keizer is, voorzichtig 
gezegd, niet echt 
herkenbaar op deze 
postzegel.  

 
Het mooiste portret kwam ik toch zelf op het 
spoor: een postzegel van Togo, uitgegeven 
in het kader van de aloude 
vriendschapsbanden met Duitsland.  De 
zegel heeft twee nadelen: het formaat en de 
dubieuze status van het land van herkomst. 
De juryleden zullen bij dit prachtige portret 
de wenkbrauwen fronzen.  
Een zegel van Micronesië (onder) heeft als 
nadeel dat ook dit land niet als een serieus 
postzegelland gezien kan worden.  

 
Dus gaat de zoektocht 
verder. 
 
 
 
 
 
 
John Dehé 
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DER KAISER! 
 

Op 11 november j.l. werd op Paleis Het Loo 
de tentoonstelling Der Kaiser! Glorie 
& ondergang van keizer Wilhelm II geopend.  
Deze tentoonstelling vertelt het 
levensverhaal van de laatste Duitse keizer, 
met alle hoogte- en dieptepunten. De 
expositie belicht zijn roerige leven, van 
gloriejaren tot troonsafstand.  
De tentoonstelling is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met Museum Huis 
Doorn en is nog te zien tot 28 februari 2016 
in Paleis Het Loo, hoofdingang via 

Amersfoortseweg (parkeerplaats), 7313 AA  Apeldoorn. 
  

 
 

 

https://www.paleishetloo.nl/agenda/der-kaiser/
https://www.paleishetloo.nl/agenda/der-kaiser/


 

24 
 

MICHEL NORDEUROPA 2015/16 
 
Zoals wel bekend mag zijn wordt er in Nederland behalve de Facit en AFA 
catalogi ook de Duitse Michel catalogus gebruikt. Deze welbekende 
MICHEL-Nordeuropa Katalog. Deel 5 uit de 7 delen tellende Europa 
catalogi is zojuist verschenen. Deze Europa reeks wordt successievelijk 
voor de 100ste maal uitgegeven. Ik vind dit wel een klein applausje waard. 
Het is natuurlijk niet niks om al 100 jaar een sterke reeks van catalogi uit te 
geven waarin alle in de diverse Europese landen uitgegeven postzegels 
terug te vinden zijn. 
Deze catalogus behandeld, zoals we gewend 
zijn, de zegels van de Scandinavische landen en 
hun diverse gebieden plus de Baltische staten. 
Voorafgaand aan het catalogus gedeelte vinden 
we, zoals bij alle Michel catalogi, een overzicht 
van de gebruikte afkortingen en symbolen plus 
een uitleg hoe de catalogus opgezet is evenals 
een overzicht hoe o.a. de diverse 
druktechnieken te herkennen zijn.  
De prijsnoteringen vinden we in 2 kolommen 
weergegeven n.l. voor ongebruikt (t/m Nr. 109) 
c.q. postfris (vanaf nr. 110 = 1920) en gebruikt 
met zo hier en daar, waar nodig, prijzen voor 
zegels op brief en op FDC. De zegels zijn in 
verkleind formaat, ± 50%, maar in goede kleuren en scherp afgebeeld. Veel 
van de ruim 11.000 afbeeldingen zijn opnieuw gescand en daardoor 
scherper en duidelijker dan in voorgaande oplagen. Behalve de postzegels 
vinden we ook de frankeerlabels, de port- en dienstzegels etc. Wat apart is 
en waar veel verzamelaars blij mee zijn is dat er per land een hoofdstuk is 
waarin de samenhangende combinaties (Zusammendrucke) van zegels uit 
postzegelboekjes vermeld en zo hier en daar ook (schematisch) afgebeeld 
worden. Tevens worden de velletjes uit postzegelboekjes afgebeeld en 
geprijsd. Deze velletjes worden in goed Duits “Heftchenblätter” genoemd, 
en weergegeven als “H-Blatt” met een nummer erachter. 
De volgorde van de landen is alfabetisch weergegeven; Denemarken - DK-
Færøer - DK-Groenland - Estland - Finland - Finland-Åland - IJsland - 
Karelië - Letland - Litouwen - Midden Litouwen - Noordingermanland - 
Noorwegen en Zweden. 
In deze nieuwe uitgave vinden we wederom veel opwaartse 
prijsbewegingen. Onverwachts vinden er in de vrije markt bij de vroege 
Finse FDC's behoorlijke prijsstijgingen plaats, evenals bij enkele Estlandse 
pré 1945 uitgaven. Ook bij Noorwegen zijn er vooral bij de blokken en      
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postzegelboekjes vele prijsverhogingen, conform de markt, doorgevoerd. 
Door de geheel nieuwe redactionele verbeteringen en prijs aanpassingen 
zijn o.a. de minimale catalogusprijzen naar 0,30 Euro gebracht. Over de 
weergegeven prijzen nog even het volgende. De prijzen in de diverse 
Michel catalogi liggen beduidend hoger dan die in de Scandinavische 
catalogi. Dit ligt aan het systeem voor prijsberekening die bij de diverse 
catalogusuitgevers onderling nog al anders liggen.  
Deze Michel geeft in 1056 bladzijden, 58.000 prijsnoteringen en meer dan 
11.000 kleurige afbeeldingen, jaargangoverzichten en met de overzichten 
van de postzegelboekjes, een gedegen samenvatting van de diverse 
postale producten die door de Scandinavische en Baltische landen tot aan 
het voorjaar 2015 zijn uitgegeven. Een extra opvallende verbetering is dat 
deze uitgave gebonden is en een harde kaft heeft! Met andere woorden; 
deze uitgave is meer een boek geworden dan een "paperback" uitgave.  
Ook de toevoeging van twee leeslinten, waarmee men een eerder 
bezochte bladzijde kan vastleggen, geeft mij het gevoel dat deze Michel 
weer een beetje "volwassener" is geworden. Er wordt vermeld dat deze 
twee toevoegingen als cadeautje gezien moet worden in verband met deze 
100ste uitgave. Of dit dus een blijvend extraatje is moeten we nog even 
afwachten. 
Als extra bijlage vinden we een brochure (64 pagina's) met de titel 
"Informationsbroschüre für Kaufer, Verkaufer und Einlieferer". In deze 
bijlage vinden we o.a. een aantal aanbiedingen alsmede enkele tips van 
DBA een in- en verkoopbedrijf van filatelistische zaken. 
 De Michel Nordeuropa catalogus is mijns inziens een degelijke en goed 
bruikbare catalogus met, door zijn stevigere verschijning, een extra 
pluspunt om het aan te schaffen. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH 
Taal: Duits 
Bladzijden: 1056 
Illustraties: Kleur 
"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-115-4 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 66,00 € Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, 
D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de 
Web-site: www.michel.de - of - www.briefmarken.de 

 Henk P. Burgman (AIJP) 

http://www.briefmarken.de/
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“EEF HANGT STRAKS IN NEW YORK” 
 

In ons november nummer stond een uitnodiging voor 
een regio bijeenkomst van de Nederlandse Vuurtoren 
Vereniging in het Zee- en Havenmuseum “De 
Visserijschool” te IJmuiden. Iedereen die inreresse heeft 
in vuurtorens, o.a. op postzegels, ansichtkaarten, foto’s, 
boeken, techniek, enz. was van harte welkom. 
Nieuwsgierig als ik ben... dus ik met ega Kitty erheen...  
De vereniging is in 1992 opgericht en telt inmiddels circa vierhonderd leden 
uit binnen- en buitenland. Hoewel de belangrijkste doelstelling aanvankelijk 
het verenigen van mensen met een fascinatie voor vuurtorens was, 
verschuift de focus zich steeds meer naar het behoud van dit bijzondere 
stukje nautisch erfgoed. Met de ontwikkeling van de moderne 
navigatietechnieken, komt het belang van de vuurtoren voor de 
scheepvaart onder druk te staan en lijkt het voortbestaan ervan in gevaar. 
Zowel in Nederland als daarbuiten zijn reeds tal van belangengroepen 
opgericht om vuurtorens te redden en te behouden voor toekomstige 
generaties. 
 

Vier keer per jaar verschijnt het verenigingsblad De Vuurboet. Een 
vuurboet of vuurbaak was een meestal vierhoekig stenen bouwseltje, 
staande op een hoger gelegen duintop aan de zeekust. Ze gaf een vrij zicht 
richting zee. Voor een dergelijk bouwsel waren ook de benaming vuurpan 
in gebruik. De taak van een vuurboet kwam overeen met die van de latere 
vuurtoren. Jaap Termes verzorgd in het blad al sinds jaren de postzegel 
rubriek Pharophilatelie.  

◄ De Pharos in Alexandrië wordt algemeen 
beschouwd als een van de zeven klassieke 
wereldwonderen. De toren droeg dezelfde naam 
als het kleine eilandje voor de kust van Alexandrië, 
waarop hij gebouwd was. Voor zover bekend was 
het de eerste vuurtoren die ooit werd gebouwd en 
dit gebeurde door Sostratos van Knidos in 
opdracht van de eerste hellenistische koning van 

Egypte Ptolemaeus I Soter I en kwam gereed tijdens de regering van zijn 
zoon Ptolemaeus II Philadelphus. De toren werd tussen 297 en 283 v.Chr. 
gebouwd en heeft bijna 1500 jaar dienstgedaan voor achtereenvolgens de 
Grieken, Romeinen, Byzantijnen en Arabieren. 
Maar hoe begon Jaap Termes zelf met verzamelen? Al op de lagere school 
begon hij met alles wat postzegel was te verzamelen. Later, toen zijn vriend  
en buurjongen ging varen, kwamen ook de zegels met schepen bij de       

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opstal_(bouwwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeven_wereldwonderen_van_de_antieke_wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeven_wereldwonderen_van_de_antieke_wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexandri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sostratos_van_Knidos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hellenisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ptolemaeus_I_Soter_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ptolemaeus_II_Philadelphus
https://nl.wikipedia.org/wiki/297_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/283_v.Chr.
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verzameling 
Nederland en 
overzeese 
gebiedsdelen. 
Maar het eind 
raakte hier 
zoek. Veel 
uitgiften 
kostten veel 
geld. Nederland was voor Jaap niet meer interessant en begin jaren ’70 
verkocht hij deze verzameling. Tussen de zegels van de schepen zaten 
ook vuurtorenzegels uit Oost-Duitsland en dat was het begin van Jaap’s 
nieuwe verzameling. Hij maakte kennis met Derrick Jackson, de schrijver 
van het boek ‘Lighthouses of England and Wales’. Dat was het begin van 
zijn correspondentie, van foto’s ruilen en inwinnen van 
informatie. Hij werd lid van de Amerikaanse studiegroep 
‘Pharos’, die later doorging onder de naam ‘Beacon’. In 
1992 kwam het Duitse ‘Leuchtfeuer’ en in verschillende 
landen werden vuurtorenverenigingen opgericht. 
Daardoor correspondeert Jaap nu met mensen over de 
hele wereld en wisselt hij met hen nieuws uit over 
vuurtorenzegels, stempels, etc. Jaap heeft veel mooie 
zegels, maar vindt de mooiste die van Fidji, de Solo 
vuurtoren.  

Aan een andere tafel zat de 
bekende filateliste Eef Limmen. 
Tijdens de 25ste Internationale 
Briefmarken-Messe in Essen 
(Duitsland) won Eef dit jaar groot 
verguld zilver met haar thematische 
collectie vuurtorens en liet nu trots 

haar collectie aan een ieder zien die daar belangstelling voor 
toonde. Volgens haar verzamelt de helft van alle leden van de 
Vuurtoren Vereniging postzegels. In de IJmuider Courant had 
al een artikeltje gestaan met daarboven de kop “Eef hangt straks in New 
York” waarmee de redacteur natuurlijk haar thematische collectie 
vuurtorens bedoelde en niet Eef zelf...   Zij heeft een uitnodiging ontvangen 
om tijdens de wereldtentoonstelling filatelie, van 28 mei tot 4 juni volgend 
jaar, in het Javits Center te New York, haar collectie tentoon te stellen. 
Maar “John hangt straks ook in New York” want onze voorzitter is ook 
uitgenodigd. Zijn thematische verzameling (“goud”) over de Stelling van 
Amsterdam zal dan ook in New York te bewonderen zijn.          Hans Vaags 
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 Op Catawiki zijn inmiddels al 1608 postzegel te vinden     
met daarop, groot of heel klein afgebeeld, vuurtorens. 
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De opbrengst van onze decemberveiling zal geheel ten goede 
komen aan een stichting die strijdt tegen de ziekte ALS.   
Ook de Zaanse Posthoorn zal de benefietveiling aan dit goede 
doel wijden.  
 
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een ernstige ziekte van 
het zenuwstelsel waarbij spieren geleidelijk dunner en minder 
krachtig worden. Dit krachtsverlies kan voorkomen in de armen en 
benen, maar ook in die spieren die gebruikt worden om te praten of 
te slikken. 
 
De Stichting ALS Nederland formuleert de volgende “Missie en 
doelstellingen” 
 
“ALS moet op de kaart worden gezet, om uiteindelijk voor altijd van 
de kaart te worden geveegd”. Het bestaan van een genadeloze 
ziekte zoals ALS is in deze tijd van welvaart en voorspoed eigenlijk 
niet uit te leggen. De noodzaak tot intensiever wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorzaak van ALS moet alle prioriteit krijgen.  
Wij zijn ervan overtuigd dat met focus en samenwerking er betere 
oplossingen kunnen komen voor patiënten nu en in de toekomst. 
 
De missie: 
Het vinden van de oorzaak en daardoor ook mogelijk 
toekomstige behandeling, door het stimuleren en financieren van 
wetenschappelijk onderzoek naar ALS én het creëren van een betere 
levenskwaliteit en zorg voor de huidige ALS patiënten en hun 
omgeving. 
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De doelen: 
Uit deze missie komen de volgende strategische doelen voort: 
o Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van 

en mogelijkheden ter voorkoming, genezing en toekomstige 
behandeling van ALS. 

o Bieden van een communicatie platform voor ALS patiënten, 
naasten, nabestaanden en omgeving (lotgenoten contact). 

o Verbeteren van levenskwaliteit en zorg voor ALS patiënten. 
o Het zo effectief mogelijk inzetten van het beschikbaar geld voor 

wetenschappelijk onderzoek. 
 
Website: http://www.als.nl/ 
 
Voor onze veiling kregen wij allerlei materiaal dat bij het 
gerenommeerde veilinghuis Van Dieten voor het goede doel was 
afgestaan. Daarnaast hebben onze eigen leden al het nodige 
ingebracht. U kunt ook op de dag van de veiling nog spullen 
meenemen. Het mag filatelistisch zijn, maar dat hoeft niet per se. 
 

 

http://www.als.nl/
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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

1 Echte Canadese wanten, nieuw, damesmaatje bod

2 NVPH 293 (Jamboree) in veldelen, met velrand bijzonderheden ** 150,00 5,00

3 Geen postzegels, wel verzamelwaardig: Porzellan-puppe, heel mooi 3,00

4 Pot met snoep 1,00

5 Nederland, Speciale catalogus 2009 bod

6 Ca. 80 opzetkaarten voor postzegels, briefkaartformaat, met zegels 4,00

7 Davo luxe album voor velletjes + blanco bladen 12,00

8 Davo luxe bladen Nederland tussen 1997 en 2012 + diversen 15,00

9 Luxe Davo in cassette Grenzeloos Nederland, bladen, geen zegels 8,00

10 Luxe Davo in cassette, deel 6 (leeg) 10,00

11 Luxe Davo in cassette, deel 2 (leeg) 10,00

12 Mooi Importa-album Indonesië (leeg) + catalogus 5,00

13 Luxe Davo band (V) 4,00

14 Catalogus NVPH Nederland Spec. 2013, + cat. pz-boekjes en cat. comb. 6,00

15 Catalogus Michel motief, Spoorwegen, + enkele zegels en  cd + aanv. 2011 5,00

16 Postzegels Nederland 1991 in jaarboek 1,00

17 Indonesië Zonnebloem 2005 1,00

18 Mandje bier 2,00

19 Rondzendboekjes (antiek) met restanten, 9 stuks bod

20 Belgische vorsten op postzegels bod

21 Belgische catalogus 2010 bod

22 Stockboek DDR 3,00

23 Stockboek Nederland gebruikt, incl blokken en velletjes 3,00

24 Stockboek België, meest gebruikt 2,00

25 Zwitserland en Oostenrijk in aantallen 1,00

26 Diverse landen gestempeld in 3 stockboeken 5,00

27 Drie mooie stockboeken Bund 3,00

28 Zeer luxe stockboek met Bund 6,00

29 Stockboek Frankrijk 2,00

30 Stockboek wereld, met mooi klassiek (ook achterin!) 4,00

31 2 Stockboeken Scandinavië Noorwegen 3,00

32 Stockboek, meest Europa (ook Nederland), o.a. oud-België 3,00

33 Luxe Leuchtturm stockboek met Bund 5,00

34 Twee Stockboeken GB, Zuid-Afrika + diversen (o.a Congo- oud) 3,00

35 St. Tomé & Principe, 3 mooie stockboeken, leuke thema's 6,00

36 Leuchtturm stockboek met o.a. Duitsland 1,00

37 Idem met Nederland 2,00

38 Portugal in mooi Importa album, 16 bladen zwart 6,00

39 Twee Importa stockboeken Nederland, koperen hoeken 4,00

40 Complete nalatenschap: 2 albums, 2 stockboeken in doos 8,00
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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

41 Stockboek met Azie bod

42 Stockboek DDR 2,00

43 Stockboek GB + Australië, en diversen 2,00

44 Luxe FiliiSafe met Nederland gebruikt 4,00

45 Twee mooie stockboeken met Zwitserland 4,00

46 Monaco, Davo album, leeg 2,00

47 De wereld in drie keurige stockboeken 6,00

48 Stockboek thema's, dieren, planten, met oud materiaal 3,00

49 Davo band Griekenland 1970-1997 (geen zegels) 2,00

50 Davo band Nederland 1852-1980, bladen als nieuw 2,00

51 Victoria-album ruitjesbladen als nieuw 2,00

52 FiliSafe met blanco bladen als nieuw 2,00

53 Doos poststukken 3,00

54 Kistje afgeweekt, leuk bod

Bod op 55 t/m 60 20

55 Victoria ruitjesalbum, div. landen, Italië t/m Roemenië 4,00

56 Idem, Rusland 4,00

57 Idem S t/m Z, mooi Vaticaan 4,00

58 idem, Albanië t/m Duitsland; mooi België spoor en Bulgarije 5,00

59 idem, Frankrijk t/m Hongarije 4,00

60 idem, Australië, Nieuw Zeeland, USA en andere landen 4,00

61 Mooi stockboek bloemen 2,00

62 Thema sport en Olympische Spelen 2,00

63 Mooi stockboek vol dieren 2,00

64 Mooi stockboek ruimtevaart 2,00

65 Stockboek zeilschepen 2,00

66 Stockboek transport 2,00

67 Stockboek postzegels wereld 3,00

68 Doos wereld onafgeweekt bod

69 Puzzeldoos met allerlei speciale poststukken Nederland bod

70 2x leeg FDC album om de doos poststukken in te doen bod

71 Envelop met Willem Alexander en Maxima blokken en fdc's bod

72 Duitsland, Reich en Bund in mooi stockboek, keurige kwaliteit 4,00

73 Importa album met covers  bijzondere stempels 3,00

74 Slowakije, mooie Leuchturm stockboek, mooi materiaal 6,00

75 Australië en Nieuw Zeeland in Patento stockboek 5,00

76 Rusland en Cuba in stockboek 2,00

77 Nederland 573 t/m 1131 in luxe Leuchtturm o 12,00

78 Duitsland ('klein formaat') in Leuchtturm 4,00

79 Nederland 1620 t/m 1990 in luxe Leuchtturm 10,00
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                          DE BLOCK 
                                      FINANCIAL  
                                                CONSULTANCY  
                                              

 

Het adres voor deskundige informatie en  

professionele begeleiding op het gebied van 
 

* financiële- en fiscale planning 
 

* fiscale (on)mogelijkheden van (expirerende)  

lijfrentepolissen en gouden handdrukken 

 

Maak vrijblijvend een afspraak: 
 

tel: 0299 – 41 36 40    email: info@deblockfc.nl    internet: www.deblockfc.nl 
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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

80 Nederland in dik Leuchtturm stockboek 10,00

81 Davo Christal Nederland met wat zegels 5,00

82 Stockboek met 30 kinderblokjes,  26 euro nominaal 20,00

83 Safe album Nederland vanaf begin, met wat zegels 5,00

84 Nederland Lindner voor blokken en vellen (leeg) 4,00

85 Nederland vanaf 1991 in luxe Leuchtturm stockboek 10,00

86 Duitsland Bund 1990-2000 in luxe Davo album o 10,00

87 Nederland  1132 t/m 1619 in luxe Leuchtturm stockboek 10,00

88 Luxe stockboek, verre landen, mooie plaatjes, o.a. Vietnam 8,00

89 Diverse landen o.a. Nederlands Indië 3,00

90 Nog meer verre landen in dik stockboek, veel thema's 8,00

91 Davo album Frankrijk met wat zegels 4,00

92 Korea + Afrikaanse landen in dik stockboek, veel thema's 10,00

93 Doos met 9 stockboeken, leeg of iets gevuld met zegels 10,00

94 Twee dikke stockboeken met doubletten Europese landen + wereld 15,00

95 Guinea Equatoriaal, mooie plaatjes in 4 stockboeken 10,00

96 USA in twee mooie stockboeken 5,00

97 Stockboek + ringband USA 4,00

98 Duitsland Bund in dik  King stockboek 6,00

99 Mooi Edelweis stockboek, o.a. thema sport 3,00

100 Gigadoos postzegels wereld, onafgeweekt, duizenden 50,00

101 Doos Diversen Duitsland heel leuk 3,00

102 Tas/zak Onafgeweekt Engeland bod

103 Telebrief bod

104 Velletje persoonlijke zegels Rien Poortvliet 1,50

105 Kaartje Danzig 3,00

106 Postzegelboekje Tjechoslowakije auto's bod

107 Diverse kaarten enz. bod

108 Nederland o bod

109 pm 251 Zilverenzegel bod

110 270-273 BRD bod

111 Kaartje Sport bod

112 Kaart Blokken Duitsland bod

113 Belgie Davo bladen Belgie bod

114 Stockboek 2x leeg bod

115 Stockboek Schilderijen in dik stockboek vol 5,00

116 Stockboek Denemarken 2,00

117 Album Davo Nederland bod

118 Album Duitsland in luxe Kabe album bod

119 Stockboek 4x met zegels bod



 

37 
 

 
 

 

Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

120 Catalogus Zwitserland Liechtenstein 2003 bod

121 Catalogus Israel 2007 bod

122 Catalogus Stamps of Kuwait 1958-2000, mooi bod

123 Catalogus Japan 2008 bod

124 Catalogus Michel Noord Europa 2011 3,00

125 Catalogus Duitsland Michel 2011 2,00

126 Catalogus Singapore 2007 bod

127 Catalogus Indonesie bod

128 Catalogus China 2011 in kleur heel mooi bod

129 Catalogus Plaatfouten 2016 bod

130 Doosje Speldjes heel veel 1,00

131 Doosje Speldjes heel veel 1,00

132 Doos Telefoonkaarten 1,00

133 Doos Onafgeweekt Duitsland laatste jaren 4,00

134 Doos Amerika bomvol meest afgeweekt 2,00

135 Doos Diversen onafgeweekt bod

136 Doos Diversen afgeweekt bod

137 Doos Diversen afgeweekt bod

138 Doos Diversen afgeweekt bod

139 Doos Diversen afgeweekt bod

140 Blikje ??? bod

141 Stockboek Nederland en diversen 2,00

142 Rondzendboekjes 3x 3,00

143 Doos ???????? 2,00

144 en als laatste een flesje wijn bod

Verder alles wat er nog aangeboden wordt.
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