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 LAATSTE LOODJES

Het is de laatste week van november als ik onder zware druk van de 
hoofdredacteur een stukje ga tikken voor het laatste nummer van het 
jaar, met beste wensen en zo. Het is  even lastig om in de juiste 
december-stemming te komen.  
Eén ding is in ieder geval mooi: alle dozen, kisten, kratten en albums 
die ik het afgelopen jaar heb opgeslagen (met dank aan Veilinghuis 
Van Dieten) mogen eindelijk op zoek naar een nieuw baasje. 
Maar: op 8 december gaan Jeffrey en ik nieuwe voorraad halen… 

 
De Benefiet-veiling die we op 14 december gaan 
houden bestaat geheel uit kavels die aan de 
vereniging zijn geschonken voor het goede doel. Dat 
goede doel is dit jaar - na een brede 
bestuursdiscussie over de mail - de Purmerender 
Dierenambulance geworden. De lijst telt inmiddels 
zo’n 150 kavels, maar ik kan u verzekeren dat er nog 

meer komt en dat er niet alleen postzegels onder de hamer komen. 
De inzet is heel laag gehouden, koopjes 
zijn dus goed mogelijk, maar flink bieden 
mag uiteraard. 
 

Ter verhoging van de feestvreugde is uw 
eerste kopje koffie gratis en presenteren 
de dames van de bar daar een heerlijk 
stukje banket bij. Waar vind je zo’n club. 
 
Op de laatste clubavond (meer dan 70 bezoekers en 85% van de 
kavels verkocht!) heeft u kunnen horen dat we bezig zijn met een 
belangrijke verandering: vanaf februari bereiken de clubbladen u via 
PostNL. De hele distributie begon steeds meer een zware last te 
worden en op deze manier wordt die last wat lichter. Uiteraard 
bestaat nog steeds de mogelijkheid om uw clubblad digitaal te 
ontvangen. Informeer eens bij het bestuur. 
 
14 December dus, we rekenen op een grote opkomst en een mooie 
avond waarop we elkaar het beste voor het nieuwe jaar kunnen 
toewensen.             John Dehé 
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 BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB
(zie ook www.pprc.nl) 

 

Voorzitter: John Dehé  -  Purmerenderweg 181  -  1461 DJ  Zuidoostbeemster   
tel. 0299-420563  -  e-mail: johndehe@gmail.com 
 

Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld  -  De Goedemeent 1   
1447 PT  Purmerend  -  tel. 0299-463850  -  e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl 
 

Penningmeester:  Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM  Purmerend  
tel. 0299-413640 -  e-mail: info@deblockfc.nl   
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub             
 

Hoofd rondzending:  Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17   
1442 DA  Purmerend - tel. 0299-423315 -  e-mail: pprc1942@gmail.com  
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

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

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

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

Gastheer: Rob Grigoletto  -  Paltrokmolen 4 - 1444 GH  Purmerend -  
tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

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

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
 uiterlijk zaterdag 16 december van kopij voor het januari nummer

bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
  

OP HET OMSLAG                                
Zes van de tien Decemberzegels 2017 op het 
omslag en de andere vier op deze pagina.  
Ze zijn gemaakt door tien jonge, talentvolle 
ontwerpers, fotografen en illustratoren. Voor 
hun ontwerp lieten de kunstenaars zich 
inspireren door het persoonlijke kerstverhaal 
van bekende Nederlanders uit de televisie- en 
showwereld. Wie dit zijn en meer informatie 
over deze Decemberzegels staat op pagina 6. 

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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  AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL 
 
Za. 9 dec. Afd. Zaanstreek, Water- en De verzamelaar 

Kennemerland houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 
14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat 1, 
1502 VP Zaandam.  

 
Do. 14 dec. Purmerend,  PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  

Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ 
Zuidoost-Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 
uur. Met onze gezellige clubveiling, nummer 307, de 
kavellijst staat op de pagina’s 38 tot 41.  

 
Zo. 17 dec. PV De Zegelaars organiseert  van 9.00 Postzegelbeurs

tot 16.00 uur in De Schakel, Burg. Bickerstraat 46a te 
Diemen. Handelaren en 5- en 10 centsboeken zijn 
volop aanwezig. Entree voor niet-leden 1 Euro. Meer 
informatie bij Loek en Gonny Verschut (020-6942002). 

2018 
Do. 11 jan. Purmerend,  PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  

Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ 
Zuidoost-Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 
uur. 

Za. 20 Jan. . In  Grote Regionale Postzegelbeurs van de PPRC
Wijkcentrum “De Inval”, Karekietpark 16, 1444 HV  
Purmerend, 10.00 uur tot 16.00 uur. Zie ook pagina 36.  

 
Zo. 18 febr. PV Castricum organiseert haar jaarlijkse postzegel 

 van 10.00 u. tot 16.00 u. in Dorpshuis de (ruil) beurs
Kern, Overtoom 15, 1901 EW te Castricum. - Toegang 
is gratis. - Info:"de heer Piet Wijker, telefoon 0251-
313852 of e-mail: pietrietwijker@hotmail.com. 

 
Za. 14 april  Jaarlijkse grote veiling van de PPRC
 
Noteer ook alvast de volgende data van onze clubbijeenkomsten in 

uw agenda; woensdag 7 februari; donderdag 15 maart; 
woensdag 18 april en donderdag 17 mei. 
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VAN DE PENNINGMEESTER  -  traditie
 

Ja, ook dit jaar is er tijdens onze clubavond op donderdag 14 december 
weer een  BENEFIET-veiling. 
Wij verwachten ook nu weer een grote 
opkomst en omdat de opbrengst aan een 
goed doel wordt geschonken wordt  er geen 
opgeld berekend.  
 
Maar, december is ook de maand dat  
uw contributie voor 2018 van € 30,- of donatie 
van tenminste  € 15,- op onze bankrekening  

NL30 RABO 0166 3643 12   bijgeschreven dient te zijn. t.n.v. PPRC  
 
Omdat wij allemaal wel eens e.e.a. vergeten is het toch veel  eenvoudiger 
om éénmalig een doorlopende machtiging in te vullen, te onderteken en 
deze maand nog aan de penningmeester af te geven / te zenden. Uw 
bijdrage wordt dan elk jaar in januari automatisch van uw bankrekening 
afgeschreven.        Hans de Block 
 

 WIE MAAKTE WELK ONTWERP VOOR DE DECEMBERZEGELS
 
De tien Decemberzegels zijn ontstaan door de koppeling van de volgende 
duo’s: 
profielportret George Michael (ontwerp illustrator Jesse Strikwerda, 
kerstverhaal presentator Tim Hofman)  ☻  dwarrelend snoer met kerst-
verlichting (ontwerp illustratrice Sella Molenaar, kerstverhaal presentatrice 
Wendy van Dijk)  ☻  kaarsvlam met stralenkrans (ontwerp grafisch 
ontwerpster Jessica Nielsen, kerstverhaal cabaretière Tineke Schouten) ☻ 
vrouw met sterren (ontwerp industrieel ontwerpster Loutje Hoekstra, 
kerstverhaal actrice en presentatrice Lieke van Lexmond)  ☻  vork met 
muzieknoten (ontwerp fotografen Adrian & Gidi, kerstverhaal zangeres 
Ruth Jacott)  ☻  kerstklokje met vogels (ontwerp grafisch ontwerpster 
Nouchka Huijg, kerstverhaal presentatrice Anita Witzier)  ☻  levende 
kalkoen (ontwerp illustratrice Lieke van der Vorst, kerstverhaal 
presentatrice Loretta Schrijver)  ☻  abstracte piramidevormige kerstboom 
met handen en accordeon (ontwerp fotografe Anne Claire de Brij, 
kerstverhaal zanger René Froger en presentatrice Natasja Froger)  ☻ 
champagneglazen met winters schilderij (ontwerp illustratrice Emilie van 
Spronsen, kerstverhaal presentatrice Irene Moors)  ☻  kersttaart met 
sterren (ontwerp grafisch ontwerper Arjen Roos, kerstverhaal culinair 
publiciste Janny van der Heijden). 
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AMENHOTEP IV – ACHNATON REGEERDE  
 17 JAAR (aflevering 4)

 

Achnaton was ca. 8 jaar mederegeerder bij 
zijn vader Amenhotep III. In zijn 1ste regerings-
jaar vielen talloze waardigheidsbekleders in 
ongenade. In zijn 4e regeringsjaar geeft hij de monotheistische 
godsdienst ter ere van Aton prioriteit. Verschillende Amontempels 

kunnen hun deuren sluiten. In zijn 6e regeringsjaar 
tijdens een vreugdefeest verkondigt hij de breuk aan 
tussen Amon en Aton. De Amonpriesters in Memphis 
en Thebe gaan in verzet, reden voor Achnaton om 
een nieuwe hoofdstad te stichten, Achet-Aton (Tall 
el-Amema). Opgejut door de priesters om in verzet 
te gaan blijft de nieuwe godsdienst een bezigheid 
van de hofhouding van Achnaton. Het land raakt 
hierdoor verscheurd en als het economisch ook nog 
slechter gaat komen de problemen vanzelf. Door 

gebrek aan een buitenlandbeleid en door het hierdoor verliezen van 
vazalstaten komt er een gebrek aan inkomsten. Als de Mitanni 

worden overwonnen door de Hettiten is het gedaan 
met de Egyptische invloed in Syrië en Palestina.  
Het enige wat overblijft is een groot archief met 
correspondentie/kleitabletten met de vazal-vorsten: 
het aantal is als volgt politiek gerangschikt: 001-014 
Babylonië; 015-016 Assyrië; 017-030 Mitanni; 031-
032 Arzawa; 033-040 Alashiya; 041-044 Hatti; 045-
067 Syrië; 068-227 Byblos/Gubia; 227-380 Kanaän. 
Op artistiek gebied veranderde ook het nodige, de 

stijl werd directer/realistischer. De absolute topper 
is het beeld van de echtgenote van Achnaton, 
Nefertiti, gemaakt door Toetmoses die hofbeeld-
houwer was en van wie meerdere beelden bekend 
zijn. Achnaton is zijn hele leven naast Aton bezig 
geweest met nakomelingen. Zijn hoofdvrouw was 
zijn nicht Nefertiti, verder was hij getrouwd met 
Kija/Taduch, prinses uit Babylon, dochter van 
Meritaton, Baketaten/Ankhesenpaten en Mekatan, 
uiteindelijk kreeg hij van een onbekende vrouw 
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Toetankaton. Lichamelijk zat hij in de knoei (gevolg van incest). De 
jonge farao werd afgebeeld met een vreemd, om niet te zeggen 
grotesk uiterlijk. Daarin heeft hij een groot, kalebasvormig hoofd, een 
zeer lange dunne nek, smalle ogen en uitpuilende lippen. Zijn buik is 
als die van een zwangere vrouw, terwijl ook zijn dijbenen enorm dik, 
maar zijn onderbenen zeer dun tonen. Verder is hij afgebeeld met 
vreemde, vrouwelijke gelaatstrekken. Een mogelijke verklaring zou 
kunnen zijn dat hij leed aan het Syndroom van Marfan. 

 
Nefertiti, gemalin van Achnaton, regeerde 2 jaar 
na diens dood.   
Nefertiti (ook wel Nefertete, Nofretete) betekent de 
“schone is gekomen”. Geboren in Akhmim (9e nome) 
Boven Egypte. Zij was de dochter van Eje, die op zijn 
beurt een broer was van koningin Teye, die weer de 
moeder was van Achnaton, met andere woorden, zij 
was een nicht van haar echtgenoot. Ze was 

erfprinses, Vrouwe aller vrouwen, Meesteres 
van de twee landen, Grote koninklijke Vrouwe, 
Hoofd koninglijke Vrouwe, Meesteres van de 
gratie, Groot van lofprijzingen en Zoet van 
liefde. Zij schonk Achnaton zes dochters: 
Meritaton. Mektaten, Ancheesenpaten, 
Nefemefaroeaten-Tasherit, Nefemeferoere en 
Setepennre. Het meeste omtrent de 
koninklijke familie weten we d.m.v. afbeeldin-
gen uit het graf van Meryra. De eigen graven 
zijn ten prooi gevallen aan een ”beelden-
bestorming” die plaats vond tijdens de 
regering van Horemheb, toen Aton weer Amon was geworden. Na de 

dood van Achnaton regeert Nefertiti onder de naam 
Ankheperure Nefameferuaton nog 
twee jaar met de steun van haar 
vader Eje, die legercomman-dant en 
hogepriester van Aton is en dus in 
feite aan de touwtjes trekt. 

Wil Dedters  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalebas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Syndroom_van_Marfan
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Kerst 
Op beide dagen 25 en 26 december serveren wij een mooi kerstmenu.  

Vanaf 18.30 uur gaat de herberg open. Prijs is € 54,50 p.p. Reserveren 

gewenst. Wij sluiten het jaar af met traditioneel de “Kliekjesdag”  

op woensdag 27 december. Prijs is € 39,50 p.p.  

Aanschuiven aan lange tafels genieten van de laatste gerechten.  

Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom. Reserveren gewenst. 

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een liefdevol 2018 toe. 

Max & Liesbeth, Maurice, Noëlle en 

alle medewerkers van Brasserie Alles met Liefde. 

 

Wij zijn met vakantie van 28 december t/m 16 januari. 

Woensdag 17 januari weer geopend vanaf 11.00 uur. 

 

Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. Tel: 0299-743399. 

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl  

Reserveren kan ook via: info@brasserieallesmetliefde.nl 

http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
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De ontwerper van dit velletje heeft het linkeroog van Nefertiti er 
keurig bijgetekend, terwijl het ontbreekt op het orginele borstbeeld, 
zie volgende pagina. Het beeld was licht beschadigd toem het werd 
gevonden: het ene oor van de koningin is lichtjes beschadigd en de 
inleg van haar linkeroog is verdwenen.  
Er wordt al tientallen jaren gezocht naar het graf van koningin 
Nefertiti. De Britse archeoloog Reeves suggereerde dat zij in een van 
de onontdekte ruimtes in de tombe kon liggen. In de graftombe van 
de Egyptische farao Toetanchamon in het Dal der Koningen bij 
Luxor zijn twee nieuwe ruimtes (x en y) gevonden. In een daarvan  
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zou metaal en organisch materiaal liggen, 
bijvoorbeeld mensen-resten. Maar wat er 
precies in die kamers ligt, moet nader 
worden uitgezocht, heeft de Egyptische 
minister van Antiquiteiten Damaty gezegd. 
Een Japanse onderzoeker maakte 
radarbeelden in de graftombe. Die zijn de 
afgelopen maanden nader geanalyseerd 
en daaruit is gebleken dat de tombe 
tussen twee wanden verborgen ruimtes heeft.                               HV 
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POSTZEGELS EN HUN ONTWERPERS (6) 
 

Pieter Brattinga, in 1931 
geboren in Hilversum en in 2004 
overleden te Kootwijk, was 
vooral bekend als graficus en 
ontwerper van affiches. 
Internationaal was hij ook 
bekend onder andere als 
hoogleraar aan het Pratt Institute 
in New York. 
In Nederland genoot hij tevens 
bekendheid door zijn 
communicatieve vaardigheden: 
zo speelde hij vaak een 
bemiddelende rol tussen 
ontwerpers en kunstenaars 
enerzijds en zakenmensen, 
museummedewerkers en 
ambtenaren anderzijds. Mede 
dankzij hem werd onder andere 

in Japan Nijntje van Dick Bruna een bekendheid 
In 1972 opende Brattinga zijn Print Gallery in zijn woonhuis aan de 
Amsterdamse Prinsengracht nummer 628. In de loop van jaren 
hebben talloos veel grafisch ontwerpers hun experimenteel drukwerk 
in deze galerie kunnen exposeren. 
Als postzegelontwerper genoot hij vooral bekendheid als een soort 
hofleverancier van het Koninklijk Huis: vanaf eind jaren zestig en  in 
de volgende decennia zijn veel bijzondere zegels waar leden van het 
Koninklijk Huis op voorkomen door hem ontworpen. Zijn laatste 
ontwerpen betreffen de drie bekende blokjes ter gelegenheid        

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsengracht
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van150 jaar 
Nederlandse 
postzegels 
2002. Deze 
drie blokjes 
ontwierp hij 
samen met 
Eric Coppen-
hage. 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen Wikipedia. Postzegels uit eigen collectie 
Hans Wientjes, Postzegelvereniging Noord-Holland 

pvnh@kpnplanet.nl 
 

mailto:pvnh@kpnplanet.nl
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ANTWOORD BETAALD 

Eens was de briefkaart een ideaal middel voor iemand die snel een bericht 

wilde versturen, voor een tarief dat lager lag dan het brieftarief. 

Tegenwoordig hebben we daar andere communicatiemiddelen voor. 

Een bijzondere variant was de briefkaart met betaald antwoord. Dat was 

een briefkaart waaraan een tweede kaart bevestigd was, die de 

geadresseerde kon gebruiken om een antwoord te versturen. Het idee was 

dat je die tweede kaart dan wel van de eerste losscheurde als je ging 

antwoorden.  

Dat is bij de kaart hierboven niet gebeurd. De geadresseerde liet de beide 

kaarten aan elkaar zitten en stuurde het geheel retour. Zie de volgende 

bladzijde. De PTT had daar kennelijk geen moeite mee.  

Henri Habraken, brievenbesteller in Middenbeemster, stuurde de briefkaart 

met betaald antwoord  aan zijn ouders, broer en zus in het Brabantse 

Uden, om zijn komst naar het ouderlijk huis aan te kondigen.   

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 158 



16 
 

Dat is te lezen op de bovenste helft van de briefkaart hieronder.  De 

dubbele kaart inspireerde niet tot een snel antwoord, want het antwoord  uit 

Uden werd pas op 12 juni verstuurd. Het antwoord (van zijn broer) begint 

dan ook met “Eindelijk zal ik U eens een kaartje zenden”, maar hij belooft  
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binnenkort een lange brief te sturen. De kaart gaat verder vooral over het 

drukke (!) leven in Uden en de kwaaltjes in de familie, variërend van 

bloedzweren tot negenogen (“heele groote”). 

 

De briefkaart laat zien dat er in de jaren twintig van de vorige eeuw nogal 

met de tarieven gestoeid werd. In 1916 bedroeg het tarief voor een 

binnenlandse briefkaart 3 cent, maar op 1 november 1919 werd dat 

verhoogd naar 5 cent en werden de oude voorraden van een overdruk 

voorzien. Maar op 1 maart 1921 gingen de tarieven opnieuw omhoog, nu 

naar 7½  cent. Dus moest de heer Habraken bijfrankeren (waarschijnlijk 

beplakte hij ook meteen de antwoord briefkaart). Hij heeft zelfs een ½ cent 

teveel bijgeplakt, misschien om zijn ‘baas’ te steunen.  

Grappig is dat hij een langstempel MIDDENBEEMSTER op de kaart 

plaatste en zeer waarschijnlijk had hij de smaak van het stempelen goed te 

pakken en zette hij er ook een stempeltje Na Posttijd op.  

Dat werd soms gebruikt als een ambtelijk excuus om aan te geven dat een 

poststuk in de brievenbus beland was, nadat de post al verzonden was, 

maar ik verdenk de brievenbesteller ervan dat hij zo’n stempel gewoon wel 

aardig vond staan op de kaart.             John Dehé     
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Bestellersgroep Middenbeemster, jaren ’20. Niet alle namen zijn bekend, 
misschien staat Henri Habraken er wel bij. 
 
Briefkaart (1925) uit Middenbeemster naar Nieuwe Niedorp, met betaald antwoord. 
De briefkaart van 5 cent werd over de hele breedte overdrukt met 7 ½ cent.  
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 “KEESJE DEN DUVEL”
 

In elke collectie Nederland zit ongetwijfeld de serie van tien Nederlandse 
zeehelden, uitgegeven in 1943/44. Van deze tien sneuvelden er acht 
tijdens de vele zeegevechten die Holland voerde. Bevelhebbers als de 
Ruyter, Johan en Cornelis Evertsen en Maarten Harpertsz. en Cornelis 
Tromp zijn wel de bekendste. Op de zegel van 40 cent staat een Zeeuw, 

geboren in Vlissingen in 1642, net als de 
Ruyter. Zijn naam was Cornelis Evertsen 
de Jongste, die tijdens zijn lange loopbaan 
op zee achtereenvolgens kapitein-ter-zee, 
schout-bij-nacht, vice-admiraal, luitenant-
admiraal en opperbevelhebber was. 
◄Evertsen was de tweede zoon van de 
Zeeuwse luitenant-admiraal Cornelis Evertsen de 
Oude en neef van luitenant-admiraal Johan Evertsen en 

de volle neef van diens zoon vice-admiraal Cornelis Evertsen de Jonge met 
wie hij vaak verward wordt. Hij had de bijnaam ‘Keesje den Duvel’ wegens 
zijn opvliegende karakter dat hij met zijn vader gemeen had. Hij voer reeds 

op tienjarige leeftijd mee op het schip van zijn vader; drie 
jaar later ging hij officieel in zeedienst voor 10 guldens per 
maand.  

Kapiteins, die verantwoordelijk 
waren voor orde en tucht aan 
boord, verdienden vaak 10 keer of 
meer dan een gewoon 
bemanningslid aan boord.  
 

Wat voor altijd een intrigerende vraag zal blijven: Cornelis 
is nooit getrouwd geweest. Er is nergens een vermelding 
van een vrouw in zijn leven. Hij was een vertrouweling 
van stadhouder Willem III, prins van Oranje ►, die later 
koning van Engeland werd. En ze waren goed bevriend 
met elkaar. Was hij misschien homoseksueel? Een van 
de aanwijzingen daarvoor zou zijn dat Evertsen in zijn 
testament bijna vijfduizend gulden legateerde aan 

Marinus van der Heul, een verder onbekende man, waar in 
alle gegevens over Cornelis verder niets te vinden is. 
Cornelis overleed op 16 november 1706 in zijn buitenhuis 
‘Zeerust’ bij Middelburg. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet 
in het praalgraf van zijn vader en oom in 
de Noordmonsterkerk te Middelburg.                   Hans Vaags 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luitenant-admiraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Evertsen_de_Oude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Evertsen_de_Oude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Evertsen_(1600-1666)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viceadmiraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Evertsen_de_Jonge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordmonsterkerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelburg_(Zeeland)


20 
 

DE PORTUGESE HERDRUKKEN TEN BEHOEVE VAN DE 
 KONING VAN SPANJE” IN 1905 (aflevering 3)                                                       

 
PLATEN - vervolg (de variëteiten welke bij deze herdrukken 
voorkomen)  
De plaat die werd gebruikt voor de herdruk van de zegel van 5 Reis 
van de Dom Pedro V met 'krullend haar' was (een geretoucheerde) 
plaat 1 (sommige pareltjes zijn daardoor iets onregelmatig geworden 
en de ontstane slijtage is beter waar te nemen). 
Bij de herdruk van de zegel van 5 Reis van de eerste Dom Luis 1 
emissie (1862), vallen ook de zelfde karakteristieken op van de 
laatste oplagen van de originele en herdrukken van 1885, gemaakt 
met plaat III.  
De plaat van de zegel van 5 Reis van “Kromme band” emissie toont 
het karakteristieke variëteit van plaat V die ook bij de herdrukken van 
het Postcongres (van 1885) werd gebruikt. Voor 
de herdruk van de zegel van 50 Reis van dezelfde 
emissie maakte men gebruik van de plaat die 
gebroken is aan de rechteronderkant, hetgeen 
men merkt in alle exemplaren van Portugal, on- en 
getand, alsmede respectievelijk met de opdrukken 
van de Azoren en Madeira (zie afbeelding ►). 
  
Bij de herdrukken van de zegels van het type 'Kroonzegels' van de 
Koloniën gebruikte men de laatste platen, waarvan er originele 2 
platen waren. In deze verwijzen wij u naar het 
boek "De Reliëfzegels van Portugal" van Simoes 
Ferreira of de Afinsa catalogus.  
 
e) PERFORATIE - De herdrukken van 1905 van 
de getande zegels, hebben alle de perforatie 13 : 
13 1/2. De ponsgaten, gemaakt door de Harrow 
perforatiemachine, zijn diametrisch relatief groot, waaruit volgt dat de 
betreffende exemplaren 'tanden' hebben met “scherpe” punten, die 
behoorlijk verschillen van de herdrukken van het Postcongres en van 
de originelen.  
In de collecties die in 1905 werden gedistribueerd, zat de herdruk 
van de zegel van 5 Reis, Dom Luis 1, kromme band-type van  
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Madeira, ongetand, die zich in de enveloppe van de eerste emissie 
van 1867 bevond, alsof de overeenkomstige originele zegel ooit was 
uitgegeven. Echter vanwege de opdruk 'MADEIRA', gebruikt bij de 
herdrukken van 1905, altijd van type III, moeten wij deze herdruk 
beschouwen als een herdruk van een niet verschenen origineel 
van de eerste emissie en niet als een fout van de tweede 
emissie, die per vergissing de perforatie niet heeft ondergaan.  
 
Ook is een herdruk van de 25 Reis van de zelfde emissie van 
Madeira bekend, ongetand, maar deze kwam niet voor in de in 1905 
gedistribueerde series en werd ook niet op de overeenkomstige 
enveloppe vermeld, waardoor men mag aannemen dat het hier om 
een proef gaat. De 5 Reis zegel van Guiné, type Mouchon, met 
opdruk '400 Reis', waarvan het origineel werd aangewend en die in 
1905 werd geperforeerd, heeft de speciale perforatie van deze 1905 
herdrukken (13 : 13 1/2 met scherpe punten). Deze zegels van de 
Comp. de Moçambique, type 'olifante', die met de collecties van 1905 
werden gedistribueerd, hadden alle witte gom en perforatie 11 1/2, 
op roodachtig porcelana papier, de 100, 150, 200 en 300 Reis, of op 
rasterpapier, de overige waarden, allemaal met kleuren die min of 
meer verschilden van de originelen op het zelfde papier, die over het 
algemeen geen gom hadden of met geelachtige 
gom.  
 
f) OPDRUKKEN - De opdrukken 'AÇORES' en 
'MADEIRA', die werden gebruikt bij de 1905 
herdrukken voor alle emissies tot 1881, waren die 
bij de originelen slechts in 1874 verschenen (type 
II van 'AÇORES' met formaat 13,5 X 2,75 mm, de 
'Ç' en 'O' bijna rechthoekig en type III van 'MADEIRA' met formaat 
14,5 x 2,75 mm, de 'D' bijna rechthoekig en de dwarsstreep boven 
van de 'E' dunner. De in 1905 gebruikte opdrukken van  'AÇORES' 
klein (type IV), 'Guiné' (groot), 'Timor' en 'Nyassa', die werden 
gebruikt bij de herdrukken, zijn de originelen. De opdruk 'Comp.de 
Moçambique' van de series van 1905 werd in het midden van de 
zegel aangebracht en is van de tweede type opdruk samengesteld, 
waarbij de tussenruimte tussen het voorste deel van de 'P' van 
'Comp' en de verticale streep van de 'D', welke er op volgt, een  
 



22 
 

afmeting heeft van 4 mm (bij de eerste type opdruk is de 
tussenruimte 4,5 mm). Daar bestaan echter originele zegels met de 
samengestelde opdruk van 1905, tweede type, die normaal hebben 
gecirculeerd. Daarom wordt aan het bestaan van de herdruk van de 
100 Reis, reliëfemissie, van de Comp. de Moçambique getwijfeld, 
omdat alle exemplaren die in de collecties van 1905 gedistribueerd 
zijn, alleen het type opdruk met de 1905-herdrukken gemeen 
hebben. Alle andere karakteristieken, zoals papier, gom en 
perforatie, zijn verschillend. Bij de exemplaren van de tweede 
emissie van de Comp. do Niassa, die in de collecties van 1905 
werden gedistribueerd, werd alleen de opdruk 'NYASSA' 
aangebracht ter gelegenheid van de 1905 herdruk op de originele 
zegels van Moçambique, omdat deze opdruk origineel is, kan men 
deze exemplaren op geen enkele wijze van de originelen 
onderscheiden.  
 

g) WAARDEN IN VOORRAAD - De samenstelling van de 
zogenaamde “Waarden in voorraad” van 1902 van de Koloniën, 
opgebracht bij de herdrukken van 1905, verschilt lichtjes van de 
opdrukken bij de originelen, speciaal wat betreft de afstand tussen de 
3 elementen die deze overdrukken hebben samengesteld: waarde 
cijfers, geldnaam en binnenversiering. Als men de zegels uit deze 
periode bekijkt, zowel de herdrukken als de originelen, kan men tot 
de navolgende conclusie komen: 
 
1) De afstand tussen de onderkant van de waardecijfers en het 
middenpunt van de benedenversiering is 11,5 mm bij de herdrukken 
en varieert tussen de 11,5  en 12 mm bij de originele zegels, zowel 
bij plaat I of plaat II van de Koloniën van Afrika, India, Macau en 
Timor.  
 
2) Bij de 1905-herdrukken is de afstand tussen de onderkant van de 
cijfers en de bovenkant van de naam van de waardeaanduiding: - 3 
mm bij de opdrukwaarden met de aanduiding in 'REAL' of 'REIS' 
(geteld tot het horizontale deel van de bovenstreep van de "E"; - 3,25 
mm bij de opdrukwaarden met de waardeaanduiding in 'TANGAS' 
(geteld tot de bovenzijde van de "A's"; - 3,25 mm bij de 
opdrukwaarden met de aanduiding in "AVO" of "AVOS" (geteld tot de 
bovenzijde van de "A").  
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3) Wat de originele zegels betreft variëren de genoemde afstanden 
enkele tienden van mm; bij sommige originele zegels, speciaal bij de 
opdruk "65 REIS" en "130 REIS", meet men slechts 3 mm, zoals bij 
de herdrukken, terwijl de originelen normalerwijze 3,5 mm meten bij 
plaat I en 4,25 mm bij plaat II. Bij de opdrukwaarden "115 REIS" en 
"10 REIS" zijn geen originele zegels bekend waarbij de afstand 
onder de 3,25 mm bleef. Maar de zegel van 115 Reis op 5 Reis van 
Mozambique, reliëftype, is in enkele 1905-collecties verschenen, 
zowel zonder als met 'SPECIMEN', met een opdruk die volkomen 
gelijk is aan sie van de 1905-herdrukken, met 3 mm tussen de 
benedenzijde van de waardecijfers en de horizontale bovenstreep 
van de "E" van "REIS".  

4) Bij de opdrukwaarden met de aanduiding in 
"TANGAS" is bij de originele zegels de afstand 
4 mm. Bij de opdrukwaarden met de waarde in 
"AVO" of "AVOS" is dezelfde afstand bij de 
originele zegels 3,5 mm bij de "9 AVOS" 
(Timor) en 4 mm bij de rest.  
 
h) FOUTEN c.q. MISDRUKKEN - De 
exemplaren van de ongetande herdrukken van 
5 en 25 Reis van Madeira, kromme band-type, 

moet men niet als een foutdruk beschouwen. Als echte fouten van de 
1905-herdrukken kent men de volgende :       
Van de originele zegels, die met de 1905-herdrukken werden 
gedistribueerd, kent men die van India 1898, Don Carlos I, de 4 1/2 
Reis groen, met de opdruk "SPECIMEN" kopstaand, in de linker 
bovenhoek en ook nog de dubbele druk van de reliëfzegel van 25 
Reis van Angola en mogelijk zijn daar nog meer misdrukken. Wat de 
originele zegels betreft, die met de 1905-herdrukken werden 
gedistribueerd, is het interessant om in detail de variaties te 
bestuderen, die zich voordoen en die zich natuurlijk in de tijd onder 
de restpartijen van de Casa da Moeda bevonden. Het zou normaal 
zijn geweest indien van elke zegel slechts in één variatie in alle 
1905-collecties vertegenwoordigd zou zijn geweest, maar dat is niet 
altijd gebeurd. Daar zijn zegels bekend die in 3 verschillende 
variaties in de collecties voorkwamen, bijvoorbeeld de 20 Reis van 
Congo, Don Carlos I uit 1893.  Jan van Gerwen en Frits van Beekum 
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 VAN 80 CENT NAAR DE 1
 

De 80 cent frankeerwaarde, voor 
een brief tot 20 gram, die op de 
postzegel van Jan Kruis uit 1998 
staat is in acht jaar tijd ruim 
verdubbelt. Het nieuwe tarief 
wordt in januari 2018 € 0,83 (dat 
is omgerekend fl. 1,83).  

De postzegel komt uit een leuk velletje dat in 
1998 verscheen, samen met een boekje met 
tien postzegels. 
De in 1933 in Rotterdam geboren tekenaar Jan 
Kruis kwam op zijn elfde in contact met Wim 
Meuldijk, de geestelijk vader van Pipo de 
Clown, die hem les gaf in tekenen voor 2,50 
gulden per uur. In 1950 begon hij op de 
tekenacademie en zijn eerste gepubliceerde 
strip was Prins Freddie. In de jaren zestig 
werkte Kruis als illustrator en deed hij onder 
meer reclamewerk voor Shell. Daar maakte hij 
ook strips voor Shells jeugdblad en voor de 
Taptoe. In 1969 en 1970 maakte hij twee 
stripverhalen van Sjors en Sjimmie. 
 
De eerste Jan, Jans en de kinderen, een strip  
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met autobiografische elementen, verscheen op 12 december 1970 in 
het tijdschrift Libelle. Bijna dertig jaar lang tekende Jan Kruis de 
wekelijkse strip over de avonturen van de familie Tromp, de 
beroemdste stripfamilie van Nederland waar  
iedereen toch mee is opgegroeid. In 1999 ging hij met pensioen en 
droeg hij zijn werk over aan een groep tekenaars die onder de naam 
Studio Jan Kruis werken. Kruis introduceerde onder andere de term 
je-weet-welkater, voor gecastreerde katten. Kruis werd in 1996 
benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In 2009 
won hij de Marten Toonderprijs. 

Jan Kruis was bovendien een multitalent, die niet alleen strips 
schreef en tekende, maar daarnaast ook verhalen illustreerde en 
grote schilderijen het licht deed zien. Al deze talenten hebben zich de 
laatste decennia van zijn leven samengevoegd in zijn magnum opus: 
de twee rijk geïllustreerde boekdelen van het door Multatuli 
geschreven Woutertje Pieterse. 
Met de expositie Jan Kruis - Van Jan, Jans en de kinderen tot 
Multatuli brengt het Nederlands Stripmuseum in Groningen een 
eerbetoon aan de in januari van dit jaar overleden striptekenaar en 
kunstenaar Jan Kruis. 
Voorlopig komt er geen speciaal museum voor het werk van 
striptekenaar Jan Kruis in Westerbork. De stichting die het museum 
zou opzetten heeft zichzelf opgeheven omdat er niet genoeg 
vooruitgang werd geboekt.                                     
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Jan Kruis neemt een unieke positie in binnen de Nederlandse strip. 
Hij is vooral bekend geworden met zijn beroemde Libelle strip Jan 
Jans en de kinderen, waarin hij een voor iedereen herkenbaar en 
humoristisch beeld schetst van een doorsnee Nederlands gezinnetje.  
Een compleet overzicht van zijn werk is tot 7 januari 2018 te zien in 
het Nederlands stripmuseum. Naast Jan Jans en de Kinderen is er 
een schilderijententoonstelling, een presentatie van zijn andere 
strips.  
Er is een speciale plek ingeruimd voor het 'teruggevonden koffertje' 
van Jan Kruis. Dit koffertje werd onlangs ontdekt en bevat stapels 
uniek jeugdwerk; schetsboeken, strips en tekeningen waaraan je 
direct al kunt zien welke bijzondere talenten op vertel- teken- en 
schildergebied de grote meester later zou ontwikkelen.  
In de filmzaal worden filmpjes gedraaid van Jan, Jans en de 
kinderen, van de tv programma's en van de Jan Jans musical. Er zijn 
beelden over het persoonlijke leven van Jan en over de techniek en 
de ontstaansgeschiedenis van zijn werk.  
Behalve strips maakte Kruis ook boekillustraties en olieverf-
schilderijen. Kruis werd op 29 april 1996 onderscheiden als Ridder in 
de Orde van de Nederlandse Leeuw. In november 2009 werd hem 
de eerste editie van de Marten Toonderprijs toegekend voor zijn 
gehele oeuvre. In 2010 werd in het Nederlands Stripmuseum de 
tentoonstelling 'Het theater van Jan Kruis’ aan zijn werk gewijd.   

  Hans Vaags 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_in_de_Orde_van_de_Nederlandse_Leeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridder_in_de_Orde_van_de_Nederlandse_Leeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marten_Toonderprijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Stripmuseum
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@deblockfc.nl
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 MEER DAN 52 KEER ZO GROOT ALS NEDERLAND
 

De naam van de nieuwste Canadese provincie staat nu ook op een 
Canadese postzegel. 
Op 1 juni 2017 verscheen deze postzegel van $ 1,50 die melding 
maakt van de totstandkoming van Canada’s jongste, grootste en 
dunst bevolkte territorium, Nunavut. Deze nieuwe Canadese 
provincie, die geboren werd op 1 april 1999 (nee, dit is geen grapje), 
is het gevolg van een van de belangrijkste ‘ruilverkavelingen’ uit de 
Canadese geschiedenis. Nunavut werd gecreëerd door de 
voormalige Northwest Territories in twee stukken te verdelen. 
Daarmee werd voor het eerst sinds 1949 weer een belangrijke 
verandering in de politieke kaart van Canada doorgevoerd; in 
genoemd jaar traden Newfoundland en Labrador tot de Canadese 
Confederatie toe. 
 
Nunavut is zowel het minst bevolkte gebied als het gebied grootst in 
oppervlakte is van alle territoria en provincies van Canada. Het is 
een van de meest afgelegen en dunstbevolkte gebieden op aarde, 
en telt momenteel ongeveer 36.000 inwoners. De meesten hiervan 

zijn Inuit, verspreid over een gebied dat 
even groot is als West-Europa, Mexico of 
Indonesië. In Nunavut ligt ook de meest 
noordelijk gelegen permanente 
nederzetting op aarde, namelijk Alert. Een 
weerstation iets zuidelijker op het 
Ellesmere-eiland, Eureka, heeft de laagste 
gemiddelde temperatuur van alle 
weerstations in Canada. 
De nieuwe postzegel toont het portret van 

Leah Ejangiaq Kines, gefotografeerd door haar wederhelft Clare 
Kines. De Kines en hun twee kinderen wonen in Arctic Bay, een 
Inuit-gehucht in Nunavut’s Qikiqtaaluk-regio, ongeveer 800 kilometer 
ten noorden van de poolcirkel. De Canadese postzegel van $ 1,50 is 
te koop in zelfklevende vorm (400.000 boekjes van 10 zegels) en in 
gegomde velletjes (80.000 velletjes van 10 zegels). De naam 

‘Nunavut’  (‘ons land’) is tweemaal op de postzegel 
te zien: een keer in normale letters en eenmaal 
weergegeven door vier unieke Nunavut-leestekens. 
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De tien nieuwe permanente postzegels uit een boekje. 
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       Altijd op de tweede zaterdag van de maand van september           
                               t/m april organiseert 

           De Verzamelaar  afd. Zaanstreek Water-  en 

     Kennemerland een gezellige en drukbezochte 

                      verzamelbeurs 
             

        met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
               

Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, 
                           Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 
                              Info 075-6354316 of 075-6421723 
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 PLATINA HUWELIJK, HOELANG “LANG ZULLEN ZE LEVEN” ? 
 
27 november j.l., het was wereldnieuws, prins Harry maakt zijn 
verloving bekend met Meghan Markle. Zeven dagen eerder kreeg 
een ander koninklijk feest veel minder publiciteit, namenlijk het 70-
jarig huwelijk van koningin Elizabeth (91) en prins Philip (96). 
De verloving van prinses Elizabeth en luitenant Philip Mountbatten 
werd op 9 juli 1947 aangekondigd. Hun huwelijk voltrok zich op 20 
november 1947 in de Westminster Abbey in Londen. Ze waren op 
huwelijksreis in Broadlands in Hampshire, de thuisbasis van Philip's 
oom, en in Birkhall op het Balmoral-landgoed. 

 
Op 20 november gaf Royal Mail “The Royal Wedding: Platinum 
Anniversary” jubileumvel uit ter ere van het 70-jarig huwelijksfeest 
van het koninklijk echtpaar. Het is ontworpen door Mytton Williams 
en bevat drie eersteklas postzegels en drie postzegels van £ 1,57 
met zwart-witfoto's van de verloving, bruiloft en huwelijksreis van het 
koninklijk paar.  
 

De rand rondom de postzegels op het velletje is 
een foto van een detail van Elizabeth's trouwjurk, 
ontworpen door Norman Hartnell. De jurk was 
gemaakt van ivoorkleurige zijde, versierd met 
kristallen en 10.000 cultive parels en had een 
viereneenhalve meter sleep. 
De zes postzegels op het souvenirvel zijn 
gerangschikt in drie paren met twee postzegels 

naast elkaar, met elk paar een eersteklaspostzegel en een postzegel 
van £ 1,57. Het huidige eersteklas tarief is 65 pence. De postzegels  
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van £ 1,57 is het tarief voor brieven naar Europa met een gewicht tot 
100 gram. 
Het eerste se-tenant-paar toont verlovingsfoto's. Het tweede paar 
toont scènes van hun bruiloft. De eersteklaspostzegel in het derde 
paar toont het paar foto's van hun huwelijk tijdens hun huwelijksreis, 
en de £ 1,57 postzegel toont het paar in hun eerste openbare 
verschijning na de bruiloft.  
International Security Printers produceerde het souvenirvel. Het vel 
meet 190 mm bij 67 mm en de postzegels zijn 27 mm bij 37 mm.  
Ze zijn geperforeerd 14 : 14. 

 

“The Royal Wedding: Platinum Anniversary Bundle” kost £ 30,35. In 
dit Royal Mail limited-edition presentatiepakket zitten, een fdc met 
eerste dagstempels (verkrijgbaar met poststempels in Edinburgh of 
Londen), zeven ansichtkaarten met de ontwerpen van de zes post-
zegels en het souvenirvel, ingelijste stukken en meer informatie. 
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Op de FDC hierboven een foto van de jonggehuwden die een 
wandeling maken tijdens hun 
huwelijksreis op Broadlands. 
Hier links een ander fdc 
ontwerp. En hieronder de serie 
postzegels op fdc die Gibraltar 
uitgaf. Volgend jaar verwacht ik 
erg veel postzegeluitgaven met 
prins Harry en Meghan.         
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En uiteraard volgden nog veel 
andere landen met postzegels, 
fdc’s en velletjes. Hier o.a. het 
eiland Man, Tokelau, Tristan 
da Cunha, Grenada en Nieuw 
Zeeland.              Hans Vaags 
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 ZATERDAG 20 JANUARI 2018
organiseren wij onze 50e 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. 
 

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum 
zaterdag 20 januari 2018 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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BENEFIETVEILING

Kavel Omschrijving Inzet

1 Nederland, twee luxe Leuchtturm albums leeg, 1852-1994 6,00
2 Safe album Groot Brittannië 1,00
3 Leuchhturm stockboek USA 2,00
4 Leuchhturm stockboek Polen 1,00
5 Stockboek Nederland o.a. gelegenheidsstempels 2,00
6 Nederland + Overzee in twee bijzondere Stamp Albums 2,00
7 Stockboek Nederland o.a Regina, met goede stempels 2,00
8 Eerste Dag Bladen in luxe Safe Album + cassette 3,00
9 Luxe stockboek leeg 2,00
10 Dik stockboek Nederland gebruikt 1,00
11 Stockboek, vooral NL gebruikt, veel euro's; ook Machins 2,00
12 Twee stockboeken Nederland gebruikt 3,00
13 twee stockboeken Nederland gebruikt, ook euro's en kerst 2,00
14 Davo band Nederland 1,00
15 Dik Leuchtturm stockboek Nederland, goed gevuld 4,00
16 Grote doos wereld (on)afgeweekt 5,00
17 Doos met zegels op stockkaarten 5,00
18 Doos wereld (on)afgeweekt 4,00
19 Doos wereld, leuke restanten 4,00
20 Doos poststukken en diversen 5,00
21 Ringband met stockkaarten wereld 2,00
 22 Stockboek Nederland gebruikt vanaf 1998 4,00
23 Album maximumkaarten Nederland, Molenreeks 1-109 3,00
24 Stockboek Nederland, veel blokken, paren, strips  in sb 3,00
25 Stockboek Nederland, + overzee klein formaat 2,00
26 SB Nederland, veel kerstzegels, ook eurowaarden in 3 sb 1,00
27 Bulgarije in goed gevuld stockboek, veel blokken 4,00
28 Stockboek wereld, ongewone landen, iets getint, ook brieven 1,00
29 Luxe band in cassette ons Koningshuis 2,00
30 2 luxe cassettes Wildlife 2,00
31 Grote doos albums, poststukken, literatuur 5,00
32 Verhuisdoos vol luxe (bijna) lege banden 5,00
33 Mooi sb met meer dan 100 kinder- en andere blokken 15,00
34 Album met PTT-mapjes vanaf 134, ca. 50 stuks 2,00
35 Nederland in Davo, met enkele betere series 5,00
36 Drie stockboeken leeg 5,00
37 Drie stockboeken leeg 5,00
38 Drie stockboeken leeg 5,00
39 NL in twee SAFE-albums 1966-1996, meest gebruikt 10,00
40 Vier stockboeken buitenland of leeg 3,00
41 DDR in dik luxe Leuchtturm stockboek, vanaf 1987 5,00
42 DDR in dik luxe Leuchtturm stockboek 10,00
43 Dik luxe stockboek NL, ook eurow. en frankeergeldig 6,00
44 Twee albums met Duitse postst., fdc's, Sonderausgaben 6,00
45 Luxe Mandor stockboek leeg, als nieuw 2,00
46 Nederland, gebruikt in 3 stockboeken 4,00
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Kavel Omschrijving Inzet

47 NL in 2 sb, tussen 405 en 1200, + betere series compl. 10,00
48 Wereld Natuurfonds covers in 2 luxe banden+aanvullingen 10,00
49 Collectie Nederland en Overzee in Erka-album 8,00
50 Doos met Eerste Dag Kaarten nr. 1 (1981) tm  487 8,00
51 Doos met Hawid-stroken en snij-apparaat 10,00
52 Doos Nederland in zakjes 4,00
53 Doos met plaatf., krasjes, vlekken, etc. vooral Duitsland 3,00
54 Tas met wereld afgew. in bakjes; ook enkele pz-boekjes ** 5,00
55 Doos met 5 goed gevulde sb Nederland (in aantallen) 4,00
56 Doos buitenland in zakjes, veel Ierland 1,00
57 Israel, groot aantal kaarten met eerste dag afstempeling 4,00
58 Doos met rondzendboekjes, kleine stockboekjes, etc 10,00
59 Grote doos poststukken en diversen 4,00
60 Doosje met 5 stockboeken Duitsland 5,00
61 Plaatfouten Duitsland, op bladen 1,00
62 Ordner met zegels op stockkaarten, NL + rest wereld 5,00
63 Drie stockboeken meest europese landen 5,00
64 Diverse landen Europa in 3 stockboeken 4,00
65 Ringband / schrift met allerlei plaatfouten, diverse landen 2,00
66 Stockboek Scandinavië 4,00
67 Drie mooie stockboeken leeg 5,00
68 Oud stockboek met leuk Frankrijk 2,00
69 Doos stockboeken, deels leeg, deels aardig gevuld 3,00
70 Doos wereld afgeweekt, veel Nederland 3,00
71 Doos met 6 mooie stockboeken, Nederland in aantallen 5,00
72 Legioenblokken, zeer fraai, * 15,00
73 Amphilex-blokken 1967 7,50
74 Courzegels, D25, 26 2,00
75 Kranten uit de oorlog: drie dikke boeken bod

Kavels aangeleverd vóór de veiling

90 Klein stockboek overzee en Nederland; postfris                           5,00
91 Stockboek DDR van alles                                                                            3,00
92 Stockboek Oostenrijk veel postfris                                                       6,00
93 Dik stockboek Zwitserland                                                                        6,00
94 Klein stockboek Zuid Afrika                                                                       1,00
95 2 stockboek Spanje                                                                                      1,00
96 Diversen binnen en buiten Europa                                                        1,00
97 Stockboek Midden en Zuid Amerika                                                      1,00
98 2 stockboeken Luxemburg                                                                       3,00
99 Doos met diverse catalogi                                                                         1,00
100 Doos met diverse stockboeken                                                              3,00
101 China Joint Issue 2 velletjes (molens en watermolen) ** 2,00
102 Blokje Rembrandt en Michiel de Ruijter ** 1,00
103 Going for Gold FDC E529 1,00
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Kavel Omschrijving Inzet
104 Zilveren zegel M 251 ** bod
105 Verjaardagspostzegel, cat 2562 F1 ** 1,50
106 Automaatzegels 2017 Tulp en vlinder ** bod
107 Blauwdruk nr 14 1,50
108 Blokje Grenzeloos Nederland - Brazilie ** bod
109 Cept diverse postfris bod
110 Port betaald zegels ** bod
111 Katten blokjes ** bod
112 Vlinders bod
113 Berlin 2 series tussen 42 en 187 cat 200 5,00
114 Block met 100 zegels Sierra Leone, verjaardag Deng Xiaoping bod
115 Catalogus thema Olifanten bod
116 Veldpostbrieven stempels bod
117 Mapje met briefkaarten 1,00
118 Australie aboriginal culture music and dance bod
119 Vellenmap bod
120 Map met Nederland op bladen 2,00
121 Sportwereld ook blokken in A5-sb 1,00
122 Diversen in stockboekje  bod
123 Stockboek Zuid Afrika bod
124 Davo GB incl. Kanaaleil., beetje vulling, deels klemstroken 3,00
125 Bulgarije ook oud materiaal, in 2 stockboeken 5,00
126 Finland 1931 tm 1999 in map 4,00
127 Davo Luxe band met bladen Ned. Antillen 5,00
128 Davo Luxe band ned 4 met bladen Ned. Antillen en zegels 5,00
129 Davo Luxe album Nederland 2 (1946-1969) 5,00
130 Davo Luxe album Nederland 3 (1985-1989) 5,00
131 Davo Mooi Nederland steden tot heden 1,00
132 Lege cristal albums Cept 4,00
133 Stockboek diversen ruim 800 zegels 1,00
134 Stockboek Denemarken 3,00
135 Stockboek Reich, staten enz leuk 10,00
136 Ordner vol met bladen voor ansichtkaarten 2,00
137 Davo album met diverse enveloppen 2,00
138 Stockboekjes diverse leeg bod
139 Catalogus NVPH 2012 bod
140 Diverse Cept catalogi bod
141 Diverse catalogi o.a. Michel Cept 2004 bod
142 Michel 3x West- en Oost Europa bod
143 Stockboekje postfris Engeland en Frankrijk 1,00
144 Kistje on- en afgeweekt en enveloppen leuk 1,00
145 Doosje afgeweekt bod
146 Doosje met lege zwarte stockkaartjes bod
147 Doosje afgeweekt bod
148 Doos/ tas met van alles wat bod
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 VERWEN UZELF EENS MET EEN LEUK KAVELTJE 
 

In november werd 85% van alle kavels verkocht. Bied en koop mee 
in deze december benefietveiling om dit keer de 100% te halen.  
Gun uzelf eens een presentje voor de Kerst. De inzetprijzen zijn deze 
keer bijzonder laag, dus “kijke, kijke...en kope” voor het goede doel 
 
 
KLANTENBINDING... 
 

Postzegel niet/wel te koop (maar zit niet in onze veiling). 
De hier afgebeelde – overigens zeer fraaie – postzegel 
van Oostenrijk, kon u vanaf het moment van uitgifte, niet 
kopen bij de postkantoren in Oostenrijk. Het is een 
frankeergeldige zegel, uitgegeven in een aantal van 
420.000 stuks, in offsetdruk, op 13 februari 2013, werd 
ontworpen door Mag.Brigitte Haiden. De zegel dient 
uitsluitend als ‘klanten-binding. Het is een zegel die gratis aan trouwe, 
vaste klanten wordt geschonken, binnen het kader van het ‘Treuebonus-
programm’. Een soort van airmiles dus, alleen je kan er niet mee vliegen. 
De zegel heeft wel een officieel nummer 3049 in de catalogi en wordt ook 
vrij verhandeld, echter niet bij de Oostenrijkse Post.  
Op Ebay gestempeld voor ongeveer € 3,00 en bij Sieger voor € 1,30 voor 
postfris. De cataloguswaarde wordt aangegeven op € 5,00. Maar alleen al 
om het woord ‘Treuebonus’ zou je bijna al vaste klant worden bij de 
Oostenrijkse Post? De uitgifte van een ‘bonus’zegel is niet uitzonderlijk. Elk 
jaar geeft men in dit kader een fraaie postzegel uit, in 2017 met als 
afbeelding een ‘Feuerlilie’.    Uit de KNBF nieuwsbrief 

Kavels aangeleverd vóór de veiling

Kavel Omschrijving Inzet
149 Box met allemaal CD's Klassiek 1,00
150 Fles Wijn 2,00
151 Lichtketting met textielbollen bod
152 Business Game Purmerend 2,00
153 Leuke publicatie over Slot Purmerstein bod
154 Exclusieve witte wijn glazen - set à 2 2,00
155 Nog zo'n set 2,00
156 Collectors item: Reklame Spiegel jaren 30 7,50
157 Diverse kaartjes met Belgie,Zwitserland Rusland enz ook ** bod
158 Mapje brieven en wat divers bod
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