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EEN MOOI SLOT, GOEDE VOORNEMENS 
 

Een geslaagd kalenderjaar werd afgesloten met een zeer geslaagde 
veiling voor het goede doel: de strijd tegen de ziekte Huntington (zie 
pagina 7). 
Ruim zeventig leden hadden de weg naar de Zuiderhof gevonden en 
maakten van de laatste clubavond een bijzondere happening, met 
een gratis kopje koffie en een stukje warm banket. Dank aan onze 
bardames die dit opnieuw keurig verzorgd hadden. Met al het 
materiaal dat we van veilinghuis Van Dieten hadden gekregen en de 
spullen die onze leden meegebracht hadden, kwamen we uit op een 
opbrengst van € 1.550,- inclusief de kavels die al eerder op de 
clubavonden onder de hamer kwamen (en mede dankzij een paar 
gulle fooien). Dank vooral aan alle enthousiaste bieders. In januari 
hebben we nog een klein plukje restanten. 
 

Inmiddels zijn we al weer bezig met de organisatie van de Regionale 
Ruildag in De Inval (op zaterdag 21 januari). De Grote Veiling op 18 
maart (een nieuwe datum!) begint ook al vorm te krijgen. U kunt in de 
maand januari nog materiaal aanleveren bij Bert of bij mij. Verleden 
jaar schreef ik: “Het valt me op dat ieder jaar een relatief klein aantal 
leden materiaal inbrengt voor deze veiling, terwijl het natuurlijk extra 
leuk wordt als het uw spullen zijn die van eigenaar verwisselen. En 
van het geld dat binnenstroomt, kunt u weer andere zegeltjes kopen. 
Misschien moet u daar maar eens een goed voornemen van maken.” 
Net als verleden jaar zijn er wel twee voorwaarden: het materiaal 
moet wel een beetje kwaliteit hebben en ook voor anderen 
interessant zijn.  
 

Achter de schermen wordt ook al hard gewerkt aan 
de viering van onze 75e verjaardag. Dat gaat 
gebeuren op zaterdag 8 april, houd die dag maar 
rustig vrij in uw agenda. Filatelie, vermaak en 
lekkere hapjes maken deel uit van het programma. 
 

De kerstdagen zijn mogelijk al geweest als dit clubblad u bereikt. 
Maar vanaf deze plek wil ik u wel een heel mooi 2017 toewensen.  
Op donderdag 12 januari doen we dat nog een keer en op 
zaterdag de 21e wordt het hopelijk weer heel druk bij de Regionale 
Postzegelbeurs in De Inval.          John Dehé 
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Een veiling met ruim tweehonderd kavels, o.a. losse zegels, stockboeken, 
collecties en dozen vol met filatelistisch materiaal. Maar op deze veiling 
werd er ook volop geboden op kerststukjes, glazen, schilderijen, boeken en 
heel veel flessen wijn. Meer dan tweehonderd kavels werden er geveild en 
alle kavels werden verkocht. Met ruim zeventig leden en donateurs in de 
zaal werd onze benefiet veiling in december weer een zeer groot succes.  
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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 februari nummer uiterlijk vrijdag 20 januari bij 
mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
  
OP HET OMSLAG 
  

Kuifje in Afrika. Gemeenschap-
pelijke uitgave uit 2001 van de 
Democratische Republiek 
Congo  en België.  
Meer over Kuifje en zijn 
geestelijk vader leest u op 
pagina 29 tot 33.   
                             Hans Vaags  

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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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL   
 

Do. 12 jan. 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 
300ste clubveiling, de kavellijst staat op de pagina’s 36 tot 39.  
 

Za. 14 jan.  Zaandam: De Verzamelaar afd. Zaanstreek-Waterland  
houdt van september t/m april een verzamelbeurs in buurt-
huis de Kolk, Klampersstraat 1, 1502 V.P. Zaandam. De 
volgende datums zijn: 11/2: 11/3 en 8/4/2017. de 
verzamelbeurs is van 10.00 tot 14.00 uur en er zijn 
postzegels, munten, ansichtkaarten, suikerzakjes, 
sigarenbandjes etc. Voor info 075-6354316 / 075-6421723 

Woe. 8 febr. 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. 

Za. 21 jan. Grote Regionale Postzegelbeurs van de PPRC. Zie voor  
  alle informatie op pagina 19 
Za. 28 en zo. 29 jan. Filateliebeurs in Dudok Arena, Arena 303, Hilversum. 

Open: zaterdag 10.00-17.00 u; zondag 10.00-16.30 u.  
Info: www.filateliebeurs.nl 

Za. 22 en zo. 23 april  Diemen: Een tiental postzegelverenigingen in Noord  
Holland organiseert op 22 en 23 april 2017 - 
Filamanifestatie 2017 – thema Noord Holland – 
tentoonstelling categorie 2,3 en propaganda – ruim 200 
kaders – handelaren, stuiverboeken, bijzondere postzegels, 
speciaal stempel, catalogus.  Info: www.filamanifestatie.nl en 
johndehe@gmail.com  

 
Noteer ook alvast de komende clubavonden: donderdag 16 maart, 
woensdag 12 april en donderdag 11 mei. 
En op zaterdag 18 maart onze grote jaarlijkse veiling.  
                          LET OP, DIT IS DE JUISTE DATUM 
 
Nieuwe uitgaven:  
30 januari Mooi Nederland: Beek- en Rivierdalen, Drentsche Aa 
30 januari Mooi Nederland: Beek- en rivierdalen, Reest 
30 januari Mooi Nederland: Beek- en rivierdalen, De Linge. 
 
Nieuw in onze PPRC bibliotheek: Mast plaatfouten Nederland en overzee 
2017 en Commonwealth & Empire stamps 2016 Stanley Gibbons. 
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 PostBeeld.nl 
De grootste postzegelwinkel op internet 

 

Megavoorraad postzegels, 
postwaardestukken, posthistorie, 
numismatiek en benodigdheden. 

 

Te zien en te bestellen via internet en in onze winkels 
Amsterdam: PostBeeld-NPMH, Nieuwezijds Voorburgwal 302, 020-6223765 

Haarlem: PostBeeld, Kloosterstraat 17, 023-5272136 

Leiden: PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3, 071-5123233 

Rotterdam: PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255a, 010-4768643 

 

kijk op onze website voor de openingstijden van de winkels 

Onze websites zijn: online winkel: postbeeld.nl 

online wereldcatalogus: freestampcatalogue.nl online magazine: postzegelblog.nl 
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EEN ZIEKTE ZO ERG DAT NIEMAND ER OVER PRAAT... 
 
Huntington is een ziekte die lijkt op de symptomen van ALS, Parkinson en 
Alzheimer. Dit is een erfelijke ziekte die niet veel voorkomt. Ongeveer 1.700 
mensen in Nederland lijden aan de ziekte van Huntington. Nog eens 8.000 
mensen zijn risicodragers en hebben 50% kans om de ziekte te krijgen.  
 
De eerste symptomen worden meestal zichtbaar tussen het 35e en 45e 
levensjaar, maar dit kan ook eerder of later optreden. Je hebt fysieke- en 
lichamelijke symptomen. Bij fysiek kan je denken aan: onwillekeurige 
bewegingen, verstoring van het evenwicht en moeite hebben met slikken, 
praten en lopen. Mensen die de ziekte niet kennen denken vaak dat een 
Huntingtonpatiënt dronken is. Patiënten zijn namelijk erg onrustig en in 
combinatie met de andere fysieke symptomen lijkt het op dronkenschap. Het 
verstand dat achteruit gaat en de emotionele problemen horen bij de 
geestelijke symptomen.  
 
In Nederland zijn er 80 kinderen die de kindervorm van Huntington hebben. 
Hierbij is spierstijfheid een symptoom in tegenstelling tot de volwassenvorm. 
De kindervariant begint meestal in de tienertijd. Dit wordt overgegeven van 
vader op kind, terwijl de volwassenvorm vaak van de moeder wordt geërfd.  

 
Campagneteam Huntington (CTH)  
De reden dat het Campagneteam is 
opgericht, is de afname van financiële 
steun voor onderzoek. Juist op dit 
moment zijn er belangrijke 

ontwikkelingen, maar sponsors vinden is erg lastig vanwege de onbekendheid 
van de ziekte. CTH bestaat uit vijf vrijwilligers die betrokken zijn bij de ziekte 
van Huntington. Melanie Kroezen is de voorzitter van CTH en is gen draagster. 
Dit betekent dat zij ziek zal worden. Wat voor haar belangrijk is, is dat mensen 
niet stilhouden dat ze ziek zijn. Er zijn een hoop mensen die de ziekte 
stilhouden om er maar niet aan te denken. Volgens Melanie helpt dit de situatie 
niet.  
 
Eric Reits is flink bezig met het onderzoek naar Huntington. Als voorzitter van 
het Huntingtonresearch netwerk zit hij met zijn neus bovenop de nieuwste 
feiten. Hij vertelde laatst dat er vier verschillende aanknopingspunten zijn 
gevonden voor een medicijn, maar onderzoek doen met weinig geld heeft zo 
zijn beperkingen. Het enige grote probleem is dus het geld. Dit was voor CTH 
de grote reden om in mei 2016 te beginnen met fondsen werven. Tot nu toe 
hebben een hoop mensen zich aangemeld. Sommigen als vrijwilligers en 
anderen hebben juist inzamelingsacties opgestart. Alle hulp is dus van harte 
welkom nu ze zo dichtbij een doorbraak zijn. 



 

8 
 

POSTZEGELS EN HUN ONTWERPERS (1) 

 

Werkelijk juweeltjes de kinderpostzegels uit 1925, 1926 en 1927. De 
postzegels hebben bij mij, toen ik ze lang geleden voor het eerst zag, 
de belangstelling voor het verzamelen sterk vergroot. 
Elke zegel is uitgevoerd in twee kleuren en vertoont het wapen van 
een provincie en een symbool.  
In 1925 zijn uitgegeven de provincies Noord- Brabant in groen en 
geel (2 + 2 cent) met als symbool de lelie die weer terug te leiden is 
tot Genoveva van Brabant uit de tijd van Karel de Grote; Gelderland 
in paars en blauw ( 7½ +3½ cent) met als symbool de mispelbloem 
die voorkomt in het wapen van de graaf Otto I van Gelre; Zuid-
Holland in rood en geel (10 + 2½ cent) met als symbool de rode roos 
als regerings- en koningsprovincie de koningin der bloemen de roos. 
In 1926 verschenen Utrecht in rood en zilver (2 + 2 cent) met als 
symbool de ijssneeuwbloem – de naam Utrecht zou afgeleid zijn van 
Ultrajectum de Germaanse sneeuwgod verantwoordelijk voor 
bevroren water, ijskristallen en koude en grijze mist;  Zeeland in 
groen en blauw (5 + 3 cent) met zeewier in witgekuifde golven en  
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een “luctor et emergo” worstelende leeuw; Noord-Holland in rood en 
goud (10 + 3 cent) met de oranjeappels van het Huis van Oranje dat 
in de stadhouderstijd zijn basis in Holland had; Friesland in blauw en 
geel (15 + 3 cent) met de bladeren van de gele plomp uit de Friese 
vlag, de drijvende waterplant die in de Friese meren en vaarten zo 
veelvuldig voorkomt. 
In 1927 verschenen Drenthe in violet-rood en lila (2 + 2 cent) met, 
hoe kan het anders, heidebloemen, waarnaar de kleuren ook 
verwijzen; Groningen in grijsgroen en geel (5 + 3 cent) met gras en 
boterbloemen uit de vette weilanden en vruchtbare akkers; Limburg 
in rood en zwart (7½ + 3½ cent) met leeuwenbekbloemen die 
verwijzen naar de vier gebekte leeuwen uit het Limburgse wapen, de 
kleur zwart is weer symbolisch voor de steenkool; Overijssel in blauw 
en bruin (15 + 3 cent) met riet en water als symbool voor de rivieren 
en plassen in de provincie. 

De ontwerper, Antonius Henricus Joannes 
Molkenboer (1872 – 1960), was een 
veelzijdig kunstenaar: hij schilderde 
(vooral portretten, links een zelfportret), 
ontwierp kunstnijverheidsproducten, glas-
in-loodramen en mozaïeken. Vooral zijn 
religieuze mozaïeken en 
wandschilderingen in kerken in Nederland 
en Frankrijk zijn bekend geworden 
(beroemd zijn de mozaïeken van de apsis, 
kapellen en kruisweg van de St. Antonius 

abt in Scheveningen). Anton Molkenboer wordt steeds genoemd als 
een bij uitstek symbolistisch kunstenaar. Ook zijn politieke 
tekeningen in het blad “De Kroniek”zijn bekend geworden. Het 
gerucht doet de ronde dat de opdracht voor het ontwerpen van deze 
kinderserie een politieke achtergrond heeft. Katholiek Nederland 
lobbyde bij de toenmalige katholieke minister van Waterstaat voor 
een opdracht aan een katholiek kunstenaar. Het symbolisme en het 
provinciewapenthema waren afgekeken van de Zwitserse Pro-
Juventute zegels uit 1922 – 1925. 
 

Bronnen: Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst te Leiden (artikel van 
Jaap Bakkum). Wikipedia (internet). Series uit eigen collectie. 
Hans Wientjes, Postzegelver, Noord-Holland  pvnh@kpnplanet.nl 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
 

We starten het stukje voor januari met een ieder te  
bedanken voor de beste wensen en een spoedig herstel  
vanTrudy de afgelopen maanden. Speciaal bestuur, hartelijk dank.  
Trudy is gelukkig  alweer een tijdje thuis. De vraag is of Trudy ooit 
nog zelfstandig kan lopen maar dat zal de toekomst moeten 
uitwijzen.  
Tegen het einde van elk jaar verschijnen de gebruikkelijke 
kerstzegels, zo ook nu weer. En wel op 1 november vorig jaar (ja ja 
het stukje is voor januari 2017 zodoende vorig jaar) drie 
verschillende boekjes. Het eerst boekje heeft  inhoud van 12 stuks a 
$0,85 (P)  binnenland. Het tweede boekje met een inhoud  van 6 
zegels a $1.20. Tbv post naar de USA. en dan is erg nog een boekje 
van 6 zegels a $2.50 voor de overige bestemmingen. Wacht u bent 
er nog niet. Er is uiteraard ook een souvenirvelletje a $4.55 wat hier 
onder is afgebeeld, 

 
 

We besluiten deze keer met de vermelding van nog een boekje van 
de zelfde datum inhoudende 12 zegels a $0.85 (P) afbeelding 
Madonna met kind. De souverirvelletjes verzamelaars moeten we 
teleurstellen van deze zegel is geen velletje verkrijgbaar. 
Dit waren de laatste zegels van 2016. Verrassingen op het laatste  
moment verwachten we niet maar je weet maar nooit.  
Als “de buitenlandse correspondent” hebben we deze pagina al jaren 
met veel plezier gemaakt en we hopen dit nog vele jaren te mogen 
doen..Uiteraard blijven we in Canada het wel en wee op de site van 
de PPRC maandelijk volgen.                   Trudy en Pieter Farenhorst 
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De Maagd Maria en Kind, rond 1460 geschilderd door een zeer gewaardeerde 
schilder uit Florence, Italië, die alleen bekend is met zijn bijnaam de “Meester van 

de geboorte”.  
De eerste Kerstzegel in 
de wereld werd 
uitgegeven in Canada 
op 7 december 1898. 
Het was de invoering 
van één enkel posttarief 
met 2 cent, met ingang 
van 25 december 1898, 
voor het verzenden van 
post in een aantal 
landen van het Britse 
Rijk. 
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Een groot aantal landen gaf ook in 2016 weer hun 
jaarlijkse Kerstpostzegels uit. De vele ontwerpen  
waren van traditioneel tot heel modern. Alleen de Kerstman op de zegel 
van Luxemburg leek helaas meer op onze Nederlandse Sinterklaas. 

 



 

14 
 

PREHISTORIE 
 

Spaanse grotschilderingen daterend uit ca. 
15.000-500 v.Chr. Geografisch gezien is er een 
oost en west spaanse groep. In west Spanje 
(béjadoz) bevinden zich grotten met 
schilderijen die uit het neolithicum stammen.  
Het neolithicum of de nieuwe steentijd is een               gevelde bison,   
prehistorische periode die ca. 11.000 v.Chr.             grot van Altamira 
begon. Deze periode wordt gekenmerkt door  
technische en sociale veranderingen.  
Deze kwamen voort uit de overgang van een 
samenleving van jager-verzamelaars met een 
rondtrekkend bestaan naar een samenleving van 
mensen die in nederzettingen woonden 
(sedentarisme) en aan landbouw en veeteelt 
deden. Zij legden voorraden aan voor slechte 
tijden. Men spreekt ook wel van de neolithische          gewonde jager, 
revolutie. Hier vindt men in de grot van Silla           grot van Saltadora 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Steentijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prehistorie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jager-verzamelaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sedentarisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veeteelt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neolithische_revolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neolithische_revolutie
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“tekens” welke zijn afgebeeld op de zegel van 1,00 peseta. 
De oost spaanse groep, die van Castallon en Satander stamt uit het 
masolithicum, de afbeeldingen zijn vaak in het rood en zwart 
geschilderd, met bloed als bestanddeel.  

 
Hieronder vindt U een 
beschrijving van de zegels:  
 

Castelion 
50 c..zwijnenjacht / grot van 
Remigia 
4,00 p. gemzenjacht / grot van 

Remigia 
6,00 p. jachttafereel / grot van 
Caballos 
3,50 p, jachttafereel / grot van 
Cingie 
40 c. boogschutters / grot van 
Morelia 
 
Satander 
1,50 p. linkerhanden / grot van 
Castillio 
1,20 p. gevelde bison / grot 
van Altamira 
2,50 p. herten / grot van 
Cavalanas 
 
Wetenschappers hebben in 
2012 de grotschilderingen in 
Spanje opnieuw onderzocht en 
stellen dat elf van de schilde-
ringen tot de oudste ter wereld 
behoren. Eén schildering zou 

zelfs 40.800 jaar oud zijn, dat is 15.000 jaar ouder dan tot nu toe 
werd gedacht. Volgens een van de onderzoekers kan het zelfs goed 
zijn dat sommige van de grotschilderingen niet zijn gemaakt door de 
moderne mens, maar door Neanderthalers. Hard bewijs hiervoor is 
er echter niet.             Wil Dedters 

http://historiek.net/landen/spanje-geschiedenis/
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DE SIXTIJNSE KAPEL VAN DE PREHISTORIE  

 
Bescheiden als ze altijd zijn noemen de Fransen de grot van 
Lascaux “De Moeder aller Grotten". Dit is de wereldwijd meest 
bekende grot als het om prehistorische kunst gaat. Deze noemt men 
wel de "Sixtijnse kapel van de Prehistorie", De schilderingen zijn 
meer dan 17.000 jaren oud. De grot werd ontdekt in 1940 door vier 
tieners en werd een drukbezochte toeristische attraktie. In 1961 werd 
de grot van Lascaux gesloten voor het publiek omdat de 
schilderingen, door de verstoring van de atmosfeer en belichting, 
werden aangetast door algen. In het authentieke complex mogen nu 
jaarlijks maximaal vijf mensen naar binnen. Voor toeristen werd er 

toen in de nabijheid 
van de grot een replica 
van de grot aangelegd. 
Deze Lascaux II was 
een zéér getrouwe 
kopie van de voor het 
publiek afgesloten 
originele grot van 
Lascaux. Lascaux II 
trok jaarlijks meer dan 
1.000.000 bezoekers. 
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En nu is er Lascaux III, een 
tweede recontructie van het 
complex. Eind 2016 werd deze 
voor publiek geopend in het 
hypermoderne museum in 
Montignac.  
Lascaux III bezoeken? Zorg 
dat u er op tijd bij bent in het 

hoogseizoen. De kaartverkoop vindt plaats in het stadje Montignac. 
De tickets worden verkocht op aanvangstijd en kunnen in de loop 
van de dag uitverkocht raken. Uw kaartje is tevens entreebewijs voor 
Le Thot, prehistorisch dierenpark. In Le Thot ziet u teruggefokte 
uitgestorven dierenrassen.                                               Hans Vaags
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ZATERDAG 21 JANUARI 2017 
organiseren wij onze 49e 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 21 januari 2017 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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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS? (afl.52) 
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw: de dakdekker. 

De schuine dakhellingen werden en worden door de regel nog 
steeds belegd met dakpannen. In het verleden werden de 
dakpannen door de regel van klei gemaakt. Nu worden de meeste 

dakpannen van 
beton gemaakt. 
 
Rieten daken 
zijn heel goed 
isolerend.  

 
Op het dak van eenvoudige schuurtjes werden veelal Eternit golf- 
platen gelegd. Maar sinds 1 juli 1993 is er een algeheel verbod om             
Eternit te verwerken. 
 
 
Dakkarton, koolteer- en asfhalt 
producten werden voor de platte daken gebruikt. Maar Ruberoid of 
EPDM zijn nu de materialen voor platte daken.EPDM is een 
synthetische rubber en heeft een hoge elasticiteit met een 
temperatuur bereik tussen ÷ 35ºC en + 120ºC. Heeft ook een 
levensduur van minimum 50 jaar en is makkelijk zelf te leggen.  

 
 
Wordt vervolgd. 
 

         
       Herman Verhoef 
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VERDWENEN 
 
Met kerst- en verjaardagscadeautjes voor mijn echtgenote moet ik altijd 
een beetje oppassen. Zij verdenkt mij ervan dat ik mij bij de keuze van een 
boek, een cd of een fles drank nog wel eens laat leiden door mijn eigen 
voorkeuren en helemaal ongelijk heeft ze daar niet in. Jammer dat ze geen 
bier lust, maar die nieuwe cd van de Stones staat ook op haar lijstje. 
 
Sinds de winkel van Joop van den Hoorn uit Purmerend verdwenen is, loop 
ik nog maar zelden een boekwinkel binnen. Bol.com is wel zo gemakkelijk, 
maar daarmee doe je de Purmerendse middenstand natuurlijk onrecht, 
want we hebben met het Leesteken (naast het Willem Eggert in de 
Zuidersteeg) natuurlijk een prachtige winkel in de stad. Daar scoorde ik niet 
alleen een mooi boek voor mijn vrouw, ook nog iets heel moois voor 
mezelf, een boek over postzegels, geschreven door Bjorn Berge, een Noor:  
 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 151 
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Het boek maakt waar wat de titel belooft: een heleboel informatie over 
(postzegel)landen waar we allemaal wel eens van gehoord hebben, maar 
waar we het fijne niet van weten.  
Er zitten ook een hoop landen tussen die mij helemaal niets zeggen: 
Corrientes, Elobey, Annobon en Corisco, Boyacá en Mahikeng, om er maar 
een paar te noemen, al was mij van de laatste wel een postzegel bekend:  
 

 
 
 
 
 
Mafeking dus, Zuid-Afrika, de tijd van 
de Boerenoorlogen. De zegel is 
meestal vals of onbetaalbaar. 
Het boek bevat vijftig vlot vertelde 
verhalen, geïllustreerd met handige 
kaartjes en afbeeldingen van 
postzegels. Ieder verhaaltje is een mix 
van historische, aardrijkskundige en 
filatelistische informatie, aangevuld met 
mooie anekdotes. 
Het stuk over de Mafeking (Mahikeng) 

–postzegels presenteert in de openingsalinea een fraai staaltje maximale 
recycling in oorlogstijd:  
“Als er een paard werd geschoten, sneden we de manen en de staart eraf 
en stuurden het paardenhaar naar het veldhospitaal waar ze er matrassen 
en kussens van maakten. De hoefijzers gingen naar de ijzersmelterij en 
werden omgegoten tot granaten. De huid werd gevild en de haren eraf 
geschraapt. Daarna werd die vele uren gekookt, samen met het hoofd en 
de benen die in stukken waren gehakt en met wat salpeter erbij gevoegd 
werd het geserveerd als sult. Het paardenvlees werd van de botten 
geschraapt en ging door de vleesmolen. Vervolgens werd het in het 
worstomhulsel gedrukt, dat van de darmen was gemaakt, en op die manier 
kreeg iedere man zijn rantsoen.” 
Daarna gaat het verhaal verder met de geschiedenis van Mahikeng, de 
Boerenoorlog en uiteraard de beroemde postzegel van de 13-jarige (!) 
sergeant-majoor Warner Goodyear op de fiets. “Hij gaf leiding aan het 
cadettencorps, waarbij jongens zaten van 9 jaar en ouder. De kindsoldaten 
droegen kakikleurige uniformen en breedgerande hoeden met een gele 
band en hun taak was om op de uitkijk te staan en post rond te brengen. Ze 
waren overgegaan op fietsen toen alle ezels waren opgegeten.”               
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Nog een kleine greep uit de inhoud: 
 
“Postzegels met een bittere aardbeiensmaak”: over een onbekend stukje 
Egypte. 
“Een zomer van zelfstandigheid”: een onthutsend verhaal  over het 
plebisciet van Allenstein (1920) 
“Een witte ridder verliest de greep”: over het witte Russische leger in Zuid-
Rusland, in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Leo Trotski 
karakteriseerde dat leger als “Een komeet met een smerige staart van 
plunderingen en verkrachtingen”.  
“Moskovisch gebak met Hitler”: over Danzig in de jaren ’30. 
“Wapenhandel met geitensoep”: over Obock, de eerste Franse kolonie in 
het gebied van de Rode Zee. De schrijver Rimbaud; “Het kleine Franse 
bestuur houdt zich uitsluitend bezig met het organiseren van banketten en 
opdrinken van staatsgelden en zal voor geen cent inkomsten zorgen in 
deze vreselijke kolonie, die slechts wordt bewoond door een dozijn 
parasieten.” 

 

 
 

1894, Obock, Inlandse krijgers bijeen in een krijgsraad. 

 
De schrijver presenteert zijn lezers ook nog een authentiek recept van 
Obock: Fah-Fah- soep (5 porties): 
 
500 gram geitenvlees 
250 gram aardappelen 
¼ boerenkool of witte kool + 1 prei, 1 tomaat, 1 teentje knoflook, 1 ui, 
½ groene chilipeper, zout, peper en koriander. 
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Bereiding: 
 
Snijd groenten en vlees in stukken en leg het in een pan met water. Draai 
het vuur laag en laat het geheel 20 minuten zachtjes koken. Voeg de 
koriander en het gekneusde teentje knoflook toe. 
Voeg nog wat water toe en laat het geheel nog een uur zachtjes 
doorkoken. Op smaak brengen met zout en peper. 
 
Ieder verhaal is voorzien van een aantal literatuursuggesties voor wie zich 
verder in een onderwerp wil verdiepen. 
 
Filatelie is niet saai, dit boek is het zoveelste bewijs.                   John Dehé 
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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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ALOIS SENEFELDER, UITVINDER VAN  
DE STEENDRUK OF LITHOGRAFIE 
 
Alois Senefelder (Praag, 6 november 1771 - 
München, 26 februari 1834) was een Beiers 
graficus en toneelspeler. Op 12 jarige 
leeftijd gaat hij naar het gymnasium en toont 
daar bijzondere aanleg voor de vakken 
chemie, fysica en mechanica. Hij is op de 
eerste plaats bekend als de uitvinder van de 
steendruk of lithografie (1796). Hij had in 1799 al octrooi voor de 
exclusieve exploitatie van zijn uitvinding in Beieren en werd spoedig 
nagevolgd. 
In 1818 gaf hij zijn boek Volständiges Lehrbuch der Steindruckery uit, 
daarin beschrijft hij zijn mislukkingen en successen gedurende de 
zoektocht naar zijn uitvinding. Het boek bevat ook recepten en 
aanwijzingen voor aspirant steendrukkers. In 1819 volgden een 
Engelse en Franstalige versie en in 1824 een verkorte editie in het 
Italiaans. Een Nederlandse vertaling door H.C.O. Nagel van het boek 
is: Het wezen van den steendruk door Alois Senefelder, uitgave: 
Vereeniging Amsterdamsche Grafische School, 1929, Amsterdam 
In Valkenswaard wordt in het Nederlands Steendrukmuseum de 
ontdekking van de lithografie en steendruk belicht en het 
maatschappelijk belang van de uitvinding van Alois Senefelder. Zo is 
er ook een exacte replica van zijn eerste drukpers te zien. Ook het 
Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout, België toont een 
aantal prachtige steendrukpersen. 
 
Op 14 april 1972 gaven de Westduitse 
posterijen een postzegel uit ter herdenking van 
Alois Senefelder  die 175 jaar geleden de 
steendrukkunst uitvond. De enige drukkerij, die 
de naam Senefelder toen nog in ere hield was  
gevestigd in Purmerend. Dat was dus, de bij 
veel Purmerenders bekende de drukkerij Senefelder in de van 
IJsendijkstraat 150. De drukkerij ooit, in 1864, begonnen in de 
Amsterdamse Warmoesstraat als Stoom-steendrukkerij Gustave 
Amand.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Praag
https://nl.wikipedia.org/wiki/6_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1771
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1834
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graficus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitvinder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/1796
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valkenswaard_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turnhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
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Het bedrijf verhuist in 1897 naar het 
gebouw “De Bruinvisch” op de 
Looiersgracht 47 en werd tevens de 
naam gewijzigd in Drukkerij Senefelder. 
In 1908 besloot de directie een stuk 
grond aan te kopen nabij de  
Clercqstraat/Kostverlorenvaart, later de 
Admiraal de Ruyrerweg en toen nog gemeente Sloten. Hier werd de 
nieuwe drukkerij gebouwd.  
Wanneer het bedrijf uit het gebouw groeit besluit men opnieuw een 
stuk grond te kopen, maar nu in Purmerend in het industrieterrein De 
Koog. In 1970 werd het nieuwe pand betrokken, maar helaas, 
gerekend op een grote omzet 
vergroting, verslechterde deze 
enorm en moest in 1972 het 
bedrijf uitzien naar een 
fusiepartner. Echter juist op dit 
moment brak er bij drukkerij 
Henkes-Holland in Haarlem een 
grote brand uit waarbij het 
gehele pand verloren ging. Henkes-Holland was een onderdeel van 
de Nederlandse Dagblad Unie (NDU) en deze grote uitgever kocht 
toen Senefelder op om samen te voegen met het bedrijf uit Haarlem. 
Vanaf die tijd werd de het Henkes Senefelder BV. Het was in die 
jaren de tijd van de grote fusies en overnames in de grafische- en 
uitgeefwereld. Omzetcijfers vond men zeer belangrijk, dus werd er 
veel personeel ontslagen. 
De eerste paar jaar na de overname verliepen moeizaam. De NDU 
ging over in het Elsevierconcern. Elsevier-NDU besloot in 1984 het 
bedrijf te verzelfstandigen. In 1991 kwam dukkerij Misset uit 
Doetinchem erbij onder de naam SenefelderMisset. Deze drukkerij 

was ook een onderdeel  van Elsevier, die het 
bedrijf eigenlijk wel kwijt wou. Mijn opa zei altijd 
“nieuwe bazen, nieuwe wetten” en zo als het 
helaas vaak gaat waar mensen met elkaar 
moeten samenwerken, verdraagt men elkaar 
moeizaam, zo ook binnen het bedrijf in 
Purmerend. En werd het bedrijf in 1995/96 
helaas opgeheven.                        Hans Vaags 
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DE AVONTUREN VAN KUIFJE 
 

Toen ik een tiener was, hadden we buren met een enorme 
boekenkast. Het was een walhalla, ze hadden niet alleen de 
nieuwste literaire werken, maar ook de complete serie stripalbums 
van Asterix en Kuifje. U begrijpt dat het geen straf was om bij de 
buren op bezoek te gaan.  
Het gebeurt weleens dat ik tijdens mijn werk een verwijzing maak 
naar Kuifje en steeds meer merk ik dat mijn leerlingen geen idee 
hebben waar ik het over heb. Blijkbaar is deze stripheld net zo iets 
ouderwets als het verzamelen van postzegels. Misschien ligt dat in 
België anders, want daar probeert men juist de jeugd te bereiken 
door het uitgeven van postzegels met Kuifje. In de afgelopen jaren 
zijn er inmiddels al zoveel verschenen, dat er een hele verzameling 
mee is aan te leggen.  
 

In 2014 is het precies 85 jaar geleden dat het 
eerste Kuifje album verscheen, “Kuifje in het land 
van de Sovjets”. Om dat te vieren gaf bpost een 
postzegelboekje uit met figuren die in de verhalen 
van Kuifje voorkomen. Kapitein Haddock en de 
trouwe viervoeter Bobbie ontbreken niet en ook 
Professor Zonnebloem en het duo Jansen en 
Janssen komen we op de zegels tegen. Verder de 
beroemde operadiva Bianca Castafiore, waarvoor 
Maria Callas model stond en de kleine verwende 
Abdallah. Hij is de zoon van de emir Mohammed 
Ben Kalisj Ezab, die helemaal weg is van hem en 
het jongetje niets weigert. In het album Kuifje en 
het Zwarte Goud moet onze held het ontvoerde 
knaapje weer terugbrengen, wat natuurlijk lukt. 
Andere afgebeelde personages zijn de ruige 
Kapitein Haddock, u weet wel van de uitspraak 
“duizend bommen en granaten” en diens butler 
Nestor. Generaal Alcazar, een typisch Zuid-

Amerikaanse dictator en Tchang, gids in metgezel van Kuifje in De 
blauwe Lotus maken het stel compleet.   
Hergé, het pseudoniem van George Remi, verwerkte graag de 
actualiteit in zijn verhalen. Zo komt in De blauwe Lotus de oorlog    



 

30 
 

 
 

Hier de namen die Kuifje elders kreeg: Keufke: Antwerps. Kuifie: Afrikaans. Kuifjke: Kortrijks. 

Kuiftsje: Oostends. Tenten: Grieks, Perzisch, Turks. Tim: Duits. タンタン (Tantan): Japans. 

Tinĉjo: Esperanto. Tinni: IJslands. Tintim: Portugees. Tintin: Arabisch (ت ت تت  ,Bretons ,(تت
Brussels, Deens, Engels, Frans, Hebreeuws (ןיט ןיט), Hongaars, Indonesisch, Italiaans, 
Luxemburgs, Nederlands (1940-1944), Noors, Pools, Roemeens, Russisch (Тинтин), 
Slowaaks, Tsjechisch, Vietnamees, Welsh, Zweeds en andere talen. Tintín: Catalaans, 
Spaans. Tintinen: Baskisch. Tintti: Fins. Titinus: Latijn. Túfke: Fries. Tufty: Engels, (vanaf 
1944) voordat in 1958 voor de naam Tintin gekozen werd. Tuufke: Twents. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerps
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijks
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oostends&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perzisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esperanto
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJslands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portugees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bretons_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_(dialect)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuws
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongaars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaans_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luxemburgs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noors
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pools
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roemeens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slowaaks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjechisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vietnamees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Welsh_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweeds
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catalaans_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fins
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerlauwers_Fries
https://nl.wikipedia.org/wiki/Twents_(dialect)
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tussen Japan en China aan de orde en in De scepter van Ottokar 
steekt hij de draak met de “aansluiting” van Oostenrijk bij Nazi-
Duitsland. Helemaal onomstreden is Hergé niet. In 1942 verschijnt 
De geheimzinnige ster en daarin opereren de tegenstanders van 
Kuifje allemaal onder de Amerikaanse vlag en is hun leider de jood 
Blumenstein. Met het verhaal Kuifje in Afrika begaf Hergé zich 
volgens zijn criticaster ook op een hellend vlak. Het speelt zich af in 
Belgisch Congo en we zien de plaatselijke bevolking vanuit de ogen 
van de blanke koloniaal met alle stereotypen van dien. Beide albums 
werden later door Hergé aangepast. 
 

In de jaren vijftig verschenen twee verhalen, die 
een blik in de toekomst wierpen. Hergé 
bestudeerde de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van de ruimtevaart om een zo reëel beeld 
te kunnen geven van het reizen naar de maan. In 
het album Raket naar de maan maakt Kuifje 
gebruik van een raket die gebaseerd is op de V2 
raketten. Die werden in de Tweede Wereldoorlog 
ontwikkeld door de Duitsers. Het was niet eens 
zo’n gek idee als je je bedenkt dat Wernher von 

Braun, die daar nauw bij betrokken was, door de Amerikanen naar de 
VS was gebracht om daar te helpen bij het ontwikkelen van het 
Amerikaanse ruimteprogramma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen Hergé in 1983 stierf werkte hij aan een verhaal dat postuum 
werd uitgegeven. In tegenstelling tot andere striphelden kreeg Kuifje 
geen vervolg na de dood van diens bedenker. Wel vonden er 
sindsdien vele herdrukken plaats en werd er een musical en een film 
in 3D gemaakt gebaseerd op de oorspronkelijke avonturen. In 2014 
waren de avonturen van Kuifje in 110 talen verschenen.  

Jeffrey Groeneveld 
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Boven: een mooie Belgische uitgave uit 2011, met plaatjes uit de strip-
boeken en beelden uit de animatie- en speelfilms die over Kuifje zijn 
verschenen. Hieronder: het bij de Nederland verzamelaars bekende velletje 

uit 1999 met 
de inmiddels 
beroemde 
rood/wit 
geblokte 
raket en 
Kuifje met 
Bobbie in 
hun maan-
pakken 
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Er zijn een tiental kunstgaleries 
met striptekeningen in Brussel. 
Een originele tekening uit Kuifje's 
stripalbum Mannen op de 
Maan werd op 16 november 2016 
geveild voor 1,55 miljoen euro. 
Een recordbedrag voor een 
stripboekpagina, maar het 
verbaast kenners niet. De tekeningen van de legendarische Belgische 
tekenaar Hergé breken de laatste jaren alle records. 
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PIET, FILATELISTISCH 
TAPIJTJE KOPEN ? 
 
Type Machin is sinds 5 juni 1967 de 
courante serie van langlopende 
postzegels in Groot-Brittannië met 
een afbeelding van koningin 
Elizabeth II.  
Het ontwerp van Arnold Machin - 
dat gemaakt is in samenwerking 
met de Britse fotograaf John 
Hedgecoe - bestaat uit de beeltenis 
van de koningin en profil alsmede 
een waardeaanduiding. Meestal is de postzegel in één kleur uitgevoerd. 
De serie is intussen al vier decennia in gebruik en heeft een groot aantal 
veranderingen en innovaties meegemaakt, waaronder de overgang naar 
het decimale geldstelsel. Het is dan ook een dankbaar studie- en 
verzamelobject voor gespecialiseerde verzamelaars o.a. ons lid en 
adverteerder Piet de Jongh. Er bestaat veel literatuur over de uitgave en 
zelfs gespecialiseerde catalogi. 

Het Engelse bedrijf Rug Maker 
kreeg van de Royal Mail een 
officiële vergunning om van 
deze Machin postzegel een 
exclusieve tapijt collectie te 
vervaardigen met het iconisch 
ontwerp van de Machin's Royal 
Mail Stamp. De unieke collectie 
van deze postzegel tapijten 
wordt vakkundig met de hand 
gemaakt van 100% Nieuw-
Zeelandse wol in de 
Kathmandu-vallei, Nepal. 
Het assortiment omvat een 
palet 10 waarden in de kleur 
van de originele postzegels. 
 

De collectie bestaat uit 6 verschillende maten: 1.20x1.00m, 1.44x1.20m, 
1.80x1.50m, 2.06x1.72m,  2.40x2.00m en 3.00x2.50m (op maat gemaakte 
maten op aanvraag). Prijzen beginnen vanaf £ 695  www.rug-maker.com 
Voor de echte liefhebber van oude postzegels zijn er ook twee tapijten, in 
diverse maten, te koop met daarop de Victoria Black of de Victoria Red. HV 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1967
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langlopende_postzegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langlopende_postzegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittanni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_II_van_het_Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arnold_Machin&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Hedgecoe
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Hedgecoe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postzegelcatalogus
http://www.rug-maker.com/
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

1 5 Nederland, prachtexemplaar 10,00 2,50

2 19v Ongetand 120,00 12,00

3 26P3 25ct Koning Willem III 45,00 6,00

4 34-46 Hangend haar, meest mooie stempels (kleinrond) 225,00 20,00

5 87-89 De Ruijter 16,00 bod

6 90/99 Jubileumzegels 1913, diverse waarden 175,00 15,00

7 107-109 Cijfer, 2x 83,00 6,00

8 110/ 133 Series uit 1923 40,00 3,00

9 199/ 223  Series 1926/ 1928 op albumblad o.a. Olympiade en Rode Kruis 129,00 12,00

10 215PM1 70,00 7,00

11 220-223 Kind 1928 13,00 bod

12 232-235 31,50 4,00

13 244-247 ANVV 105,00 10,00

14 250 17,00 2,00

15 252-256 Herdenking + Vredeszegel 39,00 3,00

16 257-260 Zeemanszegels 1933 40,50 6,00

17 261-264 Kind 1933 30,00 3,00

18 274-277 Zomer 1935 20,00 1,50

19 279-282 Kind 1935 15,00 bod

20 288P3 70,00 7,00

21 292PM 40,00 4,00

22 289-292 Kind 1936, mooi gebruikt op briefstukjes 8,00 bod

23 518-535 En Face, ongebruikt 635,00 20,00

24 542-543 UPU, postfris 10,00 bod

25 556-560 Kerken, postfris 100,00 10,00

26 583/587 Ned, Zomerzegels 1952 22,00 8,50

27 592/595 Ned, Tentoonstellingzegels ITEP 1952 100,00 20,00

28 568-572 Zomer 1951, kastelen 21,50 2,00

29 583-587 Zomer 1952 14,50 1,50

30 592-595 Itep, heel icht gestempeld 60,00 6,00

31 602-606 Zomer 1953 18,00 1,50

32 607-611 Rode Kruis 19,00 1,50

33 612-616 Kind 1953 17,00 1,50

34 641-645 Zomer 1954 22,00 2,00

35 661-665 Nederland 1955 Kankerbestrijding 10,40 bod

36 666-670 Kind 1955 14,00 bod

37 676-680 Olympiade 1956 9,50 bod

38 676-680 Nederland 1956 Olympische spelen 9,50 bod

39 738-742 Nederland 1960 Zomerzegels 11,00 bod

40 747-751 Nederland 1960 Kinderzegels 12,20 bod

41 983 PM1 Kinderblok met plaatfout 45,00 5,00

42 592-595 ITEP op tentoonstellingsbrief 56,00 9,00

43 FdC E12 Watersnood 1953 12,00 2,00

44 FdC E13 Zomerzegels 1953 170,00 25,00

45 FdC E19 Kinderzegels 1954 65,00 10,00

46 fdc E288aP Nederland, Kinderblok met plaatfout 12,00 2,00

47 V2065,67,74,76 4 Provinsievellen 44,00 8,00

48 DIVERSE Diversen Nederland postfris 40,00 1,00

49 27 kinderblokken 98,00 5,00

50 Rie Cramer september bod
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51 Rie Cramer november bod

52

53 Natuurkunst 22-3-2016 bod

54 Natuurkunst 17-5-2016 bod

55 Natuurkunst 6-9-2016 bod

56 Indonesië 7 verschillende postzegelboekjes 4,50
57 Blok B10 Indonesie 35,00 7,50

58 Blok B13/14 Indonesie 11,00 2,00

59 FDC's E4/9 Indonesie 41,90 4,00

60 FDC's E11/17 Indonesie 54,55 5,00

61 248-252 Nederlandse Antillen 1955 Kinderzegels 28,50 1,00

62 249-256 Suriname 1948 Cijfers (niet nr. 250) 9,60 bod

63 P1-P6 Nieuw-Guinea 1957 Portzegels 21,00 1,00

64 Belgie 5x World 9,00

65 Belgie Katten 6,00

66 Belgie Dieren 6,00
67 Duitsland AM Post 5 blokjes bod

68 Duitsland 12-5-1918 brief Feldpost 1,50

69 Berlijn uit 1988 2,00

70 Berlijn uit 1987 2,00
71 Berlijn uit 1970-71 21,00 2,00

72 Reich 1,50

73 Reich sport 25,00 2,00

74 Reich 2,50
75 blok Engeland bod

76 blok Oostenrijk 2003 2,00

77 blok Monaco 2012 2,00

78 vliegtuigen Gibraltar 3,00

79 Faroer 2003 blok 2,00

80 recent Noorwegen 33,00 3,00

81 kaart Finland 3,00

82 recent kaart Faroer 4,00

83 recent kaart IJsland 3,50

84 recent kaart Scandinavie 4,00

85 kaartje CEPT Europa 2,00

86 Frankrijk, serie "mineralen" uit 2016 17,00 3,00

87 Frankrijk pzb kastelen  nominaal 9,00

88 Frankrijk pzb geiten 9,00
89 Frankrijk, serie "bloemboeketten" uit 2015 17,00 3,00

90 Frankrijk, serie "geiten" uit 2015 17,00 3,00

91 Frankrijk, serie "koeien" uit 2014 17,00 3,00

92 Frankrijk serie "kippen uit 2016 17,00 3,00

93 pzb Handen 9,00

94 pzb Artistiek 9,00

95 Frankrijk, serie "handwerk" uit 2015 17,00 3,00

96 Finland 1975 e.v. Wapenzegels bod

97 1--12 Alderney 1983 5,00 bod

98 1041-1045 Luxemburg 1981 Caritas 5,00 bod

99 768-773 Zwitserland 1963 7,50 bod

100 Mapje Portugal Acores bod
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101 Nederland 6 versch. ongebruikte briefkaarten bod

102 map Nederland automaatstroken 1989 + supplement 1991 2,00

103 Guernsey, 30 maximumkaarten 2,00

104 Prentbriefkaart + stempel Willem Barendsz in Zuidelijke Ijszee, + Niwin 6,00

105 1307B, 1308b in strip van 5 50,00 4,00

106 Kindblok 1969 op fdc bod

107 Nederland postfris en nominaal in mapje 2,00

108 Nederland, albumblad met luchtpostzegels bod

109 56-78 Nederland, albumblad met Bontkraag 48,00 4,00

110 283/ 355 Jaren 1936-1940 op albumbladen, gebr. ongebr. postfris 120,00 8,00

111 Stockkaart met klassiek Nederland tussen 1 en 33 410,00 12,00

112 Idem, tussen 34 en 120 135,00 5,00

113 Idem tussen 84 en 228 132,00 5,00

114 Idem russen 212 (Olympiade) en 299 130,00 6,00

115 550 e.v. Zomer en Kind, complete series jaren '50 167,00 8,00

116 490 e.v. Series jaren '40 en '50  (50% van postfris-prijs) 57,00 4,00

117 332-347 Konijnenburg, gebruikt én ongebruikt € 49 4,00

118 Stockkaart Ned. Indië 1

119 Nederland pz-boekjes (21 euro) en bijplakkers 12,00

120 Materiaal uit jaarsets 1992 en 1993, zegels, boekjes, etc. 3,00

121 Sjors en Sjimmie verzamelalbum met zegels en covers bod

122 Verenigde Naties, los + rondzendboekje bod

123 Australië, Olympische Spelen 2000, souvenir-set bod

124 Nederland muntencollectie Oranje 2000 3,00

125 map Pz-boekjes Indonesië, 13x 6,00

126 Gibraltar, mapje met brieven en documentatie bod

127 Cyprus, mapje met zegels, brieven en documentatie bod

128 Canada, mapje met zegels en documentatie bod

129 Jaarset Duitsland 1987, in boekje 4,00

130 Jaarset Duitsland 1986, in boekje 4,00

131 Jaarset Duitsland 1988, in boekje 4,00

132 Nederland, ringband met zegels en poststukken bod

133 Nederland 1977-1990 in luxe Davo 20,00

134 Ned. Indië op albumbladen bod

135 Nederland postfris en gebruikt in luxe sb, iets Stadspost 4,00

136 Australië, gebruikt in aantallen + beter postfris, 2 albums 8,00

137 Ned. Overzee in stockboek bod

138 Nederland In drie ruitjesalbums 10,00

139 Nederland, stockboek 2,00

140 Ned. Overzee in stockboek 4,00

141 Curacao en Ned. Antillen in Davo christal 5,00

142 Verenigd Europa in twee stockboeken, ook postfris 4,00

143 Nederland ptt-mapjes 1-52 in Importa ringband 4,00

144 Nederland maximumkaarten in ringband, met betere 4,00

145 Nederland Davo-band met vulling voor pz-boekjes bod

146 Liechtenstein Prachtige Collectie in Leuchtturm  1.100,00 65,00

147 Duitsland Mooie coll. rol zegels en ook blokjes Duitsland en Berlijn hoog 55,00

148 album Indonesie 4,00

149 stockboek diversen + klein stockboekje Kennedy 4,00

150 stockboek Tjechoslowakije 10,00
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151 Ned.album en inst. boek  o.a. brief van 1947 (Zomer) (Dorcas) 7,00

152 stockboekje Vaticaan met postfris (Dorcas) 4,00

153 stockboekje Oostenrijk (Dorcas) bod

154 stockboekje NOG 2,00

155 stockboek diversen 3,00

156 stockboek NOG 2,00

157 stockboek NOG 2,00

158 stockboek Denemarken 2,00

159 Stockboek Hongarije 10,00

160 Ned. Veldelen oa vel Verkade met pl.fout en bovenstroken vrouwen kiesrecht 8,00

161 Willem II-album met diverse sigarenbandjes 2,00

162 Catalogus Michel Zuid Europa bod

163 Catalogus Michel Noord west Europa bod

164 Catalogus Michel Duitsland bod

165 Catalogus Michel Zuid west europa 4,00

166 Catalogus Munten 4,00

167 Catalogus Nederland 2016 8,00

168 doosje afgeweekt 2,50

169 doos wereld onafgeweekt 2,50

170 doos wereld onafgeweekt 2,50

171 Doosje diversen 1,50

172 Doosje 1500x divers 4,00

173 doosje 500x 4,00

174 doosje 1500x divers 4,00

175 doosje 2500x divers 8,00

176 Doos 600 gram Nederland, onafgeweekt meest euro's bod

177 Doos 1600 gram Nederland, onafgeweekt bod

178 Doos 3 kilo onafgeweekt Nederland, ook euro's bod

179 Doos brieven Duitsland 1,50

180 schoenendoos Zegels in zakjes (Dorcas) bod

181 doos 6 insteekboeken diverse landen (Dorcas) 8,00

182 doos van alles en nog wat (Dorcas) 4,00

183 doos ruim 2 kilo (Dorcas) 6,00

184 Doos onafgeweekt diversen 6,00

185 Kistje met groot aantal pz-boekjes Nederland 10,00

186 Kistje met ptt-mapjes, waarbij eurowaarden (ca. 24) 18,00

187 Kistje met Nederland + diversen op stockkaarten 4,00

188 Sigarenkistje met PTT-mapjes 101 t/m 135 4,00

189 Graceland: doos met zegels en covers (en heel mooi kistje) 5,00

190 Prachtige sigarenkist met NL en buitenland (onafgeweekt) 3,00

191 Doosje met meer dan 200 maximumkaarten Nederland 8,00

192 Groot aantal pz-boekjes in doos (Ceder) 8,00

193 Doos met fdc's Nederland + 2 doosjes en bundel pz-boekjes 8,00

194 Doosje met bankbiljetten en telefoonkaarten 2,00

195 Doosje postwaardestukken NL, met oude briefkaarten 5,00

196 doos ptt-mapjes vanaf nr. 1 t/m 70 in 9 kleine albums + diversen 5,00

197 Doosje met buitenlandse pz-boekjes en kleine stockboeken 2,00

198 Pz-boekjes Suriname en Antillen 38 x 3,00

199 Doosje met 13 pz-boekjes en diversen 4,00

200 Doos diversen, mooi fdc's Canada , NVPH 1967a in rol, kijken 6,00
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