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SPANNENDE TIJDEN 
 

Terwijl ik me aan het schrijven van dit 
stukje zet, giert de storm rond het 
huis, ploetert Ajax tegen wat Polen 
en rolt het bericht binnen dat PostNL 
tot inkeer is gekomen en dat de 
stempels op de “postkantoren” in ere 
worden hersteld – al zal daar wellicht 
nog wat tijd overheen gaan. Vereende krachten en de inzet van 
velen hebben laten zien dat zelfs een bolwerk als de Post voor rede 
vatbaar kan zijn. Nu de gulden-zegels nog. 
         
              De PPRC staat voor een aantal belangrijke gebeurtenissen. 
                             Om te beginnen natuurlijk de Grote Veiling op    
                             zaterdag 18 maart. Een prachtige veilinglijst, met  
                  mooie toppers, heel veel albums en stockboeken en  
                  natuurlijk een groot aantal spannende dozen.  
Kom kijken, kom bieden, u zult er geen spijt van krijgen.  
Bij het inruimen van de zaal (en het opruimen!) kunnen we overigens 
nog wel wat hulptroepen gebruiken. 
 

Misschien kunt u ook alvast nadenken over uw 
bijdrage aan de 75e verjaardag van de PPRC.   
We vieren ons feestje op zaterdag 8 april en een 
van de programmaonderdelen is het tonen van 
een deel van uw verzameling. Zoiets wordt 
natuurlijk vooral leuk als er veel mensen meedoen. 
Alle bijzonderheden en een aanmeldingsformulier 
vindt u in het hart van ons blad. 
 
Voordat al het veiling- en feestgedruis losbarst, komen we ook nog 
een keer ‘gewoon’ bij elkaar. Ondanks de grote drukte rond de Grote 
Veiling zijn we er ook nog in geslaagd u een 
leuke veilinglijst aan te bieden voor onze 
verenigingsavond op donderdag 16 maart. 
We hopen maar dat op dat moment alle 
stemmen geteld zijn en de stemhokjes 
verwijderd…                                   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:  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 april nummer uiterlijk vrijdag 17 maart bij mij 
thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
  
OP HET OMSLAG 
  

Twee leuke postzegelboekjes met daarop 
miffy, de Japanse naam voor nijntje, miffy is in 
Japan mogelijk nog populairder dan nijntje hier 
in Nederland. Hier geen Nijntje maar nijntje, 
omdat de auteur zelf in zijn werk ook nooit 
hoofdletters gebruikte. Een klein PPRC- 
eerbetoon aan de overleden Dick Bruna vanaf 
pagina 16                           Hans Vaags  

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com


 

4 
 

AGENDA   VAN PPRC, BEURZEN en PostNL   
 

Za. 11 maart Verzamelbeurs van 10.00 tot 16.00 uur in het AFAS Stadion 
in Alkmaar. info@wbevenementen.eu   

Za. 11 maart  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 
verzamelbeurs is van 10.00 tot 14.00 uur en er zijn post-
zegels, munten, ansichtkaarten, suikerzakjes, sigaren-
bandjes etc. Voor meer info bel: 075-6354316 / 075-6421723 

Do. 16 maart 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 
gezellige clubveiling, nummer 302, de kavellijst staat op de 
pagina’s 34 tot 37.  

 

Za. 18 maart Jaarlijkse Grote  Veiling van de PPRC.  
Zie voor alle informatie pagina 32 en 
het.boekje met de kavellijst 

 
Zo. 19 maart NVPV afd. Alkmaar organiseert van 10.00 tot 16.00 uur de 

Voorjaarsbeurs voor postzegels, ansichtkaarten en munten. 
Locatie : Stichting de Rekere 2.0, Drechterwaard 16,  
1824 EX Alkmaar. Toegang gratis. Info : 072-5124689 

Za. 25 maart Ruilbeurs van postzegelvereniging Kennemerland, van 
10.00 tot 16.00 uur in Paviljoen Westerhout, Westerhoutplein 
te Beverwijk. Handelaren aanwezig, alsmede ruilhoek voor 
verzamelaars. Gratis entree. Grote loterij. 

 

Za. 8 april FEEST, we vieren dat de Purmerender Postzegel 

Ruilclub 75 jaar bestaat, voor alle informatie kijk op 
pagina 20 e.v.  

Woe. 12 april  Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de  in PPRC
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  

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: zie pagina 31 of kijk op 
www.filamanifestatie.nl en johndehe@gmail.com  

mailto:info@wbevenementen.eu
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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 

 



 

6 
 

ONTWAARDING POSTZEGELS: TWEE VOOR TWAALF,  
VOOR VERZAMELAARS OF VOOR POSTNL? 
 

Op het omslag van het februari nummer van het maandblad Filatelie 
staat een foto van een hand met daarin een pen die postzegels 
doorkrast en daaronder de kop “Streep door de postzegels”.  
Hiertegen wordt in het blad flink geprotesteerd, met o.a. drie ingezonden 
brieven (naar mijn mening nog veel te vriendelijk) van het Samen-
werkingsverband Filatelie, de KNBF en de NVPH gericht aan het 
opperhoofd van PostNL, mevrouw Herna Verhagen. Zij werd voorzitter 
van de Raad van Bestuur en is lid van de Raad van Bestuur van PostNL 
N.V. sinds 31 mei 2011. Nevenfuncties (ook wel bijbaantjes genoemd): 
lid van de Raad van Commissarissen van Rexel S.A en Actelion Ltd. Ze 
is ook lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en de Raad van 
Commissarissen van het Concert-gebouw. Geen dom typje dus.  
Daarom is het voor veel verzamelaars onbegrijpelijk dat er bij de PostNL 
bobo’s niet eerst goed is nagedacht over de consequenties voor de 
verzamelaars van Nederlandse postzegels in ons land, maar ook voor 
de Nederland verzamelaars in het buitenland. 
Ik ben zeer benieuwd wat uiteindelijk de invloed van deze brieven bij 
PostNL zal zijn op hun domme beslissing om dagtekenstempels 
definitief af te schaffen, zie *). Blijft PostNL halsstarrig bij z’n besluit dan 
zal dat hopelijk voor veel verzamelaars een goede reden zijn om uit 
protest alle dure abonnementen bij de Collect Club op te zeggen. 
PostNL raakt dan z’n melkkoe kwijt.  
Ze verdienen miljoenen  aan ons, 
de verzamelaars, en hoeven er 
zeer weinig voor terug te doen.  
Ja, lekker krassen... 
Ga dan Nederlandse postzegels 
verzamelen tot 2016 en ga verder 
met een thematische verzameling 
of begin met het verzamelen van 
een ander land.  
Een creatieve postbeambte kan 
zich dan gaan uitleven op onze postzegels met pen of viltstift. Koning 
Willem Alexander, nu met bril, die z’n tong uitsteekt naar al die 
verzamelaars, waar PostNL gewoon maling aan heeft.    
*) Een paar dagen nadat ik dit stukje geschreven had ontvingen we een 
persbericht van de KNBF, zie pagina 30.                             Hans Vaags 
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                                         BEËINDIG UW ABONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De topkrassers Jan Bos (CFO) en Herna Verhagen (CEO) van PostNL 
zijn niet geschikt voor verzamelaars 
 
“Ik had mijn stukje over de krassende PostNL medewerkers al 
geschreven, toen ik dit artikel tegenkwam op de site van Filahome. HV” 
   
Verzamelaars van postzegels leggen zichzelf meestal de verplichting op 
om alles te kopen. Ze willen compleet zijn en ze klagen als een 
postdienst teveel nieuwe postzegels uitbrengt of als deze postzegels 
niet in hun smaak vallen. Niemand dwingt de filatelist echter: de 
verzamelaars leggen zich deze dwang zelf op. Kom in opstand tegen de 
postdienst die u overstelpt met nieuwe uitgaven. 
 
Hou het leuk 
U kunt ook alleen die postzegels bewaren die u mooi vindt of een 
verzameling opzetten van postzegels met een voor u interessant thema. 
U hoeft niet aan de leiband van de postdienst te lopen. Bepaal zelf wat 
u uitgeeft aan uw hobby. Zeg uw abonnementen op en kies voortaan 
zelf wat wel goed in uw verzameling past. 
Dwang en hobby gaan niet samen. Het plezier verdwijnt snel als het 
verzamelen een verplichting wordt. U doet er verstandig aan om uw  

http://www.filahome.nl/postzegels/verzamelthema.htm
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verzamelwijze aan te passen aan uw smaak en portemonnee. Alleen 
dan blijft verzamelen leuk. 
  

Staak! 
Kom in opstand tegen de willekeur van de postdienst. PostNL streeft 
naar winstmaximalisatie voor de aandeelhouder en deze route loopt 
onder meer via uw portemonnee. Het bedrijf verdient veel aan 
verzamelaars. U betaalt voor dienstverlening waar bijna niets tegenover 
staat. PostNL is zelfs te beroerd om hier en daar een postzegeltje af te 
stempelen, want volgens de pennenlikkers van dit bedrijf is het 
goedkoper om postzegels met een pen te vernietigen. PostNL is een 
postzegelkrasser geworden. Verzamelaars van Nederland: bind de strijd 
aan met PostNL, verbreek de ketenen en stop het graaien in uw 
portemonnee. Beëindig uw abonnement bij de postzegelkrasser en ga 
echt verzamelen. 
 

De meeste verzamelaars zijn vakkenvullers. Zij kopen een voorbedrukt 
album en verzamelen enkel die postzegels waarvoor de uitgever een 
hokje heeft gereserveerd in het album. Dit vullen van vakken is een 
beperkte manier van verzamelen. Deze voorbedrukte albums volgen 
grotendeels de hoofdnummering van de postzegelcatalogus. Voor 
kleine afwijkingen is geen plaats in het album en ook niet voor 
aanverwante zaken, zoals fdc's, enveloppen, briefkaarten, complete 
velletjes en postzegelboekjes. 
 

Verzamel een thema 
Als u postzegels met een bepaald thema verzameld bent u meestal op 
uzelf aangewezen. Voor de meeste onderwerpen bestaat geen 
catalogus of voorbedrukt album. Dat is een veel leukere manier van 
verzamelen. Er is geen druk om nieuwe uitgaven te kopen. U bepaalt 
zelf wat past in het verhaal dat u met uw postzegelverzameling wilt 
vertellen. 
 

Filatelist 
U laat zich waarschijnlijk teveel leiden door een ander. Bepaal zelf wat 
belangrijk is en wat niet. Het vullen van vakken en het kopen van 
jaarverzamelingen van postdiensten zijn de verzamelwijzen van een 
verzamelaar die niet veel kennis heeft. Sta op, word wakker, beëindig 
uw abonnement en word vandaag nog filatelist. 

Ruud van Capelleveen, op de site van Filahome.nl 
 

http://www.filahome.nl/verzamelwoede/beleid-postnl-zorgt-voor-grote-woede.htm
http://www.filahome.nl/verzamelwoede/penvernietiging-is-waardeloos.htm
http://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/album.htm
http://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/eerstedag-envelop.htm
http://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/envelop.htm
http://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/briefkaart.htm
http://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/postzegelboekje.htm
http://www.filahome.nl/verzamelwoede/thema-thematisch-verzamelen.htm
http://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/filatelie.htm
http://www.filahome.nl/winkel/ruud-van-capelleveen.htm
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“EURO IS ONGELOOFLIJK KAAL EN TRIEST 
MUNTJE” 
 

Dat was een pittige uitspraak van grafisch ontwerper 
Gerard Unger, in een interview dat hij ooit in het 
verleden gaf. Ik heb hem slechts kort ontmoet in het 
grafische bedrijf waar ik toen werkte En heb toen van de gelegenheid 
gebruik gemaakt en hem gevraagd om een fdc, met de door hem 
ontworpen Europazegels uit 1990, te signeren. Mijn goede collega en 
dtp’er Simon van Dijk heeft toen ruim twee weken met Gerard Unger 
samengewerkt aan de restyling van Adformatie, het weekblad voor 
de reclamewereld. Hierin werd toen ook het nieuwe lettertype de 
Swift voor het eerst gebruikt. Dit is een van de vele tettertypen die 
Gerard Unger in de loop der jaren heeft ontworpen.   

 

Gerard Anthony Unger (Arnhem, 22 januari 1942) is grafisch 
ontwerper en internationaal een zeer bekende letterontwerper. 
Unger studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.  

Behalve een groot 
aantal lettertypen, 
waaronder voor de 
ANWB-wegwijzers, 
maakte hij ook 
ontwerpen voor 
kranten, huisstijlen,  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://nl.wikipedia.org/wiki/22_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1942
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafisch_ontwerper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafisch_ontwerper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Letterontwerper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld_Academie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype
https://nl.wikipedia.org/wiki/ANWB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisstijl
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tijdschriften, munten, boeken, logo’s en 
postzegels, de 400 jaar Raad van State uit 
1981, de Europazegels uit 1990 en de 100 
jaar Rabobank uit 1998. 
. 
Zijn letterontwerpen zijn in gebruik bij onder 
meer de kranten USA Today en de 
Stuttgarter Zeitung. Het Nederlandse dagblad Trouw gebruikt de 
letter Swift, een z.g. schreef lettertype. Capitolium News (2006) is 
sinds 2 december 2006 de broodletter van de Volkskrant. 
Unger was meer dan dertig jaar docent aan de Gerrit Rietveld 
Academie en is gasthoogleraar aan de University of Reading bij het 
Department of Typography and Graphic Communication. Van 2006 
tot 2012 was hij (de eerste Nederlandse) hoogleraar Typografische 
Vormgeving aan de Academie der Kunsten van de Universiteit 
Leiden. In september 2013 promoveerde hij op een door hem 
ontworpen lettertype, gebaseerd op middeleeuwse lettervormen.  
 
Dat typografische vormgeving specialistenwerk is, 
bewijst wel het feit dat ontwerpers vaak de hulp 
inroepen van een typograaf voor de belettering. De 
laatste guldenmunten (zie vorige pagina), ontworpen 
door Bruno Ninaber van Eyben, waren voorzien van 
een door Gerard Unger ontworpen belettering. 
Hetzelfde geldt voor de Beatrixpostzegels van Peter Struycken. 
 

In 2006 zei hij in een interview in het 
dagblad Trouw: “Het is vreemd: we halen 
binnen milliseconden overal informatie 
vandaan. En die wordt dan zichtbaar 
gemaakt in een primitievere vorm dan we 
in eeuwen gehad hebben. Een site als 
Wikipedia is fantastisch, maar de 
typografie is erbarmelijk: iedere 
grondregel over leesbare tekst wordt er 
geschonden”.  

Gerard Unger, een van de vele bekende Nederlandse grafische 
ontwerpers, naar mijn mening momenteel wel de een van de 
grootste.          Hans Vaags 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Munt_(betaalmiddel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldmerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Postzegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/USA_Today
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stuttgarter_Zeitung&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trouw_(krant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schreefloos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broodtekst
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volkskrant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld_Academie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld_Academie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gasthoogleraar
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=University_of_Reading&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Leiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Leiden
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Postzegelontwerpers hebben voor 
de belettering van hun ontwerp 
keus zat, want lettertypen, ook wel 
aangeduid met de Engelse term 
font, enorm kunnen verschillen 
van beeld, maar ook qua 
leesbaarheid. Deze illustratie laat 
dat duidelijk zien. In de 20ste eeuw 
zijn er honderden nieuwe  letter-
typen bijgekomen.. 
 
Classificatie lettertypen: 1. Huma-
nen of Italiaanse schreefletters. 
2. Garalden of Franse-
renaissanceletters. 3 Realen of 
vroeg-classicistische letters 
(barok). 4 Didonen of 

classicistische letters.5 Linearen of schreeflozen. 6 Inciezen of 
gestoken/gegraveerde/ gehouwen letters. 7 Scripten of geschreven 
letters. 8 Manuaren of met de hand/penseel getekende letters. 9 
Frakturen of gebroken (in de volksmond gotische) letters. 10 Exoten 
of niet-westerse letters 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Vox-classificatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Humanen_of_Italiaanse_schreefletters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Humanen_of_Italiaanse_schreefletters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Garalden_of_Franse-renaissanceletters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Garalden_of_Franse-renaissanceletters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Realen_of_vroeg-classicistische_letters_.28barok.29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Realen_of_vroeg-classicistische_letters_.28barok.29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Realen_of_vroeg-classicistische_letters_.28barok.29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Didonen_of_classicistische_letters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Didonen_of_classicistische_letters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Linearen_of_schreeflozen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Inciezen_of_gestoken.2Fgegraveerde.2Fgehouwen_letters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Inciezen_of_gestoken.2Fgegraveerde.2Fgehouwen_letters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Scripten_of_geschreven_letters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Scripten_of_geschreven_letters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Manuaren_of_met_de_hand.2Fpenseel_getekende_letters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Frakturen_of_gebroken_.28in_de_volksmond_gotische.29_letters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Frakturen_of_gebroken_.28in_de_volksmond_gotische.29_letters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Exoten_of_niet-westerse_letters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lettertype#Exoten_of_niet-westerse_letters
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HIGH TEA... 
 

KOM GEZELLIG OP DE THEE BIJ BRASSERIE “ALLES MET LIEFDE” 
 

Wij ontvangen u feestelijk met een glas prosecco en amuse. 

♥ 

Aansluitend serveren wij een tweetal sandwiches met gerookte kip,  

gerookte zalm, een soepje en luxe voorgerechtje. 

♥ 

Onze theesoorten tijdens de high tea komen van het theehuis  

Betjeman & Barton. Ons assortiment wisselt per seizoen.  

♥ 

Onze zoetigheden bestaan uit: 

Muffins naturel en chocolade, scones met slagroom en huisgemaakte 

seizoen jam, 

een selectie bonbons en verrassende huisgemaakte patisserie. 
 

Voor een High Tea kunt u bij ons terecht alle dagen dat wij open zijn  

vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Prijs: € 23,50 p.p. Reserveren is gewenst. 

Uiteraard houden wij rekening met speciale wensen en dieten. 
 

Heeft u een allergie meldt het ons. 
 

Max & Liesbeth, Maurice en Noëlle van Wersch. 

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 MOEDER-GODIN 
 

Het fenomeen MOEDER-GODIN  is de oudste vorm van aanbidding 
van een "menselijk" figuur. De beeldjes zijn meestal klein van 
formaat. De mensen droegen het bij zich.  De "moedergodin" was het 
voorbeeld voor de "vruchtbaarheidsgodin", waarvan de meest 
aansprekende beeldjes die van een godin zijn met wel 10 of meer 
tepels. De oudste beeldjes  (in meervoud) komen uit het zuiden van 
Turkije, dit zegt iets over de eerste beginnende landbouw-culturen 
i.p.v. de jacht. 
De moedergodin kun je het beste plaatsen bij een volk dat leeft van 
de jacht en rondtrekt en klein beeldje bij zich heeft, op het moment 
dat  volken zich blijvend vestigen i.v.m. de landbouw zien we de 
vruchtbaarheidsgodin ook godin van de aarde (zwart). De aanbidding 
is "matriarchaal" (mater) deze wordt op een later tijdstip verdrongen 
door "patriarchaal" (pater) met als voorbeelden Baal, Zeus, 
Jupiter en de Paus. Nadat de Moedergodin als belangrijkste wordt 
verdrongen door de goden versmelt de 
Moedergodin/Vruchtbaarheidsgodin met de Godin van de Jacht en 
wordt ze de godin van de NATUUR. 
 
De Venus van Willendorf is een beeldje dat in  
1908 door de archeoloog Josef Szombathy op een  
laat-paleolithische vindplaats bij Willendorf in der  
Wachau (Oostenrijk) is gevonden. Dit dorpje ligt  
op de linker Donau-oever en behoort tot de  
gemeente Aggsbach. Er is zeer weinig  
bekend over de oorsprong. Alle  
vrouwelijke geslachtskenmerken zijn  
als vruchtbaarheidssymbolen over- 
dreven weergegeven.Het beeldje is  
11,1 cm groot en wordt gedateerd  
tussen 24.000 en 22.000 v.Chr. Het  
werd gemaakt in het Laat-paleolithicum en werd gesneden uit 
oölitisch kalksteen dat niet in het gebied te vinden is. Het is  
gekleurd met rode oker. Venus is eigenlijk niet het juiste woord, 
vruchtbaarheids symbool zou beter zijn. De afbeelding is de  
1ste drie-dimensionale postzegel ter wereld, een uitgave 
 van Oostenrijk in 2008.        

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalksteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_oker
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Anatolië (Turkije): zittende vruchtbaarheids ► 
godin uit Hacilar. 

 
◄ Godin uit Çatalhöyük 
(Turkije), 6000 v. Chr. 
 
Kupapa werd vereerd in de 2e/1e ► 
mill. v.c. in Turkije / Syrië (Hettieten). 
 
Soemerië: (Mesopotamië/ Kanaän) 
is een smeltkroes door handel en 

overheersingen waardoor de meeste goden of 
godinnen met verschillende namen tot een enkel 
persoon is te herleiden. We hebben het nog steeds 
over de Moedergodin; Astarte/Ishtar/ Anahita. ► 
 

◄ Artemis van Efeze of de Vrouwe 
van Efeze. Een godin uit de 
Anatolische mythologie. In 
tegenstelling tot haar Griekse vorm 
was zij in Klein-Azië echter een 
moedergodin en werd zo vereerd 
naast de Frygische moedergodin 
Kybele. Haar tempel in Efeze was 

een van de zeven wereldwonderen.  
Twee Artemisbeelden in Efeze zijn intact in zand ingegraven 
teruggevonden, mogelijk na een rituele begrafenis na een 
aardbeving. Sommigen zeggen dat het inderdaad vele borsten zijn 
ten teken van vruchtbaarheid en overvloed. 
 

Op het Indisch Subcontinent is Agni de eerste 
godheid die voortkomt uit de Moedergodin Aditi 
in de Veda (de oudste en heiligste geschriften 
van het hindoeïsme). Zijn geheime naam 
Mahakalasamhita betekent 'eerste', Aditi wordt 
de moeder van de goden genoemd. De Todas, 
een volk in Zuid-India, offeren nog steeds een 
kalf aan de 'Koemoeder' die de wereld voorstelt. 

Wil Dedters 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anatolische_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anatoli%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moedergodin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frygi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cybele_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tempel_van_Artemis_in_Efeze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeven_wereldwonderen_van_de_antieke_wereld
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VAARWEL MENEER BRUNA 
 

Het was heel even wereldnieuws: Dick Bruna 
overleed donderdagavond 16 februari op 89-
jarige leeftijd in zijn slaap. De Domtoren in 
Utrecht eerde twee dagen later de overleden 
grafisch vormgever, tekenaar en schrijver van 
kinderboeken Dick Bruna door nijntje-liedjes te 
laten horen. De stadsbeiaardier bracht een 
aantal nummers over het wereld-beroemde  
konijn ten gehore. Over Bruna's konijntje zijn 

veel liedjes gemaakt voor tv, film en musical. Illustrator Dick Bruna tekende 
het witte konijntje op 21 juni 1955 voor het eerst.   

In 1969 verscheen in 
ons land een serie 
Kinderpostzegels met 
tekeningen van Bruna 
en in 2005 stonden zijn 
tekeningen ook weer op 
de Kinderpostzegels. 
De Utrechter werd 

wereldberoemd met zijn 
relatief eenvoudige, maar 
zeer herkenbare tekeningen. 
Bruna schreef en illustreerde 
maar liefst 124 prenten-
boeken en ontwierp              
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daarnaast vele affiches en omslagen voor de pocketboeken van Zwarte 
Beertjes. De boeken van Dick Bruna zijn in meer dan vijftig talen 
uitgegeven. In totaal werden er meer dan 85 miljoen exemplaren 
verkocht. Mede dankzij de wereldwijde merchandising door het in 
Amsterdam gevestigde bedrijf Mercis b.v., is Bruna multi-miljonair 
geworden. In een interview dat Ivo Niehe een paar jaar geleden met Dick 
Bruna in zijn studio had, kwam hij bij mij over als een zeer bescheiden 
vriendelijke en lieve man.  

Vooral in 
Japan geniet 
Bruna's werk 
zeer grote 
waardering, 
omdat zijn stijl 
perfect aansluit 
bij de 
heersende 
voorkeur voor 
minimalisme.  
De twee 
postzegel- 
boekjes die op 
het omslag 
staan 

afgebeeld werden vorig jaar in Japan 
uitgegeven. In 1998 verscheen in Japan 
de eerste serie postzegels, twee velletjes 
en een postzegelboekje met de zeer 
herkenbare Bruna figuurtjes, dit ter 
gelegenheid van de jaarlijkse Nationale 
Briefschrijfdag. De uitgaven waren zeer 
succesvol en ook in 1999, 2000, 2001 en 
2002 werden er weer series, velletjes en 
boekjes met illustraties van Bruna 
uitgegeven. In Japan werd voor nijntje 
altijd de naam Miffy gebruikt, maar er zijn 
in het verleden ook andere namen gebruikt 
in bijvoorbeeld het Frans (Mouffe, Petit 
Lapin), Duits (Nientje, Ninchen), Fins 
(Milla), Zweeds (Lilla Kanin), Arabisch 
(Naynti), Chinees (Mi fei), Turks (Lâle) en 
Portugees (Coelhinho).  



 

18 
 

In 2000 en 2001 werden deze velletjes uitgegeven ter gelegenheid van de 

grote internationale postzegeltentoonstelling PHILANIPPON’01. 



 

19 
 

 

 nijntje op z’n                                                                                                   
Japans  

 

 

 
2015 stond in het teken van een van 's werelds beroemdste kinderhelden. 
nijntje werd namelijk 60 jaar, er verscheen een serie nijntje Persoonlijke 
Postzegels, een zilveren zegel en tentoonstellingen in het Rijksmuseum en 
het Centraal Museum in Utrecht. Het werk dat kunstenaar Bruna nalaat 
blijft zeer bijzonder van stijl en is zeker zeer tijdloos.         Hans Vaags 
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FEESTJE ? 

 
Op zaterdag 8 april vieren we dat de Purmerender Postzegel Ruilclub 75 
jaar bestaat en we hopen dat veel leden (met partner)  aanwezig zijn op het 
verjaardagsfeestje. 
 
Waar spelen de festiviteiten zich af en wat gaan we doen? 
Als locatie hebben we gekozen voor de kantine van het Purmerendse Da 
Vinci, met een ingang in de Johanna Naberstraat, 218.. Misschien even 
zoeken, maar als dat de leerlingen lukt, komt u er ook wel uit. Het Da Vinci 
is een van de twee scholen die door een spectaculaire loopbrug over de 
Hoornselaan met elkaar verbonden zijn.  
 
U bent vanaf 10 uur welkom, kopje koffie mét.  
 
Dan is er een tentoonstelling waar u zelf aan mee mag doen. 
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We vragen alle leden of ze een interessant deel van hun verzameling mee 
willen nemen en op de gereedstaande tafels uitstallen. U blijft in de buurt 
om iets over uw verzameling te vertellen, maar heeft 
ook alle tijd om bij  
anderen te gaan kijken.  Wilt u meerdere dingen laten 
zien? Geen probleem, plek zat. 
 
Onze unieke jubileumpostzegel zult u in het clubblad 
van april aangetreffen. Wilt u een heel velletje? Dat is te 
koop op zaterdag 8 april, zolang de voorraad strekt.  
 
Rond 1 uur serveren wij een buffet, koud en warm, voor 
elk wat wils. 
 
Daarna trakteren enkele leden ons op een origineel en verrassend stukje 
theater en kunnen we nog wat bijkletsen. 
 
Rond 4 uur gaan we opruimen en naar huis. 
 
Als u aanwezig wilt zijn (en wie wil dat niet?) vragen wij u het bijgaande 
formulier in te vullen. De cateraar wil graag weten op hoeveel gasten hij 
kan rekenen en wij willen weten hoeveel tafels we klaar moeten zetten voor 
de tentoonstelling.  Formulier graag bij een van de bestuursleden inleveren. 
Mailen of bellen mag ook. 
 
Het bestuur rekent op een grote opkomst!                                                  
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Ondergetekende is aanwezig op zaterdag 8 april  
( 1 persoon / 2 personen) 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
En wil wel/ niet iets van zijn verzameling laten zien 
 
 
Naam: 
……………………………………………………………… 
 
 
Graag voor 2 april inleveren bij een van de bestuursleden, tijdens de 
clubavond van 16 maart of tijdens de grote veiling van 18 maart.  
Bellen of mailen met een van de bestuursleden kan natuurlijk ook. 
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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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DE KLEUR VAN POSTZEGELS &  
5 CENT BONTKRAAG BRIEFKAART 
 

Naar aanleiding van het 110 jarige 
bestaan vorig jaar van de 
"Philatelistenclub Rotterdam" hebben 2 leden een tweetal artikelen 
samengevoegd en gepubliceerd in deze uitgave. 
 

Het eerste artikel, van Rien de 
Jong, behandeld allerlei aspecten 
van het begrip kleur in de filatelie. 
"Hele bibliotheken zijn er 
volgeschreven over postzegels. 
Maar over kleuren gebruikt voor 
het drukken van postzegels, is 
weinig gepubliceerd". Met deze zin 
begint het informatiefoldertje 
waarin dit boek aangekondigd 
werd. Daar is geen woord mis aan. 
Inderdaad is er, naar mijn weten, 
geen boek verschenen die puur 
over het gebruik van kleuren in de 
filatelie gaat. Daar is dus nu een 

eind aangekomen en wat voor een eind. Het is, in mijn optiek, een 
uitstekend en boeiende verhandeling geworden. Na het lezen van dit 
uitgebreide artikel van ruim 100 bladzijden kan de verzamelaar op 
een andere manier naar zijn kleurige zegeltjes kijken maar nu met 
het begrip waarom er soms zo veel kleur varianten, nuances en 
accenten bestaan. De schrijver is er in geslaagd om het begrip kleur 
voor ons begrijpbaar te maken. Het verhaal is opgedeeld in 
hoofdstukken waarin diverse aspecten behandeld worden zoals de 
verschillende gebruikte druktechnieken, kleurstoffen en pigmenten. 
Welke kleuren bestaan er en wat kan je er mee doen, de 
grondstoffen en  het mengen van kleuren. kleurveranderingen, 
chemische vervalsingen alsmede de leveranciers van kleurstoffen en 
drukkerijen. de beveiliging van postzegels d.m.v. kleur, etc. etc.  
 

Zéér integrerend is de titel van het laatste hoofdstuk van het kleuren 
gedeelte van dit boek; "Hoe gevaarlijk postzegels kunnen zijn".       
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De laatste 30 pagina's van dit jubelboek worden gevuld door Harry 
Trip. 
In dit afsluitend stuk worden particuliere- en particulier bedrukte 
postwaarde stukken van het 5 cent Bontkraag type behandeld en 
getoond. Harry geeft een opsomming over beter een overzicht van 
diverse van deze postwaardestukken met een korte of langere 
toelichting per stuk. Waar nodig gaat de schrijver iets dieper in op de 
noodzakelijke achtergrondinformatie. Het geheel kan men bezien als 
een welkome aanvulling op de Geuzendam catalogus. 
Deze publicatie is zéér zeker een goede aanvulling geworden voor 
de bibliotheek van de geïnteresseerde verzamelaar die iets meer 
achtergrondinformatie wil hebben over het kleurgebruik in de filatelie, 
en het briefkaarten gedeelte zal de verzamelaar van de kaarten ook 
wel bekoren.  
Schrijvers: Rien de Jong en Harry Trip. Taal: Nederlands, 148 
pagina’s en illustraties in kleur. Hardcover, 23,5 x 20,5 cm. ( H x Br)  
ISBN: 978-90-9028920-5. Uitgever: Philatelistenclub "Rotterdam 
Prijs: 24,95 excl. 5,00 € verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
M.W. de Jong - Tel. nr.: 0182615698  E-mail: gosuniram@planet.nl 
 

 

mailto:gosuniram@planet.nl
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
 

Al weer maart, de maand waar we op de 12e een uurtje 
korter kunnen slapen want de  klok springt van 2 uur  's nachts 

naar 3 uur .In dit stukje keren we terug naar 1 
februari  de dag waarop de Black History zegel 
verkrijgbaar was met een  afbeelding van 
Mathieu da Costa. Het betreft naar veronversteld 
wordt dat hij de eerste persoon  was van 
Afrikaanse afkomst die zich vestigde in Canada. 

Hij werkte voor een Franse bonthandelaar als vertaler. Het zijn P 
zegels en zitten in een boekje van 10 stuks voor $8,50. 

Drie dagen later wederom P zegels (6 stuks) onderwerp Canadese 
opera. Boekje met 10 zegels (2 zegels van elk) Souvenir velletje 
$4,25 
De eerste maart aandacht voor het voorjaar met madeliefjes. Weer 
P zegels in een boekje van 10 stuks voor $8,50 (5 zegels van elk). 
Een souvenir velletje voor $1,70, een strip van 10 zegels voor $8,50 
en een strip van 4 zegels voor $3.40. Dus keus genoeg.   

 
 

 
 
 
 

Nog maar twee stukjes dit seizoen en dan moet u weer wachten 
tot september voor we ons weer melden.  
Maar het is nog niet zo ver. Dus we zeggen als van ouds tot de  
volgende maand,                        Trudy en Pieter Farenhorst 
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Mathieu da Costa was een tolk en vertaler uit het Koninkrijk Benin 
tijdens de late 16e en vroege 17e eeuw, die voor de Portugezen ging 
werken. Het Koninkrijk Benin was een van de oudste en meest 
ontwikkelde landen in de kustgebieden  van West-Afrika, mogelijk al 
ontstaan in de elfde eeuw. De oorspronkelijke bevolking en de 
oprichters van het Koninkrijk Benin waren de Edo mensen. De eerste 
Europese reizigers die Benin rond 1485 bereikten waren Portugese 
ontdekkings-
reizigers.. 
Men vermoed 
dat Mathieu 
da Costa 
omstreeks 
1603 met een 
Portugees 
schip in 
Canada 
aankwam.   
 
Afgebeeld de 
fdc en het 
postzegel-
boekje 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Benin_Empire&usg=ALkJrhh14eTguzAbOjvIXFd5MClJCTMmZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/West_Africa&usg=ALkJrhgE1_q_ZA1u9285kk4scJtEk2-d1A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Edo_people&usg=ALkJrhg9Szzw41YyMhHvGUgcCk7MCJ9-UQ
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PERSBERICHT 
 

PostNL heeft in overleg met de Koninklijke Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigingen (KNBF) besloten binnenkort in al 
zijn Retail vestigingen pakketten en aangetekende zendingen 
die met postzegels gefrankeerd zijn, weer te gaan afstempelen. 
Hiermee komt PostNL tegemoet aan de wens van filatelisten en 
postzegelhandelaren die aandacht hebben gevraagd voor het 
ontwaarden van de postzegels met een pen.  
 
PostNL heeft sinds 1 januari 2017 de dagtekeningstempels in al zijn 
Retail vestigingen afgeschaft en voorgeschreven dat postzegels op 
gefrankeerde pakketten en aangetekende stukken met pen moeten 
worden vernietigd. Het is in de ogen van postzegelverzamelaars en 
klanten die met zorg hun postzegels aanschaffen onaanvaardbaar 
dat de prachtige postzegels die PostNL uitgeeft met balpen en viltstift 
worden bewerkt. De KNBF heeft sindsdien dan ook intensief overleg 
gevoerd met PostNL om deze maatregel terug te draaien. PostNL 
stelt nu na consultering van de KNBF de specificaties van de nieuwe 
stempels en de planning van de uitrol vast. De uitkomsten 
communiceren partijen gezamenlijk richting de verenigingen en 
klanten van PostNL. De doorgevoerde vereenvoudiging van de 
interne processen bij PostNL en de Retail vestigingen veranderen 
hiermee niet. 
 

 
We willen u het bovenstaande persbericht niet onthouden. Het werd 
donderdag 23 februari door de KNBF verstuurd.  John Dehé: “Ik heb 
het gedoe van dichtbij meegemaakt en durf te stellen dat met name 
de inspanningen van de voorzitter van de KNBF, Jan Cees Van Duin, 
aan deze ommezwaai hebben bijgedragen.” 
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KOM OOK NAAR FILAMANIFESTATIE 2017 
 

De gezamenlijke postzegelverenigingen in 
Noord-Holland van de Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelisten Verenigingen (KNBF), 
organiseren een grote Filamanifestatie in 
Sportcomplex Prins Bernhardlaan 2, 1111 ET 
Diemen. 
In de grote sporthal van het complex is een 
prachtige filatelistische tentoonstelling van ruim 
250 kaders te bewonderen. Er staan een aantal handelaren en 
gespecialiseerde verenigingen. 
De Academie vergadert op zaterdagochtend in het nabijgelegen 
Buurthuis De Schakel. De KNBF heeft haar jaarvergadering op 
zaterdagmiddag op dezelfde locatie. 
Alle bezoekers hebben gratis toegang tot de tentoonstelling en de 
beurs. Parkeren bij de sporthal is blauwe zone. Dus denk aan uw 
parkeerschijf. 
Ten behoeve van de genoemde tentoonstelling, met inzenders uit het 
hele land, is een landelijke jury aanwezig die alle inzendingen zal 
beoordelen. Kortom, voor elke postzegelliefhebber is dit een 
uitgelezen mogelijkheid om onze mooie hobby eens van een andere 

kant te bekijken. 
We geven ook velletjes uit van 10 persoonlijke 
zegels van de Filamanifestatie 2017 en Daarom 
Diemen. De velletjes kosten EUR 10,00; zegels 
per stuk EUR 1 en enveloppen met zegel EUR 2 
(evt. verzendkosten EUR 1; aangetekend EUR 8).  
Er is nog een beperkt aantal velletjes aanwezig 

van de Filamanifestatie 2014. Deze kunt u nog onder dezelfde 
condities aanschaffen als hiervoor genoemd. Bestellen? Stuur e-mail 
naar ernst.brandon@gmail.com met volledige adres en aantallen. 
 
Filamanifestatie 2017 vindt plaats op 22 en 23 april in Sportcomplex 
Prins Bernhardlaan 2, 1111 ET Diemen. 
Openingstijden:  
zaterdag 22 april van 10.00 – 18.00 uur en 
zondag 23 april van 10.00 – 16.00 uur. 
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U komt dit jaar toch 

ook naar onze 12de  

GROTE VEILING 
van POSTZEGELS,  

MUNTEN en papiergeld 

Nu met  
988 kavels !!! 

OP ZATERDAG 18 MAART
in “Wijkcentrum De Inval” 

Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend 
 

BEZICHTIGEN VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR 
AANVANG VAN DE VEILING OM ± 13.00 UUR 

 

Dit jaar is er geen taxatie, maar de tientallen  
stuiverboeken liggen wel weer voor u klaar. 

 

Kavellijst ook op onze site: www.pprc.nl 
 

 

http://www.pprc.nl/
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kavel Omschrijving catw. inzet

1 Plaquette Atomium Brussel 1958 bod

2 2717 Blok Vuurtoren € 7,- ** 6,00

3 2489P Velletje Nederlandse boekverkopers 2,50

4 Blok à 10 Purmerend 600 jaar Willem Eggert ** 5,00

5 534-537 Juliana 'en face' o 31 2,00

6 21 Ned. Indië o 32 2,50

7 West Nieuw Guinea UNTEA ** 65 5,00

8 1-19 West-Nieuw-Guinea: Untea zegels * 65 3,50

9 230-234 Ned. Indië ** 20 4,00

10 241-245 Ned. Indië ** 15 2,50

11 266-71 Ned. Indië 269/70 verticaal paartje ** 18 3,00
12 1637 A/G Indonesië blokken Jakarta ** 80 20,00

13 1370-71 Indonesië Apen blokken ** 160 35,00

14 Mi 4276/85 België, huisdieren o 13 2,50

15 M4290/99 België, schilderijen van Alechinsky o 13 2,50

16 M4314/23 België, herfstbladeren o 13 2,50

17 M4476/85 België, schilderijen van Margritte o 16 2,50

18 OBP 99 België Div. Blokken postfris/vel 99 o 3,00

19 15 Danzig o 45 5,00

20 16-20 Danzig o 22 2,50

21 106-107 Danzig o 23 2,50
22 148 Danzig o 32 3,50

23 171 Danzig o 42 4,00

24 BRD  H-Blatt 6 ** 15 3,00

25 Mooi gestempeld H-Blatt 10e o 500 50,00

26 BRD   H-Blatt 28 ** 13 2,50

27 BRD   Blok 21 ** 22 1,00

28 170 Duitsland o 23 1,50

29 Duitsland AM Post 3 blokjes ** bod

30 Frankrijk, beroemde schilderijen Mi 4356/65 o 15 3,50

31 Frankrijk, vrouwen uit de hele wereld Mi 4620/31 o 13 2,50

32 Frankrijk, serie groet zegels Mi 5707/18 o 16 3,50

33 Frankrijk, serie dynamiek Mi 5748/59 o 17 4,00

34 Frankrijk, serie milieu Mi 5804/15 o 17 4,00

35 Frankrijk, vakantie serie Mi 5827/38 o 17 4,00

36 Frankrijk Timbre tax in blokjes van 4 2,50

37 Luxemburg Twee postzegel boekjes bod

38 Frankrijk Le Salon du Timbre 2010 YV. Blok 135 45 8,00

39 Disney zegels Frankrijk, boekje 3641a 15 2,50

40 Frankrijk 2x trein gom en zelfklever *** 1,50

41 Frankrijk Rodekruis boekje Carnet 2017 ** 8 1,00

42 Frankrijk Rodekruis boekje Carnet 2018 ** 8 1,00

43 Frankrijk Rodekruis boekje Carnet 2025 ** 9 1,00

44 Frankrijk Rodekruis boekje Carnet 2029 ** 9 1,00

45 Andorra  180/183 *** 21 3,00

46 Monaco ** 1,50

47 Monaco ** 1,00

48 Monaco ** 1,00

49 Monaco ** 2,00

50 Monaco ** 2,00

51 Monaco ** 3,00
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52 Monaco CEPT 2,50

53 Noorw,, kroonpr. Haakon & Mette Mi 1819/22 o 10 2,00

54 recent kaart Scandinavië ***/0 3,00

55 Japan Tempel 511 o 30 2,00

56 China diverse op kaartje o/* bod

57 Engeland Diverse series o 270 20,00

58 Moldavië dieren 2011 *** 2,50

59 Portugal Madeira blok *** 2,00

60 blok Servië 2007 *** bod

61 42 Singapore $5,00 ** 65 5,00

62 Polen  1,50

63 vel Kroatië *** 2,00

64 vel Slovenia olympische spelen *** bod

65 kaartje oud Australië tasmanie 0 8,00

66 kaartje Nepal 0 3,00

67 kaartje recent India hoge waardes 0 8,00

68 India  206 0 35 4,00

69 Plaatfouten  4 zegels met diverse fouten o 2,00

70 Plak / sluitzegels + velletje 400jr Alkmaar bod

71 fdc E13 NL Zomerzegels 1953 o 170 17,00

72 fdc E19 NL Kinderzegels plaatfout -  653PM4 o 110 10,00

73 fdc E23 NL Kankerbestrijding 1954 o 60 5,00
74 fdc E69 NL Kinderz. met plaatfout  - 831PM1 o 17 2,00

75 fdc Luxemburg Europa CEPT 1957 Pax serie ** 75 7,00

76 NL fdc 12 12 bod

77 NL fdc 37, 44, 45 21 bod

78 Christchurch race 1953 + return bod
79 Indonesië pb 5a/5b ** 15 3,00

80 Indonesië pb 6a/6b ** 20 3,00

81 Indonesië  pb 7/9/10 ** 20 3,00

82 Indonesië pb 11/12 ** 9 1,50

83 Faeröer postzegelboekje pb 10 15 bod

84 Faeröer postzegelboekje pb 11 0 13 bod

85 Faeröer postzegelboekje pb 12 14 bod

86 Faeröer postzegelboekje pb 13 13 bod

87 Faeröer postzegelboekje pb 14 14 bod

88 Oekraïne boekje CEPT ** 1,00

89 rondz Oud Duitsland hoge waarde 9,00

90 rondz België, Nederland en GB */** 5,00

91 rondz divers oud materiaal bod

92 rondz divers bod

93 rondz Zwitserland en Malta 300 2,00

94 Tsjechoslowakije, zakje 1,50

95 100x Polen, zakje bod

96 100x USA, zakje bod

96a 100x Roemenië, zakje bod

97 Engeland postzegelboekje ** bod

98 pzb Ned. Antillen 1 en 2 ** bod

99 2 pzb Suriname ** bod

100 Israël in envelop o.a. postfris ** 1,00

101 stadspost in envelop 1,00

102 PBP 1 Monsterboekje 5,00
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103 Boek Janneke Brinkman  zonder zegels bod

104 Plaatfouten catalogus 2017 bijlage NVPH 2,50

105 Nederland Emissie 1852 10cent Plaat X bod

106 Ned. Indië diverse zegels bod

107 Speciaal blad ,Olympische spelen 1936 2,00

108 8 enveloppen eerste vluchten KLM bod

109 Moldavië 2 blokken 2012 CEPT ** 4,00

110 Moldavië 2 blokken 2014 CEPT ** 5,00

111 Olifanten, stockkaart  2,00

112 Kroatië, stockkaart o bod

113 4 fdc's met kindblok 1979 4,00

114 Map met allerlei soorten brieven, fdc's, etc. 3,00

115 Mapje zegels Korea, diverse thema's 2,00

116 ETB BRD in 3 albums 1974 t/m 1986 10,00

117 Collectie Ned. + stockboek meer dan 2000 zegels en 9 **/o 1420 50,00

118 Sb Nederland 340 zegels en 30 blokken ** 535 20,00

119 Album PTT-mapjes 73 stuks ** 7,50

120 Album PTT-mapjes 48 stuks ** 5,00

121 Album PTT-mapjes 60 stuks ** 6,00

122 Album PTT-mapjes ruim € 85,00 nominaal ** 55,00

123 Dik stockboek Ned.(tussen 1941-2000) ** 15,00

124 Indonesië ** series en blokken, leuk ** 15,00
125 Engeland in dik stockboek bomvol met series o 25,00

126 stockboekje Zwitserland **/o 2,00

127 sb met Australië, Nieuw Zeeland en Singapore o 5,00

128 sb Zwitserland o 5,00

129 Sb Frankrijk  postfris vlgs Yvert 230 15,00

130 sb Scandinavië, Polen o 6,00

131 sb Canada, USA, N en Z Amerika enz. o 5,00

132 Verz.Ned Antillen  (dorcas) 4,00

133 Sb Malta verzameling 4,00

134 Sb NL oud leuk voor stempels en pl fouten bod

135 Sb NL oud leuk voor stempels en pl fouten bod

136 Dik stockboek leeg bod

137 DDR in Leuchtturm album 10,00

138 sb, Belgie;Luxemburg: Monaco en Bel. Congo Andorra,Liecht. 0/*/** ?? 10,00

139 sb schepen ca 475 zegels 0/** ?? 5,00

140 sb Vliegtuigen ca 690 zegels 0/** ?? 5,00

141 Leeg Davo  album Luxe deel 2 1945-1985 10,00

142 Leeg Davo album Luxe deel 3 1986- 1996 10,00

143 Leeg Davo album Luxe deel 4 1997-2003 10,00

144 Leeg Davo album Luxe deel 5 2004-2013 10,00

145 Dik stockboek leeg bod

146 Ringband motief 3,00

147 Ringband Zuid Amerika 3,00

148 Ringband Zweden 3,00

149 Ringband Azië 3,00

150 Ringband Australië en Nieuw Zeeland 3,00

151 Ringband Azië 3,00

152 Ringband Azië 3,00
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153 Ringband Amerika 3,00

154 Ringband Afrika 3,00

155 Ringband 3,00

156 Drie zwarte Leuchtturm sb , 8 bladen, nieuw 6,00

157 Stamps of the world, ringband/stockboek 2,00

158 Stockboek diverse landen, met aardig spul 2,00

159 Luxe ringband in cassette, leeg 1,00

160 Portugal in twee stockboeken 5,00

161 Mooi stockboek, diverse landen, leuk 5,00

162 Nederland in Davo christal,  1928-1969 o/*/** 8,00

163 Idem, 1969-1990  + stockboek diversen o/*/** 10,00

164 Nederland en Overzee in Davo en 2 stockboeken 8,00

165 Mooi stockboek diverse landen, o.a. Indonesië 3,00

166 Filipijnen op albumbladen 2,00

167 Stockboek, diverse landen 5,00

168 Speciaal Verzameling Olympische Spelen (Edel) 6,00

169 Speciaal Verzameling Ruimtevaart (Edel) 6,00

170 Yvert catalogus 2012 bod

171 Michel Zuid Europa 2011 bod

172 2500 diversen, doosje 4,00

173 Doosje Oostenrijk 1,50

174 Doosje Diversen 2,00
175 Doosje dieren en bloemen 1,00

176 Doos, sb divers,Fdc's Kinderkaarten enz. 5,00

177 Doos 900GR On-en afgeweekt wereld o bod

178 1000gr Ned. onafgeweekt o bod

179 Doos met stockboeken,  albums en albumbladen 8,00

180 Koffertje met de hele wereld 5,00

181 Plastic bak met Nederland afgeweekt 5,00

182 Plastic bak met NL onafgweekt bod

183 Interessant kistje, divers materiaal 3,00

184 Kistje met Japan, waarbij postfris 3,00

185 Doos poststukken wereld 3,00

186 Suriname in Panter-blikje bod

187 Bakje leuk België 2,00

188 Blikje Indonesië, met postfrisse series 3,00

189 Portugal in blikje bod

190 Doos met dozen en blikjes (Disaronno) 3,00

191 Ijsdoos met gevarieerde inhoud 2,00

192 Sigma-doos, gevarieerd 2,00

193 Verre landen in 12 blikjes, waarbij China 5,00

194 Doos met 12 meest dodelijke blikjes 5,00

195 Doos met vele blikjes, voor de stuiverboeken? 6,00

196 Italië onafgeweekt bod

197 Duitsland onafgeweekt bod

198 Afrika onafgeweekt bod

199 Duitsland afgeweekt bod

200 Stockboek USA bod
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