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OP NAAR DE TACHTIG
Natuurlijk hadden de thuisblijvers ongelijk.
Het was een mooi en gezellig verjaardagsfeest, met pprc-taart, een buffet waar niets
op aan te merken viel, gratis drank, een
mooi versierde zaal en twee presentaties
waarin het wel en wee van de pprc centraal
stond. En natuurlijk waren daar de verzamelingen die verschillende leden meegebracht
hadden om aan het volk te tonen.
Die verzamelingen lieten ook zien hoe
kleurrijk de wereld van de filatelie is en hoe enthousiast er door vele
leden verzameld wordt.
De jubileumvelletjes zijn intussen uitverkocht, we zullen bij PostNL
een nabestelling plaatsen.

Dank aan alle hulpkrachten die gezorgd hebben voor de catering en
die gemerkt hebben hoe zwaar het leven zonder afwasautomaat kan
zijn.
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De Algemene Ledenvergadering verliep – zoals gewoonlijk – soepel.
Een enkele kritische noot (terecht!) uit de ‘Verzamelaar’ –hoek, maar
financieel werden we goedgekeurd. Nu nog op zoek naar een nieuw
hoofd Rondzendverkeer, (Ad heeft zijn afscheid aangekondigd),
maar ook daar lijken de ontwikkelingen de goede kant op te gaan.
Tijdens de ALV hebben we ook de Grote Veiling afgerond. Een
prachtig eindresultaat met een verkooppercentage van 81%. Vanuit
Den Haag ontvingen we inmiddels elf rijk
gevulde verhuisdozen die we voor het goede
doel mogen veilen. In de mei-veiling komt het
eerste deel onder de hamer.
Tijdens de bijeenkomst op 11 mei zamelen we
ook weer materiaal voor De Postzegelvriend in.
U wordt van harte uitgenodigd daarvoor wat
spullen mee te nemen. De bijeenkomst in mei is
de laatste van het seizoen en de eerste stap op
weg naar de tachtig.
John Dehé
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Bij een aantal leden kon men uitgebreid uitleg krijgen over hun collectie en
werden de vele vragen naar eer en geweten beantwoord.
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Een leuke voordracht en een
beamer-presentatie over de
geschiedenis van de PPRC en
natuurlijk een mooi cadeau
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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 en bibliothecaris: Juan de Groot Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0299-777161 - j.groot89@chello.nl
Gastheer: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl
Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek, Ron
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John
Dehé, Piet Struik, Joop de Groot, Cor Boon en Rob Grigoletto..

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren
van kopij voor het september nummer uiterlijk vrijdag 18 augustus
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG
De postzegel uit dit velletje toont een detail
van een reclame poster voor de Divan
Japonais, in 1892 een bekend Parijs caféchantant in Montmartre. Op de poster staan
drie personen, in het publiek danseres Jane
Avril met naast haar schrijver Édouard Dujardin. Zij kijken naar een
optreden van Yvette Guilbert. Hoewel haar gezicht niet is te zien op de
poster, ze is te herkennen aan haar lange, dunne armen, met de lange
zwarte handschoenen. Meer over de kunstenaar, die al tijdens zijn korte
leven beroemd werd, leest u vanaf pagina 20.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL
Do. 11 mei

Purmerend, laatste PPRC clubavond/ledenbijeenkomst van
het seizoen 2016/2017 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 303,
de kavellijst staat op de pagina’s 36 tot 39.

Za. 13 mei

Houten: Internationale postzegel- en muntenbeurs
FILANUMIS 2017 van 09.30 tot 16.00 uur in de Expo
Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
Info: 050-5033926 ('s avonds) of info@wbevenementen.eu
3x Mooi Nederland 2017: Beek & rivierdalen: Dommel - vel
met 5 gelijke postzegels (gegomd) - Beek &
rivierdalen: Geul - vel met 5 gelijke postzegels (gegomd) - :
Beek & rivierdalen: Verzamelvel - vel met 5 verschillende
postzegels (gegomd) –
150 jaar Nederlandse Rode Kruis: vel met 6 postzegels
waarvan 3 verschillende (gegomd)

Ma. 22 mei

Vrij. 25 t/m zo. 27 augustus Multilaterale Hertogpost 2017, voor meer
informatie zie pagina 11.
Do. 14 sept.

Purmerend, eerste PPRC clubavond/ledenbijeenkomst van
het seizoen 2017/2018 in Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof
16, 1461 AJ Zuidoost-Beemster. De zaal is open van 19.00
tot 22.00 uur.

Vrij. 2 en za. 3 juni Hollandfila 2017 in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6,
3771 CB Barneveld. Vrijdag 10:00-17:00 uur, zaterdag
10:00-16:00 uur, de entree bedraagt € 3 per persoon per
dag. Jeugd tot 17 jaar gratis. Hollandfila is een filateliebeurs
die in 2006 voor het eerst is georganiseerd. Door het
aantrekken van standhouders uit binnen- en buitenland
probeert de organisatie een breed aanbod samen te stellen,
om daarmee een aantrekkelijke beurs te vormen voor
filatelisten.
Ma. 19 juni

Nederlandse Lekkernijen - vel met 10 verschillende
postzegels (gegomd)

Noteer ook alvast de volgende clubavonden in uw agenda: woensdag
11 oktober, woensdag 15 november en donderdag 14 december.
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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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POSTZEGELS EN HUN ONTWERPERS (3)
Wim Crouwel, in 1928 geboren in Groningen, is een van de
belangrijkste en invloedrijkste grafische vormgevers van de vorige
eeuw van Nederland geweest. Hij was een van de oprichters van het
ontwerpbureau “Total Design”, dat zich ten doel stelde een
beredeneerde en functionele aanpak van het ontwerpen te
realiseren. In 1973 werd hij hoogleraar industriële vormgeving aan de
Technische Universiteit in Delft en later werd hij ook hoogleraar aan
de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Hij is zeer bekend geworden met het ontwerp van het lettertype “New
Alphabet”, dat letters met alleen verticalen en horizontalen
weergeeft. Daarnaast ontwierp hij nog andere lettertypes waarvan
“het alfabet van
Gridnik”voor ons
filatelisten het meest
sprekende voorbeeld is
omdat daarin de
zogenaamde cijferserie
van Crouwel (officieel:
“cijferzegels op gekleurd
fond”) verschenen is.
Het bijzondere van de
cijfers is dat alle hoeken
lijnstukjes van 45 graden zijn (behalve bij het cijfer 4) en de
achtergrond in verschillende kleurgradaties van licht naar donker is
weergegeven om de lijnstukken,waaruit de cijfers zijn opgebouwd,
goed zichtbaar te maken.
Voor het Stedelijk Museum van Amsterdam en het Van
Abbemuseum in Eindhoven ontwierp hij affiches, catalogi en folders
en was verantwoordelijk voor tentoonstellingen. Andere bekend en
beroemd geworden voorbeelden van ontwerpen
van zijn hand zijn: het herontwerp van de
telefoongids, het Nederlandse paviljoen op de
wereldtentoonstelling in Osaka en een
behoorlijk aantal postzegels, waar hiernaast
voorbeelden van te zien zijn.
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Kritiek op zijn ideeën was er ook. Zo kenschetste
Renate Rubinstein in 1976 in Vrij Nederland zijn
cijferzegels als “de nieuwe lelijkheid” en was een
veelgehoorde bijnaam voor het bureau “Total Design”
“Total Decline”.
◄1963, de eerste “Crouwel”

Voorbeelden van andere door Crouwel ontworpen zegels

Bronnen:
Wikipedia; Vividvormgeving;
Nederlands Archief Grafische
Ontwerpers;
Zegels uit eigen collectie
Hans Wientjes
Postzegelvereniging Noord-holland
pvnh@kpnplanet.nl
Purmerend, april 2017
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Moederdag …
Op Moederdag, 14 mei aanstaande serveren wij ’s middags een rijke
High Tea. ’s Avonds hebben wij een heerlijk 4 gangen menu maar ook à
la carte is mogelijk. High tea à € 23,50, menu à € 35,-

Asperges …
Wij serveren de gehele maand mei in allerlei variaties volop
asperges. Asperges op klassieke wijze met Beemsterlant’s ham, eieren,
nieuwe aardappelen en gesmolten boter, asperges in verschillende
salades en bij hoofdgerechten.

Open dag “Hemelvaart” …
Tijdens Hemelvaart op 25 mei exposeert bij ons Beemsterling Paul
Stolp zijn fraaie kunstwerken. Verder kunt u bij ons op deze gezellige
dag genieten van koffie met huisgemaakte appel en Beemster
walnotentaart, diverse soepen en heerlijke soepen en salades.
Wij zijn met vakantie van 24 april t/m 2 mei.
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
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HET SPIJKERSCHRIFT
Het spijkerschrift ontwikkelde zich in de 2e
helft van het 3e millennium uit een beeldschrift. Het spijkerschrift werd hoofdzakelijk
gebruikt in Mesopotamië en is een taal die
aan geen andere taal verwant is. Het werd
geschreven op kleitabletten die later gebakken Pictogrammen, voorloper
werden. Als een paleis in de fik ging en dat
van het spijkerschrift
gebeurde nog al ééns, werden de aanwezige
kleitabletten opnieuw gebakken. Dat is de reden waarom er veel kleitabletten bewaard zijn gebleven. In eerste instantie werden ze gebruikt voor
administratieve doeleinden, later voor verhalen, denk maar aan de
“Gilgamesh-epos” (een van de oudste literaire werken). Men schreef van
links naar rechts, op de voor- en achterkant. Later kwamen besneden
stenencilinders in zwang om als rolzegel te dienen. Het schrijven was een
beroep dat van vader op zoon ging met de nodige scholing. De meest
gebruikte taal was Akkadisch, de oudste Elamitisch. Hieronder de evolutie
van “beeld naar spijker”.

Spijkerschrift van de
Achaemeniden/Perzië
600 – 300 v.Chr.
Het meest beroemde kleitablet is
die van Cyrus II de Grote (ca.
576-529). Het is te vinden in een
vitrine in de hal van het gebouw
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van de Verenigde Naties. Waarom? Voor het eerst in
de geschiedenis wordt er melding gemaakt over de
rechten van de mens. Cyrus was koning van de Meden
en Perzen die Babylon veroverde in ca. 535 v.Chr. en
het volgende decreet liet uitdragen in de vorm van een
kleitablet:
regel 1-19 berisping van
Nabonius (verwonnen
koning van Babylon)
i.v.m. Marduk. regel 20-22 Assyrisch kleitablet
de genealogie van Cyrus 900-600 v.Chr.
en zijn vreedzaam
optreden in BabyKleitablet van Cyrus II de
lonië. regel 22-34
Grote, ca. 576-529 v.Chr. politiek manifest
van Cyrus t.a.v.
Babylon. regel 34-35 gebed ter ere van Marduk
betr. Cyrus en zoon Cambysus. regel 36-37
verklaring van de rechten van de Babyloniërs
Kleitablet uit Ebla
betr. godsdienst en werk. regel 38-45 bouwca. 2500-1700 v.Chr.
bouwaktiviteiten in Babylon.
Wil Dedters
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FILAMANIFESTATIE 2017
De gezamenlijke postzegelverenigingen in NoordHolland van de Koninklijke Nederlandse Bond van
Filatelisten Verenigingen (KNBF), organiseerden
22 en 23 april j.l. de grote Filamanifestatie in
Sportcomplex Prins Bernhardlaan te Diemen. Net
als bij de vorige eerste Filamanifestatie is het
thema ‘Noord-Holland in een kader’. Burgemeester Erik Boog ▼ van
Diemen mocht zaterdagochtend de
manifestatie openen. Het was een
tentoonstelling in de categorieën 2,
3 en Propaganda. Er waren 60
exposanten die in 225 kaders hun
collecties toonden. In diverse kaders
was ook de verzameling van, onze
vaste PPRC bezoeker, Diemenaar
Rien Krijgsman te vinden met
prachtige kaarten van het oude
Diemen. De ‘jonge’ burgemeester
was zeer geïnteresserd in het oude
Diemen, dat hij zelf uiteraard niet
heeft meegemaakt. Er was ook een velletje of losse zegel te koop.
Jeffrey en John liepen ijverig te jureren en met
een score van 35 x goud was menig exposant
zeer tevreden.
Ik kwam ook
nog een paar
bekende PPRC
handelaren
tegen, of ze een
‘goede omzet’ hebben gehad
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tijdens de beurs is mij niet bekend. Helaas viel het aantal bezoekers
over de twee dagen erg tegen. Misschien toch te weinig publiciteit ?
Een grote sporthal komt vaak wat ongezellig over bij bezoekers,
zeker als er niets is gedaan om de boel een beetje gezellig te
decoreren. En zoals helaas al vaker te zien is tijdens postzegel
tentoonstellingen, veel belangstelling bij de handelaren en erg weinig
interesse bij de kaders, met vaak prachtige collecties. Hans Vaags

18

VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
In dit laatste stukje van het seizoen 2016-2017 hebben
we geen lange inleiding zodat er meer ruimte is voor de
de afbeeldingen van de zegels en daar draait het ten slotte om.
Op 9 april 1917 om half zes in de ochted ging van start een vier
dagen durende strijd om een helling in de handen van de duitsers in
de buurt van de Franse stad Viny. De overgave van de zwaar
versterkte 7 kilometer helling ging ten koste bijna 3600 doden en
meer dan 7000 gewonden.

De zegel van Canada

en de zegel van Frankrijk.

Het souvenier velletje van Canada

en het velletje van Frankrijk.

Dit was het voor nu. In september hopen we u allen gezond en wel
terug te zien voor wat bereft de zegels van en over Canada.
Trudy en Pieter Farenhorst
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‘MIJNHEER HENRI, DE SCHILDER’
Hij werd geboren in 1864 als kind van een van de oudste
aderlijke families van Frankrijk. Zijn ouders waren neef en
nicht en zijn grootmoeders waren zusters. Na twee
gebroken benen, rond 1879, groeiden zijn benen niet
verder, mogelijk als gevolg van inteelt. Met zijn een meter
vijftig was hij een opvallende verschijning. Hij zocht zijn
toevlucht in de Parijse theaters en bordelen, bij danseressen en prostituees. Zijn kunst is onlosmakelijk verbonden met zijn
losbandige en exentrieke leefstijl.
Hij kon zijn ware gevoelens voor een vrouw
verbergen. Wat hij voor zijn vriendinnen voelde,
was een mengsel van joviale kameraadschap en
ingehouden begeerte. Hij trouwde nooit, scheidde
liefde en seks en had ontelbare verhoudingen,
maar meestal van korte duur. In 1883 werd Marie
Charlet zijn eerste maîtresse. In 1889 verliet hij het
model Suzanne Valadon, nadat ze een zelfmoordpoging deed. Hij had affaires met prostituees, met
Jane Avril en met de achttienjarige Schotse
zangeres Cissy Loftus. Zoals vele schrijvers en
Twee vrouwen dansen
schilders voelde hij zich aangetrokken tot de wereld
in de Moulin Rouge
van de prostitutie. Regelmatig nam hij voor enige tijd
zijn intrek in een bordeel. De meisjes van plezier aanvaardden de schilder
en duldden hem als één hunner. Ze noemden hem ‘Mijnheer Henri de
schilder’. Hij, van zijn kant, waardeerde hun kinderlijkheid, de spontaniteit
en de vrijmoedigheid. In zijn schilderijen tastte hij verder dan het
schilderachtige van het bordeel-salon. Hij gaf een waarheidsgetrouw beeld
van deze dochters van de armen, die zich aanboden aan de zonen van de
welgestelden. Hij schilderde de meisjes, terwijl ze zich wasten, kleedden,
ontbeten, in het salon op klanten wachtten, zich in
de spiegel bekeken en elkaar liefkoosden, in hun
armzalige jacht op een beetje tederheid te midden
van de betaalde liefde.
◄Toulouse-Lautrec was gefascineerd door de artieste
Yvette Guilbert, een cabaret zangeres en actrice van de
Belle Époque. Ze had een spits, lijkbleek gezicht, een
uitgesproken mimiek. Voor haar act was ze meestal
gekleed in fel geel met lange zwarte handschoenen aan
haar magere, lange armen. In zijn werk probeerde
Lautrec haar essentie te vangen.
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In een uitgave uit 1893 getiteld “Lijst en gids van plezier voor bezoekers
aan de stad van plezier” staan 99 bordelen in het centrum van Parijs en
nog eens 11 in de buitenwijlken. Lautrec bezocht regelmatig nummer 24 in
de Rue des Moulins, zijn lievelings bordeel, maar ook wel andere bordelen.
Hij pakte dan z’n koffers en verhuisde een aantal weken naar een bordeel
en gaf het bordeel op als zijn adres door aan zijn kennissen.

Op dit blokje het schilderij “In de salon van Rue des Moulins” uit 1894. De
ontwerper van het blokje heeft echter het schilderij gespiegeld weergegeven hier onder de juiste versie van het schilderij. De postzegel in het
blokje is een deel van het schilderij “La
Goulue komt de Moulin Rouge binnen met
twee vrouwen”. Louise Weber was een
Franse danseres. Onder haar artiestennaam
La Goulue was ze een beroemde Parijse
cancan-danseres. Ze was destijds een van
de bekendste danseressen van de Moulin
Rouge. Als jonge vrouw werkte Weber in
een wasserette. Ze trad 's avonds op in
jurken die ze stiekem van haar klanten
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leende. Henri de Toulouse Lautrec heeft haar
vaak getekend en geschilderd. Ze raakte echter
zwaar aan de drank waardoor haar optredens
steeds problematischer werden en ze verplicht
raakte om in steeds minder goed aangeschreven
nachtclubs op te treden. Ze zou uiteindelijk aan
lager wal geraken en als alcoholiste sterven in
een opvanghuis. Op deze tekening toont
Toulouse-Lautrec hoe ze door 2 vrouwen onder
wie haar zuster, binnen geholpen wordt in een
nachtclub alhoewel ze reeds duidelijk te veel
gedronken heeft. De grens met prostitutie was
namelijk erg vaag voor deze vrouwen waardoor
het leven lichter gemaakt kon worden door naar
alcohol te grijpen.

Miss Dolly van de Star
in Le Havre

1.

2.

3.

4.

1. Zittende danseres met paarse kousen.
2. Miss Dolly van de Star in Le Havre, zij was een Engels barmeisje.
3. Toewijding: De twee vriendinnen.
4. In het restaurant “La Mie”.
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Het affiche werd in Frankrijk al sinds het eind van de
18e eeuw voor commerciële doeleinden gebruikt,
maar dan op klein formaat en met de nadruk op de
tekst. In de affiches die Toulouse-Lautrec in 1891
begon te maken, waren visuele eenvoud en directe
impact noodzakelijk, zowel voor de techniek als voor
de commerciële functie van de afbeelding.
Zijn experimenten met kleurenlithografie maakten dit
een van de belangrijkste kunstvormen van de 19e
eeuw. Toulouse-Lautrec heeft de lithografie veredeld
als kunstvorm en technisch verbeterd. Tot vijf stenen
Divan Japonais
waren er nodig om zijn kleurenlitho's te drukken.
Dit waren niet louter affiches, maar eerder zelfstandige kunstwerken waarin
niet alleen de rosse buurt maar ook andere onderwerpen aan bod kwamen
zoals de wielrennerij, de automobielsport, het theater, boeken en
tijdschriften. Van 1891 tot aan zijn dood, tien jaar later, vervaardigde
Toulouse-Lautrec 350 litho’s, waaronder 30 affiches.
Tot 11 juni is de tentoonstelling 'Prints in Paris 1900’ in het Van Gogh
museum te zien. Van elitair tot populair' neemt je mee naar het Parijs van
het fin de siècle. Ruim 250 toonaangevende prenten zijn eenmalig te zien.
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Bal in de Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec heeft veel geëxposeerd. Vincent Van
Goghs broerTheo was een van zijn grootste bewonderaars.
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Vlnr.: De jonge Routy Céleyran. Juliette Vary,een van zijn favoriete modellen in zijn
atelier. Portret van Louis Pascal. Carmen Gaudin. Maurice Joyant. Messaline.

Eind 19e eeuw had Parijs 27.000 cafés. Voordat de bioscoop zijn intrede
deed, waren zij het brandpunt van de letterlijk populaire cultuur. Lautrec
tekende en schilderde danseressen, wasvrouwen, hoedenmaak-sters,
circusartiesten, jockeys, cafés, bordelen, enz. Zijn werk is altijd populair
gebleven, in tegenstelling tot dat van andere 19-eeuwse kunstenaars die
net als hij schilderijen en grafiek maakten in Parijs. Het is dan ook niet
alleen zijn werk dat ons blijft boeien; ook zijn vreemde levensloop heeft aan
zijn roem bijgedragen.
◄Toulouse-Lautrec maakte ook een aantal buitenlandse
reizen. Bij zijn bezoek aan Londen in 1894 ontmoette hij
Oscar Wilde. Deze weigerde model te zitten, maar ToulouseLautrec schilderde zijn portret uit zijn geheugen.

Toulouse-Lautrec werkte dikwijls 's nachts tot in de
vroege ochtenduren, waarna hij rustig een drukkerij
binnenstapte en aan een litho begon. Zijn chronisch
gebrek aan nachtrust ging gepaard met alcoholmisbruik. Bovendien leed hij aan syfilis. Bij zijn
overlijden op 9 september 1901, op zevenendertigjarige leeftijd, liet hij
meer dan 700 olieverfschilderijen en meer dan 5000 tekeningen na.
Hans Vaags
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 154
STEMPELS LIEF EN LEED

Ruim tien jaar geleden schreef Cees Janssen, onder meer voorzitter van
de Nederlandse Academie voor Filatelie, een artikel over de introductie van
een nieuw type poststempel. “Meer bewegen, een advies dat men
tegenwoordig elke dag hoort of leest. Een gezond advies. TNT Post heeft
hetzelfde bedacht door vanaf oktober 2006 proeven te nemen met een
nieuw soort poststempels.”
Het artikel verscheen op Postzegelblog:
http://www.postzegelblog.nl/2007/01/03/de-nederlandse-poststempels-inbeweging%E2%80%A6/
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Hoe dynamisch ons postbedrijf is, daar zijn we in die tien jaar wel achter
gekomen. De naam is veranderd, de guldens-zegels zijn in de ban gedaan
en de stempels werden dit jaar vervangen door pengekras en viltstiften.
Gelukkig heeft een massaal protest inmiddels geresulteerd in
voortschrijdend inzicht: de in 2006 geïntroduceerde stempels komengewijzigd – terug.
In 2006 kon Cees Janssen nog schrijven: “De bekende stalen
poststempels, de zogenoemde cilinderbalkstempels die door de fa. Raab in
Duitsland worden gefabriceerd, voldeden al langere tijd niet meer. De
reden was, dat het onderhoud van de stempels steeds meer te wensen
overliet, ze waren onhandig aan de balie, vielen om en dan werden te
behandelen stukken en formulieren aardig besmeurd met de zwarte
stempelinkt. Ook het verzetten van de datum en de uren ging steeds
moeizamer, doordat radertjes vast kwamen te zitten. Het stempel was
soms zo vuil, dat een duidelijke afdruk niet was te maken. Vroeger werden
de stempels regelmatig schoongemaakt met petroleum in een apparaat
met borstels aan een draaihandel. Zo konden alle inktresten goed worden
verwijderd. Maar waar zijn dergelijke apparaten nog te vinden?
Om tot een goede oplossing voor het probleem te komen greep men terug
op het vertrouwde concept van een zelfinktend stempel. Een
stempelkussentje dat kan worden vervangen als dat nodig is door een vers
exemplaar. Dit soort stempels werd wel eens gebruikt bij speciale
gelegenheden, waarbij een rubber stempel ingezet of opgeplakt werd. Maar
die stempelapparaten waren erg zwaar dus onhandig aan de balie.
Gekozen is nu voor een stempel van licht, maar
sterk materiaal, met een verwisselbaar
inktkussentje. Het stempel is van het fabricaat
Colop en in de afdruk ziet men naast het
kroontje en TNT Post de plaatsnaam
(kantoornaam), met als dat van toepassing is,
de straatnaam waar de postvestiging te vinden
is. De datum kan heel eenvoudig worden verzet
zonder de handen vuil te maken. In de
proefstempels komt nu nog een afdruk voor met een vrij grote diameter.
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De lege vlakken in de stempels worden toch geraakt door het inktkussen
en zo ontstaan toch nog wat ontsierende vlekken. De postvestigingen die
thans op proef een Colop stempel gebruiken, krijgen te zijner tijd een model
met een kleinere diameter, waardoor dat euvel niet meer zo gemakkelijk zal
optreden.
En als de landelijke proef voldoet, zal het vertrouwde stalen stempel
helemaal uit beeld verdwijnen. Zo blijft het verzamelen van
stempelafdrukken best interessant (…).”
Maar dat was 2006.
Van Purmerend en omstreken zijn verschillende afdrukken van het Colopstempel bekend.

Jan Ellenbroek was een
van de mensen die zijn
uiterste best deed mooie
afstempelingen te
bemachtigen.
Gewoon op de fiets de
kantoren langs en veel
brieven aan jezelf of
bekenden sturen. Een
kleine bloemlezing.
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Na de ramp met de penvernietiging is PostNL op zijn schreden
teruggekomen. Ik denk dat we dat bijna geheel op het conto van Jan-Cees
van Duin mogen schrijven, voorzitter van de KNBF die fel ten strijde is
getrokken tegen deze aanranding van de
filatelie. Het resultaat zal vanaf juni op uw
poststukken te zien kunnen zijn. Ik citeer uit
het persbericht:
Uit oogpunt van duurzaamheid en
kostenbesparing kiest PostNL voor het
recyclen van 1000 oude stempelhouders en
het aanmaken van 2000 nieuwe stempels. De
oude stempelhouders worden voorzien van
een nieuwe stempelafdruk.
De nieuwe stempelafdruk krijgt naast een aanduiding “PostNL” een datum,
een plaatsnaam en een volgnummer. In het stempel zal geen straatnaam
komen.
John Dehé
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STICHTING DE POSTZEGELVRIEND
Traditie... U bent het ondertussen al een beetje gewend
en eigenlijk valt hij niet meer weg te denken op de
laatste clubavond van de PPRC, voor de zomerstop.
Ben Buis van Stichting De Postzegelvriend komt
donderdag 11 mei weer even op bezoek om Uw
overtollig filatelistisch materiaal (dozen vol postzegels,
stockboeken, albums, insteek-kaarten, Hawidstroken,
pincetten etc.) in ontvangst te nemen. Ben verzorgt met
zijn collegae in de Stichting De Postzegelvriend het
uitzoeken op land/thema en de verspreiding naar
hulpbehoevende en bedlegerige verzamelaars. Hun
dankbaarheid is buitengewoon groot voor alle materiaal
dat hen wordt aangeboden.
Begin dus nu vast met het bijeen sprokkelen van Uw materiaal zodat
U het op donderdag 11 mei aan Ben Buis kunt aanbieden.
******************************************************************************
CONTRIBUTIE / DONATIE 2017
Helaas ……….. nog niet alle leden hebben hun contributie/donatie
2017 voldaan. Zoals bekend betalen leden maar € 30,- per jaar en
donateurs tenminste € 15,-. Geen bedragen om als wanbetaler te
boek te staan! Bent u die persoon, maak dan uw bijdrage omgaande
over op de juiste bankrekening, t.w. NL30 RABO 0166 3643 12.
Ik wens u fijne zomermaanden en tot ziens in september.
Hans de Block, penningmeester
******************************************************************************
EN NU EVEN UITRUSTEN...
Na een mooi en druk postzegel
seizoen 2016-2017 straks even
gaan genieten van, hopenlijk,
een zonnige zomer.
Iedereen een gezond en mooi
zomer seizoen gewenst en tot
september in het Zuiderhof. HV
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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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MICHEL OSTAFRIKA 2017
Dit is deel 2 van band 4, zoals Michel dat
weergeeft. Voor hen die niet op de
hoogte zijn van het publicatie systeem
even een korte uitleg. Michel kent 5
soorten catalogi. DK, EK en ÜK. DK is
Duitsland, EK zijn de 7 banden Europa
en ÜK zijn de 10 banden Übersee.
Verder geven ze nog enkele motief of
thema catalogi en enkele speciale
catalogi uit. Van deze 10 ÜK banden
bestaan de banden 1 t/m9 uit 2 delen en
Band 10 uit 1 deel. De diverse delen
worden gemiddeld eens per drie jaar
opnieuw uitgebracht. Zo is het jongste
deel 1 van band 4 (Afrika) in 2016 uitgegeven en nu in 2017 is deel 2
uitgegeven. Dit deel vervangt het deel 2 dat in 2014 was
gepubliceerd.
Terug naar de catalogus. In dit deel vinden we, op alfabetische
volgorde, de volgende landen en/of gebieden: Het Britse Territorium
in de Indische Oceaan; Burundi; Duits-Oost Afrika; Kenia (met BritsOoost Afrika; De Comoren (met Anjouan, Grande Comore en
Mohéli); Madagaskar (met Diégo Suarez, Nossi-Bé en Sainte-Marie
de Madagascar); Mauritius; Mayotte; "Ostafrikanische Gemeinschaft"
(met Brits-Oost Afrika en Oeganda etc.) Réunion; Rwanda; RwandaUrundi; Seychellen, Zanzibar; Tanganjika; Tanzania en Oeganda.
U ziet exotischer kan het niet. Sommige van de postadministraties
geven lawines van postzegels uit. Bijvoorbeeld Tanzania heeft sinds
de onafhankelijkheid in 1964 al ruim 5000 zegels en/of blokken
uitgegeven. Meestal mooie plaatjes die voor de thematische
verzamelaar een bron van ontdekkingen is.
Ook deze uitgave is uitgerust met een harde kaft en twee leeslinten
en is uiteraard in de overbekende, heldere Michel stijl uitgevoerd.
Openend met een overzicht van technische zaken en uitleg van de
gebruikte afkortingen en kreten zijn de verzamelaars wat dat betreft
weer op de hoogte. Uiteraard is het geheel qua nieuwe uitgaven
bijgebracht tot begin 2017. Het streven om tot een geheel in kleur
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uitgegeven catalogus te komen is ook in
dit deel merkbaar. Steeds meer oudere
zegels zijn ook hier in kleur
weergegeven. Nog niet alles maar het
schiet op. Burundi en Madagaskar zijn
gedeeltelijk opnieuw opgezet en bij
diverse gebieden zijn de secties met de
dienstzegels uitgebreid en verduidelijkt
waardoor diverse private uitgiften beter
te onderkennen zijn. Houd u in het
achterhoofd dat Michel alleen de
officieel door de postadministraties
uitgegeven zegels vermeld en afbeeld.
De vele fantasie uitgiften die de zelfde
landsnamen dragen maar verzinsels
c.q. nep dus geen postzegels zijn,
worden niet opgenomen!
De prijsnoteringen, waarvan ook hier weer velen stijgende zijn,
vinden we in principe in 2 kolommen n.l. voor ongebruikt en/of
postfris en gebruikt met zo hier en daar met, waar nodig, prijzen
voor zegels op brief en op FDC. De zegels zijn in verkleind formaat,
± 50%, maar in behoorlijk redelijk goede kleuren en scherp
afgebeeld.
Ik denk dat deze nieuwe uitgave met 50.000 prijsnoteringen en 7600
meest in kleur afgebeelde zegels en blokken, ondanks zijn pittige
prijs, zijn weg naar de geïnteresseerde verzamelaar wel zal vinden.
Uiteraard is dit deel ook als E-boek beschikbaar.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Aantal pagina’s
736. Illustraties in kleur. Gebonden, hardcover 23x15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-214-4. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH.
Prijs: 89,00 € Excl. verzendkosten.
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH,
Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke
gerenommeerde postzegelhandel.
E-mail: europa1@michel.de
Web-site: www.michel.de
Henk P. Burgman (AIJP)
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Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Cat. nr.

2
90-94,
130
134-135
203-207
181

252-255
257-260
265-266
267-268
269
535
536
537
550-555
556/560
1841
2009
TG 1
TG 3
TG 6
TG 9
TG 11
R54
R55
R70
R71/3
R74/7
R78/81
R82/85
R86/9
R90/3
R94/97
R98/101
p1 / p2
FDC 129a

Omschrijving
Munten Nederland 3 verschillende guldens
Introductie set eerste Euro's koning Willem Alexander
Nederland, nr. 2
o
Nederland tussen 19 en 27
o
en 96-98 Jubileumzegels
*/**
Jubileumzegel 2,50
o
Tooropzegels
o
Rode Kruiszegels
o
9 cent
**
Nederland, 236, 237, 278
o
Nederland, 253, 255
**
Herdenkingszegels
*
Zeemanszegels
*
Crisis zegels
*
Curaçao
*
Koningin Emma
*
Nederland 356a, 356b
**
Juliana 'en face'
*
Juliana 'en face'
*
Juliana 'en face'
*
Zomerzegels
o
Ned., Kerken in oorlogstijd 1950
**
Blok 5 Gulden postbedrijf
**
PM 251 laatste guldenzegel
**
Telegramzegel
o
Telegramzegel
o
Telegramzegel
o
Telegramzegel
o
Telegramzegel
o
Nederland
o
idem
o
idem
o
idem
o
idem
o
idem
o
idem
o
idem
o
idem
o
idem
o
idem
o
Nederland Port
o
Kinderblok 1973 op fdc
**
Natuurkunst 17-5-2016
Natuurkunst 6-9-2016
Natuurkunst 6-9-2016
Natuurkunst 22-11-2016
Div. blokken postfris
6 persoonlijke zegels
o
Curaçao 17, zonder gom (=normaal)
*
Curaçao, lp 53-60
o
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Cat.w.

35,00
86,00
160,00
275,00
50,00
30,00
32,00
16,50
50,00
27,50
75,00
30,00
31,50
16,00
40,00
225,00
560,00
360,00
30,00
100,00
5,00
14,00
45,00
40,00
15,00
25,00
40,00
27,00
45,00
44,00
150,00
50,00
30,00
30,00
35,00
50,00
45,00
40,00
50,00
70,00

31,00
16,00

Inzet
bod
8,00
3,00
6,00
20,00
35,00
10,00
6,00
3,00
1,50
5,00
3,00
7,50
3,00
3,00
1,50
4,00
22,50
55,00
35,00
6,00
15,00
bod
bod
9,00
8,00
3,00
5,00
8,00
5,00
9,00
8,00
25,00
10,00
6,00
5,00
7,00
10,00
9,00
8,00
5,00
7,50
bod
bod
bod
bod
bod
1,00
3,00
1,50

Kavel
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Cat. nr.

Nederland

Blok B5
Blok B9
E18/24
E25/32
E33/39
E41/46
256-259
Blok 7
286-288
Blok 11

131

m852/4
m65
m65
m831
m622ia
m638
582-587
pb7
pb17
pb18
pb21
pb22
pb23
Carnet
C. 2017

802/804
1890/1895
Blok 110

Omschrijving
Curaçao, lp 61-68
Curaçao, Port 32 (Engelse druk)
Curaçao, Port 44 t/m 60
Diverse zegels Ned. Indië
Velletje PWA / Max.
Diverse zegels + series Kroatië
Vel Slovenia Olympische Spelen
Portugal Madeira blok
pb 3 pond Engeland
Moldavië vogels 2015
Moldavië vogels 2011
Moldavië vogels 2010
Indonesië bruine gom
Indonesië
FDC Indonesië
FDC Indonesië
FDC Indonesië
FDC Indonesië
3 pb Indonesië fauna enz.
DDR Johan Sebastian Bach
Tentoonstelling Debria
MAO
Reich aangesneden zegelwaarde geteld
Frankrijk Philex 1982
Zwitserland 3 blokjes
Duitsland BDR
Diverse kavels Duitsland
Duitsland 4 velletjes gebruikt
Berlijn
Italië
Italië
Italië (sassone € 87,50)
Spanje
Spanje
Griekenland
Faeröer postzegelboekje
Faeröer postzegelboekje
Faeröer postzegelboekje
Faeröer postzegelboekje
Faeröer postzegelboekje
Faeröer postzegelboekje
Fr. Rode Kruis boekjes 1968 en 1969
Fr. Rode Kruis boekje
Frankrijk "bloemboeketten" uit 2015
idem Geiten 2015
idem Uitzichten
idem Zintuigen 2016
Polen
Nieuw Zeeland
Nieuw Zeeland
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o
o
**
***
**
*
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
**
**
o
**

Cat.w.
16,00
40,00
19,00

61,50
12,00

7,25
35,00
31,45
38,80
37,35
29,80
45,00
150,00
300,00
30,00

36,00

**
o
*
o
*
*
o

**
**
o
o
o
o
**
**
**

12,00
35,00
45,00
70,00
24,00
8,00
9,00
12,00
12,00
14,00
16,00
14,00
8,00
8,00
17,00

27,00
10,00
5,00

Inzet
1,50
4,00
2,00
1,00
4,00
5,00
bod
1,50
bod
2,50
2,50
2,50
1,00
6,00
3,00
3,00
4,00
3,00
5,00
6,75
15,00
45,00
3,00
bod
bod
2,00
4,00
bod
1,00
5,00
5,00
14,00
5,00
1,50
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
1,50
1,00
2,50
2,50
2,50
2,50
3,50
1,50
0,50

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Blok 115
Blok 118
Blok 128/133
1251/1260
Blok 2
Blok 8
Blok 1
Duitsland
Duitsland
Berlijn
Berlijn
BK 117A, 135

Nieuw Zeeland
**
3,50
0,50
Nieuw Zeeland
**
6,00
1,00
Nieuw Zeeland
**
42,00
6,00
Engeland boekje
**
45,00
5,00
Monaco
*
50,00
5,00
Joegoslavië
**
40,00
4,00
Australië Antarctic
**
40,00
4,00
series op kaartje 2009
o
bod
vliegtuigen
15,00
2,50
diversen
46,00
3,00
uit 1953
o/**
121,00
8,00
USA Eerstedag env. + 2 boekjes
$ 18,00
2,50
Speciaal Waddenzee mapje
bod
Engeland
2 postzegel mapjes
bod
Engeland
FDC
bod
rondz.b Luxemburg/Zwitserland
200,00
4,00
rondz.b Italië/Zwitserland
200,00
4,00
Map
406-409 +422 vel delen met plaatfouten
34,00
3,50
Map
423-427 in veldelen met plaatfouten
35,00
4,00
Map
1198-1201 in veldelen
52,00
4,50
Map in vellen 412-418,420 en 421 en vel delen met pl.f
200,00 20,00
Map
Nederland zegels jaargang 1972 t/m 1974
**
bod
Map
Diverse kavels Nederland
4,00
Map
Diverse kavels Overzee
bod
Map
Diverse kavels Europese landen.
100,00
5,00
Map
BRD 15 blokken
3,00
LP
3 enveloppen eerste vluchten KLM
bod
Ned. Overzee op albumbladen
bod
Mast catalogus 2013
5,00
Stockboek
Nederland (opbrengst ziekte van Pompe)
Stockboek
Frankrijk
5,00
Davo
Ned. M ooie col. t/m 1991, nr. 1 t/m 47, 49,
o/* 5.400,00 300,00
Album
Aland in Davo en Stockboek t/m 2014
**/o
50,00
Album
Groenland in Davo en stockboek
**/o
40,00
Album Olymp. Spelen 1992 (opbrengst ziekte van Pompe)
**
5,00
Album
wereld schilderijen (opbrengst ziekte van Pompe)
bod
Album
Collectie Rusland (opbrengst ziekte van Pompe)
10,00
Stockboeken 2x o.a. Frankrijk en Israël (Dorcas)
4,00
Stockboeken leeg 2x (Dorcas)
3,00
Stockboek
Engeland in dik stockboek
o
2.500,00 50,00
Stockboek
Duitsland 400 stuks
5,00
Stockboeken leeg 3x (Dorcas)
4,00
Ringband Engeland (Dorcas)
bod
Davo luxe album nr 3 met wat bladen (Dorcas)
5,00
Stockboek Ned. USA, Canada (Dorcas)
3,00
Stockboeken 2x divers (Dorcas)
4,00
Luxe stockboek Nederland gebruikt
10,00
Stockboek
Dik stockboek leeg
bod
Album
Collectie Ned. + stockboek meer dan 2000
**/o 1.420,00 35,00
zegels en 9 blokken gebruikt en postfris
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Stockboek
Stockboek
Stockboek

Doos
Doosje
Kistje
Doos
Doosje
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doosje
Doosje
Doosje
Doosje

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192 Patento
193
194
195 Stockboek
196
197
198

Nederland 340 zegels en 30 blokken
**
535,00 10,00
Dik stockboek leeg
bod
3x leeg stockboek
bod
Twee stockboeken met o.a. € 167 nominaal
115,00
Nederland in twee Davo's t/m 2003, met nominaal € 108
75,00
Stockboek Nederland postfris, o.a. Regina in blokken
15,00
Doos met 12 provincies-velletjes, nom 56 euro
35,00
PTT-mapjes in doos en twee albums
15,00
Doosje met meer dan 50 pz-boekjes en hangmapjes
10,00
Interessant kistje, divers materiaal
3,00
Doos met stockboeken, albums en albumbladen
5,00
Doos met doosjes, blikjes, etc.
4,00
zakjes met diverse landen (opbrengst ziekte van Pompe)
bod
Blikje China
Bod
2000 diversen
2,50
2000 diversen
2,50
Nederland onafgeweekt 750 gram
bod
stockboek divers, FDC's, Kinderkaarten enz., leuk
bod
van alles en nog wat
bod
vol zakjes enz.(Dorcas)
bod
Verhuisdoos Nederland met van alles (Dorcas)
11,00
Nederland
bod
Buitenland
bod
Uitzoeken, albums, onafgeweekte zegels enz.
bod
Ned. Indië en Suriname
bod
Diverse landen
bod
Indonesia
bod
Nederland
bod
Voor het goede doel
Twee zeer luxe albumbanden in cassette
Luxe stockboek Canada, Australië, USA
DDR, prachtig stockboek, koperen hoeken
Stockboek GB + Bund
Stockboek Hongarije, Polen
Stockboek Duitsland
Drie lege banden Collect
Portugal in defect stockboek
Leuchtturm stockboek leeg, als nieuw
Mooi Mandor stockboek wereld
Mooi stockboek wereld
Luxemburg in Leuchtturm stockboek
Diverse landen en thema's in Importa stockboek
stockboek wereld, heel gevarieerd, o.a. aardig Zwitserland
Polen, DDR, met postfris en beter
Scandinavische landen in overvol (defect) stockboek
met uitknipsels postwaardestukken. Leuke stempels
Importa Stockboek div. landen, letters P-S
Letters S-T
Grote doos wereld (on)afgeweekt.
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8,00
6,00
4,00
3,00
2,00
2,00
1,00
3,00
1,00
5,00
3,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
3,00
3,00
5,00
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