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GESLAAGD 

 
De PPRC was actief betrokken bij twee belangrijke postzegel-
evenementen in de maand oktober: de beurs in Weidevenne en de 
Postex in Apeldoorn. In beide gevallen denk ik dat we kunnen 
spreken van ‘geslaagd’. Er was veel publiciteit vooraf, veel leden van 
onze vereniging hebben hier lekker kunnen kijken, kopen en kletsen.  
De filatelie heeft het niet gemakkelijk. Jeugdige verzamelaars zijn 
moeilijk te vinden, veel verenigingen kampen met terugloop van 
leden en bestuursproblemen. Het is een slecht teken dat slechts drie 
verenigingen in Nederland in staat waren een bus te vullen voor een 
gratis tocht naar de Postex. Je mag best kritiek hebben op het 
uitgiftebeleid van PostNL en de steeds maar stijgende prijzen, maar 
die gratis bussen waren toch een mooi gebaar en wat mij betreft voor 
herhaling vatbaar. 
Binnen het bestuur denken we na over de volgende expeditie. Gaan 
we in maart naar Den Bosch, kiezen we in mei voor Essen of gaan 
we in het najaar naar Drenthe, waar een groots opgezette 
tentoonstelling (Groningen 100) georganiseerd wordt? We hopen dat 
u met ons meedenkt en ons laat weten wat u leuk zou vinden. 
In december gaan we weer een benefietveiling organiseren voor het 
goede doel. We denken aan Kika of KWF en we hopen dat u weer 
veel materiaal inlevert voor die veiling. De eerste verhuisdozen vol 
mooie albums en stockboeken zijn al ingeleverd en op de beurs in 
Weidevenne schonk een dame ons een gigadoos ansichtkaarten. 
Maar we veilen alles. Knutselwerk, kunst, boeken (geen rommel!), 

cd’s of grammofoonplaten: alles wat geld opbrengt 
mag onder de hamer. 
In november verdienen minstens twee activiteiten 
uw warme aandacht. Allereerst de clubavond op 
donderdag 13 november, met weer veel 
gezelligheid, genoeg bier en een mooie veiling. 
Daarna is op zondag 16 november de Grote 
Veiling van onze Zaanse vrienden van De 

Posthoorn. Een nieuwe locatie: de Stoomhal in Wormer. De lijst krijgt 
een plaats op de website van de PPRC: www.pprc.nl. 
Maar eerst komt u natuurlijk op donderdag 13 november naar 
Zuidoostbeemster (met een tas vol benefietkavels…?)      John Dehé 
 

http://www.pprc.nl/
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB 

(zie ook www.pprc.nl) 
 

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

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

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

Hoofd rondzending:  Ad Springer  -  De Oeverlanden 253  -  1441 RE  Purmerend  
tel. 0299-421957  -  e-mail: ad.springer@planet.nl     
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

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

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

Coördinator van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto  -  Paltrokmolen 4   
1444 GH  Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

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

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

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
van kopij voor het december nummer uiterlijk vrijdag 21 november  
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaags@gmail.com  
 
OP HET OMSLAG  
 

Met een bijna volle bus is de PPRC 
samen met een aantal filatelisten uit de 
regio naar de Postex 2014 in Apeldoorn 
geweest. Op de foto op het omslag de 
belangstelling rond de stand van Dirk 
Sluis. Voor meer foto’s en het verslag van 
Jeffrey over ons bezoek aan de Postex, 
zie pagina’s 18 en 19.  

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaags@gmail.com
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Ma. 3 nov. Start verkoop Kinderpostzegels, € 4,80 per velletje. 
Za. 8 nov. De Verzamelaar afd. Zaanstreek-Waterland houdt zijn beur-

zen elke 2e zaterdag v.d.maand van 10.00 tot 14.00 uur in 
Buurtcentrum de Kolk, Heijermansstraat 129 te Zaandam. Er 
zijn Munten, Postzegels, Ansichtkaarten , suikerzakjes, 
sigarenbandjes etc. Info tel. 0756354316 / 0756421723 

Za. 8 nov.  IJmuiden: Regio bijeenkomst Nederlandse Vuurtoren 

Vereniging. De Nederlandse vuurtoren Vereniging 
organiseert deze bijeenkomst in het Zee- en Havenmuseum, 
Havenkade 55, 1973 AK te IJmuiden van 10.30 tot 13.30. De 
toegang is gratis voor iedereen die interesse heeft in 
vuurtorens, o.a. op postzegels, ansichtkaarten, foto’s, 
boeken, techniek, enz…U bent van harte welkom.  

 Info: jaaptermes@kpnplanet.nl of telefoon 0251-232054 
Zo. 9 nov. NVPV afd. Alkmaar organiseert een Najaarsbeurs 2014 van  
  10:00 - 16:00 uur in het Clusiuscollege, Drechterwaard 10,  

1624 EX Alkmaar. Hier zijn handelaren aanwezig, er kan 
geruild worden, u kunt uw verzameling laten taxeren. De 
toegang en parkeren zijn gratis.  
Inlichtingen: www.nvpv-alkmaar.nl en/of 072-5626095  

 
Do. 13 nov. 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 
281ste veiling, de kavellijst staat op pagina 21, 23 en 24. 
 

Ma. 18 nov.  Start verkoop Kerstpostzegels 2014 bij PostNL in Groningen.  
Mogelijk zijn de zegels iets later bij de post agentschappen 
te koop. Velletje met 20 postzegels kost € 11,80. 

Za. 29 nov. PV Huizen e.o. organiseert een grote ruilbeurs, waarbij  
tevens ca. 600 kavels geveild zullen worden. In de 
Zenderkerk, Borneolaan 30, 1276 NS Huizen. Aanvang 
10.00 uur, einde 17.00 uur. Start veiling 14.00 uur. Parkeren 
en toegang gratis. Info en tafelreservering 035 - 5387550  

Woe. 10 dec.  Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in 

Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
beemster. (LET OP ! was eerst voor 11 dec. aangekondigd). 

 
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie 
het maandblad Filatelie, December-nummer. 
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 BETALEN VAN UW CONTRIBUTIE 
 

Nu de avonden langer worden kunnen wij 
meer tijd besteden aan onze hobby, zo ook 
uw penningmeester. 
 

Omdat het jaar al bijna weer voorbij is, 
komt ook uw financiële bijdrage voor de 
club weer in beeld. Gezien onze financiële positie  
heeft het bestuur besloten de bijdrage voor 2015 niet te verhogen.  

 

Leden betalen € 30,- contributie en 

ontvangen hiervoor maandelijks ons 
prachtige clubblad met heel veel 
wetenswaardigheden en daarnaast het 
maandblad Filatelie. U bent iedere maand 
welkom op onze gezellige clubavond (met 
veiling en stuiverboeken) in wooncentrum 

Zuiderhof in Zuidoostbeemster. Daarnaast kunt u ook deelnemen 
aan het rondzendverkeer. 
Indien u heeft aangegeven dat u het maandblad Filatelie niet wenst 
te ontvangen, betaalt u slechts € 15,-, als 
donateur. 
 

Vanwege de invoering van de IBAN nrs 
worden er geen acceptgiro’s meer 
verzonden en dient u het verschuldigde 
bedrag zelf over te maken, uiterlijk 31 
december, op de rekening van de PPRC, 
t.w: 

 

   NL30 RABO 0166 3643 12 
 

 
Wilt u switchen van lid naar donateur, van donateur naar lid of uw 
lidmaatschap opzeggen, doet u dat dan s.v.p. zo spoedig mogelijk bij 
onze secretaris Jeffrey Groeneveld. 
 

De ledenlijst per 1-1-2015 is bepalend voor uw bijdrage. 
Hans de Block 
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DE BAJES OP POSTZEGELS 
 
Design-master student Ghalia Elsrakbi van het 
Sandberg Instituut in Amsterdam gebruikte 
gevangenissen en gevangenisboten op 
persoonlijke postzegels, niet alleen voor de 
frankering bij de verzending van de 
afstudeeropdracht in 2006, maar ook ter 
verhoging van de attentiewaarde van de inhoud 
van het eindexamenproject. 
De Rotterdamse bajesboten zijn op 15 juli 2008 
dicht gegaan. Er zitten geen gevangenen meer, 
maar nog wel bewaking. De boten zijn verkocht 
aan Groot Brittannië . Adres is/was: 
Marconistraat 90, Rotterdam 
Hier zaten: Mannen. Reno: 288.  

Bibby Stockholm: 472 
Cellen:  

Reno: Vier afdelingen, vierpersoonscellen. 
Bibby Stockholm: Acht afdelingen, twee-, vier-, 
en zespersoons cellen.  
 
De Reno, de voorste, witte, werd in gebruik 
genomen op 1 september 2004. Toenmalig 
minister Donner van justitie was er erg trots op: 
het was namelijk zeer goedkoop. Op 24 januari 
2005 werd de Bibby Stockholm in gebruik 
genomen.  
Over de Rotterdamse bajesboten zijn in de 
loop der jaren heel veel verhalen naar buiten gekomen van voormalig 
gevangenen. Ook ging een journalist van Vrij Nederland er undercover als 
bewaker werken en publiceerde daarover onthullende, schokkende 
verhalen. In februari en maart van 2008 zijn op de boten nog doden 
gevallen ten gevolge van het ontbreken van medische zorg dan wel 
bewaking die op medische klachten niet (snel genoeg) reageerde. Er is ook 
altijd veel protest geweest tegen de boten. Het examenproject van de 

ontwerpster heeft in elk geval een aantal   
bijzondere persoonlijke postzegels opgeleverd.  
 
Op 7 augustus j.l. werd in Ierland een blokje van 
vier zegels uitgegeven, elk met een ander 
aspect van het gevangeniswezen. 

http://www.postzegelblog.nl/2009/02/17/bajesboten-op-persoonlijke-postzegels/
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Piet de Jongh 
Race en ATB specialist 

 

       
 

                                                                                                        
                                   

                       

                                                                                
                                                                

  

    
 

 
 

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

 

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

 

http://www.pietdejongh/
mailto:pietdejongh@online.nl
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 HET GRAFISCH MOBIEL MUSEUM

 
Postzegels en de grafische industrie 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Daarom vond ik het leuk als oud 
graficus om Fons Dijkstra te ontmoeten 
tijdens de Postex 2014. Met 40 jaar 
ervaring in het drukkersvak, schetst de 
conservator/drukker de ontwikkeling van de boekdrukkunst. In zijn 
mobiele museum staat onder meer een Boston degelpers uit 1906, 
dit is de standaard uitvoering, zonder inktbak. Er is veel materiaal uit 
een drukkerij anno 1930 te zien. Een bok met letterkasten met loden 
letters, houten biljetletters,.zethaken en ander grafisch materiaal.  
Zijn mobiele museum heeft geen vast adres. “Het museum dat naar 
u toekomst!”.is zijn reclame slogan. Men kan het museum tegen een 

zeer bescheiden 
vergoeding  
huren. Het is niet 
groot, maar wel 
interessant. Hij staat 
op markten, beurzen 
en evenementen. HV 
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 DAN MAAR IN DE SCHUUR

 
 

In ‘Loont den bode’ 

(1997), mijn eerste 

boek over de 

geschiedenis van de 

post in Purmerend, de 

Beemster en De Rijp, 

krijgen de 

postbestellers van 

toen veel aandacht. 

Post bezorgen is 

mensenwerk en dat 

levert vaak mooie 

verhalen en mooie 

foto’s op. De goeie 

oude tijd. Bram van 

der Meer, die bij zijn 

afscheid een halve 

pagina in de Nieuwe 

Noordhollandse 

Courant kreeg, Joh. 

Grüne met grote 

baard en hondenkar, 

Pieter Oldenburg uit 

De Rijp. De foto van 

Siem Bruin en zijn assistent voor melkfabriek De Vlijt in de Beemster vind ik 

nog steeds een juweeltje.  

 

Tegenwoordig heb ik een bijzondere relatie met mijn Beemster postbode, 

vooral  als het gaat om het bezorgen van aangetekende stukken en  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 131 
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pakketten. ‘Hé man. Hoe gaat ie? Ik heb weer een mooi stukkie voor jou en 

ik heb het deze keer eens niet nat laten worden.’ 

 

Meestal wordt er bij de bezorging van aangetekende stukken keurig 

aangebeld, maar als het busje haast heeft, of ik niet thuis ben, gaat een 

aangetekende brief gewoon door de brievenbus om vervolgens op de 

deurmat te belanden. Het  heeft nog een keer problemen opgeleverd toen 

poes Puck in zijn laatste dagen de weg naar de bak was kwijtgeraakt en 

vond dat diezelfde deurmat ook wel een optie was.   

 

Het apparaatje waarop je moet tekenen voor ontvangst accepteert iedere 

willekeurige krabbel, ook die van de bode zelf. Natuurlijk heb ik het volste 

recht om me bij hogere instanties te beklagen over deze vorm van postale 

dienstverlening, maar dan moet ik misschien weer wennen aan een nieuwe 

bezorger. En bovendien, voordat je de weg gevonden hebt door het 

telefonische rookgordijn van PostNL, ben je een halve dag verder. 

 

Diezelfde bode heeft ontdekt dat mijn schuurtje heel geschikt is voor het 

droppen van pakjes:      Lees verder pag. 12  ► 
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Een mede-verzamelaar heeft in het verleden die schuur ook al 

ontdekt als ideale brievenbus. Hij liet er de rondzending achter, 

helaas zonder begeleidend briefje. Ik vond die doos bij toeval, toen ik 

op zoek was naar de fietspomp. Bijna vier weken had die 

rondzendingsdoos met daarin een paar honderd poststukken in mijn 

schuurtje gebivakkeerd en daar heb ik me wel over beklaagd. 

 
John Dehé 

 

 PRECANCELS VOOR DE USA VERZAMELAAR
Ze zijn op onze clubavonden niet vaak te koop!  
Voor USA verzamelaars die ook precancels in hun 
collectie opnemen is dit een uitgelezen kans. Ze zijn nu 
te koop, honderden verschillende precancels voor 
slechts 3 cent per stuk (zelf uitzoeken). 

Bel naar Huib de Wit 0299 366405  voor meer informatie of afspraak  
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl.32) 

Het dak – de dakvormen. 
De vorige maand vertelde ik dat het zadeldak een aangepaste vorm 
kreeg, namelijk de mansardekap. 

François Mansart (1598-1666) is een 
Frans architect. Hij stond bekend om 
zijn koppigheid en perfectionisme. Meer 
dan eens liet hij zijn bouwwerk neer- 
halen om opnieuw te beginnen, hetgeen 
de kosten aanzienlijk opdreef. Deze 
bepaalde dakvorm is naar hem 
vernoemd. Hij was weliswaar niet de 
uitvinder van het mansardedak  maar 

heeft er wel heel vaak gebruik van gemaakt.  
Hij was de grootoom van de architect  
Jules Hardouin Mansart ( 1646-1708). Onterecht wordt 
deze Jules Hardouin de uitvinder van het mansardedak 
toebedeeld. 
 
De dakvorm is afgeleid van het zadeldak waarbij het onderste 
deel van het dakvlak steiler is dan het bovenste deel, waardoor een 
geknikte vorm ontstaat. In navolging werd deze vorm vanaf de tweede helft 
van de 17de eeuw tot circa 1925 veelvuldig toegepast in Nederland en dit 
voornamelijk in de kleinere woningen ter verkrijging van een ruimere 
zolderverdieping. 

Tot op heden heb ik 
nog geen woning 
met een 
mansardekap op 
een postzegel 
kunnen vinden. 
 
Wel dit mooie 
poststuk van  
1 september 1914 
(veldpost) 
Met als aankomst 
stempel 2 
september 1914. 
Herman Verhoef 
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   VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
                                              
November een nieuwe maand, een vertrouwd stukje. 
We gaan van start met muziek en wel op 31 juli met  
5 zegels met afbeeldingen van Canadese country artiesten. Hier is 

zoals gewoonlijk tevens 
een souvenir velletje 
met alle vijf artiesten. 
We hebben deze keer 
gekozen voor een 
afbeelding van het 
souvenir velletje. 
Als eerste ziet u Hank 
Snow. Als tweede 
Renee Martel. Als derde 
Shana Twain. Als vierde 
Tommy Hunter. Als 
vijfde Kathryn Dawn 
Lang. 

Deze namen zullen voor de meesten van u niet veel zeggen. Maar 
hier zijn het landelijke bekende artiesten. 

        
Ja we komen aan op 20 augustus, de dag waarop alle ogen zijn 
gericht op Winnipeg, want toen was het nog maar een maand te 
gaan voordat de deuren open gaan (op 20 september) van het 
Nationaal Canadese museum voor Human Rights. Na jaren van  
bouw en veel geld is het bijna zover dat het museum zijn deuren  
opent. Uiteraard besteden de posterijen er aandacht aan met de  
hiernaast afgebeelde zegel. Het is zoals  
u ziet een werkelijk apart gebouw geworden. 
Wat daar te zien zal zijn, wij hebben  geen 
idee, maar in de komende maanden zullen 
we er ongetwijfeld een kijkje nemen en zullen 
er verslag van doen.  
Mocht u ooit in Winnipeg komen, dan  
kunt u het met eigen ogen bewonderen  
bij de Forks.     

Trudy en Pieter Farenhorst 
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  RICHARD LEEUWENHART

 
◄ Richard Leeuwenhart 1157-
1199, was via zijn moeder ► 
Eleonora van Aquitanië 1122-1204 
1/2 Frans en bezitter van bijna 1/2 
Frankrijk en had een Franse naam: 
Richard Coeur de Lion.  

Richard deed mee aan de 3e Kruistocht 1189-1192 
samen met ◄ Filips II August 1165-1223 eenFranse 
koning.  
Bij de inname van Akko hees Leopold V van 
Oostenrijk zijn banieren op de muur van Akko. 
Richard dacht daar anders over en liet de banieren 
verwijderen om plaats te maken voor zijn eigen 
banieren. 
Met de dood van Amalrik, koning van Jerusalem 
ontstond er een vacuüm omdat deze alleen een 

dochter had (Isabelle). Koenraad van Montferrat, heerser van Tyrus 
wordt na een haastig huwelijk met Isabelle tot opvolger verklaard van 
Amalrik. Kort daarna wordt Koenraad in de straten van Jerusalem 
vermoord door een paar Assasijnen.  
Richard laat meteen daarna zijn neef Hendrik II van Chapagne 
trouwen met de weduwe. De aanvoerder van de Arabieren,  

◄ Saladin sluit, na een patstelling, een 
overeenkomst met Richard waarbij de 
bezittingen van Richard gegarandeerd 
werden. Richard reist incognito terug naar 
Engeland. In Oostenrijk wordt hij herkend 
door Hartmar II, de 

Kuenringer ► en houdt hem gevangen op slot 
▼Dürnstein  Hartmar neemt contact op met zijn 

leenheer Leopold V van 
Oostenrijk (huis Babenberg.) 
Deze neemt op zijn beurt 
contact op met de Duitse 
keizer Hendrik VI. Beiden 
hebben een appeltje te  
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                                 Hendrik VI (uitgave Korea)► 
 

schillen met Richard; Leopold vanwege de 
belediging in Akko en de vermoedelijke 
betrokkenheid van Richard bij de moord op 
Koenraad van Montferrat, die een neef was van 
Leopold en keizer Hendrik VI vanwege 

vermeende steun van Richard 
aan ◄Hendrik de Leeuw  die 
zijn zwager is en in de clinch ligt met Hendrik VI. 
De moeder van Richard, Eleonora van Aquitanië 
reist naar Oostenrijk om te 
onderhandelen over het 
losgeld. Dit wordt gesteld 

op 150.000,- Mark plus een schriftelijke 
verklaring dat hij afziet van steun aan zijn 
zwager Hendrik de Leeuw. Het losgeld werd 
door Leopold gebruikt voor de uitbreiding van 
Wiener Neustadt. ►..          Wil Dedters, Edam 
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MET ZIJN ALLEN NAAR DE POSTEX 

 
Voor je hobby moet je wat overhebben 
en dus ging de wekker op zaterdag 18 
oktober vroeger dan normaal in het 
weekend. Dankzij een gift van Post.NL 
mochten we gratis met de bus naar de 
Postex. Bovendien kregen we van het 
organisatiecomité gratis toegang tot de 
tentoonstelling.  
Om 8 uur vertrokken we vanaf station 
Weidevenne. Via Zaandam Kogerveld, 
waar we de bekenden uit de regio 
oppikten, koersten we met chauffeur 
Erik aan het stuur richting  Apeldoorn. Keurig op tijd kwamen we daar 

aan en netjes in het gelid gingen we naar 
binnen. In de grote zaal wachtte ons een 
keur aan handelaren en tentoonstellings-
kaders, hoewel sommigen liever eerst 
een kopje koffie gingen drinken.  
Zo rond een uur of twee streken de 
eersten neer op de stoeltjes in het midden 
van de zaal. Zij waren al uitgekeken, 
maar vermaakten zich al keuvelend nog 
prima.  
 
De echte diehards zaten toen nog bij de 
bakken met brieven en albums met zegels 
of waren verzamelingen aan het bekijken. 
Naarmate de tijd vorderde, werd de groep  
 

Foto’s rechts boven: uit de bus en even 
de benen strekken en daarna poseren 
voor de fotograaf.  
Links: Marjan aan het spitten, op zoek 
naar…? De mannen van Dirk Sluis, keurig 
in het pak, achter hun balie.  
En Ron, je ziet hem denken “Heb ik ‘m 
nou wel of niet?”  
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Een fraaie catalogus en 
de beursaanbieding met 
de uitgave voor de Dag 
van de Postzegel. 

 

▲ die in het restaurant of op de stoeltjes in de zaal waren 
neergestreken, groter. Om vier uur 
keerden we weer terug naar huis. Moe, 
maar voldaan, na een gezellig 
postzegeldagje. Vreemd toch dat er uit 
het hele land maar drie bussen naar 
Apeldoorn waren gekomen.  
Ruim voor het eten waren we weer terug 
in Purmerend en Zaanstad en er was 
maar een conclusie mogelijk: de   
thuisblijvers hadden weer ongelijk.               Bert ging door tot de 

          Jeffrey Groeneveld        allerlaatste minuut. 
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KLANT TEN ONRECHTE VERDACHT DOOR POSTKANTOOR 
 

Het gebeurde in San Antonio, in de Amerikaanse staat Texas, voor 1950. Op een 
dag begon men er zich op het postkantoor over te verwonderen, dat er in één van 
de vele brievenbussen altijd een flinke stapel ongefrankeerde brieven lag. 
Wanneer men de afzenders te pakken kon krijgen verzocht men hen, hun brieven 
in de toekomst toch behoorlijk te frankeren. Maar men ontving telkens het 
verontwaardigde antwoord: “Ik heb er natuurlijk een postzegel opgeplakt!” Bij de 
post schudde men stilzwijgend het hoofd, verontschuldigde zich bij de klant, maar 
toch ontvingen ze hoe langer hoe meer ongefrankeerde poststukken. 
Uiteindelijk liet men de bewuste brievenbus eens deugdelijk onderzoeken, waarbij 
geconstateerd werd dat in de (voor de ambtenaren die de lichtingen verrichtten 
gewoonlijk onbereikbare) hoeken, enige honderden ongestempelde postzegels 
lagen, die niet meer van gom voorzien waren. Eerst dacht men dat de zegels 
slecht gegomd waren, maar naderhand kwam iemand tot de ontdekking dat er in 
de brievenbus duizenden nietige insectjes nestelden, die de zoete kleefstof op de 
postzegels als een ware lekkernij beschouwden. Deze diertjes verstonden de kunst 
om, ergens als de zegel niet helemaal vastgekleefd zat, onder het papier te kruipen 
en heerlijk hun maal te doen met de zoete gom. Aan deze feestmaaltijden kon pas 
een einde worden gemaakt, nadat men alle brievenbussen van San Antonio 
chemisch had gereinigd. Om welk insect het hier ging verteld het verhaal helaas 
niet.  
 
De thematische verzamelaar van insecten op postzegels kan al veel materiaal 
vinden. Met bijna een miljoen beschreven soorten zijn insecten verreweg de 
grootste groep van dieren. Geschat wordt dat er vele honderdduizenden tot enkele 
miljoenen soorten nog niet zijn ontdekt. Als die daarna ook nog eens op postzegels 
worden uitgegeven, is het een thema waar je nooit mee klaar komt.       
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Soort
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KavelCat. nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

1 Ned. nr. 4 o 20,00 3,00

2 Ned. nr. 41 o 17,50 3,00

3 84/86 Tuberculose, gom niet origineel *(*) 135,00 5,00

4 87/89 De Ruyter, zo goed als postfris *(*) 16,00 3,00

5 90/98, 100 Jubileum, mooi gebruikt o 145,00 16,00

6 105 Opruimingsuitgifte + 102/103 o 137,00 20,00

7 Ned. nr. 95 o 15,00 3,00

8 Ned. nr. 96 o 10,00 2,00

9 166/68, 220/23 Nederland mooi gebruikt 20,00 2,00

10 274/77 Nederland Zomerpostzegels 1935 o 20,00 2,00

11 283/86 Nederland Zomerpostzegels 1936 * 30,00 3,00

12 300/04, 313/17 Kinderzegels o 9,50 1,00

13 550/55 Nederland Zomerpostzegels 1950 ** 60,00 10,00

14 556/60 Nederland Kerken in oorlogstijd * 100,00 15,00

15 568/72 Nederland Zomerpostzegels, kastelen ** 39,00 7,50

16 602/606 Nederland Zomerpostzegels 1953 ** 28,00 2,50

17 1367R 50 jaar huwelijk, strip van 5 met telnummer ** 1,75

18 1368/69R Gecombineerde uitgifte, strip van 5 met telnummer ** 3,50

19 1380R Veilingklok, strip van 5 met telnummer ** 1,75

20 1386R Paleis Noordeinde, strip van 5 met telnummer ** 1,50

21 1433R Voetbalbond, strip van 5 met telnummer ** 1,75

22 1239/44/46/52 Rolzegels in strippen van 5 16,00       BOD

23 V2114 Hangmapje o 7,20 2,00

24 V2043 Hangmapje Beatrix € 3,00 5x o 30,00 7,50

25 2564 Mooi Nederland o 2,50

26 2565 Mooi Nederland o 2,50

27 2569 Mooi Nederland o 2,50

28 2576 Mooi Nederland o 2,50

29 Nr. 2, 6, 7 & 8 Blauwdrukken 20,00 3,00

30 Persoonlijke zegel van Fort Spijkerboor 2,50

31 HB 1927-1929 Mailer Kinderpostzegels 70,00 10,00

32 V1904/07/08/76 4 gestempelde velletjes 29,00 5,00

33 4/6 Zonnebloem. Suriname, onafhankelijk, 3 blokken ** 50,00 9,00

34 19/20 Zonnebl. Suriname, staatsvlag en wapen, 2 blokken ** 11,25 3,00

35 13-17 Curacao * 50,00 5,00

36 6-9 Belgie o 80,00 10,00

37 Blok 67 Belgica 90 22,50 3,50

38 Mi 4290/99 Belgie, schilderijen van Pierre Alechinsky o 13,00 2,50

39 Mi 4314/23 Belgie, herfst bladeren o 13,00 2,50

40 Mi nr. 8 Telegraaf marken Oostenrijk 1 gulden o 650,00 25,00

41 Cept 2010 Malta xx bod

42 Cept 2013 Malta auto xx bod

43 Cept Luxemburg 2013 auto xx bod

44 284-289 Luxemburg Caritas o 160,00 20,00

45 252-256 Luxemburg Caritas o 200,00 25,00

46 Blok 33 Voetbak WK 1994 ** 4,50 bod

47 Diverse Groenland o 5,00

48 376-77 Groenland Norden o 9,00 2,50

49 379-8, 417-7 Groenland o 5,50 1,50

50 Groenland Margaretha 1973-1979 o 2,50

51 Groenland Margaretha 1980-1989 o 4,50

52 289-292 DDR * 65,00 5,00

53 961 Duitsland o 25,00 7,50
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54 1602-6 Duitsland vlinders o 12,00 3,00

55 1717-20 Duitsland o 2,50

56 1871/3-1883/7 Duitsland 1996 o 4,00

57 2435 Duitsland bloemen o 2,50

58 167-170 Duitsland Bund o 55,00 5,50

59 232-233 Duitsland Bund o 14,00 1,50

60 W22 Duitsland Bund o 180,00 18,00

61 74 Duitsland Reich ** 70,00 5,00

62 W22 Duitsland Reich ** 200,00 20,00

63 873-885 Duitsland Reich ** 18,00 2,00

64 873-886 Duitsland Reich ** 18,00 2,00

65 14-17 Franse zone ** 32,00 3,50

66 151/161 Zwitserland o 17,00 1,00

67 194/197 Zwitserland o 26,00 2,00

68 235/238 Zwitserland o 18,00 1,00

69 Zwitserland vogel 2008 xx bod

70 pzb Wereld diverse postzegel boekjes                                                                                                                        5,00

71 Belgié, zegels en blokken                                                                                                                                         10,00

72 Brieven Algerije 72 brieven 4,00

73 Oost Europa zegels postfris en gebruikt                                                                                                            3,00

74 New Zealand private post lot 0 bod

75 Zwitserland zegels postfris en gestempeld 10,00

76 Kaartje Bulgarije o bod

77 1196 Zwitserland kleinbogen o 30,00 5,00

78 Nederland Plaatfouten op brief 16,00 3,00

79 Ned. Antillen Plaatfout op FDC 43 7,00 1,00

80 Suriname Eerste KLM vlucht LP 31   4,00 1,00

81 Brief Mexico met censuur 1944 2,00

82 Brief Belgie 1936 naar Peru 3,00

83 Brief Duitsland luchtveldpost 3,00

84 965-966 Leipziger Messe 1947 18,00 2,00

85 Brief Engeland, poststukken 32 stuks                                                                                                                             2,50

86 FDC Zwitserland, 68 aangetekende FDC naar de DDR 10,00

87 FDC Zwitserland 11 FDC onbeschreven en 18 beschreven 3,00

88 Brief Frankrijk ± 150  gelopen poststukken                                                                                                           15,00

89 Brief Polen 14 poststukken                                                                                                                                                 2,00

90 Jaarset Noorwegen 1995 10,00

91 Idem 1996 12,50

92 idem Zweden 2010 20,00

93 Map Faroer ** 135,00 22,50

94 Map Israel blokken ** 185,00 10,00

95 Mapje FDC's Azoren en Madeira 30x 3,50

96 Mapje FDC's Portugal Madeira en Azoren 26x 3,00

97 Zakjes 1000 diversen bod

98 Stockkaart Denemarken 90 stuks ** 25,00 2,00

99 Stockkaart Voetbal 1,00

100 Stockkaart Belgie zilveren zegel 4,00

101 Stockkaart China 5,00

102 stockkaart China 5,00

103 Stockkaart Basutoland 1,00

104 Stockkaart Spanje bod

105 Stockkaart Belgische Congo 5,00

106 Stockkaart Fietsen enz. mooie blokken 10,00

107 Stockkaarten Tunesie op bladen 10,00
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108 Stockkaarten Polen, Rusland, Bulgarije op bladen en stockkaarten 4,00

109 Duitsland 150, 161/2, 166 o 75,00 6,00

110 Berlijn Blokken 13, 60, 63, 89 140,00 8,00

111 Album Davo album Zuid Afrika 25,00

112 Stockboek Italie en Zwitserland bod

113 Stockboek 2x wereld 7,00

114 Stockboek Nederland incl. nominaal € 15,60 15,00

115 Stockboekje Liechtenstein 130,00 6,50

116 Stockboekje DDR 810x 5,00

117 Stockboekje Stockboek A5 met vooral GB + koloniën en beter Andorra 10,00

118 Stockboekje Stockboek A5, Nederland ** 255,00 6,00

119 Stockboekje Twee Stockboeken A5, GB 12,00

120 Stockboekje A5 stockboek Oostenrijk postfris + iets Frankrijk 8,00

121 Stockboekje Twee stockboekjes GB + koloniën 6,00

122 Stockboek Leeg 2,00

123 Stockboek Leeg 2,00

124 Album Victoria album leeg 1,00

125 Stockboek Engeland gebruikt en postfris 20,00

126 Stockboek Nederland, mooi stockboek met wat zegels 1,00

127 Album Israel 1000 ++ 70,00

128 Album Bulgarij begin-1994 veel zegels 0 15,00

129 Album Oud Egypte, Sudan, Algerije enz. mooi 0 6,00

130 Album Importa Nederland 1852-1998 veel zegels 0 8,00

131 Album Oud Syrie, Alawieten met opdrukken 0 8,00

132 Album Italie postfris + gestempeld veel zegels xx/0 8,00

133 Album Zuid- en Midden Amerika, veel zegels met oud xx/0 hoog 30,00

134 Album Oud Spanje + kolonie xx/0 15,00

135 Album Wereld xx\0 8,00

136 Album DDR met blokken xx/0 12,00

137 Stockboek Sigarenbandjes 4,00

138 Stockboek o.a Falklands, Jugo, Belg., Scan., Liechtenst. Aruba, Canada 25,00

139 Stockboek Thema muziek in stockboek 10,00

140 Stockboek Stockboek Monaco, Italië, Afrika, veel betere series 25,00

141 Stockboek Mooi stockboek met allerlei materiaal, o.a Sierra Leone, kijken 15,00

142 Stockboek Mooi stockboek België 6,00

143 Stockboek Thema sport in stockboek 6,00

144 Stockboek Thema lucht- en ruimtevaart 6,00

145 Album Nederland postfris, mapjes etc. 1969-1982 in luxe Leuchtturm 15,00

146 Album Collectie Indonesië in Davo, incl. catalogus 30,00

147 Stockboek Verenigd Europa, Afrikaanse landen, velletjes, series ** 20,00

148 Stockboek Leuchtturm stockb. Nederland, deels in aantallen; ook oud spul 6,00

149 Stockboek Mooi stockboek, hele wereld (bijna) 3,00

150 Stockboek Stockboek met leuk restant België 4,00

151 Stockboek Nederland, ook postfrisse series, blokken, velranden, etc 5,00

152 Stockboek Duitsland in twee mooie stockboeken 5,00

153 Stockboek Mooi stockboek Nederland + diversen 4,00

154 Stockboek Stockboek met NL klassiek en wat losse zegels 4,00

155 Stockboek Luxe stockb. Ned. postfris met betere series, o.a. jaren 50 ca. 400 20,00

156 Stockboek Twee stockboeken wereld, van alles wat 6,00

157 Stockboek Rommelig stockboek wereld bod

158 Ringband Met divers materiaal Nederland (o.a. veldelen gebruikt) 1,00

159 Man, Jersey en Guernsey, blokken, vellen, veldelen, o.a. Europa, iets waterschade 4,00

160 Kavels 160 t/m 170 zijn dozen o.a. Dorcas, ze konden niet meer op deze lijst, zie www.pprc.nl


