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ONS GEHEIM? 
 
Meer dan zeventig bezoekers op een clubavond, er zijn grotere 
verenigingen die het met minder doen. Drukte rond het biljart bij de 
stuiverboeken, het eerste materiaal voor de Grote Veiling komt 
binnen en een kleine veiling die niet eens meer klein is. Veel kavels, 
hoog verkooppercentage en dus een tevreden penningmeester, blije 
verkopers en tevreden kopers (zie de foto’s op de volgende 
pagina’s). De ontevreden kopers weten ons te vinden en krijgen 
(bijna) altijd gelijk.  
Wat is het geheim van de PPRC? Natuurlijk bent u dat, maar 
misschien liggen de wortels van het succes wel bij de immer 
stralende barbezetting. Sanja, Svenja 
(foto), Lisanne en Rachel, ze staan 
altijd voor ons klaar, regelen speciale 
biertjes op verzoek en koekjes tegen 
uw lijn. Het wordt straks spannend als 
Sanja een paar maanden vakantie 
neemt in verre landen, maar ze heeft 
veel vriendinnen en die zijn allemaal 
net zo gezellig. 
Het bestuur is inmiddels druk bezig 
met een aantal zaken. Hans de Block 
werkt aan een automatische incasso van de contributie (en 
misschien ook wel van de veiling-verkopen), Hans Vaags en de 
penningmeester hopen op meer leden die ons clubblad digitaal willen 
ontvangen en uw voorzitter hoopt straks de verhuisdozen voor de 
benefietveiling onder controle te krijgen. Uiteraard rekenen wij ook op 
veel materiaal van uw kant voor het goede doel: de stichting ALS, die 
de strijd aanbindt met deze ernstige spierziekte. In het volgende 
clubblad daarover meer. Ook de Zaanse Posthoorn zal zich op haar 
benefietveiling voor dit goede doel inzetten. 
 
Ook als u niet van voetballen houdt, moet u op 28 november eens in 
het AZ-stadion gaan kijken, waar Wouter Beerekamp een beurs voor 
verzamelaars van postzegels, ansichtkaarten en munten organiseert. 
Maar eerst komt u natuurlijk weer massaal naar onze eigen 
clubavond in de Zuiderhof, op donderdag 12 november.   John Dehé 
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Voor aanvang van de veiling worden de vele kavels eerst aandachtig 
bekeken. 
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Nog even snel zoeken voordat de veiling begint. Een volle zaal wacht op de 

de start van de veiling. En in de stuiverhoek snuffelt men rustig door. 
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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 20 november 
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
 
OP HET OMSLAG 
 

Een bekend  Amerikaans kereltje, met z’n petje op 
tegen de kou, opent een typisch Amerikaanse 
postbus, benieuwd of er post is gekomen. Dit is een 
van de tien Kerst postzegels die de US Post vorige 
maand heeft uitgegeven. Op een klein Japanse postzegeltje staat hij 
weer, nu met de gevonden brief en zonder petje. De meesten van u 
herkennen het mannetje vast wel, maar kent u ook zijn ‘vader’ ? 
Meer over ‘Sparkey’ leest u op pagina’s 18 t/m 23.         Hans Vaags 

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

Ma. 2 nov. Kinderpostzegels: postzegelvel met 6 verschillende  
postzegels (gegomd). 
Op de Kinderpostzegels 
van dit jaar staan 
illustraties uit de 
Gouden Boekjes, de 
populaire serie prent- 
en voorleesboeken voor 
kinderen die al ruim 
zestig jaar in Nederland 
verschijnt. 
 

Do. 12 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 289ste clubveiling. Ook nu weer met fantasties 
materiaal, de kavellijst staat op de pagina’s 38 tot 41. 

Za. 14 nov. Ook leuk ! Spaart u vuurtorens op postzegels, zie pagina 9 
Za. 14 nov. De verzamelaar afd. Zaanstreek-Waterland organiseert weer  
  de maandelijkse verzamelaarsbeurs van 10.00 tot 14.00 uur.  
  In buurtcentrum De Kolk, Heijermansstraat 129, 1502 DJ  
  Zaandam. Voor meer info 075-6354316 / 075-6421723. 
Di. 24 nov. Decemberzegels 2015: postzegelvel met 20 postzegels,  
  waarvan 10 verschillende (zelfklevend) 
Za. 28 nov. Verzamelbeurs, van ansichtkaarten, postzegels, munten en 

bankbiljettenin. Van 10.00 tot 16.00 uur in het AFAS Stadion, 
Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar. Meer info op 
www.wbevenementen.eu 

Woe. 25 nov. Ruilbeurs van Phil. Ver. Heerhugowaard van 13.00 tot 16.00 
uur in De Swan, Middenweg 178, 1702 HE Heerhugowaard. 

Woe. 9 dec. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in  
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. 
 
Noteer alvast de volgende data van onze clubavonden in 
2016: donderdag 14 januari, dinsdag 10 februari, 
woensdag 16 maart, donderdag 14 april en woensdag 11 
mei, allen in het Zuiderhof.  

Zaterdag 23 januari 2016 onze grote regionale postzegelbeurs en op 
zaterdag 12 maart 2016 onze jaarlijke grote veiling in De Inval. 
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BETALEN VAN UW CONTRIBUTIE / DONATIE nu eenvoudiger! 
 

Zoals onze secretaris reeds in ons clubblad van oktober schreef, is 
de “peildatum” 1 november voor uw bijdrage 2016. Nu alle mutaties 
zijn doorgegeven, is het weer tijd voor de pecunia. 
 

Leden betalen € 30,- contributie en ontvangen hiervoor maandelijks 
ons prachtige clubblad met heel veel wetenswaardigheden en 
daarnaast het maandblad Filatelie. Indien u heeft aangegeven dat u 
het maandblad Filatelie niet wenst te ontvangen, betaalt u tenminste  
€ 15,-, als donateur (meer mag uiteraard altijd!). 
 

Om heel eenvoudig aan uw financiële verplichtingen te voldoen hoeft 
u alleen maar de losse bijgevoegde doorlopende machtiging 
volledig ingevuld én ondertekend aan het bestuur op de clubavond 
af te geven of te zenden (uiteraard filatelistisch gefrankeerd) aan 
ondergetekende (mijn adres staat op de bestuurspagina). Uw 
bijdrage wordt dan jaarlijks in januari automatisch afgeschreven. 
 

Uiteraard kunt u ook op de “ouderwetse wijze” betalen. Wij zien uw 
betaling dan gaarne uiterlijk 31 december 2015  bijgeschreven op 
bankrekening  NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. PPRC. 

Hans de Block 
****************************************************************************** 

 
 

IJmuiden; Regio bijeenkomst Nederlandse  Vuurtoren Vereniging. 
De Nederlandse vuurtoren Vereniging organiseert op zaterdag  
14 november 2015 voor de 3e maal een regio 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 

 

 
 

mailto:jaaptermes@kpnplanet.nl
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POSTZEGELS KOPEN OP INTERNET 
 

Je kunt op verschillende sites postzegels kopen via internet, zoals 
via Marktplaats, Ebay of Delcampe. Ik wil het nu hebben over 
Delcampe.net. Het is een internationale veilingorganisatie met een 
Nederlandse afdeling en een uitgebreide postzegelafdeling. 
Honderden handelaren en particulieren bieden zegels aan. Het is 
een veilige manier van kopen. Ik heb al meer dan 100 keer 
postzegels gekocht en nog nooit is er iets fout gegaan. Of de 
postzegels verzonden worden uit China, Japan, Rusland of België, 
bij mij is de zending altijd aangekomen. Voor je op de officiële site 
wilt komen moet je je aanmelden met gebruikersnaam en 
wachtwoord. De prijzen zijn vaak redelijk. De meeste zegels kosten 
zo rond de 2 tot 4 euro, maar er zijn ook aanbiedingen van 20 cent. 
Daar komt nog wel portokosten bij, maar je kunt altijd nazien wat de 
portokosten zijn en dan kun je ook zelf bepalen aangetekend of 
normaal tarief. Postzegels van 20 cent ga je natuurlijk niet 
aangetekend laten versturen! Na elke levering krijg je een 
beoordeling van de handelaar; hoe jij je aankoop hebt afgehandeld. 
Ook jij moet de handelaar na ontvangst van de zending een 
beoordeling geven. Je kunt dus altijd zien hoeveel 100%-goed 
beoordelingen de verkoper heeft gekregen. Velen meer dan 
duizend!! Dus een betrouwbare handelaar. 
 
Betalen doe ik zelf via het betaalsysteem van PayPal, een snel en 
betrouwbaar systeem. Als je een zending niet zou ontvangen en wel 
hebt betaald kun je via PayPal je geld terug kijken. Ook de 
Nederlandse afdeling van Delcampe helpt je in zo’n geval. Uit verre 
landen kan de verzending trouwens wel enige weken duren, maar 
aankomen doet het! Postzegels kun je ook op internet zoeken per 
land of per thema. Je kunt ook aangeven voor welke zegels je 
interesse hebt bv vlinders, auto’s of een bepaald land: Equador etc. 
Je krijgt dan een mailtje wanneer zo’n zegel wordt aangeboden. 
Prima systeem. Let trouwens wel op dat het echte 
postzegels zijn en geen vignet met jouw gevraagde thema. 
 
Nogmaals ik heb al vele malen postzegels gekocht en het blijft leuk 
om brieven met je aankoop te krijgen uit verre oorden als Vietnam, 
Chelyabinsk (Rusland). Ik heb een hele map met bewaarde  
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enveloppen uit de hele wereld met vaak de mooiste zegels er op. 
Onze postbode is er zelfs jaloers op!! 
Probeer maar eens de site op te zoeken en klik dan op postzegels, 
geef aan welk land of welk thema je zoekt. Wees duidelijk met je 
zoekopdracht. Als je alleen Duitsland intypt, krijg je misschien wel 
19346 zegels gepresenteerd. Vermeld er dan bv een jaar bij. Succes. 
Wenst U hulp stuur me een mailtje (ajdspaargaren@ziggo.nl). 

Fred Spaargaren, postzegel vereniging Aalsmeer 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envelop uit Oostenrijk en een waarmee een bestelling uit Rusland 
was verstuurd. Ook het verzamelen waard. 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.41) 
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw. 

De timmerman deed in het verleden bijna alles in de bouw,  zoals 
trappen, kozijnen, kapspanten maken en verder alle aftimmerwerken 
enz. Een verscheidenheid van gereedschap heeft hij hierbij nodig. 
Waarbij de houten werkbank niet was weg te denken.  

Postwaardestuk 
 

Schrijnwerkers maken het heel fijne timmerwerk en ook meubelen. 
Wat ook onafscheidelijk is bij  de timmerman is zijn rode 
bouwvakkerspotlood. Maar waarom is deze altijd ovaal van vorm? 

Wie weleens een rechte streep heeft moeten 
trekken over een plank, weet dat de 
houtnerven moeilijkheden kunnen geven.  
De stift blijft erachter haken en het potlood rolt 
van de sturende wijsvinger af. Door het 
potlood plat te maken, kun je dat probleem 
oplossen. Het ligt daardoor steviger in je hand. 
En het is makkelijk langs een winkelhaak te 
halen om zo een mooie rechte streep te 
trekken. Wordt vervolgd.        Herman Verhoef 
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MICHEL DEUTSCHLAND SPEZIAL 2015,  BAND 1 & 2 
 

De meest bekende Michel catalogus is ongetwijfeld de Duitsland Speciaal.  
Deze alweer 45e uitgave is zoals we ondertussen gewend zijn in twee delen 
uitgegeven.  
Deel 1 bevat de uitgaven vanaf 1849 tot en met de laatste uitgaven van het 
3e Rijk (April 1945). Hier vinden we dus de zegels, boekjes, lokaal uitgaven, 
bezettingszegels en uitgaven uit WW 1 en 2, de uitgaven van de oud 
Duitse staten, de uitgaven die gebruikt zijn bij de buitenlandse postkantoren 
en koloniën, de Abstimmingsgebiete, Saargebiet, Danzig enz. enz. Het 
hoofdstuk Duitse bezetting van Estland is t.o.v. de voorgaande uitgave 
geheel opnieuw opgezet wat resulteerde in o.a. een verdubbeling van de 
illustraties; verder zijn de hoofdstukken Oud Duitse staten en Duitse Rijk 
geheel bijgewerkt. Hierbij zijn veel “nieuwe” plaatfouten opgenomen. Bij de 
Oud Duitse Staten zijn de stempels nu opgenomen volgens de terminologie 
van Hans-Joachim Anderson. Ook veel nieuwe informatie is toegevoegd bij 
de Plebisciet gebieden en bij Eupen en Malmedy etc. In dit deel vinden we  
5.300 afbeeldingen en zo’n 94.000 prijswaarderingen waarvan velen o.a. bij 
het Saar gebied en bij de oorlogsvervalsingen en propagandazegels 
behoorlijk zijn gestegen. Veel afbeeldingen die in de vorige publicatie nog 
in zwart/wit waren weergegeven vinden we nu in kleur terug. 
 

Deel 2 bevat alle latere uitgiften dus vanaf de 
Geallieerde bezetting vanaf medio 1945 tot en met de 
huidige Bundes Republiek Deutschland inclusief de 
DDR en de uitgaven voor Berlijn. Uiteraard vinden we 
ook de vele lokaal en privé uitgaven van vlak na de 
beëindiging van de 2e wereldoorlog hierin terug 
alsmede de zegels van Saarland en de diverse 
bezette zones. Ook de vele door DDR uitgegeven 
dienstzegels en labels ontbreken niet. Dit deel omvat 
1406 bladzijden met 8.600 afbeeldingen en 112.000 
prijswaarderingen waarvan vele omhoog zijn 
bijgesteld. Vooral bij de uitgaven van de Russische zone en die van de 
Geallieerde controle  commissie zijn de stijgingen hard gegaan, ook bij de 
propaganda zegels zijn veel verhoogde prijzen terug te vinden. Vernieuwd 
en geheel bijgewerkt zijn o.a. de hoofdstukken over de opdrukken bij de 
Amerikaanse en Engelse bezettingszones;  Geheel nieuw is het hoofdstuk 
betreffende de Duitse postkantoren in het Oostenrijkse Kleinwaterstal en 
Jungholz. 
Uiteraard zijn beide catalogi volgens het bekende Michel principe opgezet 
waarbij over het algemeen het bekende systeem van twee prijsnoteringen  
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voor zegels plus een voor het zegel op brief 
gehanteerd wordt. Bij vooral de uitgaven van de DDR 
vinden we nog een derde waardering voor zegels die 
filatelistisch ontwaard zijn, denk o.a. aan de 
voorafstempelingen etc. Nieuw is ook dat de 
filatelistische ontwaardingen bij o.a. de Duitse 
heropbouw uitgiften worden weergegeven alsmede 
prijsnoteringen voor zegels met plakker (ongebruikt) 
bij de lokaal uitgiften na de W.O. 2.  
 
Een speciale catalogus zou die titel niet kunnen 
dragen zonder ook speciaal te zijn. In deze twee 
delen vinden we vele honderden extra afbeeldingen om verschillende 
typen, watermerken, papiersoorten, afwijkingen en varianten te 
onderscheiden. Daar waar nodig vind u een gedegen en heldere uitleg om 
deze extra zaken voor de verzamelaar te verduidelijken. Uiteraard 
ontbreken de tabellen met tarieven voor de diverse gebieden en een 
steekwoordenlijst niet. Erg handig is dat er op bijna elke bladzijde de 
mogelijkheid wordt gegeven om persoonlijke notities te plaatse. 
 
Ook bij deze twee delen zijn vele zegels opnieuw gescand met een hoge 
resolutie waardoor de afbeeldingen scherper en helderder voorkomen dan 
voorheen. Zoals gezegd zijn veel prijzen in opwaartse richting bijgesteld en 
is de minimum prijs voor zegels ook hier ingesteld op 0,30 Euro. Verder 
komen we bij zegels waarbij grote prijsverschillen zijn opgetreden een rood 
pijltje (omhoog of omlaag) om deze trend aan te geven. 
Als extra Bonus krijgt u bij elk deel een vouwblad met afbeeldingen van de 
diverse watermerken. In eerder uitgaven was dit opgenomen als 
opgevouwen achterblad. Echter doordat ook deze twee publicaties nu met 
een harde kaft, en twee leeslinten, zijn uitgerust was daar geen plaats meer 
voor. Beide delen zijn ook in de online bibliotheek te vinden. Kijk hiervoor 
op www.michel.de. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1150 en 
1406. Illustraties: Kleur. Verlijmd, hardcover 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-131-4 en -132-1. Uitgever: Schwaneberger Verlag 
GMBH. Prijs: € 84,00 per deel, 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) 

mailto:europa1@michel.de
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Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit… 

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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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT                                     
 

Als van ouds komt het stukje voor het november 
nummer uit het land wat 240 keer zo groot is als 
Nederland: 9.984.670 km² Canada; 41.526 km² 
Nederland. Zo kan het hier gebeuren dat u 
onderweg een bord tegenkomt met een 
reclame van een bakker waarop staat:  
warme bakker over 42 kilometer.  
We gaan deze keer van start op 6 augustus 

met 3 zegels gewijd aan de Franklin 
expeditie van 1845. Hij en 128 andere 
zeelieden hoopten de Noordwest Passage 
tussen Europa en Asia te vinden. Helaas 
kwamen beide schepen vast te zitten in het 
ijs en niemand overleefde de reis. (2 P 
zegels binnenland, 1 internationaal $ 2.50) 

Op 21 augustus wederom 5 
zegels met als onderwerp 
Unesco World Heritage sites 
als vervanging van de niet 
juiste uitgifte van 3 juli j.l. (zie 
het september boekje van de 
PPRC.) Negen september een 
P zegel met een afbeeldig van 
Koningin ► 
Elizabeth 2.   
September 

de 14e 
werd het 
griezelen 
met vijf P zegels met afbeel-
dingen van rondspokende 
mensen (althans volgens 
sommige mensen). Het 
afgebeelde souvenir velletje 
is gelijk aan de losse zegels.  

Tot de volgende maand.                       Trudy en Pieter Farenhorst 
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DE VADER VAN CHARLIE BROWN 
 
Charles M. Schulz werd geboren in Minneapolis, 
Minnesota, USA, op 26 november 1922. Toen 
hij twee dagen oud was gaf een oom hem de 
bijnaam ‘Sparky’, net als het paard Spark Plug 
uit de strip Barney Google. Al op zeer jonge ► 
leeftijd was Sparkey gefascineerd door strips 
zoals Skippy, Mickey Mouse en Popeye. En zijn 
grootste verlangen was om later striptekenaar te worden. En dat is 
hem gelukt... en hoe. Zijn eerste echte Peanuts ‘strook’ verscheen op 
2 oktober 1950 in zeven landelijke kranten. Een strook is de 
benaming bij strips voor 2 of 3 tekeningen op een rij.  

Met deze serie ‘zelfklevers’ werd vorige maand door de US Post het feit herdacht 
dat het 65 jaar geleden was dat de eerste Peanuts strip werd gepubliceerd.  
 

De strip begon oorspronkelijk met Charlie Brown en zijn hond 
Snoopy (een Beagle). Later kwam ook de pianospelende Schroeder 
erbij, evenals de dominante en vaak valse Lucy van Pelt en haar 
kleine broertje Linus, Charlie's beste vriend. Aanvankelijk had de 
reeks geen hoofdpersonage, maar uiteindelijk kreeg Charlie Brown 
deze rol toebedeeld. In de vijftig jaar dat de strips verschenen waren 
er nooit volwassenen te zien en verouderden de kinderen slechts 
een tweetal jaar. Een geval apart zijn de personages Sally Brown en 
Rerun van Pelt. Bij hun introductie in de strip waren beiden nog een  

 

Op 17 mei 2001 was de officiele presentatie in Santa 
Rosa van deze postzegel, die al gauw de bijnaam 
kreeg ‘Peanuts WW1 Flying Ace”. Een dag later was 
de verkoop in de hele US en door de grote interesse 
van het publiek was de postzegel al zeer snel geheel 
uitverkocht. De eerste oplage was 125 miljoen zegels. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripverhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charlie_Brown
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snoopy_(stripfiguur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beagle_(hond)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sally_Brown
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baby, maar in de loop der jaren verouderden 
ze langzaam tot ze uiteindelijk net iets jonger 
waren dan de overige personages. Peanuts 
werd een van de populairste en invloedrijkste 
strips. Hele generaties Amerikanen groeiden 
op met Charlie Brown, Snoopy en de andere 
hoofdrolspelers van de strip. Op haar 
hoogtepunt verscheen de strip in 75 landen, 
in 2600 kranten en had ruim geschat 
dagelijks 355 miljoen lezers. De Peanuts 
stonden op 9 april 1965 zelfs op het omslag 

van Time Magazine. Naast vele 
andere prijzen hebben Peanuts 
tekenfilms  tot nu toe twee 
Peabody Awards en vijf Emmy 
Awards gewonnen. Voor zijn werk 
kreeg Charles Schulz een ster op 
de Hollywood Walk of Fame. In 
Amerika verschijnt sinds 2004 het 
verzameld werk dat uit 25 delen zal 
gaan bestaan en dat alle ooit 
verschenen strips zal bevatten. En 
gerenomeerde kranten als de New 
York Times putten nog dagelijks uit 
het rijke archief van 12.897 
Peanuts strips.  
 

De hond Snoopy is misschien nog 
bekender geworden dan zijn baasje 
Charlie Brown, zeker in Japan, dit blokje 
werd op 3 maart 2010 uitgegeven. 
 

Charles ‘Sparkey’ Schulz heeft, toen hij 27 jaar was, nooit kunnen 
vermoeden dat zijn creaties zo’n lange levensduur zouden krijgen en 
dat het succes zo wereldwijd zou worden. Naast de dagelijkse strip 
heeft de merchandising van alle Peanuts figuren, via verschillende 
lucratieve licenties, Sparkey en z’n vrouw en kinderen zeer ver-
mogend gemaakt. O.a. Hallmark Cards kreeg in 1960 al een licentie 
voor het gebruik van de Peanuts figuurtjes voor hun kaarten.         
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In oktober 2005 bestond de Peanuts strip 55 jaar. Reden voor de 
Australische post om dit blokje uit te geven met op de tabs Snoopy, 
Woodstock, Charlie Brown, Sally Brown, Lucy, Peppermint Patty, Linus, 
Marcie en Franklin. 

 
Snoopy als stripfiguur verscheen voor het eerst op 4 oktober 1950. 
Wel verscheen er in Charles Schulz’ vorige stripserie, Li'l Folks, een 
hond voor die sterk op Snoopy leek. Hij werd voor het eerst bij naam 
genoemd in de strip van 10 november 1950. 
Oorspronkelijk wilde Schulz de hond Sniffy noemen, maar hij 
ontdekte al snel dat die naam reeds gebruikt werd in een andere 
strip. 
In de strips praat Snoopy niet. Gedurende de eerste twee jaar dat hij 
meedeed in de strip had Snoopy geen tekst. Daarna begon hij 
zichzelf duidelijk te maken via denkballonnetjes. De andere karakters 
in de strip kunnen zijn gedachten blijkbaar lezen, daar ze altijd 
reageren op wat Snoopy denkt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stripverhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1950
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%27l_Folks&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/10_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1950
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Op de ochtend van zondag 13 februari 2000 openden lezers hun 
krant om de nieuwste avonturen van Charlie Brown en z’n vriendjes 
van de Peanuts Gang te lezen, de strip die al bijna vijftig jaar in de 
krant had gestaan. Maar deze zondag was toch anders, want slechts 
enkele uren voordat de kranten werden bezorgd, overleed de vader 
van Charlie Brown de avond ervoor vredig in zijn slaap. 
 
Verschillende 
landen hebben 
postzegels met 
Peanuts figuurtjes 
uigegeven. Hier de 
Kaaiman eilanden 
en Portugal  
 

Op 17 augustus 
2002 werd in 
Santa Rosa, 
Californië, het Charles M. Schulz ► 
Museum en Research Center officieel 
geopend door Jean Schulz, de weduwe 
van Charles ‘Sparkey’ Schulz. Zij is ook 
de voorzitster van de Raad van Bestuur. 
Mocht u toevallig in de buurt komen, een 
bezoek aan dit museum is voor de echte 
Peanuts fan zeker de moeite waard.   
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Bovenste foto: het leuke museum in Santa Rosa, Californië. Middelste foto:  
de museum winkel waar de Peanuts figuurtjes in allerlei soorten, maten (en 
prijzen) te koop zijn. Onder: een van de mooie ruime museum zalen.  
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De werkkamer/studio van Charles M. Schulz staat nu in het museum. 
 

 
 

In 2010 gaf Nederland dit velletje met Snoopy december postzegels uit. 
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Een van de museumzalen. En Snoopy in verschillende gedaanten op een 
Japans velletje en het gele vogeltje Woodstock. 

        
       Hans Vaags 
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Pijlsnelle boodschappers  (deel 2) 
 

In de Tweede Wereldoorlog vond Dirk Ernsting in de Beemster 
(Zuiderweg 62) in zijn boomgaard een parachute, met daaraan een 
koker waarin zich een levende postduif bevond. Het was de bedoe-
ling dat zulke duiven, voorzien van een bericht,  weer losgelaten 
werden,  zodat ze terug naar huis (Engeland) konden vliegen. 
Uiteraard eisten de Duitsers dat de duiven ingeleverd werden.  
 

Dirk Ernsting  meldde zijn vondst niet, maar stuurde de duif terug 
naar Engeland, voorzien van de nodige informatie. Hij werd er na de 
oorlog door de Britse regering  voor onderscheiden  met een  
‘Certificate of Merit’.  Het loslaten van de duif voorzien van 
informatie, vanuit door de vijand bezet gebied, werd gezien als een 
zeer moedige daad.  
 

Een moedige daad was het natuurlijk, maar er rijzen wel  wat vragen.  
Om wat voor informatie ging het? Hoe kwamen de Engelsen aan 
naam en adres van de afzender? Ernsting zal toch niet zijn naam 
onder de door hem verstrekte  geheime informatie gezet hebben? 
Een tip van de sluier wordt opgelicht door een instructie die aan de 
duif was meegegeven. Die instructie was gesteld in het Frans.  De 
instructie is  formaat A4,  tweezijdig bedrukt en werd vermoedelijk 
meegestuurd in de koker waarin ook de duif zat. 
 
Na een opvallende kop ‘Leve het vaderland- Weg met de Moffen’, 
wordt de vinder van de duif aangespoord om het vaderland te dienen 
door de duif goed te verzorgen, een vragenlijst in te vullen  (svp goed 
leesbaar!), in een kokertje aan de duivenpoot te bevestigen en 
daarna de duif weer los te laten. Kokertje, papier en  potlood zijn 
meegezonden. De ontvanger wordt aangeraden niet met zijn eigen 
naam te ondertekenen, maar een schuilnaam of code te gebruiken, 
waardoor hij na de oorlog opgespoord en bedankt kan worden. In 
ieder geval moeten de datum en de plaats van vertrek genoteerd 
worden. In het geval van Dirk Ernsting is dat kennelijk goed gelukt. 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 140 
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De vragenlijst (zie afbeelding) heeft betrekking op de vijandelijke 

verdediging, verboden gebieden, wapenopstellingen, troepensterkte  
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en –, effecten van geallieerde bombardementen. 
Ook probeert men allerlei informatie over de  ontvangst van de radio-
uitzendingen van de BBC  te verzamelen.  
 
Ondanks een instructie in de Franse taal, is er wel degelijk sprake 
van een actie van de Britse geheime dienst.  Het ging bij het 
neerlaten van duiven aan ‘valschermen’ om een operatie, met de 
codenaam Source Columba, uitgevoerd door de Confidential Pigeon 
Service (Columba is het Latijnse woord voor duif) . De duiven werden 
vanaf 1940 neergelaten boven Frankrijk en Nederland, nadat ze in 
Engeland een speciale training gevolgd hadden.  Er moeten ook 
instructies in het Nederlands gemaakt zijn.  
In 1944 imiteerden de Duitsers deze actie. Zij lieten duiven neer die 
vergezeld  waren van een pakje Engelse sigaretten bij hun 
vragenlijsten. Het Verzet ontdekte dit al snel en gaf een dubbel 
advies: rook de sigaretten op en braad de duif…..             

   John Dehé 
 
 
 

Dit artikel verscheen eerder in het zomernummer van De Nieuwe 
Schouwschuit, gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. De Nieuwe 

Schouwschuit is het periodiek van Historisch Genootschap Beemster. 
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                        De mand met duiven  
                     vlak voor het afwerpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ Een duif aan een parachute, 

tentoongesteld in een vitrinekast. 

 

 

 
 
   Een duif met koker  
      klaar om naar de  
       thuisbasis terug  
                 te vliegen 
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BELANGSTELLINGREGISTRATIE 
 

Tijdens de clubavond op 17 september werd 
door onze voorzitter een peiling gehouden 
over de interesse voor onderling ruilen. 
Hiervoor bleek al snel dat hier nauwelijks 
belangstelling voor bestaat. 
Jammer, hierdoor kwam de nadruk onvoldoende te liggen op het 
punt van de belangstellingregistratie.   
Sinds het ontstaan van onze vereniging is er in de filatelie een veel 
grotere verscheidenheid van verzamelgebieden en interesses 
gegroeid. Verzamelden zo'n 70 jaar geleden de meeste Nederlandse 

postzegelaars Nederland en OG. Nu zien we een 
grote verscheidenheid van interessegebieden. 
Mogelijk zijn nu zelfs de typische landen-
verzamelaars een minderheid aan het worden. 
Daarnaast zien we filatelisten die onderzoek doen 
en daarover soms (bijna) wetenschappelijk 
publicaties schrijven. Een ansichtkaart van een in 
Nederland  geïnterneerde Belgische militair is 
misschien  voor een Nederland verzamelaar 

nauwelijks interessant. John Dehe maak je er mogelijk vreselijk 
gelukkig mee. 
 
Daarom zou ik willen voorstellen dat alle leden van de PPRC hun 
belangstelling, interesse dan wel verzamelgebied laten registreren. 
Er komt dan een zogenaamde data-base, waarin leden met hun 
adresgegevens, een telefoonnummer en naam lijkt mij al voldoende, 
staan met hun filatelistische interesse.  
Ik ben bereid om die lijst samen te stellen. Wie meent dat het voor 
hem/haar interessant kan zijn kan zich wenden 
tot: Peter de Leeuw; peter@arboleeuw.nl of 
0299 425288 
 
De lijst komt verder alleen in handen van het 
bestuur en kan alleen geopenbaard worden in 
ons clubblad indien degene die erop vermeld 
staan dit accorderen.                Peter de Leeuw 
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PREHISTORIE, FOSSIELEN 
 
Onder fossielen verstaat men alle resten en 
sporen van planten en dieren die 
geconserveerd zijn in gesteente. Hoewel dat 
vaak wordt gedacht, hoeven fossielen niet 
‘versteend’ te zijn. Zeer veel fossielen zijn               Oerpaardje/Hyracotherium 
inderdaad niet versteend. Zelfs uit zeer oude        Tertiair, 60 milj. jaar geleden 
gesteenten zijn fossiele resten bekend die 
nauwelijks veranderd zijn. Verder denken velen 
dat fossielen altijd zeer oud zijn. Ook dit is niet 
terecht. Er zijn vele zeer jonge fossielen 
bekend, ontstaan in voor mensen bekende 
periodes. 
De wetenschap die fossielen bestudeert heet 
paleontologie. Dit kennisgebied helpt bij het            Hassiacosuchus, Eoceen, 

onderzoek naar de opeenvolging van gesteenten, 56 tot 33 milj. jaar geleden 

 
Pterodactylus, Jura, 150                  Lebachia speciosa,              Archaepterix, Jura,                       
miljoen jaar geleden          Carboon,300 milj .jr.geleden     150 miljoen jaar geleden 

 
een tak binnen de geologie die biostratigrafie genoemd wordt. Doordat 
overblijfselen van leven slechts fossiliseren onder specifieke 
omstandigheden is de fossiele informatie beperkt en per definitie 
“incompleet”. 
Bij het woord fossiel denkt men vaak aan botten 
van dinosauriërs of mammoeten en het is inderdaad 
zo, dat de harde delen van een organisme de 
grootste kans maken door fossilisering 
geconserveerd te worden. Voor gewervelde dieren 
zijn dat de botten en vooral de tanden. De zachtere 
weefsels van het organisme blijven alleen in       ►  
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◄ Sphenopteris hollandica  
Carboon,300 miljoen jaar geleden 
   
 Oervleermuis,Tertiar,50 miljoen ► 
                                      jaar geleden 
 

bijzondere gevallen bewaard en 
zijn daarom veel zeldzamer. 
Zachtere weefsels worden alleen 
dan bewaard als ze snel 
bedolven raken onder een laag 

die ze afschermt tegen iedere vorm van rotting of vraat. Met alleen de 
harde delen is het soms moeilijk zich een goed beeld te vormen van het 
complete organisme. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Conodonta, die 
lange tijd in grote aantallen werden gevonden, maar alleen van hun tanden 
bekend waren (Conodonta of conodonten zijn een uitgestorven groep in 
zee levende gewervelde dieren, die wel op tegenwoordige lancetvisjes 
leken). Pas toen men ook eens een afdruk van de rest van zo’n diertje 
gevonden werd, bleek dat het hier om een primitieve vorm van de stam 
Chordata ging. Bij andere diergroepen zijn vaak andere harde delen, zoals 
schelpen gefossiliseerd.     
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Er bestaat een aantal 
bijzondere vormen van 
fossilisering. In barnsteen 
worden bijvoorbeeld soms 
complete insecten ingesloten 
gevonden, doordat de hars 
waaruit de barnsteen ontstaan 
is, een goede afsluiting tegen 
oxidatie vormt. Dat geldt op 
grotere schaal ook voor 
teerputten. In de buurt van de  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Barnsteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insect
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hars
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oxidatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Teerput
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Amerikaanse stad Los Angeles is een goed voorbeeld daarvan in de La 
Brea teerputten. Van dieren die in de teerput gevangen raakten, bleven de 
botten vaak bijzonder goed bewaard. Bovendien trokken de vastzittende 
dieren vaak roofdieren aan, die ook weer verstrikt raakten. Op deze manier 
werd tijdens het Pleistoceen een "bottenkerkhof" gevormd. In kleien die in 
stilstaand zuurstofloos water zijn afgezet worden vaak zeer goed 
geconserveerde fossielen aangetroffen. Door de afwezigheid van zuurstof 
fossiliseren planten daarin bijzonder goed. Heel vaak is niet de hele 
waterkolom zuurstofloos maar alleen het onderste gedeelte. Dergelijk 
gelaagd water heeft dus een normaal zuurstofgehalte in de bovenste laag. 
In de bovenste laag gaan organismen dood die vervolgens naar beneden 
zakken en dan in een zuurstofloze omgeving terechtkomen waar zij 
bewaard blijven. Ook kunnen levende organismen onbedoeld in de 
onderste zuurstofloze laag terechtkomen waardoor zij sterven en 
fossiliseren. In een dergelijke afzetting zijn vissen soms in een verkrampte 
wijze bewaard wat wijst op verstikking. Een bekend gesteente met 
dergelijke fossielen is de 'Kupferschiefer' uit het Rotliegend in midden 
Duitsland. 
Naast resten die van organismen zelf afkomstig zijn worden ook sporen die 
door organismen actief of passief zijn gemaakt tot de fossielen gerekend. 
Hiertoe behoren bijvoorbeeld coprolieten (gefossiliseerde uitwerpselen) en 
sporenfossielen zoals pootafdrukken en graafgangen. Van sporenfossielen 
is het niet altijd mogelijk om vast te stellen van welk dier ze afkomstig zijn. 
Ze krijgen daarom vaak hun eigen taxonomische benaming.     Wil Dedters 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_Brea_teerputten
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_Brea_teerputten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Predator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pleistoceen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotliegend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coproliet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sporenfossiel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafgang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sporenfossiel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taxonomie


 

37 
 

 

                          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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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

1 Muntenalbum (met 100 centen) bod

2 fl 50,00 huwelijk Beatrix en Claus 12,50

3 2 Met mooi stempel Maastricht o 22,50 5,00

4 107/109 Met extra 108 A, luxe postfris ** 415,00 60,00

5 225-228 Kind op dolfijn * 25,00 2,50

6 402B-403B Legioenblokken, luxe postfris ** 290,00 40,00

7 402b-3b Legioen velletjes, nette plakker * 25,00

8 487-489 Nederland ** 70,00 14,00

9 528 Nederland ** 57,50 9,00

10 530 Nederland ** 70,00 11,00

11 531 Nederland ** 16,00 2,50

12 533 Nederland ** 100,00 17,50

13 2009 12,75 gulden Zilver LAATSTE GULDEN zegel ** 14,00 2,00

14 2046 blokje o 2,50 1,00

15 2077-2082 bloemen o 6,20 1,50

16 2252-2257 bloemen o 5,80 1,50

17 2570a CEPT 2008 paartje o 3,00 1,00

18 R18 roltanding * 40,00 8,00

19 pw 3 postbewijs o 90,00 9,00

20 Pt1, 2 mooi gebruikt 35,00 3,00

21 Int. 1 Internering 1, ongebruikt *(*) 175,00 10,00

22 Int. 2 Internering 2, postfris! ** 250,00 50,00

23 Collector's Item TNT Post 0,39 + 0,44 ** 1,00

24 stempel Rotterdam lang o bod

25 stempel Renesse o bod

26 foutje in stempel o bod

27 datum ontbreekt in stempel o bod

28 PR 18 Prestigeboekje 2007 ** 4,00

29 1187 Blok Nederlandse Antillen ** 2,00

30 304-316 Ned. Indie  o 2,00

31 349-53,371-75 Suriname ** 1,00

32 blok 48 Indonesia blok ** 25,00 2,00

33 blok 49 Indonesia blok ** 18,00 2,00

34 244 Nederlandse Antillen ** 2,50 0,50

35 19 en 21 Nieuw Guinea ** 37,50 4,00

36 22/24 Nieuw Guinea ** 45,00 7,50

37 68 Curacao ** 25,00 3,00

38 153/57 Curacao * 33,00 2,00

39 1905 postdienst Ned. Indie met opdruk bod

40 fdc E 28 Kinderzegels 1956 45,00 5,00

41 fdc E 49 Kinderzegels 1961 open klep 35,00 4,00

42 1e dag Envelop 1e KLM vlucht 21 juni 1956 met LP14 1,00

43 special Envelop 200 jaar NL+zegels / USA + zegels 2,00

44 special Envelop Uiver herdenkingsvlucht 1983 bod

45 Jersey Gorilla serie **  6,00

46 Zweden Pzb CEPT 1997 ** 2,50

47 791-794 Pzb IJsland vliegtuigen o 4,00

48 791-794 Pzb IJsland vliegtuigen ** 4,00
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49 IJsland pzb 1995 o 4,00

50 71 Andorra CEPT 1972 ** 150,00 15,00

51 blok 4 Joegoslavie trein 1941 ** 200,00 20,00

52 556-564 Deutsches Reich * 100,00 10,00

53 82-86 Berlijn klepel rechts o 110,00 11,00

54 110-111 Berlijn  o 42,00 4,00

55 42-60 Berlijn o 60,00 6,00

56 88-90 Berlijn o 55,00 5,50

57 serie Berlin, 42/60, 112/3 en 121/3 o 88,00 7,00

58 serie Berlin 140/154 en 187 o 40,00 3,00

59 serie posrfris Berlin, klokken, 9 van de 15, waarvan 78 en 85 o/** 216,00 13,00

60 173-176 Bundespost, 173/176 * 95,00 8,00

61 259-265 Bundespost  met 264/65 met minieme plaktresten **/* 40,00 3,00

62 226b Duitsland Sowjet zone ** 10,00 2,00

63 227b Duitsland Sowjet zone * 10,00 2,00

64 1445 Engeland * 40,00 10,00

65 1174/77 Engeland * 50,00 7,50

66 873 luchtpost Italie o 5,50 1,00

67 Rusland serie vogels ** bod

68 Rusland blokje religie ** bod

69 paartjes vogels ** bod

70 Portugal Madeira blok uit 2011 ** 3,00

71 mapje Kinder bedank kaarten 5,00

72 mapje Kinder bedank kaarten 5,00

73 mapje Kinder bedank kaarten 5,00

74 brief Briefkaarten 25x oud en nieuw bod

75 map Filatelistische Jubilea '82-'84, 42 enveloppen 4,00

76 fdc192/242 29 stuks alle DUBBELE frankering 3,00

77 DDR 11 brieven 1,50

78 Duitsland diverse post en briefkaarten 2,00

79 Europa diverse postkaarten 2,00

80 4 Kinderblokjes 2010 + zegels waarde 20 euro 20,00

81 Map met 23 postzegelboekjes en 12 Kinderblokjes 8,00

82 Diergaarde Blijdorp, briefkaarten, met eurowaarden (5,30) 4,00

83 Wereldarmoededag, briefkaarten, met eurowaarden (2,70) 2,00

84 Australië, Olympische Spelen, souvenirset 2,00

85 Paardenzegels, met mooi blok Olympic Games, Ierland 2,00

86 Duitsland, Beethovenblok 2,00

87 Vogels, Brits Honduras 100,00 4,00

88 Vogels Kiribati 2,00

89 Verenigde Naties, Jaar van de Oceaan, prachtig blok 2,00

90 Verenigde Naties, postfrisse series + rondzendboekje 2,00

91 Europa, betere series, o.a. Liechtenstein en San Marino 450,00 30,00

92 Israel, postfris op stockkaart 2,00

93 Europa op stockkaart, ** 2,00

94 Oud Spanje op twee stockkaarten 2,00

95 Eiland Man + stockkaart Gibraltar, Hongkong etc 3,00

96 stockkaart Antilllen */** bod
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97 stockkaart Deutsches Reich, veelal postfris na 1940 ** 55,00 4,00

98 stockkaart Deutsches Reich, gestempeld veelal na 1933 o 135,00 12,00

99 Malta 10 velletjes div. voorstellingen ** bod

100 kaart Duitsland o/** 3,00

101 kaart Zweden ** 355,00 35,00

102 kaart Denemarken ** 15,00 2,00

103 kaart Verenigde Naties diverse velletjes ** 23,00 2,50

104 kaart Vaticaan diverse mooie velletjes ** 60,00 6,00

105 kaart Frankrijk ** 138,00 13,50

106 kaart Belgie blokken enz. ** 28,00 3,00

107 kaart Dubai bod

108 kaart Slovenie bod

109 kaart Kerstzegels Nederland zonder gom nominaal € 64,00 25,00

110 kaart Kerstzegels Nederland zonder gom nominaal € 64,00 25,00

111 album Davo Album Vorstinnen met zegels o/**/*** 10,00

112 stockboek Nederland velletjes en langlopend (Beatrix) 8,00

113 Lindner album met Bund vanaf 1950 in cassette 15,00

114 Schwanenberger wereld album, 1936, met zegels 4,00

115 Ooostenrijk postfris in Schaubek band 15,00

116 fdc's ca. 50 fdc's Verenigde Naties, periode 1980-1982 6,00

117 ca. 120 fdc's Engeland, ook Eng. kol., met wat oudere, ook WK66 8,00

118 ca. 275 fdc's Nederland, wo ca. 25 onder nr. 100, het bekijken waard 15,00

119 Davo Overzee inhoud Aruba 1986 t/m 2011  leeg bod

120 Davo Cristal album Suriname t/m 1975 leeg bod

121 Davo Davo de luxe 100 jaar vorstinnen deels gevuld 10,00

122 album Davo Joegoslavie 15,00

123 stockboek Slowakije en Slovenie 5,00

124 album Frankrijk met kolonies o 15,00

125 album Indonesie, Frankrijk, Zwitserland enz. o/** 5,00

126 stockboek 16/32 bladen bod

127 stockboek Duitsland 750 x verschillend bod

128 stockboek Davo stockboek dik wittebladen 30/60 5,00

129 2 albums Europa CEPT periode 1956-1976, ca. 250 zegels 15,00

130 album Oostenrijk, waaronder veel oud 10,00

131 album Indonesie: album zelf ook mooi 8,00

132 Davo album Oostenrijk Davo II ** 30,00

133 Davo album Davo Deutschland II zone uitgave o/** 25,00

134 Leeg Victoria album 3,00

135 stockboek 16/32 bladen bod

136 stockboek Collectie Noorwegen o 650,00 30,00

137 stockboek Diversen o bod

138 stockboek Zwitserland o bod

139 stockboek Ierland o bod

140 stockboek Spanje o bod

141 stockboek Overzee collectie */** 20,00

142 album 2 albums Nederland enz. o/** bod

143 stockboekje Verenigde Naties 6,00

144 Ned., kleine collectie postfris in insteek boekje ** 117,00 5,00
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145 fdc Div. fdc's in albumpje 3,00

146 Davo boek Uit de kunst met velletje Rembrandt 1999 plus 1 gulden zegel 11,00 2,00

147 Davo boek Hoogtepunten uit de 20ste eeuw met postfris velletje 12,00 2,00

148 Davo boek Tussen twee culturen, met de zegels 3,00

149 Davo boek Sail, met de zegels 3,00

150 Nederland Jaarboek 1991 ** 2,50

151 Mast catalogus plaatfouten 2010 NIEUW 2,50

152 catalogus Michel Duitsland bod

153 catalogus Michel China overzee deel 9.1 bod

154 Diversen, Catalogus uit 1929 bod

155 Nederland Handboek plaat & etsingnummers (1) bod

156 Nederland Handboek plaat & etsingnummers (2) bod

157 Nederland Handboek plaat & etsingnummers (3) bod

158 Vergrootglas 10 cm en partij insteekkaartjes bod

159 jaarsets Ned. 1977 t/m 2000, behalve 78,80,81,83,85 en 87 15,00

160 Ruimte vaart, blokken en vellen                                                                                                                              2,00

161 blokken en vellen Olympische Spelen 2,00

162 kistje Sigaren kistje met Hawid bod

163 doosje Europa bod

164 doosje Oud Oostenrijk en Ned. Indie o bod

165 doos Onafgeweekt 1,4 kilo bod

166 Doos onafgeweekt Duitsland laatste jaren 7,00

167 doosje diversen ongeveer 1500 stuks 2,00

168 doosje diversen ongeveer 1500 stuks 2,00

169 doos 1 kilo onafgeweekt 3,00

170 doos stockboeken 15,00

BENEFIET de volgende 20 kavels

171 Joegoslavië, Polen en Roemenië in stockboek 3,00

172 Duitsland in blauw stockb., Reich, Bund en Berlijn+Zwitserland 4,00

173 Oost-Europa in stockboek 3,00

174 Duitsland, stockboek met heel veel bloemen 3,00

175 Schaubek album, mooi met aardige zegels erbij 3,00

176 Holland album NL, enkele betere series 10,00

177 3 Importa stockboek (koperen hoeken) A5 met iets NL 3,00

178 leuk beginnersalbum, veel losse zegels 3,00

179 albumbladen met Spanje, Portugal en Luxemburg 1,00

180 ringband met tientallen enveloppen, veel aanget. NL 5,00

181 Leuchtturm ringband met zwarte insteekbladen 3,00

182 lege Schaubek band blauw bod

183 luxe stockboek koperen hoeken, NL + Australië (enkele losse bladen) 4,00

184 schatkistje met NL, zegels en verhuiskaarten 2,00

185 mooi kistje met NL en overzee, meest postfrisse series 5,00

186 Zalando: doos vol zakjes, etc 4,00

187 doos vol zakjes, stockboeken, etc. veel Australië 6,00

188 Onze eigen wonderdoos, exotisch thematisch 10,00

189 Grote doos onafgeweekt, vondsten mogelijk 4,00

190 24 rondzendboekjes, voor een deel gevuld. 4,00
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