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VOLLE BAK 
 
Het was een beetje improviseren, onze eerste bijeenkomst in het 
nieuwe postzegeljaar. Het presentieboek kwam wat later binnen dan 
we gewend zijn, maar we telden toch ruim 60 bezoekers.  
We noteerden ook twee nieuwe donateurs (welkom!) en begroetten 
een paar leden die we al een tijdje niet gezien hadden (ook welkom!) 
De rol van de afwezige bestuurders (slecht geplande vakanties!) 
werd voortreffelijk overgenomen door Jan, Juan en Ron. Twee 
kopers lieten enkele kavels achter, iemand nam de verkeerde jas 
mee naar huis. Oh ja, de meiden van de bar zouden graag zien dat u 
het grote geld gebruikt om postzegels te kopen en dat u de 
consumpties met muntjes afrekent. 
Oktober is altijd een mooie postzegelmaand, veel activiteiten, met de 
Postex (voor de 15e keer!, zie pag. 9) als hoogtepunt. Zonder PPRC-
bus, maar u weet de weg en poolen kan ook heel gezellig zijn. 
Er is daar veel handel, een mooie tentoonstelling, veel bijzondere 
zegels en velletjes en een gratis postzegel voor iedereen. Een 
prachtige antieke Spijker uit 1912 zal zeker de aandacht trekken. 
We doen het op onze eigen clubavond in oktober zonder zulke 
extra’s, maar uiteraard liggen de stuiverboeken klaar, is er weer een 
mooie veiling en veel gezelligheid. We rekenen  weer op een goed 
gevulde zaal en hopen dat de ziekenboeg wat leger is. Al onze 
patiënten: sterkte en beterschap. 
We zien u graag op donderdag 10 oktober, en twee dagen later op 

de Grote Munten- en Postzegelbeurs in Weidevenne. 
John Dehé 

 
“ONZE” GROTE POSTZEGELBEURS  
IN PURMEREND-WEIDEVENNE 

In ons vorige clubblad heeft u allemaal de flyer van deze beurs 
ontvangen, op de achterkant leest u ook waar u de volgende maand 
heen kunt gaan. 
Als organisatie van deze beurs hebben wij gemeend om alle leden 
van de PPRC een vrijkaart voor deze beurs te doen toekomen.  
U vindt deze kaart in dit nummer (op de volgende pagina) ingesloten 
en natuurlijk verwachten wij dat u allen een kijkje komt nemen bij 
deze eerste grote beurs in onze regio.   Ron Versteyne 
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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:  Jeffrey Groeneveld  -  De Goedemeent 1  -  1447 PT  Purmerend   
tel. 0299-463850  -  e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl 
 

Penningmeester:  Ron Versteyne  -  Sumatra 37 - 1448 AV  Purmerend   
tel. 0299-431137  -  e-mail: r.versteyne@upcmail.nl  -  Bankrekening 1663.64.312 
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. 82.53.14.690 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Redacteur clubblad:  Hans Vaags  -  Bazuinstraat 29  -  1443 JC  Purmerend  
tel. 0299-426287  -  e-mail: hans.vaags@tiscali.nl 
 

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

Coördinator Werkgroep “Thema” en 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, Nico ter Hofstede en Han 
Zwertbroek 
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 november nummer uiterlijk donderdag  
24 oktober bij mij thuis, of per e-mail naar: hans.vaags@tiscali.nl  
 
OP HET OMSLAG 
Deze maand op het omslag  
een primeur, nl. de speciale  
Persoonlijke Postzegel die tijdens  
de beurs bij Marjan Versteyne te  
koop zal zijn. En zat uw vrijkaart  
voor de “1e verzamelbeurs  
Purmerend 2013”. 

 

mailto:versteyne@upcmail.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Do. 10 okt..  Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in  Woon- 

  centrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster. 
  De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze maan- 
  delijkse veiling no. 272, de kavellijst op pag. 22, 23 en 24.   
 
Za. 12 okt. 1e Verzamelbeurs Purmerend 2013 met postzegels/- 

  poststukken, munten/bankbiljetten en ansichtkaarten van  
  10.00 tot 16.00 uur in de Sporthal van Brede School de Kraal  
  aan de Zambezilaan 278, 1448 PN Purmerend. Vanuit de  
  hele provincie, en zeker vanuit Amsterdam goed te bereiken,  
  ook met openbaar vervoer. NS-station Weidevenne op loop- 
  afstand en bus 308 vanaf Amsterdam-CS stopt bijna voor de  
  deur. Voor meer info mailt U naar r.versteyne@upcmail.nl 
Zo. 13 okt.  PV IJmuiden houdt haar Grote najaarsbeurs van 11.00 tot  

  15.00 uur in buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29,  
  1971 VZ IJmuiden. er kan volop geruild worden en er zijn  
  handelaren aanwezig, voor meer info g.swets@quicknet.nl   
Vrij. 18, za. 19 en zo. 20 okt. POSTEX 2013, zie kijk voor alle informatie op  

  pagina 9.   
Za. 26 okt.  NVPV Alkmaar organiseert de 9e keer Landelijke NVPV- 
  veiling ruim 1100 kavels in het Clusius College, Drechter- 

  waard 10, 1824 EX Alkmaar, van 12.30 - 17.00 uur. Grote  
  diversiteit postzegels, poststukken, albums, insteekboeken  
  en goede gevulde dozen U kunt de kavels bekijken op  
  vrijdag van 19.30 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 09.30  
  uur tot 12.00 uur. Complete VEILINGLIJST (met diverse  
  afbeeldingen) vindt U op www.nvpv-alkmaar.nl 
    
Noteer ook alvast de volgende PPRC clubavonden in “Wooncentrum 
Zuiderhof”, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster 
woensdag 13 november en woensdag 11 december. 
En in 2014: woensdag 15 januari, donderdag 13 februari, woensdag 12 
maart, donderdag 10 april en woensdag 14 mei. 
 

De grote regionale Ruildag is op zaterdag 18 januari en onze Grote Veiling 
is op zaterdag 22 maart. Deze twee jaarlijkse grote evenementen worden 
gehouden in Wijkcentrum “De Inval” Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend. 
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie 
het maandblad Filatelie, oktober-nummer. 

http://www.nvpv-alkmaar.nl/


5 
 

 



6 
 

DE LETTER L, LEEWARD EILANDEN IN WEST-INDIË 

Leeward eilanden is een groep eilanden welke deel uitmaken van de Kleine 

Antillen (Engels: Lesser Antilles) in West-Indië.  

In geografische zin omvatten de Leeward eilanden alle Antilliaanse 

eilanden tussen Porto Rico in het noorden en Martinique in het zuiden, 

maar zonder de Maagdeneilanden (zowel de Britse als de Amerikaanse). 
 

Brits bestuur 

De meeste van deze eilanden zijn of waren Brits.  

In staatkundige zin werden vroeger alleen de onder 

Brits bestuur staande eilanden gerekend. 

De groep omvat ook Antigua, Anguilla, Barbuda, 

Montserrat, Nevis, St. Christopher (of St. Kitts) en tot 

1940 ook Dominica. De postzegels van de Leeward 

eilanden werden tot 1956 tegelijk gebruikt met de 

postzegels van de afzonderlijke eilanden. Deze eilanden moeten niet 

verward worden met de groep van dezelfde naam in de Grote of Stille 

Oceaan. 

Landnaam op postzegels: Leeward Islands. Postzegels verschenen in de 

periode 1890 tot 1953. Valuta op de zegels: vanaf 1890 oude Britse valuta 

en vanaf 1951: 100 cent = 1 West Indian Dollar.              Ron Versteyne  

 

ONZE ADVERTEERDERS 

Krijgen deze maand weer een verzoek om het overeengekomen bedrag 

aan de vereniging te voldoen en ik kan hier rustig stellen dat de betaling 

van deze kosten nog nooit een probleem is geweest.  

Het geld staat binnen de kortst mogelijke tijd op onze rekening en 

daarmee kunnen wij altijd weer mooie dingen doen voor onze leden. 

Denk hierbij aan onze gezellige clubavonden, het uitgeven van dit 

prachtige clubblad, een reisje naar een mooie beurs in binnen- of 

buitenland. Bedenkt U dan dat deze sponsors meewerken aan het 

ontwikkelen van onze prachtige hobby. Vergeet hen dus niet: Zij 

steunen ons, steunt U hen dan ook. Dus is er behoefte aan een artikel 

of een dienst, kijk in Uw clubblad voor het juiste adres!!!  

Ron Versteyne 
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FILAMANIFESTATIE 2014 

 
Heeft U zich al aangemeld als handelaar voor deze grote happening? 
U kunt Uw deelname nog steeds opgeven Ron, r.versteyne@upcmail.nl   
Bent U al bezig met het plannen van Uw tentoonstellingskader? Vraag een 
aanmeldingsformulier bij Jeffrey,  jeffreygroeneveld@hetnet.nl  Deze 
aanmelding dient uiterlijk 1 november bij Jeffrey te worden ingeleverd.  
De kosten voor deze tentoonstelling bedragen € 6,00 per kader, maar Uw 
bestuur heeft besloten dat de vereniging de kosten van de PPRC-inzenders 
voor haar rekening neemt. Een mooie opsteker dus! 
Heeft U al nagedacht of U ons op vrijdagmiddag wilt helpen met opbouwen 
of zondagavond met het opruimen, meldt U dan aan bij Ron, zie boven. 
Wellicht kun U gezamenlijk naar Wijk aan Zee rijden, stuk goedkoper.  
En natuurlijk bent U één van de dagen in De Moriaan om al het moois met 
eigen ogen te aanschouwen. Op zaterdag wordt tevens de jaarvergadering 
van de KNBF gehouden. Ook wel eens leuk om BoBo’s te bekijken of zelfs 
de hand te schudden. Diverse gespecialiseerde verenigingen zijn aanwezig 
om hun verzamelgebied met U te bespreken. 
Kortom: geen postzegelverzamelaar die deze happening mag missen. 

 
Ron Versteyne, comité Filamanifestatie 2014 

 
 
SMERIG SPELLETJE 

 
Wellicht zal ieder van u hier of daar wel eigen informatiebronnen hebben, 
maar ons werd onlangs door een serieuze handelaar uitgelegd dat de 
handelaren zelf mede-debet zijn aan de op handen zijnde problemen. 
Hoewel...PostNL hierbij wel een smerig spel heeft gespeeld.  
Eind 2012 kreeg de handel van PostNL de mededeling dat zij alles kunnen 
aanschaffen, echter zonder recht van teruggave. De handel was in de 
veronderstelling dat dit gold voor de, vanaf dat moment gedane aankopen. 
Zij hebben het, door PostNL voorgelegde, formulier voor akkoord getekend. 
Pas later bleek dat hun akkoord ook gebruikt werd voor alle eerder gedane 
aankopen en dat zij daarmee zichzelf de mogelijkheid hebben ontnomen 
om ooit nog iets aan PostNL te kunnen terugverkopen. PostNL heeft dus, 
met de akkoordverklaringen in de hand, hiervan handig gebruik gemaakt 
door de guldenzegels per 1 november a.s. nietig te verklaren.  
De NVPH heeft inmiddels al € 50.000,- uitgegeven aan de eerste 
proceskosten, maar zij willen pertinent in hoger beroep doorzetten. Men 
verwacht dat de proceskosten de € 100.000,- zeker zullen overschrijden. 

A.N. 

mailto:r.versteyne@upcmail.nl
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
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 Voor U gelezen in het Noord-Hollands dagblad van 23 maart 2013 
 

“VAN STOFFIG EN SAAI NAAR DIGITAAL” 
 

Cees van der Wel maakt zich geen illusies. In zijn uppie gaat de postzegel- 
en muntenhandelaar de Nederlandse handel niet uit het stof trekken. Maar 
een aardige poging doet hij op zijn minst.  
“Je moet. If you can’t beat them, join them”. Tien afleveringen filatelie 
(liefde voor postzegels) en vier cursussen numismatiek (muntkunde) heeft 
van der Wel uit Den Helder de voorbije weken online gezet, met telkens 
enkele honderden kijkers per episode. Een bescheiden begin, vindt hij, 
maar ontevreden is hij niet: “Het aantal kijkers neemt steeds sneller toe en 
de reacties die ik krijg zijn heel bemoedigend. Zoals een basisschoollerares 
die de cursus heeft laten zien aan haar klas. Zij kwam later in mijn winkel 
met vier kids die alle vier wilden gaan verzamelen”. 
 

‘Postzegels verzamelen, hoe doe je 
dat?’, klinkt de vertelstem in de 
filmpjes met een rustig tokkelende 
gitaar op de achtergrond. Stap voor 
stap maakt de winkelier de kijker 
wegwijs in zijn hobby. Welke thema’s 
er te sparen zijn, hoe je ze kunt 
opbergen, en over tandingen, 

plaatfouten en misdrukken. Maar zijn het wel de dezelfde doelgroepen, de 
postzegelverzamelaar en de youtuber? 

 
Ik ga hier niet het gehele krantenartikel voor U verwoorden, maar oordeelt 
U zelf over deze vorm van voorlichting. De cursussen van Cees van der 
Wel zijn te vinden via zijn website www.filateliehpz.nl of 
www.youtube.com/cdvanderwel2  
In juni hebben wij Cees in zijn winkel bezocht, een ontzettend aardige man 
die heel goed bezig is om onze hobby bij een zo groot mogelijk publiek uit 
te dragen.        Ron Versteyne 

 
 

POSTZEGELS AANGEBODEN 
 

Nico de Schaaf (Oosthuizen) heeft een grote hoeveelheid postzegels in 
blokjes van 4 te koop/ te ruil en veel (meest buitenlandse) zegels met 
firmaperforaties. Telefoon 0299-401203. 
 

http://www.filateliehpz.nl/
http://www.youtube.com/cdvanderwel2
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Postex wordt gehouden in de grote, goed verlichte en royaal ingerichte zaal van 
de Americahal te Apeldoorn op 18, 19 en 20 oktober, vrijdag en zaterdag van 
10:00 tot 17:00 uur en zondag van 10:00 tot 16:00 uur. De Americahal is 
rolstoelvriendelijk. Entree: 5 euro, inclusief tentoonstellingscatalogus. Korting met 
de Bondspas, jeugd t/m 17 jaar heeft gratis toegang. 
De Koninklijke Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) is aanwezig met het 
Audio Visueel Centrum. Dagelijks zijn er presentaties van dialezingen en dvd-
presentaties. Ook zijn er keurmeesters aanwezig die u kunnen informeren over het 
keuren van postzegels. 
 
PostNL is aanwezig met een verkoopstand waar u de nieuwste postzegeluitgiften 
van Nederland en de wat oudere kunt kopen. U kunt er uw eigen persoonlijke 
postzegels laten printen, waarvoor diverse kaders beschikbaar zijn. Foto's kunnen 
worden aangeleverd op een USB-stick of een SD-card. PostNL geeft diverse 
Beurspostzegels uit. Voor de Dag van de Postzegel geeft PostNL één speciale 
postzegel uit in een velletje van tien, één Prestigeboekje en één speciale 
poststempel.  
Handelaren Tijdens de 15

e
 Postex zijn er ongeveer 50 handelarenstands 

aanwezig waarvan ruim 30 NVPH-stands in de grote zaal van de Americahal met 
een breed en interessant assortiment filatelistische producten. Op uitnodiging van 
de NVPH zijn er buitenlandse handelaren uit Australië, België, Duitsland, Frankrijk 
en Zwitserland. Op de bovenring van de grote zaal vindt U ruim tien niet bij de 
NVPH aangesloten handelaren. 
Gespecialiseerde verenigingen Tijdens Postex 2013 vieren zeven 
gespecialiseerde verenigingen een jubileum. De verenigingen zijn aanwezig met 
een tentoonstelling en een promotiestand. Naast de jubilerende verenigingen zijn 
er nog meer gespecialiseerde verenigingen aanwezig met een promotiestand.  
Tentoonstelling Dit jaar zult u tijdens Postex bijna achthonderd 
tentoonstellingskaders kunnen bewonderen. De jubilerende vereniging vullen veel 
kaders met op de vereniging gerichte tentoonstellingen. In de wedstrijdklasse doen 
inzenders mee in alle klassen. 
Postex-informatiestand 
Bij de Informatiestand, direct links als u de grote zaal betreedt, kunt u terecht met 
al uw vragen m.b.t. de postzegelshow Postex en de NVPV. U kunt hier ook uw 

gratis postzegel ophalen omdat dit de 15
e
 editie is van Postex. Meer uitgebreide 

informatie kunt u vinden in het Postex-nummer van Filatelie in oktober en 
op www.postex.nl  In de Nieuwsrubriek van de website vindt u steeds het 
laatste nieuws.  

http://www.postex.nl/
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
 

Oktober is de tweede maand van het nieuwe 
seizoen. De meeste van u zullen wel terug zijn van 
vakantie. Nu maar hopen dat u nog wat geld hebt overgehouden 
voor de nieuwe postzegels. We gaan deze maand van start op 5 juli 
met twee zegels en een 
souvenirvelletje met als onder-
werp – net als in oktober vorig 
jaar – een afbeelding uit kinder-
boeken en wel deze keer Stella 
en haar broertje Sam. 
Geschreven door Marie Louise 
Gay. Een van Canada’s meest 
geliefde schrijfsters van kinderboeken. 
Op 19 juli vier zegels – net als in 2007, 
 2009 en 2011 – van bekende  
mensen uit de muziekwereld.  
Deze keer bepaalde groepen uit  
Canada die niet alleen in Canada  
bekend zijn, maar ook in de USA  
en in Europa, met een verkoop  
van miljoenen albums. Uiteraard  
ontbreekt ook deze keer het  
souvenirvelletje niet met alle vier de  
zegels, welke we hiernaast voor u  
hebben afgebeeld. Voor $ 2,52 bent u  
de trotse eigenaar. 

 
De volgende zegel kwam uit op 28 augustus met 
een afbeelding van Robertson Davies, een in 
Canada vrij bekende schrijver. We laten 
augustus achter ons en we komen toe aan 
september. Kijken wat de post hier voor 
verrassingen in petto heeft in die maand. Iets 
wat we u in het novembernummer uitgebreid 
zullen vertellen. 

Trudy en Pieter Farenhorst  
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ONZE EERSTE EMISSIE (2) 

In de vorige aflevering schreef ik iets 
over het verschijnen van de eerste 
Nederlandse postzegels. De 
aanleiding voor dat stukje was een 
boekje dat ik van Piet Hos kreeg: 
een ‘Beknopte Handleiding  omtrent 
de bestemming en het gebruik der 
POSTZEGELS’ uit 1851 waarin 
uitgelegd wordt hoe Nederlanders 
straks met die postzegels moeten 
omgaan.  
 
Ze mochten ze gebruiken, het was 
nog niet verplicht. De aloude traditie 
dat de ontvanger betaalt voor de 
verzendkosten, kon niet zomaar 
overboord gezet worden. Pas op 
1/1/1871 gold de verplichting om 
met postzegels te frankeren. 
 

Er zijn verzamelaars die de eerste 
emissie tot wetenschap verheven 
hebben. Drukplaten, papiersoorten en afstempelingen hebben geleid tot 
talloze publicaties.   
Voor poststukken met de eerste emissie worden vaak dikke prijzen  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 121 
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gevraagd (en betaald), zeker als de zegels mooi zijn (brede randen) en de 
stempels zeldzaam.  
 
De oranje 15-cent op brief met afstempeling Purmerend ben ik nog maar 
één keer in een veiling tegengekomen en ging mijn financiële draagkracht 
(ver) te boven.  
 

 
 
1861, brief verstuurd uit Purmerend door de kaashandel van de firma Stuijt 
naar Bordeaux. Gefrankeerd met een paartje nr. 3. Het stempel P.D. (Payé 
jusqu’ a Destination) geeft aan dat het hele traject betaald is.  
 
 

Op een los zegel kom je die combinatie wat 
vaker tegen. Als in een plaats bedrijven 
gevestigd waren met internationale 
handelscontacten levert dat bijna automatisch 
meer exemplaren van NVPH nr. 3 op. Edam 
(houthandel Pont) is daar een mooi voorbeeld 

van, net als enkele plaatsen in de Zaanstreek: Zaandam, Wormerveer. 
 
De 10 cent was in het binnenlands verkeer aanvankelijk bedoeld voor 

afstanden tussen de 30 en 100 kilometer. In juli 1855 werden de tarieven 
verlaagd en was 10 cent het tarief voor de verste afstand in Nederland.    ► 

 



15 
 

 
 
1860, brief verstuurd door de firma Corn. v.d. Velde aan een wijnhandelaar 
in Leeuwarden. 
 
Een brief naar Amsterdam kon in principe voor 5 cent, maar als hij 
zwaarder was dan 15 gram ging het tarief omhoog. Onderstaande brief 
werd gewogen: 18 wigtjes= 18 gram= 2e tariefsgroep: 10 cent. 

 
 
Toch heb ik hem destijds niet alleen gekocht vanwege dat tarief. Met de 
stempelcombinatie is iets vreemds aan de hand. Normaal gesproken werd 
in 1860 op gefrankeerde brieven het franco-halfrondstempel gebruikt. We 
zien dat op de brief naar Leeuwarden. Maar in de eerste maanden van  
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1860 was dat stempel tijdelijk niet beschikbaar (reparatie? vervanging?) en  

werd een franco-kastje stempel gebruikt in combinatie met het stempel 
voor ongefrankeerde brieven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stempel voor ongefrankeerde brieven. Brief uit Middenbeemster, via 
Purmerend naar Amsterdam. Tarief 5 cent (krul) De ontvanger betaalde die 
portokosten. 

 
Later was de combinatie franco-kastje + plaatsdatumstempel wel de 
voorgeschreven combinatie op gefrankeerde brieven. Het stempel van 
Zaandam bevat ook nog een uuraanduiding. 

 
John Dehé 
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BRITS POSTMUSEUM HOUDT UITVERKOOP 

 
In het juninummer van het British Philatelic Bulletin werd een 
historische verkoop aangekondigd. Wat was namelijk het geval? Het 
Britse postmuseum en postarchief (British Postal Museum & Archive, 
kortweg BPM) liet bij het gerenommeerde veilinghuis Sotheby’s een 
aantal doubletten uit de collectie veilen. In totaal ging het om 191 
kavels met zeldzaam materiaal uit de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Met de opbrengst van de veiling hoopte het BPM de nieuwe 
huisvesting van het museum te kunnen bekostigen. Tot 1998 was het 
museum gevestigd in het oude postkantoor in King Edward Street in 
Londen vlakbij St Paul’s Cathedral, maar het gebouw werd gesloten 
en de collectie opgeslagen en is slechts in beperkte mate voor het 
publiek toegankelijk, allerlei beloften en mooie plannen ten spijt.  
 

Van de veiling had het BPM 
hooggespannen verwachtingen. 
Er werd rekening mee gehouden 
dat de kavels ruim vijf miljoen 
pond, zo’n zes miljoen euro, op 
zouden brengen. Daarmee kon 
men een modern “state-of-the-
art” museum in Londen bouwen 
met een bezoekerscentrum en 
onderwijsfaciliteiten. De taxatie 
voor het goedkoopste kavel 
bedroeg 1000 pond (1200 euro), 
het duurste zou een half miljoen 
pond (600.000 euro) moeten 
opbrengen 
 
◄1923 Bradbury Wilkinson “Joynson” 
Paper 10s blue, the unique complete 
Registration sheet of 40 ,full sheet 
margins, peripheral damage to the 
edge of the top sheet margin caused 

by earlier removal from a mount, full original gum.  
AN EXTREMELY RARE AND EXCEPTIONAL SHEET. NO OTHER EXAMPLES 
EXIST OUTSIDE THE BPMA. Taxatie ₤ 100,000-120,000 (= € 115,891 - 139,069), 

verkocht voor ₤ 90,000 (= €104,302)      ► 
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Niet iedereen was even blij met de verkoop van dit materiaal uit het 
bezit van het BPM. Sommige verzamelaars vonden het een schande 
dat dit culturele erfgoed werd verkocht, anderen vreesden dat hun 
eigen verzameling in waarde zou dalen. De Londense 
postzegelhandelaar Stanley Gibbons gaf te kennen dat men niet van 
plan was om op een of meerdere kavels te bieden. 
Uiteindelijk was het resultaat van de veiling zeer teleurstellend. 
Slechts 29 kavels werden verkocht en allemaal onder de geschatte 
waarde. In totaal leverde de veiling 400.920 pond (481.104 euro) op. 
Een woordvoerder van het veilinghuis wilde geen commentaar geven 
op het resultaat, maar meldde nog wel dat de kopers overwegend 
verzamelaars waren en geen handelaren. Voor het BPM is het 
resultaat geen reden om te stoppen met het afstoten van doubletten. 
In een verklaring werd gemeld dat ““we ons blijven inzetten om de 
natie een nieuw postmuseum te geven en we blijven samenwerken 
met Sotheby’s om er voor te zorgen dat de naverkoop het best 
mogelijke resultaat zal opleveren voor ons project. We zijn ervan 
overtuigd dat het rijke Britse postale erfgoed hierdoor de uitstekende 
behuizing zal krijgen die het verdient.” 

 
 

Wie de kavels en de opbrengst wil bekijken kan daarvoor terecht op: 
http://www.sothebys.com/en/auctions/2013/the-british-postal-
museum-archive-l13322.html. Voor wie nog eens wil zien hoe het 
oude postmuseum eruit zag vond ik een filmpje op Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=7EpdS_IVnDo. Het postmuseum 
heeft nog wel een website (http://www.postalheritage.org.uk/) met 
veel interessante verhalen en mooie plaatjes, Wie weet kunnen we 
die collectie ooit nog eens in het echt bewonderen.  
 

Jeffrey Groeneveld 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 22) 

Vloeren uitgevoerd in hout. 

Heel lang is voor de vloeren balkhout gebruikt, ook wel baddinghout  
genoemd, en is altijd ongeschaafd. Balkhout is smal plaathout en 
begint vanaf 6x12,3 cm tot 20x25 cm. De balkafmeting is afhankelijk 
van de overspanning en de onderlinge balkafstand. Volgens de NEN- 
norm, van voor WOII, moest voor de berekening van de balkafstand 
rekening worden gehouden met een vloerbelasting van 200 kg / m².  
De kop van de balken (oplegging) werd in de loodmenie (loodwit)  

gezet om 
optrekkend 
vocht te 
weren. 
Loodwit is 
een menie op 

basis van basisch loodcarbonaat en mag allang niet meer worden 
gebruikt. 
 
Over de balklaag 
worden ge-
schaafde en ge-     
ploegde vloer-
delen gelegd en 
met draadnagels 
vastgezet.  

De gewone vuren vloerdelen hebben meestal een        
dikte van 2,2 cm bij een breedte van ± 12 cm.   

        Bij vloerdelen, waar geen vloerbedekking over heen      
        wordt gelegd, wordt wel blind of verdekt nagelen  
        toegepast. 
Perfin AvS Abraham van Stolk & Zonen NV. 
Houthandel te Rotterdam. 
 

        Herman Verhoef     
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       Vervolg kavellijst ► 
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JAS GEZOCHT ! 
 
Op de laatste bijeenkomst heeft iemand de 
jas van Ben van Dulst meegenomen en zijn 
eigen jack laten hangen. Ben is niet blij met 
die ruil. Telefoon: 0299-601354, 
jbdulst@gmail.com. Het ‘foute’ jack hangt bij 
de voorzitter (0299-420563) 

mailto:jbdulst@gmail.com
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