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TEVREDEN  
 
We kunnen met een goed gevoel terugkijken op de Grote Veiling.  
Veel bezoekers, veel schriftelijke biedingen, een strakke organisatie 
in de zaal, met dank aan Juan, die ieder jaar bedenkt hoe het nog 
beter kan. Compliment ook voor Bert, die er op professionele wijze 
meer dan 950 kavels doorheen hamerde. En uiteraard dank aan alle 
sjouwers en andere hulptroepen. 
We haalden een 
verkooppercentage 
van (bijna) 70% en 
een opbrengst 
waarmee we weer 
even vooruit kunnen. 
Ook meldden zich nog 
eens twee nieuwe 
leden. Welkom !  
                                       Veilingteam John, Hans en Bert (zonder hamer...) 

De komende mei-bijeenkomst is alweer de laatste van het seizoen 
en kent inmiddels een mooie traditie. We zamelen zegels, albums en 
stockboeken in voor de Postzegelvriend, zie pagina 10.  
 

Graag wil ik ook uw aandacht vragen voor de beurs die op   
8 september in Zaandam gehouden wordt. Willem Loman & Friends 
hebben de roemruchte verzamelaarsbeurs in De Struik nieuw leven 
in geblazen en we moesten maar eens massaal gaan kijken (en 
kopen): postzegels, munten, suikerzakjes, lucifermerken en alles wat 
een mens nog meer verzamelen kan. Zie pagina 28. 
 

Voor onze clubavond op donderdag 17 mei ligt er weer mooi 
veilingmateriaal voor u klaar, met stuiverboeken op het biljart. Die 
haalden tijdens de Grote Veiling ook nog eens een recordopbrengst 
binnen. Een meneer was helemaal uit Nieuwkoop naar Purmerend 
gekomen, had één klein kaveltje gekocht, maar had naar eigen 
zeggen een prachtige dag tussen de stuiverboeken gehad. Volgend 
jaar komt hij weer. 
Voorzitter en secretaris zijn om verschillende redenen op 17 mei 
afwezig, maar dat kan geen beletsel zijn om er een mooie avond van 
te maken.               John Dehé 
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Het was 14 april j.l. alweer voor de 13e keer dat we onze jaarlijkse 
Grote Veiling hielden in wijkcentrum De Inval. Dus eerst de kavels 
bekijken en dan bieden op die kavels waar je ‘smoel’ op hebt. 
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Er was dit jaar weer genoeg keus. Losse postzegels, series, 
stockboeken, albums en dozen vol met filatelistisch materiaal en ook 
veel munten.  
En het snuffelen in de tientallen stuiverboeken blijft zeer populair. 
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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: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17 
1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com  
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

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

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

Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris: Juan de Groot - 
Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen –  

j.groot89@chello.nl  
 

Gastheer: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend - 
tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

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

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
uiterlijk van kopij voor het september nummer woensdag 22 

augustus per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  

 OP HET OMSLAG...
 

een postzegel uit een serie van zes. Het 
mannetje met het blauwe petje op, dat links 
naast de Maleisische familie zit, tijdens een 
gezellige picknick, komt u misschien wel 
bekend voor. In kleine letters staat tussen 
de hoofden van de moeder en vader nog 
net te lezen LEGOLAN... Op de postzegel hierboven staat ook zo’n 
figuurtje met de rode muts op. Meer hierover leest u op pagina 26. 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:pprc1942@gmail.com
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:rob.grigoletto@kpnmail.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL 
 
Za. 12 mei Afd. Zaanstreek, Water- en Kennemer-  De Verzamelaar 
  land houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur in  
  buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP   
  Zaandam. 
 

Do. 17 mei     Purmerend PPRC laatste clubavond/ledenbijeenkomst  
  van seizoen 2017/2018 in wooncentrum Zuiderhof, 

Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-Beemster. De zaal is open 
van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze gezellige club-veiling, 
nummer 311, de kavellijst staat op de pagina’s 36 tot 39. 
 

Di. 22 mei 100 jaar De Ploeg 
 

Ma. 4 juni Beleef de natuur: insecten 
  Mooi Nederland 2018: stadspoorten - Zierikzee* - 
  Culemborg* - verzamelvel** - *) Alleen lokaal verkrijgbaar - 
  **) Alleen het verzamelvel is opgenomen in de Jaarcollectie 
  Nederlandse Postzegels 2018. 
 

Voorlopig zijn hier de geplande data voor het nieuwe seizoen 2018-2019: 
In 2018 woensdag 12 september; woensdag 10 oktober; donderdag 15 
november; donderdag 13 december. En in 2019 woensdag 16 januari en 
donderdag 14 februari. In ons september nummer de definitieve data. 

****************************************************************************** 
Dat er in de stuiverboeken soms 
leuke postzegels zijn te vinden, 
bleek wel weer toen ik deze ► 
Belgische  postzegel vond voor 
mijn pas begonnen thematische 
verzameling strip- en tekenfilm-
figuren. Het is Guust Flater, een 
van mijn favoriete stripfiguren.  
De Guust hier links, een zilveren 
postzegel voor aangetekende 
post die PostNL heeft uitgegeven, 

zal wel nooit in mijn verzameling terecht komen. 
Misschien ooit als gestempeld exemplaar (die kans 
acht ik overigens zeer klein...) en zeker niet als postfris exemplaar. PostNL 
probeert ook met deze uitgave weer de kas, ten koste van de verzamelaar, te 
vullen, want het zegeltje kost maar liefst € 29,95. Voor dat zelfde bedrag koop je 
599 postzegels uit de stuiverboeken, waar nog steeds veel belangstelling voor is 
tijdens onze clubavonden. Met regelmatig 'verse’ stuiverboeken.                        HV  
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 THE PAPER TRAIL
 

Het is een monumentaal boek geworden, 700 bladzijden, meer dan 3 
kg zwaar, honderden foto’s en een schat aan verhalen en 
documentatie: The Paper Trail. Kees Adema en Jeffrey Groeneveld 
schreven gezamenlijk dit indrukwekkende boek en overhandigden 
tijdens de Brievenbeurs op vrijdag 30 maart het eerste exemplaar 
aan Patrick Maselis, voorzitter van de Royal Philatelic Society 
London. Deze eerbiedwaardige vereniging heeft de uitgave mogelijk 
gemaakt.  

 

Jeffrey Groeneveld, Patrick Maselis en Kees Adema (Foto R. Hillesum) 
 

The Paper Trail vertelt het verhaal van de Tweede Wereldoorlog van 
Nederland en koloniën aan de hand van brieven, foto’s en andere 
documenten.  
‘Alles’ wat over poststukken, stempels en postvervoer tijdens de 
oorlog verteld kan worden, is in het boek terug te vinden. Het meest 
bijzondere aan het boek is wat mij betreft vooral dat de auteurs heel 
veel ruimte geven aan de achtergrondinformatie van briefschrijvers 
en geadresseerden en dat op vele plaatsen de meest dramatische 
verhalen opduiken.                                                                             
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THE PAPER TRAIL 
WORLD WAR II IN HOLLAND AND ITS COLONIES 

 AS SEEN THROUGH MAIL AND DOCUMENTS
  

     Kees Adema RDP FRPSL 
          Jeffrey Groeneveld 

 
30 maart a.s. wordt op de 
Brievenbeurs in Gouda dit ruim  
700 pagina’s tellende boek over 
Nederland en de overzeese 
gebiedsdelen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gepresenteerd.  
Aan de hand van poststukken,  
brieven, foto’s en andere  
papieren bronnen vertellen de  
auteurs het verhaal van de  
oorlog vanuit een sociaal- 
filatelistisch perspectief.  
 
Dankzij de medewerking van  
talloze verzamelaars en  
archieven is dit een uniek  
document geworden met vele,  
voor het grote publiek  
onbekende illustraties en  

                verhalen.  
Het geheel in kleur uitgevoerde boek met harde kaft en stofomslag wordt 
uitgegeven door de Royal Philatelic Society London (RPSL).  
Deze Engelstalige publicatie kan besteld worden via de website van de  
Royal (http://www.rpsl.org.uk/publications.asp of bij de ) 
auteurs.  
          Leden van de RPSL £ 63,00 
               Niet-leden RPSL £ 70,00 
Voor meer informatie zie ook:          (exclusief verzendkosten)  

 
http://www.aijp.org/ 
aktuelles.php?nld=1&nLang=4&nAid=1844&PHPSESSID=startseite 
 

 

http://www.rpsl.org.uk/publications.asp
http://www.aijp.org/
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Het boek is in het Engels geschreven, dan kan voor sommigen een 
barriere zijn (net als de prijs van £70), maar zeker aan verzamelaars 
van poststukken (of zij die dat willen worden) biedt dit boek een 
unieke kijk op een periode in de geschiedenis die nooit vergeten mag 
worden.  

John Dehé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signeersessie op 
de Brievenbeurs  
(Foto  
R. Hillesum) 

 

 
 STICHTING DE POSTZEGELVRIEND

 

Traditie... U bent het ondertussen al een beetje gewend 
en eigenlijk valt hij niet meer weg te denken op de 
laatste clubavond van de PPRC, voor de zomerstop. 
Ben Buis van Stichting De Postzegelvriend komt 
donderdag 17 mei weer even op bezoek om Uw 
overtollig filatelistisch materiaal (dozen vol postzegels, 
stockboeken, albums, insteek-kaarten, Hawidstroken, 
pincetten etc.) in ontvangst te nemen. Ben verzorgt met 
zijn collegae in de Stichting De Postzegelvriend het 
uitzoeken op land/thema en de verspreiding naar 
hulpbehoevende en bedlegerige verzamelaars. Hun 
dankbaarheid is buitengewoon groot voor alle materiaal 
dat hen wordt aangeboden. 
Begin dus nu vast met het bijeen sprokkelen van Uw 
materiaal zodat U het op donderdag 17 mei aan Ben 
Buis kunt aanbieden.   
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Onze openingstijden: geopend van woensdag t/m zondag.  

Voor de lunch vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur en het diner vanaf 17.00 uur.  

Maandag en dinsdag open op verzoek.  

U kunt bij ons alleen telefonisch reserveren: 0299-743399. 

******************************************* 

AANSCHUIVEN OP DE WOENSDAG … 
Wo   2 mei : Kip à la Bourguignon     Wo   9 mei : Spaghetti met tonijnsaus 
Wo 16 mei : Geen aanschuif i.v.m. exclusief diner 
Wo 23 mei : Rôti 
Wo 30 mei : Visje van de dag met bijlage en saus 
Wo   6 juni : Biefstukpuntjes   Wo 13 juni : Kipsaté 
Wo 20 juni : Spaghetti met rucola en rivierkreeftjes 
Wo 27 juni : Spaanse tortilla (omelet) met pikante saus en salade. 
 

ASPERGES …   
Van 18 april t/m 17 juni serveren wij volop het Limburgse goud. 
Asperges klassiek met nieuwe aardappeltjes, Beemsterlant’s ham, ei, 
Hollandaisesaus en gesmolten boter, als voor- en hoofdgerecht; 
Aspergesoep.  
Een mooie, frisse, vegetarische salade met asperges, aardbeien, blauwe 
bessen en croutons. 
En asperges bij al onze hoofdgerechten. 

******************************************* 

Max & Liesbeth, Maurice, Noëlle, Angelo, Chantal, Kiki, Eva, Rosalie, 

Jillsey, Amber, Wieke, Christian en Nikki 

*********************************************** 
Telefonisch reserveren kan nu al om zo teleurstellingen te voorkomen. 

Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. Tel: 0299-743399.  

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl 

Reserveren kan ook via: info@brasserieallesmetliefde.nl 

http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
ftp://via:_info@brasserieallesmetliefde.nl/
mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
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EGYPTE, 20e DYNASTIE: CA. 1279-1213 v.Chr. 
RAMSES III (aflevering 9) 
 
◄ Ramses III was de zoon van Sethnacht en Teje-
Merenese, hij volgde zijn vader op in 1186 v.Chr. 
De regio was vanwege natuur-catastrofes, die droogte 
en daardoor honger veroorzaakte, zeer onrustig. 

Vooral volken uit Anatolië trokken plunderend zuidwaarts richting 
Egypte. De eerste invasie waar Ramses III mee te maken kreeg was 
van de Libiërs:Tehenu, Temehu. Meshwesh e.a. Ramses weet de 
indringers te verslaan, hij geeft de Meswesh toestemming zich in de 
Nijldelta te vestigen. Het bericht dat een grote groep volken: Peleset, 
Tjekker, Shekelesh, Danuna en Weshesh zich verzamelen in het 
noorden van Kanaän voor een aanval op Egypte doet Ramses 
besluiten een groot leger te formeren. Hij besluit niet op de vijand te 
wachten en marcheert direct richting Kanaän. Bij Djahy ontmoeten ze 
de vijand (1177 v. Chr.) die ze verslaan. Het gevaar blijkt nog niet 
geweken te zijn. In het jaar 11 proberen de “zeevolken” zoals ze 
genoemd worden het, tevergeefs, nog een keer. De indringers 
komen nu in grote getallen van overzee. Het gaat niet om plunderen 
maar ze willen heel Egypte veroveren. Ramses leger is in de 
minderheid dus bedenken ze een list.                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnr. zien we een zoon van Ramses III, Prins Amenherkhepschef, 
dan Ramses III zelf in farao-kleding, en in het midden een vrouw met 
een offer en rechts naast haar de godin Isis.   
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Ramses III in het midden en naast hem de goden 
Horus (valk) en Anubis (jakhals) 
 
Ze lokken de “zeevolken” in een van te voren 
uitgekozen gebied in de Nijldelta, de vijand wordt 
ingesloten en van alle kanten beschoten en 
vernietigd. De indringers kregen vaak hulp van 
opstandige garnizoenen. Nadat alles onder controle 
was kon Ramses zich bezig houden met de 

reorganisatie van het dagelijks leven. Het volgende probleem diende 
zich al snel aan. Waarschijjnlijk door een enorme uitbarsting van de 
Hekle (IJsland) wordt de zon verduisterd waardoor de oogsten 
tegenvallen, graanprijzen stijgen en er rantsoenen worden ingesteld, 
wat weer tot stakingen leidde. Ca. 1155 v.Chr. wordt Ramses III 
vermoord i.o.v. één van zijn bijvrouwen en haar zoon, Tiye en 
Pentawerel, beiden worden later gearresteerd en geëxecuteerd. 

 
Jachttafereel Ramses III 
op de buitenkant doden-
tempel Medinet Habu 
 

Grafschildering 20e 
dynastie 

Graf VQ 55 van Amenherkhepschef 
 
De oudste  zoon van Ramses III en Iset 
is Amenherkhepschef. Hij stierf tijdens 
de regering van zijn vader op ca. 15 
jarige leeftijd. Zijn afbeelding in de 
tempel van zijn vader, in Medinet Habu 

is bijzonder omdat hij als prins-erfgenaam in dracht is afgebeeld. Zijn 
graf VQ 55 is rijk gedecoreerd en goed bewaard gebleven.  
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Links: Amenherkhepschef met de god Anubis. 
Anubis wordt afgebeeld als een jakhals of als 
een mens met het hoofd van een jakhals.  
Een jakhals is een aaseter en waarschijnlijk 
zou de associatie met dit dier eerder geweest 
zijn om de doden te beschermen tegen 
vernietiging.  
 
 
 
 
 
 
 
           Kroonprins Amenherkhepschef met ▲ 

Ramses III, in het midden Isis. Graf QV 55. Isis of Aset is de naam 
van een van de belangrijkste godinnen van de Egyptische 

mythologie. Isis werd eerst vereerd in de Nijldelta, later kreeg ze 
onder andere een tempel op het eilandje Philae. Haar thuisplaats 

was echter het Iseum (huidige Behbeit el-Hagar). 
 

◄ Isis, godin van het leven, die haar zoon voedt, 
Horus, god van oorlog 

 

Ramses IV volgde zijn vader Ramses III op na een 
regering van 31 jaar. Ramses IV moet dus ongeveer 
40 jaar geweest zijn toen hij zijn vader opvolgde en 
verschillene broers al waren overleden. Hij was 
getrouwd met Tentopet. Hij is bijgezet in graf DK 2. 
Zijn vrouw in QV 74. Hij wordt opgevolgd door zijn 

zoon Ramses V. Na hem zouden nog meerdere 
zonen van Ramses III volgen. Zij vormden tevens 
het einde van de 20e dymnastie. In die tijd was 
het Egyptische volk gemiddeld ongeveer 1,5 
meter groot. Ze bouwden schepen, tempels, 
piramides, obelisken en sfinxen in verbluffende 
proporties ! 
 

Scene uit de 20e dynastie                  Wil Dedters  
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 DE REDDING VAN DE TEMPEL VAN ABU SIMBEL
 

Abu Simbel is een Egyptisch archeologisch complex bestaande uit 
twee enorme uit de rotswanden uitgehakte tempels. Dit was tijdens 
het bewind van Ramses II in de 13e eeuw v.Chr. om zijn Koesjitische 
buren onder de indruk te brengen en om zichzelf en zijn koningin 
Nefertari te eren. Het staat bekend als de Nubische Monumenten, in 
het zuiden van Egypte op de westelijke oever van het Nassermeer. 

 

In de bergtempel bevonden zich in de grote zuilenhal acht zuilen in 
de gedaante van Ramses II, elk bijna 10 meter hoog. De afstand van 
de indrukwekkende voorhof tot aan het allerheiligste bedroeg 55 
meter. Behalve de beelden in het inwendige van de tempel, liet 
Ramses voor de façade vier kolossale beelden van zichzelf 
maken.Tussen de benen van deze aan weerszijden van de 
hoofdingang geplaatste beelden staat een aantal kleinere beelden 
die de moeder van Ramses, zijn echtgenote koningin Nefertari en 
verscheidene van de 100 kinderen van de farao voorstellen. 

De tempel was zo gebouwd 
dat het zonlicht op twee 
dagen van het jaar via de 
ingang precies op drie van 
de vier in het heiligdom 
staande beelden viel, alleen 
op Ptah niet (de god van de 
duisternis) hij bleef altijd in 

het donker staan. Twee van de beelden stellen Ramses en de 
Egyptische oppergod Amon voor. Op deze dagen - respectievelijk 
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Het beeld van Ramses de Grote wordt 
opnieuw in elkaar gezet na de verhuizing 
in 1967. 
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in februari en oktober - werden 
wellicht de militaire overwinnin-
gen van Ramses II gevierd. 
In 1960 werd begonnen met de 
bouw van de Aswandam, 
waardoor het Nassermeer zou 
ontstaan en de indrukwekkende 

tempels onder water zouden verdwijnen. Om de tempels te redden, 
werden ze tussen 1964 en 1968 in grote blokken gezaagd en 
opnieuw opgebouwd, door UNESCO, 
National Geographic en de Egyptische 
regering, op een locatie die 65 meter hoger 
en 200 meter verder van de rivier lag. Hier-
toe werden op deze plek twee grote beton-
nen koepels gebouwd, aan de buitenkant 
bekleed met natuurlijke steen, waar de 
tempels in feite in werden geschoven. Ze zien er nu dus nog steeds 
uit alsof ze uit de rotsen zijn gehouwen. De tempels hehoren nog 
steeds tot de oudste monumenten in Egypte. 
Abu Simbel staat op de lijst van Wereld-erfgoed van de UNESCO. 

 
 
 
 
 
 

In 1959 begon een internationale 
donatiecampagne om het 
monument te redden. Volgens één 
hulpbron vereiste de feitelijke 

besparing en 
reconstructie-werk 
voor de tempels 5 jaar 
en ongeveer $ 40 
miljoen dollar.  
 
 

De tempels werden met  succes verplaatst en gereconstrueerd. HV 
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GEPERFOREERDE ZEGELS  
 

Firmaperforaties vormen een interessant verzamelgebied, waarmee 
je als verzamelaar vele kanten uit kunt. Je kunt ze verzamelen op 
land of op streek, bij bedrijven waarvan er heel veel bekend zijn, kun 
je zelfs proberen een verzameling aan te leggen met alle zegels 

waarvan een 
perforatie bekend 
is. Veel perfins zijn 
ook in thema-
verzamelingen goed 
te gebruiken. 
Uiteraard kun je op 
zoek gaar naar 
achtergrond-
gegevens van 
bedrijven. Er zijn 
verenigingen van 
gespecialiseerde 
verzamelaars, zoals 
de Perfin Club 
Nederland. In de 
meeste landen zijn 
catalogi verschenen  
In Nederland is dat 
de prachtig 
uitgevoerde 
Catalogus van de 
perfins van 
Nederland en OR 
(3e editie) van Jan 
L. Verhoeven en 
Nico van der Lee.   
                           

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 163 
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Zelf leg ik me toe op de perfins 
van Purmerend en de 
Zaanstreek (zie de vorige 
aflevering). In Purmerend 
gebruikte alleen de Nationale 
Bankvereniging een 
perfinapparaat.  Volgens de 
catalogus van Verhoeven en 
Van der Lee komt het op 18 

verschillende zegels voor, ik heb er tot nu toe één kunnen scoren.  
 
 
Van Pieter Schoen & Zoon, het eerste bedrijf in de Zaanstreek met 
een perfinapparaat, zijn de perfins P.SZ en SZ bekend (vanaf 1923).. 
  

De perfin P.SZ van Pieter Schoen & Zn komt ook 
voor in spaarzegels van dit bedrijf, de z.g. 
schildertjes. Daarop staan verfbussen afgebeeld met 
in de vier hoeken een getal dat aangeeft hoeveel 
punten de zegels waard zijn. Er zijn meer dan 30 
verschillende afbeeldingen bekend, uit de jaren 

1910-1924. Vanwege hun geldswaarde werden ook deze zegels 
geperforeerd. 
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[Verzameling Nico 
van der Lee]  
 
 
 
 
 

Mocht u toevallig nog wat van dit spul in een stockboek of 
rommeldoosje hebben zitten, dan houd ik me aanbevolen…. 
 
Perfins zijn 
natuurlijk het 
mooist op 
fraai 
geïllustreerde 
firma-
enveloppen, 
waarvan hier 
een 
voorbeeld:  
 

Perforatie 
D.E. in NVPH 

506 
 
 
John Dehé 
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“BIJKANTOOR” 
IS HELAAS 
GESLOTEN 
 
Een klein, select 
groepje leden van 
onze vereniging 
kwam bijna elke 
dinsdagochtend de 
schoenenwinkel van 
Fred Dijkstra bijeen. 
Het was een knus 
hoekje achter in het 
magazijn, met een 
tafel, stoelen en een 

keukenblokje en niet te vergeten een koffiezet-
apparaat  
Men noemde het vaak ‘het filiaal’ of ‘het bijkantoor’ 
van de PPRC.. De mannen zullen ongetwijfeld hun 
wekelijkse ochtend gaan missen, gezellig kletsen en 

postzegelen. Dinsdag 17 
april was het helaas de 
laatste bijeenkomst.  
Fred, hartelijk bedankt voor 
de gastvrijheid. 
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▲In 1989 
was het 
thema voor 
de Europa 
postzegels 
“kinder-
spelen en 
kinder-
spelletjes”,
hier de fdc 
met een 
duidelijk  
CEPT 
stempel. 
 
 
◄Gibraltar 

kwam in 

1996 met 

dit leuke 

ontwerp: 

Kerstzegels 

met LEGO 

steentjes. 
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WIE KENT ZE NIET ?                                                   

De LEGO steentjes... heeft u er ook mee gespeeld? Of 
misschien speelden uw kinderen er mee of momenteel uw 
kleinkinderen? In 1916 begon Ole Kirk Christiansen in het 
Deense stadje Billund een houtbewerkingszaakje. De 
eerste jaren maakte hij voornamelijk meubels, maar vanaf 
1932 ging hij zich ook toeleggen op houten speelgoed en 
kwam de naam LEGO in gebruik. De naam "LEGO" is afgeleid              1989 
van de Deense woorden "LEg GOdt" (speel goed). Later bleek het woord in 
het Latijn te interpreteren als "ik verzamel" (ook "ik kies" of "ik lees"). De 
eerste slagzin van LEGO was Det bedste er ikke for godt (Nederlands: Het 
beste is niet goed genoeg). 
Toen na de Tweede Wereldoorlog het gebruik van kunststof steeds 
populairder werd ging Christiansen dit materiaal ook gebruiken voor zijn 
speelgoed. In 1947 begon het bedrijf onder licentie plastic bouwstenen te 
produceren. In 1957 patenteerde LEGO een belangrijke verbetering: door 
buisjes in de onderzijde van de steentjes te plaatsen, konden ze op meer 
manieren aan elkaar verbonden worden en zaten ze ook steviger aan 
elkaar. Dat werd het LEGO-steentje zoals we dat nu kennen.  
Het woord LEGO is wereldwijd bekend. Het wordt dan ook angstvallig 
bewaakt om te voorkomen dat het misbruikt wordt. Het woord LEGO wordt 
door het bedrijf ook consequent met hoofdletters gespeld. 
 

Tot op heden zijn er wereldwijd maar erg weinig 
postzegels uitgegeven waarop het LEGO 
speelgoed staat afgebeeld. In 1989 was het 
thema van de Europa postzegels ‘kinderspelen 
en kinderspelletjes’. Op de zegel links heeft het 
jongetje een huis met bekende steentjes 
gebouwd. En rechts boven de Deense uitgave. 

In 2000 werd in Zweden een serie van 6 postzegels  
uitgegeven met afbeeldingen van kinderspeelgoed, 
met linksonder op de postzegel een LEGO auto►. In 
1961 werd het systeem met wielen uitgebreid. Hier-
door werden de mogelijkheden veel groter. LEGO 
werd vanaf dit jaar ook verkocht in de Verenigde 
Staten en Canada. De nieuwe LEGO-sets worden 
voornamelijk in het hoofdkantoor in Billund ontworpen  
maar het bedrijf heeft ook kantoren in München, Barcelona, Los Amgeles 
en Tokio. De ontwerp-groep bestaat uit 120 personen van 15 verschillende 
nationaliteiten. In 2004 zijn er wereldwijd meerdere fabrieken                   

https://nl.wikipedia.org/wiki/1916
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ole_Kirk_Christiansen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Billund_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meubilair
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunststof_(materiaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barcelona_(Spanje)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tokio
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waar de LEGO-steentjes en accessoires worden geproduceerd. 
In Denemarken staan twee fabrieken en verder staan er  

fabrieken in de Verenigde Staten, Zuid-
Korea, Hongarije en Tsjechië. Gezamenlijk 
produceren deze fabrieken ongeveer 20 
miljard LEGO-steentjes per jaar. Het 
assortiment bestaat uit ongeveer 2200 
verschillende stenen die worden 
vervaardigd in 55 verschillende kleuren.  
In 2015 gaf Denemarken deze twee post-

zegels uit en een velletje met zes zegels en de 20 
stickers kon men dan op de poppetjes plakken. 

Sinds 1968 bestaan er 
ook themaparken in 
LEGO-stijl. In dat jaar 
werd het eerste 
Legoland geopend 
in Billund. Het thema-
park toonde grote 
modellen van miniatuur-
steden die uitsluitend 
waren gemaakt van 
Lego-stenen. Eind jaren 
negentig werden nog 

twee parken gebouwd: in 1996 opende Legoland 
Windsor in Engeland en in 1999 Legoland 
Californië  en in 2011 opende Legoland Florida, in 
de Verenigde Staten. Legoland Duitsland opende 
in 2002. Het nieuwste Legoland themapark werd 
in 2012 geopend in Maleisië. Ter gelegenheid van 
het vijf jarig bestaan van dit themapark gaf de ‘Pos 
Malaysia” op 4 december 2017, tijdens de week 
van de postzegel, een leuke serie van zes 
postzegels uit. Het thema was ‘’LEGO en kinder 
activiteiten tijdens de vakantie’. De verschillende 
activiteiten waren ‘picknic tijd’ (staat op het 
omslag), ‘recreatie’ (staat op pagina twee) en hier 
rechts van boven naar beneden: extreme 
activiteiten (achtbaan), water activiteiten, quality 
time en sightseeing. Ik heb nog LEGO-steentjes  thuis waar mijn 
kleinkinderen mee kunnen spelen. Maar geen tripje naar Maleisië voor ze,  
maar over een paar weken naar de Efteling, ook erg leuk.         Hans Vaags 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Denemarken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Korea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Korea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongarije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjechi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Attractiepark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Billund_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Attractiepark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Attractiepark
https://nl.wikipedia.org/wiki/1990-1999
https://nl.wikipedia.org/wiki/1990-1999
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legoland_Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Legoland_Californi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
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HANDELEN OF VERZAMELEN ? 
 

Het jaar 1942, toen de PPRC werd opgericht, was ook het 
geboortejaar van ondergetekende. Uit eigen ervaring kan ik dan ook 
niet beoordelen in hoeverre er toen in ons land door filatelisten nog 
echt werd geruild. Ik heb echter sterke vermoedens dat 75 jaar 
geleden er ook al sprake was van op zijn minst ruilen op basis van 
de cataloguswaarde. 
Waarom dan toch een vereniging oprichten? De PPRC was daarin 
ook bepaald niet uniek. Tot in de jaren 70 had vrijwel iedere stad of 
zelfs dorp wel een vereniging van postzegelaars. 
Zelf denk ik dat het hoofddoel van een vereniging als de onze 
bestaat uit het betaalbaar houden van je verzamelhobby en natuurlijk 
de uitwisseling van kennis omtrent de verschillende 
verzamelgebieden. 
Hoe kom ik hier nu op? Wel, sinds enkele jaren krijg ik met grote 
regelmaat een doos van de rondzending afgeleverd.  Ik zit niet in de 
organisatie, maar ik ben er van overtuigd dat diverse van de PPRC 
leden hier heel veel tijd en moeite insteken.  
 
Wat valt mij nu echter steeds meer op?  
In de eerste plaats dat het aantal deelnemers aan de sectie van mijn 
rondzending aan het afnemen is. Dan rijst bij de vraag: “Hoe zou dit 
komen?” 
 
Dan kom ik tot de volgens veronderstellingen: 

 

 Het is redelijk dat z.g. “stuiverpostzegels” in de rondzending 
iets duurder zijn dan in de populaire “stuiverboeken”. Het is 
niet reëel om postzegels die qua waarde eigenlijk in het 
stuiverboek zouden thuis horen in de rondzending te beprijzen 
voor meer dan € 0,10. 

 Regelmatig vind ik als verzamelaar van o.a. Nederland en 
O.G zegels die ik nog niet heb. Als ik dan zie dat de vraagprijs 
40% of soms zelfs bijna 50% cataloguswaarde bedraagt, dan 
krijg ik daar akelig gevoel over. Dit zijn prijzen die de officiële 
handel al niet meer durft te vragen. Terwijl een gevestigde 
postzegelhandelaar met hoge bedrijfskosten geconfronteerd 
wordt en over zijn inkomsten belasting moet betalen. Ik kan   
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 mij niet voorstellen dat geregelde inzenders aan de 
rondzending hun inkomsten opvoeren bij de fiscus. 

 Het meest ergerlijk vind ik echter dat soms duidelijk zichtbaar 
beschadigde zegels in de boekjes worden geplaatst en dan 
nog niet voor een prijs van “Wat de gek er voor geeft”, maar 
voor 30% tot 40% van de catalogus waarde. 

 

Onlangs ontving ik lijst 1846. Ik noem zo maar 3 voorbeelden 
 

 Portzegel nummer 2 van Nederland duidelijk zichtbaar 
ontbraken 2 tanden vraagprijs € 3,00 

 Portzegel Nederland nummer 12, 4 tanden totaal 
verdwenen 20% catalogus 

 Olympiade 1928 nummer 207 met een duidelijke 
zichtbare vouw door en door, zodat de zegel om dit 
tekort te constateren niet omgedraaid hoefde te 
worden, vraagprijs € 7,50 
 

Uiteraard staat het een ieder vrij om zijn “koopwaar” aan te bieden 
voor een door de verkoper te bepalen prijs. Maar bedenk wel dat de 
argeloze koper mogelijk in blind vertrouwen zo’n min of beschadigde 
zegel zal aanschaffen. Immers je mag er toch van uitgaan dat je 
clubgenoten de boel netjes beoordelen en beprijzen 
Als laatste, willen we de rondzending in strand houden moeten wij 
m.i. er voor zorgen dat: 
De prijzen sowieso lager zijn dan je bij de reguliere 
postzegelhandelaar moet betalen 
Als een zegel niet voor 100% aan de geldende kwaliteitseisen 
voldoet, dat dit wordt aangegeven met opgave dat er ook een veel 
lagere prijs, bijvoorbeeld max.10% wordt gevraagd. 
Onze rondzending vormt mogelijk  een belangrijke reden voor veel 
verzamelaars om lid te worden van de PPRC. Er wordt door enkele 
enthousiasten veel energie en tijd in gestoken.  
 

Laten we toch met zijn allen proberen om de rondzending leuk, 
interessant en ook financieel aantrekkelijk te houden.  
 

Want wij zijn in de eerste plaats verzamelaars en geen handelaars. 
Voor zover die nog bestaan, zitten die keurig in hun winkel, te hopen 
dat zij van hun zegels afkomen.                                  Peter de Leeuw  
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MICHEL WESTEUROPA 2017/2018 
 
Deel 6 uit de 7 delen tellende serie Europa 
catalogi behandeld de West Europese landen. 
Hoewel we politiek niet echt meer over Oost en 
west Europa praten is dat geologisch natuurlijk 
wel zo.  
In dit deel vinden we de postzegels en vele 
andere zegels (dienst-, port,- luchtpost zegels 
etc.) van de volgende landen België, Groot-
Brittanië (met de regionale uitgiften), Guernsey, 
Guernsey-Alderney,  Ierland, Jersey, Luxemburg, 
Man (het eiland), Nederland, Noord Ierland, 
Schotland en Wales. 
Verder vinden we de zegels die uitgegeven zijn voor de Britse post in het 
buitenland. Om er een paar te noemen Britse post in China, Marokko, 
Egypte en Turkije en enkele lokaalzegels bijvoorbeeld die van Lundy. 
Behalve de gewone postzegels kunnen we ook de port-, de vele soorten 
dienst-, en telegraafzegels alsmede automaatstroken vinden. Uiteraard 
worden de postzegelboekjes en samenhangende zegels, en velletjes 
daaruit, apart vermeld en geprijsd. 
Wat is er veranderd en/of vernieuwd ten opzichte van vorig jaar? 
We vinden veel prijsaanpassingen bij België, Luxemburg en bij modern 
Groot Brittannië. Bij de zelfde landen plus bij Ierland zien we veel nieuw 
opgenomen variëteiten en plaatfouten. Bij Ierland zijn ook de 
samenhangende rolzegels geheel opnieuw bewerkt. dit geld ook voor de 
postzegelboekjes van Alderney. Verder zijn bij diverse landen de 
verschillend typen bij de zelfde zegels uitgebreid en duidelijker 
weergegeven. Verder worden we gewaarschuwd voor 17 vervalste Engelse 
zegels. Kortom er is weer genoeg nieuws om een om met een verse blik 
deze katalogus te bekijken. 
Ook deze uitgave is in de nieuwe Michel huisstijl uitgebracht, dus met 
harde kaft en twee verschillend gekleurde leeslinten. 
Dit deel is ook in de "Online Library" verkrijgbaar voor 49,00 € 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1408 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. ISBN: 978-3-
95402-206-9  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. Prijs: 69,80 € 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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 AANTREKKELIJK VOOR (SPORT)DUIKERS 
 

Als schepen zinken, door welke oorzaak dan 
ook, begint voor de getroffen bemanning en 
strijd om het overleven. Soms kunnen alle 
opvarenden gered worden soms zijn er 
slechts weinig overlevenden. Toen in 
augustus 2000 de in die tijd meest moderne 

atoomonderzeeboot van de Russische Noordvloot na een 
beschadiging tijdens een oefening in de Barentszzee zonk, verloren 
alle 118 bemanningsleden hun leven. Bij de ondergang van de 
Senegalese passagierspont Le Joola, in september 2002 kwamen 
1800 mensen om het leven. In september 2011 ging de volledig 
overbeladen pont Spice Islander I, onderweg van het eiland Unguia 
naar het eiland Pemba voor de Tanzaniaanse kust ten onder waarbij 
bijna 3.000 mensen stierven. Op het voor 650 passagiers ingerichte 
schip bevonden zich vijf maal meer passagiers als voorzien. Als 
schepen in oorlogshandelingen tot zinken worden gebracht is het 
menselijke leed vaak nog veel groter. Na het instorten van de 
Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, werd het enige 
vlaggenschip van de marine, buiten dienst gesteld. Op het in 1956 
gebouwde en naar een Kroatisch eiland genoemde schip, ontving 
staatspresident Joseph Broz Tito in de jaren 60 en 70 internationale 
top politici en staatsgasten.  
In mei 2016 liet men het tussentijds aan een 
privé persoon verkochte schip Vis zinken in de 
kustwateren van het Kroatische schiereiland 
Istrië. Op 30 meter diepte is het schip bedoeld 
als attractief doel voor wrak- en sportduikers. 
Voormalig kapitein Zdenko Siminic volgde de 
ordelijk verlopende ontploffing van twee 

ladingen. Siminic toonde zich tevreden met het 
feit dat de ondergang van zijn schip geen 
mensenlevens of schade veroorzaakte. Naar zijn 
mening zullen duikers blij zijn met het wrak.  
Een jaar na deze geplande ondergang bracht de 
Kroatische Post ter herdenking dit bijzondere 
stempel uit.  

Uit Deutsche Briefmarken Zeitung, Kai Böhne, Europa und Übersee. 



35 
 

 



36 
 

Kavel Cat. nr. Omschrijving Catw . Inzet

1 Bak munten Suriname, vanaf 1957, centen, stuivers, dubbeltjes etc. 50,00

2 Aruba mint set 1987 t/m 1991 fdc in mapjes 15,00

3 Aruba mint set 1986 4,00

4 Nederlandse Antillen, 12 muntsets, vanaf 1980 20,00

5 1 gld. 1840, zfr 200,00 65,00

6 1 gld. 1844, f/zfr 145,00 50,00

7 1 gld. 1845, zfr 75,00 30,00

8 1 gld 1846, p 175,00 65,00

9 1 gld 1847, 'zf 55,00 30,00

10 1 gld. 1848, 'zf 40,00 25,00

11 1 gld. 1855, p 150,00 50,00

12 1 gld 1858, p 125,00 40,00

13 1 gld 1860, p 150,00 50,00

14 1 gld 1861, p-fdc 200,00 75,00

15 Zilveren 10 gulden van het Millennium 6,00

16 50 gulden zilver, 1982 8,00

17 50 gulden zilver, 1987 8,00

18 51 gulden zilver, 1988 8,00

19 20 euro de Luxembourg zilver 12,00

20 Euro goededoelenset Epilepsiefonds BU 2003 7,50

21 Euro goededoelenset Beatrixfonds BU 2006 7,50

22 Vincent van Gogh 5 € munt zilver prooflike 10,00

23 Jaarset Nijntje 50 jaar 5,00

24 € 0,50 Vaticaan 2013 2,50

25 € 2,= Frankrijk Rodin 2017 2,00

26 € 2,= Frankrijk 25 jaar Ruban Rose 2017 2,00

27 4 oude briefjes, o.a. puntstempel De Rijp en Purmerend 10,00

28 nr. 2 Brief Leiden-Amsterdam , afw ijkende afstempeling ? 10,00

29 61b Tete beche verstevigd met een plakker * 90,00 9,00

30 82-83 ongetand * 20,00 2,00

31 90-3 Div. Jubileum zegels * 11,00 bod

32 110-113 * 11,00 bod

33 121-124 postfrisse paartjes ** bod

34 129-130 Regeringsjubileum o 285,00 40,00

35 134-135 Toorop ** 100,00 15,00

36 166-168 Kinderzegels * 10,00 bod

37 199-202 Kinderzegels * 15,00 1,50

38 203-207 Rode Kruis ** 75,00 12,00

39 220-223 postfris ** 48,00 8,00

40 225-228 Kinderzegels * 25,00 2,50

41 229-230 Rembrandt-zegels zonder gom (*) bod

42 232-235 Kinderzegels * 27,50 2,50

43 238-239 Goudse glazen * 50,00 5,00

44 244-247 ANVV * 105,00 10,00

45 248-251 Kinderzegels * 45,00 4,50

46 257-260 Zeemanszegels in paartjes, luxe gestempeld o 80,00 8,00

47265-266-269 postfris ** 90,00 10,00

48 274-277 postfris ** 117,00 20,00

49 278 luxe blok van 4 o 48,00 6,00

50 305-309 Zomerzegels ** 45,00 6,00
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Catw . Inzet

51 313 -317 Fluitspelend kind ** 48,00 6,00

52 323-324 postfrisse blokken van 4 + extra ** 75,00 6,00

53 346-349 Koningin Wilhelmina * 544,00 45,00

54 402b-3b Legioenblokken ** 255,00 30,00

55 V886-888 Amphilex vellen 1967 ** 82,00 10,00

56 2342 25 jaar Beatrix o 12,50 2,50

57 2936 Verzamelblok Mooi Nederland o 8,00 2,00

58 2999 Boekenw eek 2012 mooi gestempeld o 15,00 4,00

59 Feest van Nijntje, 6x 1 4,00

60 Hangmapje decemberzegels 2000 3,00

61 Troonsw isseling, 2 velletjes in mapje 6,00

62 Nederland Mapje 150 jaar postzegels o 1,50

63 M251 Mapje met zilveren zegel ** bod

64 zbl 1123- Indonesië voetbal blokken B53 - B54 ** 370,00 25,00

65 zbl 23-25 Indonesië, Riau opdr. blokken van 4 ** 128,00 10,00

66 NVPH 359 Indonesië, opdruk op 2,5 gld oranje ** 63,00 7,00

67 Suriname (156-74) en Ned. (444-48) * bod

68101-105 +118 Berlijn Klokken serie, zonder gom (*) 30,00 3,00

69 Berlijn 2 blokjes ** bod

70 751-59 Deutsches Reich * bod

71 400 Deutsches Reich o 25,00 bod

72 42 Saar ** 12,00 1,00

73 13 Hamburg o 25,00 bod

74 2 Oldenburg o 35,00 3,00

75 28 Duits Zuidw est Afrika o 65,00 3,00

76 162 Duitse bundespost ** 18,00 1,00

77 Groot Brittannië 476-478b SG- King George o £  55 6,00

78 822-25 Gibraltar vliegtuigen ** bod

79 1318-23 Gibraltar vliegtuigen ** bod

80 Duitsland Asterix en Obelix, mooi velletje, gebruikt 2015 1,00

81 3959 Frankrijk Chanel blokje ** 3,00

82 3960 Frankrijk Cacharel ** 3,00

83 4295 Frankrijk anniverseaire blokje ** 4,50

84 blok 97 Frankrijk jaar van de Rat ** 4,00

85 blok 129 Frankrijk 2010 voetbal ** 4,00

86 blok 147 Frankrijk jaar van het Konijn ** 3,50

87 blok 214 Frankrijk 2013 Jaar van de slang ** 3,50

88 Mi 6395/06 Frankrijk, Franse hanenrassen 21,50 5,00

89 Mi 6635/46 Frankrijk, ramen uit Gotische kathedralen 19,00 5,00

90 Mi 6648/59 Frankrijk, Landschappen uit de hele w ereld 22,80 5,50

91 Mi 6667/78 Frankrijk, Chinese dierenriem tekens 20,00 5,00

92 Mi 6681/92 Frankrijk, dieren op de boerderij 20,00 5,00

93 Mi 6894/05 Frankrijk, groet- en w enspostzegels 2017 20,00 5,00

94 Mi blok 266 Frankrijk,100 jaar geleden, de slag bij de Marne 3,80 1,50

95 Mi blok 244 Frankrijk, beren 5,60 2,50

96 diverse Frankrijk bod

97 623-626 Oostenrijk WK Skiën * 160,00 8,00

98 929-932 Oostenrijk kinderzegels ** 80,00 8,00

99 960-963 Oostenrijk Wederopbouw ** 80,00 8,00

100 blok 18 Oostenrijk Pandablokje ** 1,00
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Catw . Inzet

101 blok 29 Oostenrijk ** 1,50

102 Denemark Jaarcollectie Denemarken 1975 ** 24,00 32,50

103 Engeland Gelegenheidsmapje BritshTheatre 1982 ** 1,50

104 Engeland Gelegenheids mapje 1983 ** 1,50

105 Ned. Jaarset 2012 nominaal €103 ** 67,00

106 Ned.  2013 nominaal € 42 (incompleet) ** 27,00

107 Ned. 2013 nominaal € 45  div. PTT-mapjes ** 29,00

108 Ned. Jaarset 2014 nominaal  € 88,00 ** 57,00

109 Ned. Jaarset 2015 nominaal  € 98,01 ** 64,00

110 Boekje Nederland Emissie 1852 10c plaat X bod

111 Mooi Ned.2006 met stempel plaats v uitgifte o 65,00 15,00

112 Mooi Ned.2007 met stempel plaats v uitgifte o 45,00 10,00

113 Tien pers. Postzegels met handtekening ontw erper 4,00

114 Amphilex 67, op grote enveloppe bod

115 België, 1963 Rode Kruis, 1267b ** 18,00 2,00

116 Laos, vel olifanten bod

117 Franse gebieden 232 zegels o 7,00

118 Stockboekje Monaco 15,00

119 Stockboekje diverse zegels o/xxx 5,00

120 album Davo album CEPT postfris ** 500,00 30,00

121 Stockboek Japan o 15,00

122 Stockboek Diversen erg leuk veel postfris 10,00

123 stockboek 2x diverse landen (Dorcas) 5,00

124 Album DDR  t/m  1987 met ook velletjes   xx/x/oo 8,00

125 2 Albums  België  1863 - 1987   xx/x/oo 10,00

126 Nederland in 5 st. Boeken met nominaal (29.75 €)         22,00

127 album Frankrijk van 1930 t/m 2018 o 14,00

128 Davo Davo Kosmos band met w at Oostenrijk 10,00

129 Stockboek Oost Europa 2,00

130 Stockboek 2x diverse landen 3,00

131 Blauw  Importa album met Ned.Tel.kaarten + catalogus 7,50

132 album Ned. in Holland album o 39,00

133 album Ned. in Holland album ongebruikt/postfris */** 19,00

134 album FDC's in keurig Davo album 10,00

135 Album Duitse Bundes Rep. Nominaal 700 DM xxx 35,00

136 Tw ee stockboeken NL postfris 1968-2003, 160 nominaal 125,00

137 Stockboek Nederland nominaal ruim 95 euro 75,00

138 Stockboek (groen) met o.a. oud Japan en Zuid-Amerika 6,00

139 Nl, leuk stockboek met o.a. Konijnenburg hoge w aarden (cat. 90) 10,00

140 Leuke thema's, verre landen in mooi stockboek (rood) 4,00

141 Idem, in mooi Patento stockboek 4,00

142 Idem, stockboek groen 4,00

143 India in schrift/ album 3,00

144 Mooi stockboek w ereld, veel oud materiaal 12,00

145 Album met betere fdc's en enkele mooie poststukken 15,00

146 Stockaart betere series Nederland gebruikt en postfris 6,00

147 Klein formaat Patento, stempels. Veel puntstempels 3,00

148 Nl divers, o.a. kinderbedankkaarten, PPRC-velletje, ook buitenland 15,00

149 Indonesië, met blokken, Weense drukken, Japanse bezetting, etc. 15,00

150 Mooi Fil-i-Safe sb met o.a. Indonesië postfris + thema's 8,00
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151 Stockboek NL overzee, ook enkele poststukken 15,00

152 NL (on)gebruikt, incl. pers. Zegels, Kerken, Europa 1956o/*,** 25,00

153 Stockboek boordevol allerlei thema's, bijzondere landen 10,00

154 Nog zoiets, andere thema's 10,00

155 Thema luchtvaart in stockboek 3,00

156 Drie stockboeken, veel Engeland en Duitsland 4,00

157 fdc's Suriname in album 6,00

158 fdc's Nederland vanaf 1950, o.a. E3 10,00

159 fdc's Antillen vanaf 1964 6,00

160 Stockboek restantje w ereld, o.a. serie China bod

161 Stockboek met leuk Engeland en koloniën 3,00

162 Tw ee stockboekjes Nederland, o.a. eentjes ongebruikt bod

163 Rondzendboekje Nederland en buitenland 4,00

164 dozen Grote platte doos met allerlei kleine doosjes bod

165 Doos met allerlei doosjes, zakjes, los bod

166 Hema doos, gevarieerde inhoud 3,00

167 Hongarije en Tsjechoslow akije op stockkaarten in doos. Veel! 8,00

168 Grote doos met allerlei poststukken 15,00

169 Doos oude ansichtkaarten 4,00

170 Nederland bouw vallig doubletten album 2x  > doos 10,00

171 Doos fdc's Antillen en Suriname, meer dan 100 stuks 6,00

172 Hotel Sacher, mooi kistje met zegels 2,00

173 USA in doos 2,00

174 Wereld in metalen bakje bod

175 Fluor/ fosfor detector Importa 5,00

176 Sigarendoosje met Singapore bod

177 Grote doos postzegels en diversen 5,00

178 Doos met albums, stockboeken en een poppendoos 8,00

179 Kistje met (oude) poststukken 5,00

180 Kistje Australië met mapjes zegels postfris 12,50

181 Doos met 6 insteekboeken w ereld                                       7,00

182 Klein doosje afgew eekte zegels buitenland                     3,00

183 Doos kilow aar meest Nederland                                      6,00

184 Doos 5 ringmappen A 4  diverse landen                                  8,00

185 Davo thema boekjes 20 stuks met € 134,00 nominaal Dorcas 80,00

186 Doos Nederland AF / ONAFGEWEEKT en w at anders      5,00

187 Tas diversen (Doracas) 5,00

188 Doos lege stockboeken bod

189 Doos met album en stockboeken en doosje Ned. goed kijken!!! 10,00

190 Doos onafgew eekt bod

191 Doos met diversen 5,00

192 Sigarenkist met Nederland on- en afgew eekt bod

193 . Doos met Nederland afgew eekt bod

194 Doos modern Wereld tot 2018 incl. blokken gestempeld 20,00

195 doosje afgew eekt 2,00

196 doosje diverse gestempeld bod

197 doosje Machins 300 gram bod

198 Doos 2 kilo afgew eekt 10,00

199 doos 5 lege stockboeken bod

200 doos diversen uitzoeken bod
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