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SOMS ZIT HET EVEN TEGEN
U denkt misschien dat het allemaal vanzelf gaat, zo’n nieuw clubblad
iedere maand. Maar ik kan u verzekeren dat dit niet waar is. Zelf
knutsel ik elke maand de Hoornblazer in elkaar, het blad van de
Zaanse Posthoorn: een hele klus, zeker omdat er slechts zelden
iemand een stukje kopij inlevert.
Haans Vaags, onze
redacteur heeft dat beter
voor elkaar. Een paar
vaste schrijvers, een
veilinglijst die altijd op
tijd aangeleverd wordt
en zelf beschikt hij over
de nodige fantasie en
inspiratie.
Totdat… de computer
met een kleine reutel de
geest geeft en de
automatische backup
niet gewerkt blijkt te
hebben. Een ramp
natuurlijk, maar uit het
feit dat ook dit clubblad weer tijdig in uw brievenbus is beland, kunt u
opmaken dat Hans ook deze hindernis genomen heeft. Het kostte
wel een paar dagen extra. Zelf mocht ik een uurtje stoeien met de
helpdesk van PostNL om te achterhalen waarom onze clubbladen de
vorige keer zo uitgebreid bestickerd waren.
Langzaam maar zeker nadert de Grote Veiling, op zaterdag 14 april,
en ik kan u beloven dat die ook deze keer heel groot wordt. Duizend
kavels? Zou zomaar kunnen, inclusief een prachtige partij gouden en
zilveren munten.
Op donderdag 15 maart verwachten we weer een goed gevulde
zaal, hopelijk met een koffiemachine die werkt en toiletten die deze
keer wel schoon zijn. In ieder geval hebben we weer een leuke
veilinglijst. Graag zien we u op donderdag 15 maart..
John Dehé
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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
van kopij voor het april nummer uiterlijk vrijdag 30 maart bij mij
thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG
Dit keer staat Xi Trum, ook wel bekend
als Smrkci op het omslag (Smurf in het
Vietnamees en Sloveens). De Smurfen
waren de blauwe vriendjes van Vader Abraham. In de
jaren ‘77 was zijn Smurfenlied wereldberoemd... in
Nederland. De Postbodesmurf, op het omslag, staat
vaker op Belgische postzegels, ook om de dag van de Jeugdfilatelie te
promoten. Waarom een Smurf op het omslag, smurft u vanaf pagina 29.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL
Za. 10 mrt.

De verzamelaar Afd. Zaanstreek, Water- en
Kennemerland houdt een verzamelbeurs van 10.00
tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat
1, 1502 VP Zaandam.

Do. 15 mrt.

Purmerend, PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ
Zuidoost-Beemster. De zaal is open van 19.00 tot
22.00 uur. Met onze gezellige clubveiling, nummer
310, de kavellijst staat op de pagina’s 37 tot 40.

Ma. 26 mrt. PostEurop: bruggen
Woe. 28 mrt. Ruilmiddag voor postzegels, PV Kennemerland, in
de kantine van HTV De Hulstenaar, Jan Ligthartstraat
240, 1964 HZ Heemskerk. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Ma. 9 apr.

Beleef de natuur: bloemen

Za. 14 april Jaarlijkse grote veiling van de PPRC, zie pag. 6.
Woe. 18 apr. Purmerend, PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ
Zuidoost-Beemster. De zaal is open van 19.00 tot
22.00 uur. Met de naverkoop van de restanten van
onze grote veiling.
Ma. 23 apr.

Nieuw kader persoonlijke postzegel: Nederland 1 en
Internationaal 1.

Noteer ook alvast de volgende datum van onze laatste clubbijeenkomst, van seizoen 2017-2018, in uw agenda: donderdag 17 mei.
-----------------------------------------------------------------------------------------Inleveren van “verse” stuiverboeken in maart: maximaal twee per
lid/donateur, liefst geen “klein spul”, daar is geen belangstelling
voor, blijft bijna altijd in de boeken zitten. En ook niet tientallen van
dezelfde postzegel in de boeken stoppen.
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UNITED NATIONS VLAGGEN PARADE
“Oorspronkelijk geïntroduceerd in 1980, werd
de vlag-serie gemaakt om de lidstaten van de
Verenigde Naties te eren”, aldus de United
Nations Postal Administration.
Toen het programma begon, gaf het UNPA
(United Nations Parliamentary Assembly) tot 1989 elk jaar 16 vlagpostzegels uit, zodat alle landen van de Verenigde Naties waren
vertegenwoordigd met afbeeldingen van hun nationale vlaggen.
In 1980 was de frankeerwaarde van een vlagpostzegel 15 dollar
cent en dit inmiddels opgelopen tot $ 1,15 per postzegel.
De postzegels worden uitgegeven in velletjes met 16 postzegels,
vier maal dezelfde vlagpostzegel. Elke postzegel toont de vlag in
zijn geheel op een neutrale grijze achtergrond.

Het velletje met de vlag van Nederland werd in 1989 uitgegeven
samen met de vlaggen van Indonesië. Lesotho en Guatemala.
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Acht nieuwe postzegels in
de langlopende
vlaggenreeks van de
Verenigde Naties werden
op 12 januari j.l.
uitgegeven.
Elke postzegel
vertegenwoordigd één
lidstaat van de
internationale organisatie
n.l.: Lesotho, Libië,
Mozambique, Roemenië,
Rwanda, Seychellen, ZuidAfrika en Oekraïne. De
postzegels zijn $ 1,15 voor
gebruik op het U.N.hoofdkantoor in New York
City. De frankeerwaarde
voldoet aan het tarief voor
internationaal eersteklas
brievenpost met een
gewicht van 1 ounce
(= 28,35 gr) of minder.
Vanaf 1997 werden er extra zegels uitgegeven in de serie toen
nieuwe lidstaten lid werden van de Verenigde Naties, of nadat de
vlag van een land of de officiële lidmaatschapsnaam werd gewijzigd,
zie Lesotho, hier links boven en op het velletje op de vorige pagina.
In het geval van deze uitgebrachte editie vertegenwoordigen de acht
zegels allemaal landen die eerder werden erkend in deze
postzegelserie, maar die sindsdien de ontwerpen van hun nationale
vlaggen aanzienlijk hebben zien veranderen.
De meest recente uitgave in de serie voorafgaand aan deze nieuwe
reeks postzegels kwam minder dan een jaar geleden op
3 februari 2017 uit. De uit twee delen bestaande uitgave bestond uit
acht zegels van $ 1,15 met de vlaggen van Albanië, Benin, Bulgarije,
de Comoren, Congo, Ethiopië, Georgië en Irak.
De acht nieuwe postzegels brengen het totaal aantal postzegels in
de vlaggenreeks van de Verenigde Naties op 220.
HV
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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 gesloten.
U kunt bij ons alleen telefonisch reserveren: 0299-743399.
*******************************************
Aanschuiven op de Woensdag. € 9,95 p.p.
Wo.21 februari: Zuurkool op Duitse wijze.
Wo.28 februari: Kip kerrie met rijst.
Wo. 7maart: Stamppot andijvie, spekjes, balletje gehakt en jus.
Wo. 14 maart: Spaghetti met spinaziesaus.
Wo. 21 maart: Kipsaté met gebakken aardappelen en sla.
Wo. 28 maart: USA burger met frites.
Wo. 4 april: Biefstukpuntjes met aardappelen en groenten.
Wo. 11 april: Gebakken vis van de dag.
Wo. 18 april: Rendang.
Wo. 25 april: Moussaka.
U kunt ook à la carte bij ons eten op woensdag!
*******************************************
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
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RMO KRIJGT EIGEN POSTZEGEL VOOR 200-JARIG JUBILEUM
Op 19 februari 2018 bracht PostNL een nieuw postzegelvel uit ter
gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van het Rijksmuseum
van Oudheden. Op de tien postzegels staan tien voorwerpen uit de
collectie van het museum. Het ontwerp van de postzegels, een
speelse combinatie van fotografie en illustratie, is gemaakt door Jaap
Biemans, artdirector van Volkskrant Magazine. Op de tien postzegels
staat de waardeaanduiding 1 voor post tot en met 20 gram met een
bestemming binnen Nederland.

Op de postzegels zijn de volgende tien topstukken afgebeeld:
heilige kat (Egypte, brons, datering: 700-300 v.Chr.)
gouden leeuwenkopje (Iran, zilver en goud, datering: 400 v.Chr.)
Eros met boog (Klein-Azië, terracotta, datering: 200-100 v.Chr.)
fibula van Dorestad (Wijk bij Duurstede, goud met edelstenen,
datering: 800 na Chr.)
glazen gezichtskraal (Egypte, glas, datering: 500-200 v.Chr.)
mummiekist van Peftjaoeneith (Egypte, hout datering 664-525 v.Chr.)
mannetje van Willemstad (N-Brabant, hout datering 5500-5200 v.Chr
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het ‘magische’ zwaard van Ommerschans (Overijssel, brons,
datering: 1500-1350 v.Chr.)
Bacchus, god van de wijn (Italië, marmer, datering: 100 200 na Chr.)
portret van keizerin Livia (omgeving Napels, half edelsteen,
datering: 10 na Chr.)
Op het postzegelvel Rijksmuseum van Oudheden staan tien
topstukken uit de collecties van dit museum, dat in 2018
tweehonderd jaar bestaat. De foto's van deze objecten zijn
gecombineerd met de uitvergrote rode letter O, ontleend aan het
woordlogo van het museum. De rode O is verbonden met enkele
geschetste zwarte lijnen als verbeelding van het lichaam van
museumbezoekers in verschillende posities.
Toen Jaap Biemans, artdirector van het Volkskrant Magazine, een
telefoontje kreeg van PostNL, dacht hij eerst dat het om een
postzending ging. "Maar het bleek nog veel leuker te zijn. Ik bleef
rustig, maar van binnen was er gejuich. Dit is natuurlijk een droom
voor elke grafisch ontwerper. Een postzegel ontwerpen stond in de
top drie van mijn bucketlist. (...) Met het uiteindelijke resultaat ben ik
heel tevreden. Het doel is bereikt: je kunt zien dat het Rijksmuseum
van Oudheden al tweehonderd jaar van nu is, zoals ook op het
postzegelvel staat. Het is een fris, eigentijds ontwerp. Ogenschijnlijk
nonchalant, maar tot in de puntjes uitgedacht.”
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Tegenwoordig vindt u het Rijksmuseum van Oudheden in een groot
en monumentaal gebouw aan het Rapenburg, de mooiste gracht
van Leiden. Maar het museum zag er decennialang heel anders uit
en veranderde een paar keer van locatie. Een geschiedenis van
bijna 200 jaar begon in een eenvoudig pand aan de Leidse
Houtstraat in 1821.

Nadat koning Willem I het Rijksmuseum van Oudheden in 1818 had
gesticht, ging de jonge directeur Caspar Reuvens op zoek naar een
passende behuizing. De Rijksuniversiteit Leiden had in 1801 een
patriciërshuis aan het Rapenburg gekocht, samen met een aantal
pandjes die ‘om de hoek' aan de Houtstraat lagen. Het patriciërshuis
met bijbehorend hof deed eind 16e eeuw dienst als nonnenklooster.
In 1819 werd dat complex uitgebreid met een aantal aangrenzende
huizen.
In 1821 werd de eerste presentatie van het Rijksmuseum van
Oudheden getoond in een van de panden aan de Houtstraat. In de
jaren daarna werden de verschillende panden verbouwd tot
museumruimtes, met de hoofdingang aan het Rapenburg. De
hoofdbewoner van het complex werd het in 1821 opgerichte
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Doordat de collectie
‘oudheden' razendsnel groeide, kampte men al gauw met een
nijpend ruimtegebrek. Het Rijksmuseum van Oudheden verhuisde
daarom in 1837 naar een pand aan de Breestraat. Daar was de
collectie voor het eerst in haar geheel voor publiek te zien.
■
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EGYPTE, 19e DYNASTIE: CA. 1279-1213 v.Chr.
RAMSES II, (aflevering 7)
Ramses II werd ca. 1303 v.Chr. geboren. Zijn vader
was Seti I en zijn moeder Tuya. Hij is de 3e farao in
de 19e dynastie. Vanaf zijn 14e (1289) was hij prinsregent. In 1289 trouwde hij ook met Nefertari ▼, iets
later trouwde hij tevens met
Isetnofret. In 1279 wordt hij farao
en Nefertari wordt de belangrijkste
koninklijke vrouw.
In zijn 2e regeringsjaar (1277)
kreeg Egypte te maken met een
invasie van overzee door de
Sherden/Shardana.
◄ Ramses II verslaat deze en ze
worden ingelijfd in het leger van
Ramses en tot zijn persoonlijke lijfwacht gemaakt,
hierna verslaan ze de Lukka, zeerovers uit het
zuidwesten van het huidige Turkije die handelsschepen overvielen. In zijn 5e regeringsjaar
(1274) komt het tot een treffen bij Kadesh
met de Hettieten.
Het was de militaire climax in de spanning
tussen het Egyptische en Hettietische rijk
(tussen Ramses II en Muwatalli II). De reden
Oorlogen tegen de
was het overlopen van de Ammuru naar het
Hettieten 1274/71/70
Egyptische kamp. Het was waarschijnlijk de
grootste strijdwagenslag ooit, er deden ca.
5000 voertuigen aan mee. Het aantal
soldaten wat meevocht was ca.
35.000/40.0000 man. Door een geografische vergissing van Ramses II werd hij
bijna verslagen toen de Hettieten een
frontale aanval begonnen op het
centrum van zijn divisie’s. Pas na het
arriveren van versterkingen konden
Ramses II bij Kadesh de
Egyptenaren wat terug doen. Het geheel
eindigde in een padstelling met een bijbehorende vrede ten
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Linksboven en links: Ramses II in
zijn strijdwagen en rechtsboven de
Hettieten in de aanval
nadele van de Egyptenaren. Dit
verlies aan prestige komt Ramses II
duur te staan d.m.v. opstanden van
onderworpen volken. Van het verdrag
bestaan 3 versies: Egyptisch,
Hettitisch en Akkadisch.
Na deze niet zo succesvolle oorlog begint Ramses grootschalig te
investeren in zijn leger, het bestaat nu uit ca. 100.000 soldaten. Hij
laat een nieuwe hoofdstad bouwen, Pi-Ramesses
op de grens met Kanaän. Het wordt een echte
legerstad, met fabrieken om oorlogstuig te
produceren. In zijn 7e regeringsjaar begint hij aan
een veldtocht door Kanaän om opstandige
stammen/steden weer onder zijn gezag te krijgen.
Deze veldtocht werd ondernomen door 2 legers:
één o.l.v. hemzelf en de ander o.l.v. de 1e
kroonprins Amun-her-khepeshef. De doelen
waren: Jeruzalem, Jericho en Hesbon,
Damascus, Kumidi, de Moabieten en de Shasu.
Met zijn zonen: Amur-her khepeshef (1e)
en Khaemwasef (4e) onderneemt hij met
succes een veldtocht tegen de Nubiërs.
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Baketmut een van de
dochters van Ramses II

◄ Ramses II gaat opnieuw op veldtocht in zijn 8e/9e

en 10e regeringsjaar om zijn prestige op te vijzelen.
Hij belegerd de Hettietenvesting Dapur (1271/0), maar
weet het slechts enkele dagen bezet te houden,
andere steden die veroverd werden zijn Retenu, Tunip
en Naharin. De Hettietenvorst Mursili III wordt verjaagd
door zijn oom Hattusilli III. Mursili III vlucht naar Egypte. Zijn oom
vraagt Ramses om uitlevering, waarop deze
antwoord: dat hij hier niet aan kan voldoen omdat
hij niet weet waar Mursili zich ophoudt. Gevolg;
slechte, vijandige relatie. In 1258 v.Chr. komt hier
verandering in door een vredesverdrag tussen
beide rijken. In 1245 v.Chr. wordt dit verdrag
beblonken met een huwelijk van de dochter van
Hattusilli, Maathorneferure en Ramses II. Ramses
II heeft ca. 50 zonen en 50 dochters gekregen
(geregistreerd). Volgens de koninklijke traditie
trouwde Ramses II ook met een aantal directe
familieleden, waaronder drie van zijn dochters.
Ramses II in de
tempel van Abu Simbel
De echtgenote van Ramses II, Nefertari ►, geboren
ca. 1300 v.Chr. wordt de “Grote Koninklijke Vrouwe”
in 1289 v.Chr. als ze met Ramses II trouwt. Ze is
hoog opgeleid, ze kan zowel hiëroglyfen schrijven
als lezen. Wanneer je hoog opgeleid bent kom je
meestal uit hogere kringen, er is een link naar farao
Eje II vanwege een gevonden
voorwerp met zijn cartouche.
Haar kennis was ook een reden om
zelfstandig correspondentie te
voeren, in dit geval b.v. met de vrouw van Hettietenkoning Hattusilli, Puduhapa. Nefertari kreeg
tenminste 4 zonen van Ramses II: Amun-her
khepeshef (legercommandant), Paraharwenemef
(legercommandant), Maryatum (Hogepriester van
Ra) en Maryre (vroeg gestorven).
Tempel van Hathor
Lees verder op pag 18 ▼
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In het 25e regeringsjaar van
Ramses II wordt begonnen met
de bouw van een tempel in
Abu Simbel ter ere van
Nefertari en de godin Hathor.
Na de dood van Nefertari, ca.
1255 v.Chr. wordt Isetnofret de
Afbeelding uit “Grote Koninklijke Vrouwe”.
het graf van
Nefertari
Tempel van Abu Simbel
◄ De godin Hathor en de
godin Isis kronen koningin
Nefertari, afbeelding in de
Abu Simbel tempel

Hoofdingang van de
tempel van Hathor,
Abu Simbel

Nefertari offert wijn aan de
goden
Wil Dedters

BESTE POSTZEGELVRIENDEN
Zijn er leden die hun dubbele en overtollige
postzegels willen verzilveren?
Ga dan rondzendboekjes maken en lever deze in
voor het rondzendverkeer, lege boekjes zijn op de
clubavonden of bij mij te koop voor 0,60 € per boekje.
Ook kunnen al onze leden en donateurs mee doen met de
rondzending, om hun verzameling aan te vullen met de ontbrekende
postzegels.
Informatie: Bert Joosten, 423315 of pprc1942@gmail.com
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 161
SPOOR EN POST: vervolg
In de vorige aflevering schreef ik dat ik weinig Purmerendse treinbrieven in
mijn verzameling heb. Op de Filateliebeurs is dat aantal inmiddels
verdubbeld met onderstaande brief:

Hij werd in de oorlogsjaren, om precies te zijn op 30 januari 1942, vanuit
Purmerend verstuurd naar Haarlem, aankomst dezelfde dag. Brieftarief van
7½ cent, expresserecht 10 cent. Aan de NS moest 10 cent extra betaald
worden voor de verzending “per treinexpresse”. Op de achterzijde werd dat
bedrag verantwoord met een spoorwegzegel:
19

De kriebels links zijn van het bagagebureau of de conducteur en geven aan
met welke trein de brief verstuurd werd, via Amsterdam naar Haarlem.

Treinbrief uit Oostzaan, via Amsterdam CS naar Utrecht, met kopij voor Het
Vrije Volk. Port 1e gewichtsklasse, treinzegel nr. 2, 2x (zondag tarief)

In de Zaanstreek lezen ze mee met deze rubriek en dat leverde zelfs een
reactie op. Jan Kluft toonde me de brief die op de volgende pagina is
afgebeeld. Hij werd op 25 maart 1964 verstuurd van Amsterdam naar
Haarlem (redactie Haarlems Dagblad).
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Het bijzondere aan de brief is het treinzegel van 50 cent dat maar heel kort
gebruikt is: van 1 maart 1964 tot 12 april 1964. Een snoepje voor de tariefliefhebbers dus:

Vrachtbrieven
De spoorweg-verantwoordingszegels komen we ook tegen op
vrachtbrieven die als begeleiding van vrachtgoed dienden, zoals
hiernaast, verzonden op 13/8/1946 van Krommenie naar ’sHertogenbosch (“Woninginrichting Wiggers”). Voor NS-Vrachtbrieven
moest betaald worden (1 cent per 5 stuks), maar ze konden gratis
bedrukt worden met firmanaam, goederensoort, etc., mits er minstens
1000 tegelijk besteld werden.
De zending Linoleum woog 135 kg, afgerond naar 140 kg, de vrachtprijs
per 100 kg bedroeg fl. 86, waarvoor fl. 1,25 aan verantwoordingszegels
geplakt moest worden. Ik ben nog aan het uitzoeken hoe die tarieven in
elkaar zaten. Iemand een tip?
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.
John Dehé
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MAST CATALOGUS VAN 7900 PLAATFOUTEN
VAN NEDERLAND EN OVERZEE
.
Al jaren lang ben je de Nederlandse
postzegels aan het verzamelen. Je hebt een
behoorlijk verzadigingspunt qua
compleetheid bereikt en staat eigenlijk een
beetje te dimdammen wat moet ik nu doen?
Op de zelfde voet verder gaan? Posthistorie,
met brieven en formulieren etc., er bij doen?
Of....? Tsja hoe kunnen we onze
verzameldrift een nieuwe impuls en uitdaging
geven. Als je, zoals gezegd alle gewone
postzegels al hebt kan je je natuurlijk laten
verleiden tot het verzamelen van bijzonderheden of aparte dingetjes
waarom kijk je dan niet eens naar afwijkingen of plaatfouten die je bij
veel gewone zegels, soms met wat geduld, kunt vinden? Ik hoor u
zuchten en denken : waar moet ik dan beginnen. Wel een bijzonder
goed hulpmiddel is gewoon in de postzegelwinkel te verkrijgen. In
1922 werd de eerste samengestelde lijst met plaatfouten uitgegeven
namelijk de bij de meeste verzamelaars wel bekende "Leiddraad
voor den speciaal-verzamelaar van Nederland". Dit werkje dat
uiteraard best bruikbaar was is heden ten dage voorbij gestreefd
door deze uitgave.
Al weer voor de achtste maal heeft Wim Mast een volumineus
boekwerk uitgegeven. In deze publicatie kunnen we, volgens de titel
van het boek, niet minder dan 7900 plaatfouten vinden. Het
verzamelen van plaatfouten is de laatste jaren uitgegroeid, van wat
ooit oneerbiedig "vliegenpoepjes" verzamelen werd genoemd, tot
een serieuze tak van sport/verzamelen. Deze uitgave geeft in een
kleine 700 pagina's een kleine 8000 plaatfouten weer. Elke plaatfout
word in kleur uitvergroot afgebeeld. Per afbeelding vinden we
uiteraard een catalogus nummer. Dit nummer correspondeert met de
nummering van de speciale NVPH catalogus van 2017. Het nummer
word aangevuld met een code waarin de bijbehorende informatie
zoals, indien bekend, de positie in het vel, terug te vinden is. Tevens
vinden we een korte, duidelijke omschrijving van de
verschijningsvorm van de betreffende plaatfout alsmede of het om
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een vel- of rolzegel gaat. Behalve de Nederlandse postzegels kregen
ook de Port betaald, Internering, Dienst (C. I. J.) en Armenzegels,
Luchtpost en Portzegels een eigen plaats in de catalogus. De
plaatfouten op postzegels uit postzegelboekjes en zelfs de
automaatstroken worden niet vergeten. Na het Nederlandse deel
krijgen we de plaatfouten van Nederlands-Indië, (inclusief de
INDONESIA opdrukken en de Indonesia zegels t/m 1950), Curaçao,
overgaand in Nederlandse Antillen, Suriname (tot aan de
onafhankelijkheid), Nederlands Nieuw-Guinea met een apart
hoofdstuk voor de UNTEA opdrukken. Verder is de catalogus
gelardeerd met korte essays en enkele korte maar zinvolle
toelichtingen. Tevens vinden we op veel bladzijden notitie
mogelijkheden waar u uw eigen bevindingen kan noteren. De
plaatfouten opgenomen in de eerder genoemde Leiddraad zijn allen
in kleur opgenomen in deze uitgave. Bij aanschaf van deze catalogus
kan men zich gratis abonneren op een addendum waardoor men op
de hoogte blijft van alle verbeteringen en aanpassingen die in de
toekomst boven water komen. Tevens zullen er stickervellen
verschijnen waarmee fouten in de catalogus verbeterd kunnen
worden.
Uiteraard kan de verzamelaar eventuele vondsten en/of
verbeteringen zoals positiebepalingen en nieuwe plaatfouten bij de
heer Mast aangeven waarna, na toetsing, dit via voornoemd
addendum en stickervellen verder verspreid zal worden. Mocht u
geïnteresseerd zijn in plaatfouten er bestaat naast een
"Contactgroep Plaatfouten" (info : e.w.flentge@freeler.nl) ook een
gespecialiseerde vereniging voor plaatfouten verzamelaars
(www.plaatfout.org) die al ruim 25 jaar actief is.
Schrijver: W.J.N. Mast. Taal: Nederlands. Bladzijden: 698.
Illustraties: Kleur. Gebonden, harde kaft, 29 x 21 cm.
ISBN: 978-90-8983-098-2 Uitgever: W.J.N. Mast.
Prijs: 49,50 excl. Verzendkosten.
Informatie // Verkrijgbaar bij: W.J.N. Mast, Veerpromenade 40, 3353
HG Papendrecht, NL en bij de gerenommeerde postzegelhandel
E-mail: wmast@chello.nl
Website: www.mastplaatfout.nl
Henk P. Burgman (AIJP)
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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 sociaalfilatelistisch 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
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IN MEMORIAM JOOP DE GROOT
Tijdens de laatste clubavond hebben we afscheid genomen van een
bijzonder lid van onze vereniging: Joop de Groot. De laatste tijd
voelde Joop zich wel vaker “niet zo lekker” – zo had hij zich afgemeld
voor de Regionale Ruildag – maar zijn plotselinge overlijden heeft
velen aangegrepen.
Joop heeft ervoor gekozen om in stilte deze wereld te verlaten. Er
was geen uitvaartdienst, er was geen afscheid. Daarom hebben
enkele leden op de clubavond toch iets geregeld. Een mooie foto,
een kaarsje, een bos bloemen en een minuut stilte om deze
bijzondere man te gedenken.
Joop was een
van de
steunpilaren
van de
vereniging.
Lang geleden
spande hij
zich al in voor
de jeugdclub.
Op
verenigingsdagen was hij
steeds
present en
altijd stak hij
de handen uit
de mouwen
als het ging
om het
inrichten van de zaal, het klaar leggen van de veilingkavels en het
opruimen na afloop. Zijn naam prijkt dan ook in het lijstje van de
leden van verdienste.
Maar hij was vooral een aardige en gezellige man, een markante
verschijning, voor wie de postzegels een belangrijk deel van zijn
leven uitmaakten. We zullen Joop gaan missen.
John Dehé
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“LANG ZULLEN ZE SMURFEN, IN DE GLORIA…”
De Smurfen bestaan 60 jaar, omdat te vieren gaf bpost op 29 januari
j.l. dit velletje uit. Formaat 180mm x 238mm, waarde 1 nationaal.
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Het velletje op de vorige pagina kostte in januari en februari 7,40 € voor 10
postzegels, maar bij de aankoop van 10 postzegels of meer is de prijs voor
een postzegel vanaf 1 maart 2018 voor een zending, tot 50 gram, binnen
België 0,84 €. Voor dezelfde postzegel per stuk, betaalt een klant vanaf 1
maart 0,87 €. Net als in Nederland stijgen ook in België de tarieven flink,
maar in Nederland is de prijs van 20 tot 50 gram inmiddels 1,66 €.
Op het velletje de Brilsmurf, Moppersmurf, Smurfin, Zwarte Smurf en Grote
Smurf. Het zijn een paar van de bekende figuurtjes die voorkomen in meer
dan 50 stripboeken die over de belevenissen van dit volkje zijn uitgegeven.
Pierre Culliford (1928-1992) was een Belgische striptekenaar en
scenarioschrijver. Hij was onder andere de geestelijke vader van de
Smurfen en was vooral bekend onder zijn pseudoniem Peyo.
In 1952 begon Peyo zijn medewerking aan het stripblad Robbedoes met
een vervolgstrip rond de schildknaap Johan, later aangevuld met de
ondeugende dwerg Pirrewiet. In het negende verhaal van de reeks van
Johan en Pirrewiet, De fluit met zes smurfen, trad het blauwe volkje van
kleine wezentjes voor het eerst op. Peyo creëerde voor elke Smurf een
stereotiepe persoonlijkheid, waarnaar ze dan ook genoemd werden. Zo zijn
er in de loop van de tijd, waar het verhaal dat nodig maakte, heel wat
specifieke Smurfen ontstaan.

10 waarden in boekje B95, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de
Smurfen in 2008, met o.a. de Lolsmurf, Postbodesmurf, Smurfin, Brilsmurf, Grote
Smurf, Gargamel, Trommelsmurf en de Dichtersmurf.

Een echte stripliefhebber weet het: de doorsnee-Smurf is klein, blauw van
kleur, draagt een witte broek met uitfloepend staartje en een slappe witte
puntmuts. Als lengte wordt "drie appels" genoemd, maar dit is een letterlijke
vertaling van het Franse "haut comme trois pommes", een uitdrukking
waarmee "heel klein" wordt bedoeld. Ook kenmerkend is het taalgebruik
van de Smurfen: in hun zogenaamde Smurfentaal worden de meeste
30

zelfstandige naamwoorden en werkwoorden door de
woorden smurf en smurfen vervangen. Ze wonen
officieel met 101 in hun dorp, bestaande uit grote
paddenstoelvormige huizen. Het exacte aantal Smurfen
ligt echter hoger dan de originele 101 aangezien er in
latere verhalen extra Smurfen zijn bijgekomen, onder
andere de Smurfin, Sassette, Babysmurf en Wilde Smurf. Hun leider is
de Grote Smurf, herkenbaar aan zijn rode muts en zijn baard. Bijna alle
Smurfen zijn mannen; twee vrouwen, Sassette en Smurfin, werden uit
blauwe klei geschapen. Babysmurfen worden
per ooievaar bezorgd. Er werd in de loop der
jaren veel merchandising uitgebracht onder de
naam van de Smurfen. De poppetjes zijn daar
een bekend voorbeeld van, ik heb er ruim 80,
naast mijn grote verzameling stripboeken. Ook
sinds Peyo’s dood in 1992 worden stripverhalen
van de Smurfen gemaakt, onder toezicht van zijn nabestaanden.
HV

Velletje uit 2008 toen de 50ste verjaardag van de Smurfen groots werd gevierd.
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EN NOG EEN VERJAARDAG...

Stripliefhebbers in Nederland profiteren nog steeds van de
ontmoeting, eind jaren tachtig, tussen de studenten John Reid,
Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol. Het drietal schreef niet
alleen cabaret teksten, maar werkte ook aan een strip over het
studentenmilieu. Vanaf het voorjaar van 1994 verschenen hun
cartoons over Fokke & Sukke in Propria Cures.
Sinds 1999 tekenen Reid, Geleijnse en Van Tol voor NRC. Fokke &
Sukke staan zes dagen per week op de achterpagina van NRC Next
en NRC Handelsblad. Vanaf october 2007 gaven de kanarie en de
eend enkele jaren hun visie op de actualiteit in De Wereld Draait
Door.
De auteurs kregen in de afgelopen jaren veel waardering voor hun
strip, waaronder de Stripschapprijs in 2003 en de inktspotprijs in
2017, de jaarlijkse onderscheiding voor de beste politieke tekening
van het afgelopen jaar.
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Twee nieuwe kaders voor de Persoonlijke Postzegel bieden meer
ruimte voor de persoonlijke afbeelding, aldus PostNL. Ze vervangen
de tot nu toe gebruikte grijze (Nederland), blauwe (Nederland) en
rode (Internationaal) kaders. Beide kaders zijn geschikt voor zowel
staande als liggende afbeeldingen.
Uitgiftedatum: 23 april 2018. Postzegelformaat: 30 x 40 mm.
Velformaat: 170 x 122 mm. Oplage: 70.000 vellen (Nederland 1,
gegomd); 70.000 vellen (Nederland 1, zelfklevend); 84.000 vellen
(Internationaal 1, gegomd).
Drukkerij: Joh. Enschedé Security Print, Haarlem.

Fokke & Sukke bestaan 25 jaar (postzegelmapje nr. 575)
Het trio dat Fokke & Sukke maakt, noemt zichzelf geen politieke
cartoonisten. Het is moeilijk om gezamenlijk een politiek standpunt in
te nemen in de tekeningen, stelt Jean-Marc van Tol. “We spreken
elkaar al 25 jaar, zes dagen per week. Maar we hebben niet allemaal
dezelfde standpunten.”
Bovendien willen de makers hun strip helemaal niet politiek geladen
maken. “Wij willen alleen maar grappig zijn, we willen niemand
overtuigen”, aldus mede-maker John Reid. “We dragen geen
verontwaardiging uit; verontwaardiging is een slechte bron van
humor. Daar komt niets grappigs uit; voor humor heb je afstand
nodig.” De drie makers beloven nog heel lang door te gaan met de
strip. “Ik wil langer doorgaan dan Marten Toonder”, bezweert derde
man Bastiaan Geleijnse. De reeks Tom Poes was meer dan een
halve eeuw te lezen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, de
voorloper van NRC.
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“YOU BET YOUR LIFE”
Groucho Marx Julius Henry (Groucho) Marx (18901977) was een Amerikaanse Joodse komiek, één
van de Marx Brothers. Hij was de derde van de vijf
overlevende zonen van Sam en Minnie Marx. Als
eerste startte hij een carrière op het toneel, 15 jaar
oud figureerde hij in "The Leroy Trio". Van alles volgde, maar zonder veel
succes. Twee keer zelfs lieten de andere leden van een act hem zonder
geld achter ergens in een stad ver weg van huis. Toen hij met zijn broers
op het toneel kwam had hij voor het eerst succes met de muzikale komedie
I'll Say She Is. Deze show werd gevolgd door nog twee Broadway hits: The
Cocoanuts en Animal Crackers. In deze laatste show speelde Groucho
Captain Spaulding, het type dat voor de rest van zijn leven zijn
handelsmerk zou blijven.
The Cocoanuts en Animal Crackers waren ook de eerste films die ze
uitbrachten. De films werden nog opgenomen in New York. Latere films
werden allemaal in Hollywood opgenomen.
De broers bouwden een carrière in de film op.
In de latere filmjaren is Groucho ook voor de
radio gaan werken. Hij was een graag
gehoorde gast in vele programma’s en was zelf
ook de gastheer van verschillende shows. Zijn
grootste succes had hij met zijn komische quiz
“You Bet Your Life” (1947). De show werd later
verhuisd naar de televisie en bleef uitgezonden tot in 1961. Groucho was
een Amerikaanse liberaal, wat hem ertoe bracht kritische opmerkingen te
maken over de politiek. Ook had hij vrienden die in de jaren 50 – van de
vorige eeuw - in de VS als communisten beschouwd werden. Dit alles
leidde ertoe dat Groucho ook onderwerp van onderzoek was van de FBI.
Groucho heeft nog een comeback gehad met een show in Carnegie Hall in
1972 toen de Marx Brothers een revival
kenden in de late jaren zestig, begin jaren
zeventig. Op het filmfestival in Cannes in
1972 werd hij gelauwerd tot Commandeur
des Arts et Lettres en in 1974 ontving hij
een speciale Academy Award (Oscar) voor
het werk van de Marx Brothers. Groucho is
op 19 augustus 1977 in het Cedars Sinai
Medical Center overleden Anekdote: Een bankdirecteur vroeg aan Marx:
“Waarmee kan ik u van dienst zijn?”. Groucho gaf als antwoord: “Neem wat
geld van uw rijke klanten en zet het op mijn rekening”
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Cat NR Omschrijving
catw.
Div euro munten o.a.1,2 ,5 cent & €1,= San Marino
2x 200 kr.zilver Tsjechische Republiek
Mapje diverse Chinese bankbiljetten
Bak 66 dubbeltjes en kwartjes waarbij zilver. NL, Antillen, vanaf 1954
Ned. Antillen 25 gulden zilver
Ned. Antillen 25 gulden zilver, 1948-1978, 2x
Ned. Antillen, 6 rijksdaalders (2x zilver)
Ned. Antillen, guldens (16) met zilver
Bak met 17 zilveren dubbeltjes
Bak met (halve) stuivers, dubbeltjes, waarbij zilver
Zilveren guldens 1954-1963, 37 stuks
Kennismaking met de euro, 2 mapjes
Muntset NL 1984-1991, proof in cassette, 7x (ex 1985)
Muntsets NL 1973-1985, fdc, 11 stuks
Nederlandse Herinneringsmunten, 1980, fdc, nikkel, 6x
Nederlandse Antillen muntsets 1989, 1990, 1991
Nederlandse Antillen 10 gld, proof zilver, 1978
20,00
Nederlandse Antillen 50 gulden, proof zilver, 2x, 1980
40,00
Aruba mint set 1986 t/m 1991 fdc in mapjes
Teleletter Bruna kerst
Ned. LP10- in leuk "blok"
8,00
Ned. Drukfout bij NVPH 51
Ned. Plaatfout 55P1
Ned. Plaatfout 1171P in kinderblok
8,00
Ned. Plaatfout 143 PM1
25,00
Ned. Plaatfout 227P, 294P
45,00
Ned. Plaatfout 444, 2 verschillende
12,00
Ned. Plaatfout 615
48,00
Ned. Diverse plaatfouten en misdruk? Zelf kijken
hoog
Ned. Diverse plaatfouten op 303, 332, 327, 400
69,00
Fdc 159 en 171 met plaatfouten
Christchurch Air Race, heen én terug, 2 enveloppen
fdc E12 Watersnood
12,00
fdc E21, vlek op voorzijde
85,00
fdc E22
25,00
fdc E44
10,00
2x envelop Purmerend 600 jaar
Envelop Nieuw Guinea
87-89 "+220-223,298-292
o
28,00
212-219 Olympiade
o
60,00
346-348 Koningin Wilhelmina
o
66,00
Nederland no 360--361--363--368--369
o
20,00
Nederland diverse traliezegels
*
41,00
Nederland no 356 D
*
42,00
428-442 "+500-503
**
25,00
402-3b Legioen blokken
*
255,00
707-711
o
15,80
495-499 "" +513/517
*
26,00
Nederland diverse velletjes zegels
**
2036 + a Beatrix PTT 5x € 0,25 V2036a = met hersteld kapsel
xxx 17,00
Natuurkunst 22-11-2016
Janneke Brinkman 7-11-2017
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Cat NR
53
54
55
56 Mi 4276/85
57 Mi 4290/99
58 177-96,259Mi 4314/23
59
65
60
123-138
61 blok 3, 4, 22
62
63
64
1157/60
65
1195/96
66
1235/38
67
3830/31
68
blok 211
69
blok 213
70
blok 215
71
blok 217
72
1511
73
1513
74 Mi 765/70
75 Mi 933/34
76 Mi 1129/33
77 Mi 1696/98
78 Mi 6000/11
79 Mi 1874/77
80 Mi 1847/50
81 Mi 1839/42
82 Mi 1819/22
83 Mi 1802/03
84 Mi 1791/94
85 2735-2742
86
blok 70
87
blok 91
88
3127
89
90
blok 40
91
92
93
94 Scott 2112
95 Scott 2394
96
97
1889
98
99 1260/1448
100
101
102
103
104

Omschrijving
Port P8 type 111
Curaçao no 141--142--143--150--151
Ned. Indië diverse zegels
België, huisdieren
België, schilderijen van Pierre Alechinsky
België, herfstbladeren
Bundespost complete serie
compleet + extra 302-306
Duitsland 1964
Duitse Rijk 540 ya
Hongarije Blok 103 B ongetand zonder gom
IJsland pzb schepen
IJsland pzb landbouw voertuigen
IJsland pzb vliegtuigen
Frankrijk Velletje Athene 2004
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Boekje 5x Marianne du 14 juilet/Semeuse de roty
Boekje 5x Marianne de Lamouche/Marianne de Delac
Frankrijk, bekende personen uit de 15e eeuw
Frankrijk, Rode Kruis 1951
Frankrijk, helden uit het verzet 1970
en 1707/09 Frankrijk, bekende personen 1970**
Frankrijk, serie Nieuwjaar postzegels
Noorwegen, 150 jaar Noors Rode Kruis
Noorwegen, Thor Heyerdahl
Noorwegen, Ol.Winterspelen Sotchi
Noorwegen, kroonpr. Haakon & Mette Marit
Noorwegen, Noorse mode
Noorwegen, Populaire Noorse zangers
Oostenrijk voetbal 2008
Oostenrijk
Oostenrijk blokje uit 2016
Oostenrijk Porseleinen zegel
Oostenrijk diverse uit 2002 nominaal € 4,72
Joseph Hoffman
Oostenrijk Blok Rolling stones 2003
Oostenrijk Swarovski krisstallen blok 2004
Oostenrijk Vuurwek blok 2004
USA Adelaar 3-zijdig ongetand $ 10,75
USA Adelaar 4-zijdig getand $ 8,75
Zwitserland no 1726
Zwitserland houte postzegel
Eng. Wedgwood 2 & Story of Stanley Gibbons
Souvenir mapje GrootHertog Jean +zwartdruk
Rusland
Suriname 276-277, 295-296, postfris
Van gulden naar euro, 2 covers in mapje
Speciale uitgifte 60e verjaardag Beatrix + Wilhelmina
Ned. Div. zegels en series postfris, jaren '40 en '50
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catw.
o
40,00
*
78,50
*/o
21,50
o
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o
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o
13,00
o
34,00
o
50,00
xxx 15,00
**
32,00
*
150,00
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xxx 20,00
xxx 23,00
*
10,00
o
6,00
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o
16,80
o
11,00
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8,00
o
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o
o
o
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Cat NR Omschrijving
catw.
10 rondzendboekjes (gelopen) en 2 nieuw
Rondzendboekje Engeland en Koloniën, bijna vol
60,00
Ned. Postfrisse velletjes, ook euro, blauwdruk, etc.
Ned. Indië 146/148 in aantallen
Ned.. Indië 48, D11, in aantallen
Nieuw Guinea, boekje met 21 gest. 5 guldens, cat. 160
Postzegelboekjes Indonesië 8 x waaronder versnijdingen
**
120,00
Stockkaart Klassiek Nederland
o
100,00
Stockkaart Klassiek Nederland
o
100,00
Vogels 4x vel Aitutaki WNF
**
Vogels Palestijnse autoriteir WNF
**
Vogels Moldavië WNF
**
Vogels Joegoslavië WNF
**
Vogels Isle of Man
**
Bloemen Orchideeën uit Ghana
**
Ukraine 3 blokken
Diverse blokken Indonesië
**
200,00
Diverse blokken Indonesië
**
65,00
Diverse blokken Indonesië
**
90,00
Stockboek met o.a. veel Japan enz.
Stockboek Japan
o
Stockboek o.a. Nederland met combinaties
Stockboek diverse landen
*/**/o
Stockboek Roemenië
stockboekje Nederland div. jaren 50 kinder en zomerzegels(dorcas)
544,00
albums Davo 1 t/m 3 met klemstroken (dorcas)
stockboek 2x diverse landen (Dorcas)
album Nederland en overzee(Dorcas)
map 2de wereld oorlog en ook zegels (Dorcas)
album 3x album met FDC's Nederland
album 2x Davo met cristal bladen deel 1 en 2
Stockboek met 140 blokken
Stockboek dik sb vol met schepen heel leuk
Davo Zwitserland met iets zegels
Stockboek Nederland 230 zegels postfris
**
Stockboek Nederland gebruikt 1900-1970
o
Keurig leeg stockboek
Ned. Overzee (gebruikt en **) in keurig sb
Ringband/ stockkaarten Bund en Berlijn
Stockboek wereld
NL, keurig sb met NL gebruikt en postfris, ook blokken van 4
Hongarije op stockkaarten, ongebruikt
*
Indonesië 1950-1968 in ordner
Twee mooie stockboeken, zwarte bladen
Een stockboek buitenland, restanten, veel machins
Nederland in 2 Davo's, stockkaarten, 1954-1986
o, **
Nederland fdc's in 2 albums 1962-1990
Ned. Antillen, fdc's, kaarte, velletje
53,00
Wikkel voor militair zakboekje 1930, leuk
Thema Luchtvaart, Venezuela op stockkaart groot formaat
Stockboek wereld, o.a. aardig Reich
Stockboek div. landen en thema's, o.a. DDR ** en Joegoslavië
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Cat NR Omschrijving
catw.
Ringband NL gestempeld, met enkele betere series en zegels
Diverse landen op stockkaarten in ringband
Ringband/ stockboek NL *, **
Indonesië, meest ** vanaf 1965
Mooi sb zwarte bladen zegels NL (ook achterin) en buitenland
Nederland postfris in mooi sb
Duitse Rijk in goed gevuld stockboek
Patento stockboek , Overzee, Ned. Indië, Indonesië, ook **
Bijna leeg Patento stockboek
Ringband diverse poststukken
NL, Regina, combinaties, stadspost etc. op stockkaarten
Stuiverboek met meer dan 1400 zegels, diverse thema's
Idem, met 1700 zegels, mooie thema's
Bus diverse stempels
Doosje met allerlei restjes
Doosje recent Nederland, onafgeweekt
Doosje met hawid-snijder, zegels, plakkers en cat 2007 (plaatfouten)
Doos met van alles: loepen, ultravioletlamp, zegels, literatuur etc.
Doosje met restanten, doosjes, covers, etc.
Doos met FDC's, blanco en beschreven
doos lege stockboeken
doos diverse stockboekjes roodband frankeringen enz.
doosje Frankrijk modern onafgeweekt
doosje provincie vellen 13x (€ 60,84)
10 Davo Mappen voor eerstedag enveloppen
**
kistje Nederland
o
doos Nederland ook euro en persoonlijke
o
kistje Bundels
*
doos zegels op land gesorteerd in enveloppe
doos Nederland afgeweekt
doos van alles wat
doos Engeland
doos diversen onafgeweekt
doos diversen planten en dieren
doos diverse landen
doosje afgeweekt
doos Nederland en Buitenland(Dorcas)
doos onafgeweekt Nederland meest euro's ruim een kilo(Dorcas)
doos onafgeweekt Buitenland (Dorcas)
doos diversen waaronder Nederland postfris blokken
zak Rusland
zak afgeweekt buitenland ruim 750 gram
zak afgeweekt Nederland en buitenland
doosje onafgeweekt wereld heel mooi
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EN WEER EEN PRIMA CLUBVEILING, INMIDDELS NUMMER 310,
MET ZEER LAGE INZETPRIJZEN, ALLES MOET WEG !
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