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VERANDERINGEN 
 

Hoewel er in postzegelland over het algemeen niet zo heel veel 
verandert, moeten we voor de start van het nieuwe seizoen een 
uitzondering maken. Het zal even wennen worden, slikken zelfs. 
De dames van ons onvolprezen barteam hebben 
te kennen gegeven dat de maandelijkse catering 
van postzegelverzamelaars niet langer te rijmen 
valt met de zorg voor een kind of de besognes 
van een drukke baan. Voor september moesten 
we zelf iets regelen, in oktober treden ze nog een 
keer aan, maar dan is het einde verhaal.  
We moeten dus op zoek naar een nieuw team, 
dames of heren die (bijna) net zo leuk zijn als 
Sanja, Svenja, Lisanne en Rachel. Uw suggesties 
zijn van harte welkom. 
In Zuiderhof is men druk bezig met de verbouwing van onze 
stuiverboekenzaal. Verse vloerbedekking en misschien gaat zelfs het 
biljart eruit. We zijn benieuwd of ze de planning halen. 

Met Hans Ruiter van de 
postzegelvereniging Noord-
Holland hebben we 
afgesproken dat hij zal 
proberen een busreis naar 
de vernieuwde Postex 
(Omnisport, Apeldoorn) te 
organiseren.  U leest erover 
op pagina 6.  

Zelf zijn we bezig met een tweede busreis: naar de Eindejaarsbeurs 
in Barneveld. Een bezoek verleden jaar (met ondergetekende, Joop 
de Groot, Juan en Bert) is zo goed bevallen, dat we deze beurs 
graag van harte aanbevelen. Geen tentoonstelling, wel heel veel 
handel met voor elk wat wils. De onderhandelingen over gratis 
toegang lopen nog. 
Sommige dingen veranderen niet. Zoals u van ons gewend bent, ligt 
er op woensdag 12 september weer veel en mooi veilingmateriaal 
klaar en uiteraard zijn er grote stapels stuiverboeken met of zonder 
biljart. We rekenen op een gezellige bijeenkomst              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 – 
e-mail: j.groot89@chello.nl  
 

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

Algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 -  1441 RE 
Purmerend- tel. 0299-421957 - e-mail: ad.springer@planet.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 oktober nummer uiterlijk vrijdag 21 september per e-mail 
naar: hansvaagspprc@gmail.com 
 

OP HET OMSLAG 
 
een speelgoedbeer, die een brief schrijft naar 
zijn tante Lucy, met aan zijn jasje een label 
waarop staat ”Please look after this bear. 
Thank you”. En dan is er ook nog een beer die 
◄ Pooh (in Nederlands Poeh) heet. Meer over 
deze beide beren leest u vanaf pagina 32.. 

 

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. 8 sept. De Verzamelaar Afd. Zaanstreek - Kennemerland houdt  
  een grote algemene verzamel- en ansichtkaartenbeurs 
  van 9.00 tot 14.00 uur. LET OP, deze beurs is in Sporthal 
  de Struijk, Prof. Struijkenstraat 19, 1502 RV Zaandam.  
  Zie ook pag. 31 
 

Woe. 12 sept. Purmerend PPRC eerste clubavond/ledenbijeenkomst 
van seizoen 2018/2019 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 312, de kavellijst staat op de pagina’s 41 tot 44. 

 

Ma. 17 sept.  Architectuur Nieuwe Bouwen. Vel met 10 postzegels in 5  
  verschillende ontwerpen (Nederland 1, gegomd).  
  Beleef de natuur – paddenstoelen. Vel met 10 postzegels in 
  10 verschillende ontwerpen (Nederland 1, zelfklevend).  
 

Zo. 23 sept.  PV De Zegelaars organiseert een Postzegelbeurs van 9.00 
  tot 16.00 uur in De Schakel, Burg. Bickerstraat 46a te  
  Diemen. Met handelaren en 5- en 10 cents-boeken.  
 

Za. 15 sept. PV Aalsmeer organiseert van 09.30 tot 15.00 uur een  
  Ruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat 6, Aalsmeer. 
  www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.  
 

Ma. 8 okt.  Kinderpostzegels 2018. Vel met 5 postzegels in 5   
  verschillende ontwerpen (Nederland 1, gegomd). 
 

Woe. 10 okt. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in woon- 
  centrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. 
 

Za. 13 okt. De Verzamelaar Afd. Zaanstreek - Kennemerland houdt  
  een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur nu in buurt- 
  centrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.   
 

19 tot 21 okt. POSTEX, Omnisport,  
Zie ook info       de  Voorwaarts 55.  
op pagina 6                     Apeldoorn, 
                                                                             www.postex.nl 
 

Noteer ook alvast de volgende data voor het nieuwe seizoen 2018-2019: 
In 2018; woensdag 10 oktober; donderdag 15 november; donderdag 13 
december. En in 2019 woensdag 16 januari en donderdag 14 februari.  
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Regio 3 organiseert weer een busreis naar Postex 2018 op zaterdag  
20 oktober 2018. 
 

Voor € 7,50 wordt u naar Postex gebracht. Dit is inclusief het 
toegangskaartje van € 5,00. 
De busreis gaat door bij minimaal 40 deelnemers. 
 

Bij voldoende deelname per plaats zijn de volgende opstappunten gepland: 
 

07:40 Beverwijk    Station 
08:00 Alkmaar      Wendelaarsstraat 1, AHXL Pickup Point (oude Wastora) 
08:45 Purmerend  NS Station Weidevenne 
09:15 Zaandam     NS Station Kogerveld 
 

We vertrekken weer om 16:00 van de Omniport in Apeldoorn. 
 

U kunt zich opgeven door € 7,50 per persoon over te maken op 
bankrekeningnummer 
NL08 INGB 000 446 3331 t.n.v. postzegelvereniging Noord-Holland onder 
vermelding  van Postex en uw opstapplaats. 
 

Voor verder informatie:  
Hans Ruiter, 06 20418001 of hansruiter1@quicknet.nl. 

mailto:hansruiter1@quicknet.nl
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DE “BEESTEN” VAN DE KONINGIN 

 
Bij de kroning van Elizabeth II in 1953 werden met betrekking van 
haar genealogie de tien volgende beesten gecreëerd: 
 
1. de Leeuw van Engeland  2. de Griffioen (trouw) van Edward III 
1312-1377  3. de Valk van Plantagenet: Godfried V van Anjou 1113-
1151 (zijn vader is Falco)  4. de Stier van Clarence: Lionel van 
Antwerpen, hertog van Vlarence 1338-1368  5. de Leeuw van 
Mortimer: Roger Mortimer 2e graaf March 1328-1360  6. de Yale 
(fabelgeit) van Beaufort: Margaret Beaufort, moeder Henry VII 1443-
1509  7. de Windhond van Richmond:Edmunt Tudor graaf van 
Richmond 1431-1456  8. de Draak van Wales: sinds Llywelyn 1172-
1240 in wapen van Wales  9. de Eenhoorn van Schotland; mytisch 
(ook i.p.v. paard)  10. het Paard van Hanover, komt van 
Niedersachsen (N/W Duitsland). 
Deze beelden werden gebruikt bij de 
inhuldiging in de Westminster Abbey ► 
Deze beesten duiken opnieuw op in een 
uitgave op 24 februari 1988 ter ere van 
“The Order of the Garter” (de “Orde van 
de Kouseband”) die in 1348 door Edward 
III werd ingesteld. Zowel mannen als vrouwen kunnen lid zijn. 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1      2        3 
1. de Leeuw van 
Engeland en wapen-
schild Plantagenet/ 
Schotland/Ierland en 
de Griffioen en met het 
wapenschild Edward III 
2. de Valk van 
Plantagenet en het          4    5 

wapenschild van Falco van Anjou en de Stier van Clarence en het 
wapenschild van Plantagenet/Frankrijk  3. de Leeuw van Mortimer en 
het wapenschild van Roger Mortimer en de Yale (fabelgeit) van 
Beaufort en het wapenschild van Margaret Beaufort  4. de Windhond 
van Richmond en het wapenschild van Edmunt Tudor en de Draak 
van Wales en het wapenschild van Llywelyn de Grote van Wales 
5. de Eenhoorn van Schotland en het wapenschild van Alexander II 
van Schotland en het Paard van Hanover en het wapenschild van 
George I. 
 
Het wapenschild van het huis Hanover bestaat uit vier velden: 
Plantagenet/half Ierland en half Schotland / Frankrijk en Hanover met 
in het klein daarbij de kroon van het Heilige Roomse Rijk (Duitsland). 
Wat in een veld staat is waar ze aanspraak op maken. 

 

Beeldhouwer James Woodford vervaardigde de heraldische 
standbeelden in gips voor de kroning. In 1958 werden er alsnog 
stenen replica’s vervaardigd.                     Wil Dedters 
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OPENINGSTIJDEN … 

Vanaf donderdag 9 augustus weer geopend! 

Woensdag t/m zondag geopend van 11.00 tot 15.00 uur voor de lunch  

en vanaf 17.00 uur voor diner. Maandag en dinsdag open op verzoek. 
 

AANSCHUIVEN OP DE WOENSDAG … Ook à la carte! 

Telefonisch reserveren uiterlijk tot dinsdag.   

Wo.  5 sept: Moussaka;  

Wo.12 sept: Gevulde courgette met bospaddenstoelen, couscous en ricotta;  

Wo.19 sept: Biefstukpuntjes; 

Wo.26 sept: Kipsaté met frites en salade. 
 

MOSSELEN … 

Vanaf woensdag 15 augustus serveren wij volop mosselen. Op klassieke wijze 

met stokbrood, salade, frites en sausjes € 19,50 p.p. Of in een  

3 gangen menu met een vissoepje vooraf, mosselen en een aardbeien 

cheesecake ijstaartje als nagerecht. € 32,50 p.p. Reserveren gewenst! 
 

ZONDAGMARKT ZONDAG 2 SEPTEMBER … 

Ook wij doen zeker mee! Op ons vertrouwde plekje serveren wij deze dag 

heerlijke belegde broodjes, een kopje soep en koffie of thee met 

huisgemaakte appel of Beemster walnotentaart. Vanaf 18.00 uur diner. 

 

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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LBK MICHEL LIECHTENSTEIN SPEZIAL 2017/2018 
 
Ook deze 36e uitgave is weer een coproductie 
tussen de Liechtensteinse Post en de uitgever 
van de Michel catalogi. 
Over ons eigen land zeggen we wel eens 
"Waar een klein land groot in kan zijn". Wel dit 
geld zeker voor Liechtenstein op postaal 
historisch gebied. Deze catalogus is opgedeeld 
in 11 hoofdstukken. Volgens de inhoudsopgave 
worden de volgende onderwerpen behandeld. 
Voorfilatelie; Voor- en meelopers (Zwitserse en 
Oostenrijkse zegels gebruikt in Liechtenstein); Postzegels; 
Postwaardestukken; Luchtpost; Zeppelinpost; Militaire- en veldpost etc.; de 
Officiële bijzondere kaarten en enveloppen; Stempels en formulieren 
(telegram omslagen en IRC's); de posttarieven en last "but not least" en 
een drietal Noodgeldbiljetten. Het geheel word er afgesloten met een 
Alfabetische inhouds- en steekwoordenopgave. 
In deze uitgave word daar waar mogelijk de nummering van zowel de 
Michel (in blauw) als de Zumstein (in zwart) catalogus weergegeven. Ook 
de prijsstelling is op die manier weergegeven; € in blauw en Chf in zwart. 
Verder is het in de bekende Michel  stijl opgezet. We vinden prijszettingen 
variërend (klassiek of modern) voor postfris, ongebruikt, gebruikt en op 
brief. Uiteraard worden, waar die vervaardigd zijn, de FDC prijzen ook 
weergegeven. Ook bij deze uitgave is men begonnen met het opnieuw 
inscannen van de afbeeldingen waardoor deze, in combinatie met het 
gebruikte papier, een scherpere en duidelijkere weergave van de 
werkelijkheid zijn geworden. 
  Het geheel is daar waar nodig, vooral in de periode vóór 1945, bijgewerkt 
en gecorrigeerd. Prijzen bij vooral het luchtpostgedeelte en de 
postwaardestukken zijn flink naar boven bijgesteld. Het hoofdstuk stempels 
is behoorlijk uitgebreid. Ook worden er bij veel zegels de oplage cijfers 
genoemd. Bij het sluiten van het hoofdstuk met de postzegels vinden we 
een tabel waarin per jaargang de postkantoorprijs en de catalogus waarde 
voor PF en GB weergegeven worden. Dan kan de verzamelaar zich lekker 
rijk rekenen. Uiteraard vinden we niet alleen de postzegels maar ook de 
dienst- en ander BOB zegels. De persoonlijke zegels, automaat stroken en 
de verzamelaarvelletjes hebben ook hun eigen plekje gekregen. Het 
hoofdstuk Lucht- en Zeppelinpost is, zoals we gewend zijn, summier maar 
duidelijk opgezet met regelmatig ter zake doende afbeeldingen van 
luchtpostbrieven. Uiteraard ontbreekt een tarieven overzicht, tot aan 01-01-
2016, en een inhoudsopgave niet.   
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Deze uitgave is ook in de "online Library" verkrijgbaar voor 29,00 €. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 496 
Illustraties: Kleur, "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-213-7 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 42,00 € 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) 
 

EEN GROTE PARTIJ POSTZEGELS 
 
Een Scandinavische verzamelaar kocht op een veiling een grote partij 
postzegels van de gehele wereld in de hoop een aantal zegels te vinden 
die in zijn verzameling zouden passen. Weer thuis na de veiling legt hij de 
zegels op de eetkamertafel en begint te selecteren. Al snel komt hij een 
zegel tegen die zijn bijzondere aandacht trekt, maar hij realiseert zich dat 
de Japanse postzegel gemanipuleerd of vervalst zou kunnen zijn. Iets dat 
heel veel voorkomt bij de oude Japanse postzegels. De zegel gaat 
voorlopig in een stockboek om op een later moment beter te onderzoeken. 
Een aantal dagen later liggen de zegels nog steeds op de eetkamertafel en 
zijn vrouw vraagt hem de zegels nu eindelijk eens weg te halen. De zegels 
gaan in een doos in de kast en het duurt bijna een jaar voordat hij zich die 
ene zegel herinnert. Zijn verrassing maar ook zijn scepticisme is groot als 
hij zich realiseert dat de zegel wel eens één van de beroemdste van Japan 
zou kunnen zijn en één van de zeldzaamste van de wereld. Na wat overleg 
stuurt hij de postzegel naar een expert en tot zijn verwondering komt hij 
terug met een certificaat van echtheid.  
 

De zegel is legendarisch in Japan en wordt „Tama 6 yo’ 
(ei-bruin 6) genoemd. Het is een 6 Sen van de 
Kersenbloesem uitgave van 1875 in oranje-bruine kleur 
met een controlenummer 15, en voordat deze zegel 
werd gevonden waren e slechts zes exemplaren 
bekend. De catalogus-waarde is volgens Michel een 
kwart miljoen euro en volgens de Japanse catalogus 
zelfs nog iets meer. Het stempel is een negatief kruis 

van Tokyo en de conditie is perfect. Volgens sommige Japanse experts is 
dit de beste van de nog bestaande exemplaren. De zegel werd op 28 april 
2012 geveild en verkocht door veilinghuis Postiljonen in Malmö, en het 
kostte de koper meer dan 1,2 miljoen.                              bron: FEPA News 

mailto:europa1@michel.de
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INZENDEN VAN RONDZENDBOEKJES 
 
In het vorige PPRC clubblad stond een stuk over dit onderwerp, waarbij de 
inzenders van rondzendboekjes er nogal slecht afkwamen. Ik wil daardoor 
toch wel enkele opmerkingen plaatsen. 
Allereerste wil ik de schrijver uitdagen om ook eens wat boekjes te maken. 
Iedereen die verzameld heeft wel enkele dubbele, dus koop eens wat 
rondzendboekjes, plakkers en pergamijn zakjes en ga eens aan de slag. 
Gemiddeld duurt een boekje maken 2  tot 3 uur, tenminste als je de zegels 
redelijk op volgorde heb ingestoken. Lever de boekjes dan in en wacht dan 
2 tot 3 jaar, dan krijg je ze namelijk pas terug. Indien je ze niet persoonlijk 
kan inleveren stuur je ze aangetekend op, kosten 8,60. Na 2 tot 3 jaar 
komen ze terug en door de vereniging wordt er geteld wat eruit gehaald is. 
Hiervan wordt terecht 10% afgehaald voor de vereniging en daarna krijgt 
de inzender geld en boekjes terug, (eventueel wederom 8,60 
aangetekende kosten). 
Wat kapotte zegels betreft, ben ik met u eens dat deze er niet in horen, 
behalve als daar rekening gehouden is met de prijs. Echter ieder mens 
maakt fouten en zeker  als je een aantal uren bezig ben maak je soms 
fouten. Trouwens postzegel verzamelen is een secure bezigheid, waarbij je 
goed controleert of de zegels aan de eisen voldoen. Dus kapotte zegels 
inplakken heeft geen zin, die verkoop je toch niet. Ik zou het  trouwens niet 
erg vinden als degene die dat opmerkt er netjes met potlood bijschrijft, dat 
deze zegel defect is.  Hierdoor kun je mede verzamelaars helpen. 
Nu wat de prijzen betreft:  is de prijs het u waard of niet. Als u het te duur 
vindt, wacht dan op de volgende zending, misschien is de betreffende 
zegel daar ook aanwezig en goedkoper. In de catalogus van 2017 zijn de 
postfrisse zegels voor 1960 naar beneden bijgesteld, uiteraard kun je dat 
niet wijzigen in de boekjes die al bij de vereniging zijn. In de catalogus van 
2018 zijn de zegels vanaf 2005 tot heden met 10 tot 20%  verhoogd en 
terecht, want zeker gebruikt,  is gewoon niet te vinden, niet op veilingen en 
ook niet in de postzegelwinkels, ga maar eens kijken.  Dus de prijzen in de 
reeds ingeleverde boekjes zijn in het  voordeel van de rondzendleden. 
Als laatste wil ik de vereniging bedanken voor de manier waarop ze 
omgaan met mijn boekjes, verwisselingen pf naar ongebr. (meestal de 
zegels voor 1940, groot prijsverschil), verkeert optellen, zegels met 
plakband of plakstift weer terugzetten, zakjes opensnijden (plaatfouten) 
enz. Dit komt bij deze vereniging gelukkig niet voor en daar ben ik heel blij 
om. Rondzendleden bedankt, met de wijze waarop men met de zegels en 
boekjes omgaan. 
Als laatste, ik daag de schrijver uit: ga rondzendboekje plakken, uw 
vereniging zal er zeker blij mee zijn.          Wout Bleijenberg (verzamelaar) 
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  Voor onze grote beurs op 8 september, zie de grote advertentie.  
             En op de tweede zaterdag van de maanden  
                            oktober t/m april organiseert 

           De Verzamelaar  afd. Zaanstreek Water-  en 

     Kennemerland een gezellige en drukbezochte 

                      verzamelbeurs 
             

        met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
            

Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, 
                           Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 
                              Info 075-6354316 of 075-6421723 
 

 
 

Nieuwtjesdienst 
Speciaal voor de leden van de PPRC 

 

Levering van alle landen in abonnement tegen een speciale clubprijs. 
Ook levering van alle supplementen in abonnement mogelijk. 

 

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

SPECIALE ACTIE: 
Indien u een abonnement afsluit, kunt u een Davo-album naar keuze 

 bestellen met een korting van 
maar liefst 25% op de winkelprijs! 

Deze actie geldt ook voor de leden die al een abonnement op de 
Nieuwtjesdienst hebben en hun abonnement willen uitbreiden. 

 

******************************************************************************** 
Alle Davo stockboeken met 25% korting op de winkelprijs. 

 

E. du Bois, Postbus 1132, 1440 BC  Purmerend 
Tel. 0299-648262 – email : edubois@chello.nl 
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 “FILATELISTISCH GEÏNSPIREERD”

 
Voor mij is een vast onderdeel van de vakantie een onderzoek naar de 
kwaliteit van de plaatselijke bieren. Een mens moet tenslotte hobby’s 
hebben. Toen ik een aantal weken geleden besloot om de hectiek van de 
Bondsvergadering te ontvluchten, werd Terschelling de bestemming. Geen 
zeehond gezien, wel heel veel schapen, maar een fantastische week 
gehad. 
 
De zoektocht naar het lokale biertje leverde een bijzondere ervaring op.  
Het is toch moeilijk om los te komen van de postzegels, want wat bleek: de 
ontwerper van het etiket van het Scelling Bier had zich duidelijk laten 
inspireren door de Cijferzegels die in 1899 verschenen en die we kennen 
als de Vürtheim-zegels. Je zou ook kunnen zeggen dat hij het ontwerp 
gewoon ‘gejat’ heeft. Speciaal voor u hebben we de etiketten zorgvuldig 
losgeweekt, nadat we het biertje geconsumeerd hadden. Een prima biertje 
trouwens, in verschillende smaken en sterktes verkrijgbaar. Ik ga me niet 
verdiepen in de vraag of dit wel mag, al heb ik zo’n donkergrijs vermoeden 
dat de bierbrouwerij met dit ontwerp wat regels overtreden heeft.              

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 164 
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Als je de site van de brouwerij 
wilt bezoeken moet je eerst 
‘bewijzen’ dat je meerderjarig 
bent, door je geboortedatum 
op te geven, maar dan kun je 
ook kennis maken met de 
complete serie bieren/ 
Vürtheim: 
 
http://www.terschellinger-
bieren.com/ 
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Feit is wel dat in de wereld van de filatelie in het verleden met enige 
regelmaat postzegelontwerpen gebruikt werden door anderen, bijvoorbeeld 
voor reclame doeleinden. Ik pluk er een stel uit mijn stockboek, speciaal 
aangelegd voor dit soort rariteiten. 

De Berliner Etiketten Fabriek in 
Amsterdam maakte enkele hoge 
waarden uit de serie ‘Hangend Haar’ 
na om deze manier reclame voor het 
bedrijf te maken.  Net als bij het 
Terschellinger biertje werd er ook 
nog een stempel bij bedacht. Je 
moet trouwens wel goed kijken om 
te kunnen zien dat het om  
nagemaakte zegels gaat. 

 
Dat probleem doet zich niet 
voor bij de reclamezegels van 
Steendrukkerij Van de Ven uit 
Den Haag die een variant op de 
Jubileum-zegels van 1913 
uitgaf om de aandacht op zijn 
bedrijf te vestigen. De 
verhouding tussen de 
reclamezegel en de  originele 
postzegel van 2½ gulden is op 
nevenstaande afbeelding goed 
te zien. Zou de ontwerper, de 
beroemde architect De Bazel, 
hier toestemming voor gegeven 
hebben?  

De stap van een bieretiket naar een etikettenfabriek is maar klein, net als 
die van een postzegel naar een reclame voor postzegels. Ook de 
luchtpostzegel uit 1933, ontwerp Aart van Dobbenburg, werkte inspirerend. 
De postzegelwinkel van Santifort in Groningen maakte er reclame mee. 

 
 
Ik houd me aanbevolen 
voor andere vondsten en 
suggesties. 

 
John Dehé 
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SPAANSE HUMOR 
 

De Spanjaarden staan achter hun monarchie. Koning Felipe wilde de 
monarchie vernieuwen en aan de huidige tijd aanpassen toen hij op 19 juni 
2014 door beide kamers van het parlement tot Spaanse koning werd 
benoemd. Juan Carlos I was daaraan voorafgaand afgetreden en had 
daarmee voor zijn zoon de weg vrijgemaakt voor een generatiewisseling. 
Sindsdien zijn koning Felipe en koningin Letitia de monarchen over 47 
miljoen Spanjaarden. Op de afgebeelde postzegel dragen de Spanjaarden 
hun koning op handen, zij het met als ondertiteling ‘Grafische Humor’.  

 

Het velletje was verkrijgbaar in de waarde van € 4,00 en toont de koning 
als zittende en droge figuur, die door zijn onderdanen gedragen wordt. 
Felipe is groot en elegant en met zijn ernstige blik en grijzende baard ziet 
hij er door en door koninklijk uit. Samen met zijn vrouw Letitia wil hij een 
ander koningsbeeld vertolken en dat is nodig. De monarchie heeft in 
Spanje veel ondersteuning van de bevolking verloren door schandalen en 
affaires.                                    Uit: Briefmarkenspiegel – Kathrin Westphal 
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DE SPAANSE GESCHIEDENIS OP 
POSTZEGELS  
 

Gallego & Rey is een zeer bekend duo 
cartoonisten uit Madrid, namenlijk José 
Maria Gallego en Julio Rey, beiden in 1955 
in Madrid geboren. 
Tussen 2000 en 2002 gaf de Spaanse Post 
vier velletjes uit gewijd aan de geschiedenis 
van Spanje. In hun eigen stijl geïllustreerd 
door de cartoonisten Gallego & Rey.  
De serie bestaat uit vier velletjes met op elk 
velletje 12 postzegels en een illustratie 
rechts van de zegels, zonder frankeer-
waarde. In september van het jaar 2000  
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werden er twee velletjes uitgegeven met postzegels van 20 peseta. 
In oktober 2001, bedroeg de waarde van elke zegel 0,15 euro en in 
september 2002 daalde de waarde naar 0,10 euro per zegel. 
Op de tekeningen bekende historische personages en belangrijke 
gebeurtenissen uit de Spaanse geschiedenis, zoals de Man van 
Atapuerca tot het Spanje van Godoy, met personages als La dama 
de Elche, de Visigotische koningen, Don Pelayo, El Cid, Alfonso X, 
Colón, Carlos I, Cervantes, Lope de Vega, Velazquez, Carlos IV, en 
historische gebeurtenissen zoals de slag bij Las Navas de Tolosa, de 
Reconquista, de bouw van het aquaduct van Segovia, enz. 
 
Wat is typisch Spaanse humor? Op internet kwam ik laatst de een 
vraag tegen: “Ik heb een half jaar in Spanje gewoond, maar ben er 
nooit achter gekomen wat nu typisch Spaanse humor is. Zoals Duitse 
humor soms wat plat is, Engels vaak gaat om woordspelingen en  
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Nederlanders vaak een beetje ironisch zijn en van belgenmoppen 
houden”. Er kwam geen zinvol antwoord op deze vraag. Wel weet ik 
dat moppen over schoonmoeders in Zuid Amerikaanse landen erg 
populair zijn. De cartoon achtige tekeningen op deze serie 
postzegels vind ik in elk geval zeer geslaagd. 
 
Spaanse humor is heel anders dan de humor in Nederland. 
Nederlanders hebben een handje van sarcasme en ironie. Een 
humor-gerelateerde motto is: Stel je een stomme vraag, krijg je een 
stom antwoord terug. Als men sarcasme wel begrijpt is deze donkere 
vorm van humor voor Nederlanders ontzettend grappig. In Spanje 
wordt deze vorm van humor niet geaccepteerd. Wat donkere humor 
betreft is Spanje erg snel op de teentjes getrapt en heel anders dan 
Nederland. Dit geldt trouwens ook voor grapjes over minder 
bedeelden en gehandicapten. 
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Wat Spanjaarden dan dus wel gigantisch grappig vinden, is 
leedvermaak. Natuurlijk zijn heel veel Nederlandse scholieren het 
ermee eens. Het is voor ons ook moeilijk ons gezicht in de plooi te 
houden als iemand zijn hoofd stoot, struikelt over een stoepje of 
natgespetterd wordt door een passerende auto. Wie het ook 
is. Spanjaarden vinden het geweldig. Misschien genieten zij nog 
erger van leedvermaak als vorm van humor dan Nederland. Ieder die 
meegeniet met stierengevechten kan erover meepraten. Het duurt 
even voordat ze het toe willen geven, maar de meesten zitten daar 
voor 40% genietend van de show en de spanning , terwijl ze tegelijk 
voor 60% stiekem hopen dat er iets afschuwelijk mis gaat. Dit 
verklaart dan ook het succes van de jaarlijkse fiesta als ze stieren 
loslaten in de straten van Pamplona. Een suïcidale feestvreugde 
herhaalt zich elk jaar in veel steden, door het risico te worden 
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gespietst door een stier. Tranen van het lachen rollen over de 
wangen van vele Spanjaarden terwijl ze kijken hoe het merendeel 
probeert weg te rennen van de dolle stieren.  

 
In mei 2016 kwam de Spaanse Post met de uitgifte van een blok 
waarin 12 illustraties (plakzegels zonder waarde) van de 
verschillende staatshoofden van Alfonso XII naar Felipe VI. In het 
blok verschijnen een aantal hoofdrolspelers in de geschiedenis van 
Spanje zoals Carlos III, Valle Inclán, Quevedo, Felipe II, Cervantes of 
Velázquez opheffen tot de huidige Spaanse monarch, Felipe VI. In 
de grote tekening rechts de frankeerpostzegel van drie euro. 
 
En in vorig jaar, opnieuw in mei, een blok gewijd aan de 
geschiedenis van Spanje, één in de negentiende eeuw en één in de 
twintigste, met twaalf vignetten en een postzegel van elk 3 euro. 
 
Elke plakzegel zonder waarde is weer gewijd aan een personage of 
historische gebeurtenis: Trafalgar, de Onafhankelijkheidsoorlog, de 
grondwet van Cádiz, Fernando VII, Isabel II, de Barcelona-Mataró-
spoorlijn, de Carlist Wars, Alfonso XII ... De illustratie van de zegel  
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toont personages uit vorige tijdperken die op het punt staan om 
schipbreuk te lijden. 
 
Op het blok van de 20e eeuw vinden we Ramón y Cajal, de 
Tragische Week van Barcelona, Primo de Rivera, de Asturias 
Revolutie, de Burgeroorlog, Franco, Juan Carlos I ... Op de postzegel 
van drie euro koning Juan Carlos I met een olijftak, hij speelt 
schaduw met z’n handen en simuleert een vredesduif. 
 
Deze hele reeks van postzegels 
(en plakzegels) toont wel de grote 
populariteit van het duo Gallego en 
Rey in Spanje. Hun samenwerking 
begon al in 1981, 37 jaar geleden, 
en sinds die tijd zijn ze bijzonder 
succesvol en dit ook gebleven.  
Al die tijd hebben ze hun eigen 
werkschema gehandhaafd. Julio Rey levert het script dat José Maria 
Gallego omzet naar cartooneske illustraties. Ze publiceerden in El 
Mundo, El Pais, Dario 16 en Telecinco. En ze hebben samengewerkt 
in andere media zoals Marca of El Jueves.                      Hans Vaags 
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RONDZENDINGEN PPRC 
 

Beste postzegelvrienden,  
ook in het nieuwe seizoen 2018-2019 worden er weer rondzendingen 
verzorgd. Nieuwe blanco boekjes zijn  bij mij verkrijgbaar tijdens 
onze clubavonden. U kan de volle boekjes ook bij mij inleveren. 
Ook kan u mee doen met de rondzendingen om uw verzameling aan 
te vullen. Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Bert Joosten, 
telefoon 423315 of per e-mail pprc1942@gmail.com 

Veel postzegel plezier, hoofd Rondzending  

 
HEBBEN POSTNL MEDEWERKERS GEVOEL VOOR HUMOR? 
 

Een brief naar het buitenland had ik per ongeluk niet voldoende 
gefrankeerd. Dus na een tijdje ontving ik een kaart van PostNL of ik  
€ 3,32 online wilde overmaken (dit was inclusief  € 2,49 administra-
tiekosten). De verschuldigde portokosten kon ik ook betalen door op 
de retourkaart vier postzegels, waarde 1 te plakken om zo mijn 
schuld aan PostNL te voldoen. Dus vier maal waarde 1 geplakt en ik 
was zeer benieuwd of PostNL mijn “filatelistische” gevoel voor humor 
kon waarderen. Tot op heden geen reactie ontvangen, dus hebben  
PostNL medewerkers gevoel voor humor...?  ja dus. 

Anoniempje (naam is uiteraard bij de redactie niet bekend) 

mailto:pprc1942@gmail.com
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MICHEL Deutschland-Spezial 2018:  
Band 1 & 2. 
 

Ook dit jaar is, al weer voor de 48e maal, de 
speciale en uitgebreide editie van de 
Duitsland catalogi uitgebracht. 
Ik zal mij hier beperken tot de veranderingen, 
aanpassingen en nieuwe onderdelen.  
Deel 1 bevat de uitgaven vanaf 1849 tot en 
met de laatste uitgaven van het 3e Rijk (April 
1945). Hier vinden we dus de zegels, boekjes, 
lokale uitgaven, bezettingszegels en uitgaven 
uit WW I & II. De uitgaven van de oud Duitse 
staten, de uitgaven die gebruikt zijn bij de 
buitenlandse postkantoren en koloniën 
ontbreken niet. Evenals de 

Abstimmingsgebiete, Saargebiet, Danzig enz. enz. Het geheel wordt 
afgesloten met de Duitse veldpost- en dienstzegels die tot in 1945 
uitgegeven werden plus de Duitse en Geallieerde Oorlog en Propaganda 
vervalsingen uit beide wereldoorlogen alsmede die van diverse 
verzetsgroepen. Eigenlijk te veel om op te noemen! 
In dit deel is het hoofdstuk betreffende de postzegels die door de Duitse 
verzekeringsbank werden uitgegeven geheel vernieuwd en uitgebreid.  
Deze zegels, met hoge nominale waarden (tot 100 Mark aan toe) werden 
gebruikt voor het vervoer en verzekeren van deze post die met 
onderzeeërs van Duitsland naar Amerika voeren. Verder zijn de Lokale 
uitgiften van Memel, Herinneringsvelletjes van "Generalgouvernement", De 
IRC coupons en het hoofdstuk over propaganda en oorlogsvervalsingen 
opnieuw bewerkt en uitgebreid. Uiteraard zijn er ook weer vele betere 
afbeeldingen opgenomen evenals veel nieuw gevonden type variaties etc. 
In dit deel vinden we  5.900 afbeeldingen en meer dan 95.500 
prijswaarderingen. 
 

Deel 2 bevat alle latere uitgiften dus de Geallieerde bezetting vanaf medio 
1945 tot en met de huidige Bundes Republiek Deutschland inclusief de 
DDR en de uitgaven voor Berlijn. Uiteraard vinden we ook de vele lokaal en 
privé uitgaven van vlak na de beëindiging van de 2e wereldoorlog weer 
terug alsmede de zegels van Saarland en de diverse bezette zones. Ook 
de vele door DDR uitgegeven dienstzegels en labels ontbreken niet. Dit 
deel omvat 1440 bladzijden met 9.500 afbeeldingen en 113.500 
prijswaarderingen waarvan vele omhoog zijn bijgesteld. Nieuw is het 
opnemen van strips uit rollen inclusief de nummers op de achterzijde. 
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Saarland is opnieuw bewerkt en bij Oost-
Duitsland zijn alle samenhangende zegels 
vermeld plus de IRC coupons. 
Verder is er uiteraard weer veel gecorrigeerd, 
verbeterd en aangepast. Ook in dit deel zijn 
bij diverse gebieden vele variëteiten en 
plaatfouten etc. voor het eerst opgenomen, 
en zijn veel prijzen aangepast aan het 
huidige prijspeil. 
Een speciale catalogus zou die titel niet 
kunnen dragen zonder ook speciaal te zijn. In 
deze twee delen vinden we, zoals reeds 
aangegeven, vele honderden extra 
afbeeldingen om verschillende typen, 
watermerken, papiersoorten, afwijkingen en 
varianten te onderscheiden. Daar waar nodig 
vind u een gedegen en heldere uitleg om 

deze extra zaken voor de verzamelaar te verduidelijken. Uiteraard 
ontbreken de tabellen met tarieven voor de diverse gebieden en een 
steekwoordenlijst niet. Erg handig is dat er op bijna elke bladzijde de 
mogelijkheid wordt gegeven om persoonlijke notities te plaatsen. 

Ook bij deze twee delen zijn vele zegels opnieuw gescand met een hoge 

resolutie waardoor de afbeeldingen scherper en helderder voorkomen dan 
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voorheen.  Als extra Bonus krijgt u bij elk deel een vouwblad met 
afbeeldingen van de diverse watermerken. In eerder uitgaven was dit 
opgenomen als opgevouwen achterblad. Echter doordat ook deze twee 
publicaties wederom met een harde kaft, en twee leeslinten, zijn uitgerust 
was daar geen plaats meer voor. Tevens zijn beide delen in de online 
bibliotheek te vinden. Kijk hiervoor op www.michel.de. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1216 en 
1408. Illustraties: Kleur. Verlijmd, hardcover 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-232-8 en -233-5. Uitgever: Schwaneberger Verlag 
GMBH. Prijs: 89,90  € per deel, excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, 
D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel E-mail: europa1@michel.de 
Web-site: www.michel.de 
 
 

MICHEL – Junior 2018 (Der kleine Deutschland-Katalog) 
 
Michel heeft, als in Duitsland gevestigde 
catalogusuitgever, uiteraard een grote reeks 
van publicaties betreffende Duitsland zelf 
laten verschijnen. De meeste van deze 
catalogi zijn in meer of mindere mate 
gespecialiseerd. Zo ook de “gewone” 
Duitsland catalogus. Doordat al deze catalogi 
gespecialiseerd zijn worden het hele 
boekwerken die meegesleept moeten worden 
als de verzamelaar op jacht gaat naar zijn 
manco’s. Deze Junior catalogus, die 
beduidend kleiner van formaat is, kan 
makkelijker meegenomen worden en bevat 
genoeg informatie om zowel de beginnende 
als gevorderde verzamelaar van Duitse postzegels te plezieren. In 
deze 46e uitgave vind men alle postzegels die voor Duitsland en de 
vele Duitse gebieden uitgebracht zijn. Van de zwarte 1 Kroner van 
Baden tot en met de zegels die op 2 november 2017 door de 
Bundesrepublik Deutschland zijn uitgegeven kunnen we in prachtige 
kleuren terugvinden. Ondanks de “simpelheid”, of juist dankzij, is 
deze uitgave zéér bruikbaar voor beursbezoek en geeft toch genoeg 

http://www.michel.de/
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informatie omtrent druktypen en watermerken et cetera om ook voor 
de reeds gevorderde verzamelaar een handig hulpmiddel te 
betekenen. Ook als een snel te raadplegen overzicht of mancolijst, 
van haar of zijn verzameling, is deze Junior zéér bruikbaar! 
 Zoals gezegd zijn bijna alle zegels in kleur afgebeeld (8800 
illustraties). Om het boekje handelbaar te houden zijn de 
afbeeldingen klein maar duidelijk en scherp en door de bladzijden 
een grijze achtergrond te geven komen deze perfect over. De 
prijsnoteringen (31.700) worden bij de klassieke uitgaven (t/m 1919) 
in twee kolommen weergeven, on- en gebruikt. Vanaf 1919 komt 
daar een kolom voor postfris bij. De latere uitgiften krijgen over het 
algemeen twee kolommen mee, postfris en gebruikt. Daar waar 
bekend worden ook prijzen voor FDC’s gegeven. Uiteraard waren er 
vele prijsveranderingen noodzakelijk om de huidige 
marktomstandigheden te reflecteren. Verder zijn er bij diverse 
verzamelgebieden verbeteringen of aanvullingen doorgevoerd. 
Onder andere bij: Inflatie periode, de Koloniën, de bezette gebieden 
1e WO, DDR en Saarland. 
 
Per gebied vinden we op het einde de dienst, port en andere 
bijzondere zegels alsmede een overzichtstabel waarin de prijzen 
voor hele jaargangen vermeld worden. Een slimme toevoeging is dat 
er per zegel vermeld wordt welke maat Hawid (of andere) strook 
gebruikt moet worden om het zegel netjes in een zelf gemaakt 
album, of voordruk album zonder stroken, te plaatsen. 
Deze catalogus is ook online te verkrijgen en te raadplegen. 
Een zéér handige en betaalbare uitgave die waarschijnlijk door vele 
verzamelaars in gebruik zal worden genomen. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 618 
Illustraties: Kleur. Verlijmd, softcover, 19 x 11,5 cm. ISBN: 978-3-
95402-224-3 Uitgever:  Schwaneberger Verlag GMBH Winkelprijs: € 
9,95 excl porto. Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag 
GMBH, Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke 
gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europa1@michel.de Web-site: www.michel.de  of  
www.briefmarken.de 

Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:europa1@michel.de
http://www.briefmarken.de/
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TWEE BEROEMDE BEREN... UIT ENGELAND  
 

Winnie the Pooh is een figuur uit de verhalen van A.A. Milne, die de 
verhalen schreef voor zijn zoontje Christopher Robin. Eigenlijk heette 
de beer Edward (Bear Edward), maar die naam werd niet gebruikt.  
Pooh-bear dat was zijn naam, een beer die dol is op honing en – 

naar eigen zeggen van Pooh – 
met weinig verstand. Eigenlijk 
is Pooh de knuffel van 
Janneman Robinson. Hij kan 
praten en woont, met een 
aantal andere (speel) dieren in 
het Honderd Bunderbos, 
ingericht naar een echt bos in 
de buurt van het huis van A.A. 
Milne. De dieren en Janneman 
beleven avonturen die 
bijvoorbeeld gaan over het feit 
dat Pooh van honing houdt of 
als er een nieuw dier in het bos 
is komen wonen, of als ze 
gezamenlijk op ontdekking er 
op uit trekken. Het eerste boek 
over Pooh verscheen op 14 
oktober 1926 met als titel 
“Winnie-The-Pooh”.  

Mede door de tekeningen van            Een tweede boek “The House   
Ernest Shepard zijn de verhalen        at Pooh Corner” verscheen in 
onsterfelijk geworden.                        1928. De eerste Nederlandse  
 
vertaling/bewerking was van de hand van 
Nienke van Hichtum schrijfster van 
kinderboeken - o.a. Afke’s Tiental - en 
vertaalster en verscheen in 1929. De boeken 
over Pooh worden ook door volwassenen 
gewaardeerd door de filosofische toon van de 
avonturen.  Via de avonturen van Pooh leren 
kinderen naar de wereld van alledag kijken. 
Jammer, voor ons gevoel werd daar indertijd,  
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op school, niet 
veel aandacht 
aan besteed. 
Winnie the Pooh 
was alleen maar 
goed om ons 
Engels te leren. 
Winnie the Pooh 
is wereldwijd 
bekend en 
populair in vele 
landen. Met 
name in het 
thuisland 
Engeland zijn 

meerdere zegels uitgegeven met als afbeelding Pooh en zijn 16 
vriendjes, maar ook Taiwan, Japan, Canada en een aantal 
gemenebest landen hebben Pooh zegels uitgegeven. Pooh, een 
populaire beer, dat is zeker.  
 
Walt Disney kocht in 1961 de verfilmings- en overige rechten    
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▲ In 2013 gaf Japan deze serie uit met daarop Poo en zijn vriendjes en 
een jaar later verscheen de serie hieronder. Japanners vinden heel veel 
van dit soort figuren erg leuk.Van Dick Bruna zijn in Japan veel Nijntje 
postzegels verschenen (maar ook van Hello Kitty, de Japanse namaak). 
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en heeft van Winnie the Pooh een van de pijlers van zijn concern 
gemaakt. De verhalen van Disney waren aanvankelijk geënt op die 
van Milne, maar hebben daar tegenwoordig nog maar weinig meer 
mee te maken. Er is een grote discrepantie tussen de oorspronkelijke 
verhalen en de bewerkingen in Disney-stijl. De originele tekeningen 
van Ernest Shepard zijn in de Disney-versies niet gebruikt. De 
tekeningen van Shepard waren in zwart-wit (behalve de 
kafttekeningen) en veel schetsmatiger van opzet. Disney maakte 
Winnie the Pooh wat wolliger, dikker en met grotere ogen. Sinds kort 
gebruikt Disney de "oude" tekeningen wel voor o.a. babyspullen. 
 
Overigens, beren zijn populair – vooral in 
Engeland, en natuurlijk ook bij de Royal 
Mail. Want, misschien wel even bekend 
als Pooh, is ook het Beertje Paddington, 
van een iets latere tijd, maar inmiddels 
ook afgebeeld op postzegels.  
Het begin van het idee dat later zou 
uitgroeien tot Paddington ontstond in 
1956, toen Michael Bond, cameraman bij 
de BBC, op de avond voor Kerstmis nog 
gauw een paar cadeautjes moest kopen. In een winkel ontdekte hij 
een beer die helemaal in zijn eentje op een plank zat. Michael Bond 
kocht hem meteen. Twee jaar later verscheen het eerste 
Paddingtonboek. 'Het is geen knuffelbeer,' zegt Michael Bond. 'Het is 
meer een beer die in een hoek moet staan. Daarom heeft hij ook 
kaplaarzen aan.' 
Beertje Paddington verscheen voor het eerst op 13 oktober 1958 in 
het boek: “A Bear Called Paddington”, geschreven voor kinderen van 
de auteur en geïllustreerd door Peggy 
Fortnum. Dat ook Paddington populair is blijkt 
uit het feit dat de boeken over deze 
beroemde beer in dertig talen zijn vertaald en 
dat er meer dan 30 miljoen exemplaren van 
zijn verkocht. Het verhaal: Paddington is 
geboren in Peru en groeide op bij zijn tante 
Lucy. Zij leerde hem ook Engels, omdat ze er 
zeker van was dat hij ooit naar Groot- 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
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Brittannië zou gaan. 
Zijn oom Pastuzo had 
een café, hoog in de 
bergen van Peru. Van 
oom Pastuzo is na een 
aardbeving niets meer 
vernomen. Het enige 
dat hij achterliet was 
zijn favoriete rode hoed 
en zijn koffertje met een 
geheime ruimte. Toen 
tante Lucy verhuisde 
naar het tehuis voor 
gepensioneerde beren 
in Lima, zette zij haar 
neef als verstekeling op 
de SS Karenia. Hij 
moest zich op de boot 
verstoppen om 
ontdekking te 
voorkomen, met 
niemand in de buurt om 
hem te helpen als het 

fout ging. Paddington wilde helemaal van Lima naar Londen. Het 
enige dat hij bij zich had waren vijf potten marmelade. Het was 
gelukkig wel het lekkerste dat Paddington kende.  
Toen hij uiteindelijk aankwam in 
Southampton nam hij de trein naar 
Londen, waar hij urenlang op 
Paddington station in London zat. Aan 
zijn jas zat een kaartje met de tekst 
‘Please look after this bear. Thank you’ 
(Wilt u alstublieft op deze beer 
passen? Dank u). Uiteindelijk werd hij 
gevonden door de Browns, die hem 
meenamen naar huis.  
Beertje Paddington is genoemd naar 
het station waar hij gevonden werd.  
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Michael Bond, de 
schrijver van de 
boeken over  
Paddington,  
overleed 27 Juni 
2017 op 91-jarige 
leeftijd. Bond werd 
in 1926 geboren 
in het Britse 
Newbury. 
Hij begon met het 
schrijven van 
korte verhalen 
tijdens zijn 

diensttijd in de jaren veertig, 
toen hij voor het Britse leger 
was gestationeerd in Caïro. 
Na enkele verhalen en 
toneelstukken schreef hij zijn 
eerste Paddington-verhaal. 
Tegelijkertijd werkte hij tot 
1966 als cameraman voor 
de BBC, om daarna full-time 
schrijver te worden.. 
     Hans Vaags en Wikipedia 
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Uitgegeven door Buckingham Covers op 25-6-2008. 
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Munten

1 Kennismaking met de euro 4,00

2 Introductie set Koning Willem Alexander 4,00

3 Nationale BU set 2007 7,50

4 Nationale BU set 2008 7,50

5 Nederlandse Brandwondenstichting 2004 7,50

6 Coin card Het Koningstientje 12,00

7 Coin card Het verjaardags tientje 12,00

8 Jheronimus Bosch vijfje 7,50

9 Nederlandse bank vijfje 7,50

10 Vredespaleis vijfje 7,50

11 Uniedaalder 1979, proof goud, in cass. 6,7 gram 150,00

12 Doosje diverse munten, waarbij zilver 15,00

13 Zilver, halve gulden Wilhelmina 1908, F 10,00

14 Luxe cassette met 125 halve en hele centen, mooi uitgezocht 15,00

15 1976-1980, Juliana, 10 kwartjes in fdc-kwaliteit 20,00 8,00

16 Schrift met allemaal kranteknipsels over luchtvaart uit de 

jaren 30 ! opbrengst is voor KIKA 5,00

17 FDC Rembrandt 1956, beschreven 65,00 5,00

18 134-135 Toorop zegels * 45,00 4,50

19 166-168 Kinderzegels * 10,00 bod

20 199-202 Kinderzegels * 15,00 bod

21 212-219 Olympiade serie mist 5 cent nr. 215 * 65,00 5,00

22 212-219 Olympiade o 60,00 5,00

23 229-230 Rembrandt-zegels zonder gom * bod

24 238-239 Goudse glazen * 50,00 5,00

25 252-257 Herdenkingszegels * 27,00 2,50

26 261-264 Kinderzegels 1933 o 30,00 bod

27 274-277 Zomerzegels * 50,00 5,00

28 283-286 Zomerzegels * 30,00 3,00

29 319-322 mist nr. 318 van deze serie, goedkoopste waarde ** 39,00 4,00

30 356-370 Tralie zegels * 50,00 5,00

31 454-459 "495-499 +513-517 bod

32 2878 Zilverenzegel ** 15,00 3,00

33 300-320 Belgie spoorzegels ** 380,00 40,00

34 325x-343x Belgie spoorzegels ** 85,00 9,50

35 345 Belgie spoorzegels ** 35,00 4,00

36 356 Belgie spoorzegels ** 50,00 6,00

37 357-378 Belgie spoorzegels ** 90,00 10,00

38 54-59 Belgie Portzegels ** 30,00 5,00

39 60-63 Belgie Portzegels ** 15,00 3,00

40 64Y-66 Belgie Portzegels ** 75,00 8,00

41 Bezette gebieden * bod

42 Belgie spoorzegels bod

43 Luxemburg prive uitgifte bod

44 478-83 Luxemburg o 120,00 14,00

45 Griekenland ** 220,00 20,00

46 Turks Cyprus hoog bod

47 5 vellen Monaco, mooi gestempeld o 150,00 9,00

48 1816-C3 Boekje Marianna de Bequet 20 x 0,80 Fr. ** 21,00 5,00
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49 2424-C1 Boekje Liberte de Delacroix 10x 1.90 Fr. ** 45,00 8,00

50 604-C1 Uit automaat Marianne Verte ** 14,00 4,00

51 258-259 Andorra CEPT ** 25,00 bod

52 1380-81 San Marino CEPT ** 15,00 bod

53 398 CEPT Liechtenstein ** 100,00 14,00

54 555-57 CEPT Luxemburg * 300,00 30,00

55 572-74 Luxemburg PAX serie ** 200,00 30,00

56 mi 2871-81 Affranches 75,00 10,00

57 218/219 CEPT San Marino  circus ** 20,00 4,00

58 Nederlandse Veteranendag persoonlijke zegels 7,50

59 Twee proefvelletjes Joh.Enschede 2008 ** bod

60 FDC E24 met getypt adres 60,00 4,00

61 Janneke Brinkman 5-9-2017 o bod

62 Janneke Brinkman 7-11-2017 o bod

63 Rijksmuseum oudheden ** bod

64 Kaartje China 5,00

65 3862 A Frankrijk 2006 Saint- Valatin vel van 10 ** 60,00 10,00

66 F3599 A Frankrijk 2007  " J'aime Paris" vel van 10 ** 40,00 8,00

67 BC 42 Frankrijk 2004 Europa LesVacances ** 15,00 4,00

68 3 velletjes Cour de Justice (nom. € 22,00) Dorcas 11,00

69 Stockkaart Klassiek Nederland o 100,00 5,00

70 Map Nieuw Zeeland o 3,00

71 Koninklijke  familie in mapje (nom. € 8,97) Dorcas 4,50

72 Nederland jaarsets 1998-1999-2000 ** 5,00

73 Nederland Jaarset 2001 ** 20,00

74 Nederland Jaarset 2002 ** 28,00

75 Nederland Jaarset 2003 ** 26,00

76 Nederland Jaarset 2004 ** 24,00

77 Nederland Jaarset 2005 ** 27,00

78 Nederland Jaarset 2006 ** 28,00

79 Nederland Jaarset 2007 ** 28,00

80 Nederland Jaarset 2008 ** 34,00

81 Nederland Jaarset 2009 ** 39,00

82 Nederland Jaarset 2010 ** 46,00

83 Nederland Jaarset 2011 ** 55,00

84 Stockboekje en map CEPT 5,00

85 Stockboekje 220 dieren zegels 5,00

86 Stockboekje diverse zegels o/** 4,00

87

Davo Duitsland 1990-2004 dubbel verzameld met 

hoog nominaal (ongeveer 300,00) 220,00

88 Davo luxe Aruba in album t/m 2003  2002 en 3 dubbel Dorcas 38,00

89 Davo album Denemarken 10,00

90 Davo album Oostenrijk zwarte bladen 12,00

91 DDR zwarte bladen heel veel 1976 - 1990 8,00

92 DDR zwarte bladen heel veel blokken na 1976 8,00

93 Album Duitse Bundes Rep. Nominaal 700 DM ** 30,00

94 Stockboek Duitsland 2017 postfris en gebruikt 25,00

95 Stockboek Oud Duitsland, Berlijn enz. in dik Sb leuk uitzoekwerk 50,00

96 Stockboek Zwitserland met oud en postfris in dik stockboek 35,00

97 Stockboek Nederland met modern en frankeergeldig Dorcas 10,00

98 Prestige boekjes 20 stuks (nom. hoog Dorcas) 75,00
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99 Stockboek België spoorzegels en blokken enz. 10,00

100 Stockboek Tsjecho Slowakije 4,00

101 Stockboek Rusland en Roemenië 5,00

102 Stockboek Zwitserland 9,00

103 Stockboek Italië 2,00

104 Zweden in stockboek klassiek en modern tot 2005 9,00

105 Zweden en Noorwegen in stockboek 7,00

106 Zweden op stockbladen 4,00

107 Zweden stockboek klassiek en modern 5,00

108 Zweden in 3 stockboeken deels postfris 10,00

109 Davo Spanje zien  o/** 15,00

110 Stockboek Spanje met veel mooie postfrisse velletjes ** 15,00

111 Lege Patento stockboekjes, elk 32 pagina's          4,00

112 Frankrijk in stockboek van klassiek tot modern 10,00

113 Stockboek (defect) Japan, ook oud materiaal 10,00

114 Denemarken, Noorwegen in twee stockboeken t/m 2014 10,00

115 Spanje in goed gevuld stockboek 6,00

116 Monaco, San Marino (thema's en oud), Vaticaan, Finland, IJsland 10,00

117 Frankrijk in goed gevuld stockboek, ook boekjes 10,00

118 Canada in stockboek, ook modern postfris 8,00

119 Zweden in boordevol stockboek + diversen 8,00

120 Zweden in Leuchtturm stockboek t/m 2011 8,00

121 Zwitserland en Liechtenstein in Importa stockboek, ook postfris 8,00

122 Nieuw Zeeland in stockboek 6,00

123 Diverse thema's,  bloemen, auto's, treinen, ook ** 6,00

124 Jersey etc. + Engelse koloniën in twee stockboeken 10,00

125 België in goed gevuld stockboek 8,00

126 Oostenrijk in goed gevuld stockboek 5,00

127 Duitsland bloemenzegels en diversen (o.a. Zwitserland) 3,00

128 Duitsland, Berlijn, Engeland in overvol stockboek 3,00

129 Duitsland en diversen; veel stempels 4,00

130 Duitsland in drie stockboeken 10,00

131 Ierland, Bayern, Berlijn in stockboek 6,00

132 Vlinders, vogels, fruit in stockboek 6,00

133 Engeland oud en perfins, blokken, combi's in 2 sb 10,00

134 Luxe stockboek 32 bladen nieuw 5,00

135 Nederland in luxe Leuchtturm stockboek, als nieuw, achterin buitenland 25,00

136 Collectie Nederland in 2 luxe Leuchtturm albums 1944-2001 50,00

137 Drie albums met fdc's en andere covers, vanaf E72 15,00

138 Album/stockboek in cassette met leuk materiaal wereld 8,00

139 Vier stockboeken (A5)+ leeg Davo (promotie) 5,00

140 Keurig stockboek met o.a. mooi vel vogels Australië 3,00

141 Map met 40 fdc's, o.a. vogels en Indonesië 3,00

142 Nederland fdc's in Davo nr. 180-289 7,50

143 Nederland fdc's in Davo nr. 290 t/m 363 10,00

144 idem 364-432 7,50

145 idem 433-447 7,50

146 idem 180-289 7,50

147 Collectie Rusland in 6 mooie stockboeken, vanaf 1966 35,00

148 Keurig stockboek Rusland tot 1958, met betere series en ** 6,00

149 Het vervolg:1959-1966, met diverse blokken 8,00
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150 Collectie Roemenië in 3 stockboeken, met beter *(*) 25,00

151 Roemenië tot 1947, veel betere series *, o.a. blok 1 (cat. 100) 30,00

152 Polen 1919-1960 in stockboek, veel betere series postfris 25,00

153 Collectie Polen in 3 keurige stockboeken, 1961-1996, veel thema's pf 20,00

154 Stockboek met blokken Polen 20,00

155 Jaarcollecties Nederland 1988 t/m 2000 20,00

156 Stockboek Nederland **, iets euro's, veel velletjes 10,00

157 Frankrijk in twee stockboeken, oud en modern t/m 1994. Mooi! 25,00

158 Franse gebieden in keurig stockboek 8,00

159 Patento-stockboek met leuke blokken, series, hele wereld 6,00

160 Rozen, thema in ringband. Tientallen zegels 6,00

161 Album met betere fdc's en enkele mooie poststukken 10,00

162 Stockaart betere series Nederland gebruikt en postfris 4,00

163 Leuke thema's, verre landen  in keurig stockboek 2,00

164 Leuke thema's, verre landen in mooi stockboek (rood) 2,00

165 Nog zoiets, maar dan anders, 2x 3,00

166 Mooi stockboek wereld, veel oud materiaal 6,00

167 Twee ringbanden  stockboeken Nederland *, ** 5,00

168 USA, Canada, GB  en diversen in ringband 4,00

169 fdc's Suriname E43-116, + Republiek 001 t/m 046 + A-nrs 10,00

170 fdc's Suriname Republiek 047-189, Enkele nrs. Ontbreken + Aruba 10,00

171 fdc's Antillen E 41-E156 + 157-E187a, blanco in keurige albums 10,00

172 fdc's NL tussen E12 en 190 + iets buitenland, meer dan 160 stuks 7,00

173 idem, 191-242 5,00

174 4x leeg stockboek Dorcas 6,00

175 Nederland in 4 mappen wo. Blokken v 4 en wat nominaal € 14,94 10,00

176 Doos losse zegels buitenland ongeveer 1 kilo Dorcas 5,00

177 Nederland onafgeweekt Dorcas 5,00

178 Doos met kaartjes met zegels Dorcas 5,00

179 Nederland kilowaar waaronder zakjes Dorcas 8,00

180 Buitenland onafgeweekt Dorcas 4,00

181 Doosje Australië mapjes postfris 12,50

182 Doosje King Edward mild Tobaccos vol met zakjes, leuk 5,00

183 Doos met van alles en nog wat o.a.. postfris Engeland 5,00

184 Doosje Engeland bod

185 Doosje diversen bod

186 Doosje diversen bod

187 Mooi kistje Engelse koloniën 6,00

188 Leuk doosje met postzegelboekjes, zilveren zegels, + nominaal 52 40,00

189 Plastic bak met jaarsets, waarbij 40 euro nominaal 30,00

190 Ecco-doos met jaarsets ed 10,00

191 PTT-mapjes 1-246, ca. 300 stuks 15,00

192 Doosje met wereld (on)afgeweekt 5,00

193 Doos, van alles, veel frankeergeldig (afweken) 5,00

194 Doos met bladen, insteekkaarten, stockboeken, etc. 4,00

195 Groot Nivea-blik met leuk materiaal, ook nominaal 3,00

196 Doos literatuur voor het goede doel bod

197 Doos stockboeken en los voor het goede doel bod

198 Doos met van alles voor het goede doel bod

199 Doos met oud spul voor het goed doel bod

200 Loodzware verhuisdoos voor het goede doel bod
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