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CODE ORANJE 
 

Het KNMI had ons code Oranje beloofd: onstuimig winterweer, met 

sneeuw, hagel, regen en ijzel. Dat is geen ideale combinatie voor het 
bezoeken van een postzegelbeurs, maar gelukkig viel het allemaal 

erg mee.  
Onze 47e regionale beurs 
in De Inval was weer een 

groot succes, al waren er 
in vergelijking met vorig 

jaar iets minder bezoekers. 
Het was gezellig, de 
ruilhoek was flink gevuld, 

de handel klaagde niet. 
We hielden er nog een 

paar mooie inzendingen 
voor de Grote Veiling aan 
over en een meneer die zich aanmeldde als lid. Enkele andere 

bezoekers gingen met aanmeldingsformulieren naar huis. 
Dank vooral aan Rob Grigoletto die dit allemaal weer mogelijk 

gemaakt heeft en het verhuisbureau De Groot en De Groot dat 
geheel belangeloos tientallen tafels en stoelen naar de juiste 
bestemming bracht. 

 
Zelf mocht ik een deel van de dag vergaderend doorbrengen op het 

Bondbureau in Utrecht. Uiteraard met code Oranje onderweg, maar 
ook wel een beetje tijdens de vergadering die vooral ging over de 
situatie in de wereld van de filatelie. Met de PPRC gaat het prima, 

maar bij steeds meer verenigingen is sprake van zwaar weer, 
vergrijzing, teruglopende ledenaantallen en bestuurscrisis. En of de 

KNBF daar even iets aan wil doen. Ik kan u beloven, we gaan het 
proberen, want de filatelie is een prachtige hobby. 
Intussen nadert de Grote Veiling alweer. Ook hier geldt: iets minder 

dan vorig jaar, maar nog steeds meer dan 800 kavels, met 
Nederlandse en buitenlandse topstukken, tientallen verzamelingen 

en dozen, munten, boeken en ansichtkaarten. Een klein deel van al 
het aangeboden materiaal heeft een plaats gekregen in de kleine 
veiling van donderdag 12 februari, die daarmee ook een beetje groot 

werd. We hopen op weer een volle zaal in Zuiderhof.       John Dehé  



2 
 

BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB 
(zie ook www.pprc.nl) 

 

Voorzitter: John Dehé  -  Purmerenderweg 181  -  1461 DJ  Zuidoostbeemster   
tel. 0299-420563  -  e-mail: johndehe@gmail.com 
 

Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld  -  De Goedemeent 1   
1447 PT  Purmerend  -  tel. 0299-463850  -  e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl 
 

Penningmeester:  Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM  Purmerend  

tel. 0299-413640 -  e-mail: info@deblockfc.nl   
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub             
 

Hoofd rondzending:  Ad Springer  -  De Oeverlanden 253  -  1441 RE  Purmerend  
tel. 0299-421957  -  e-mail: ad.springer@planet.nl     
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

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

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

Coördinator van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto  -  Paltrokmolen 4   
1444 GH  Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

Bibliothecaris:  Juan de Groot  -  Eufraatlaan 16  -  1448 CK  Purmerend   

tel. 0299-777161  -  e-mail: j.groot89@chello.nl 
 

Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek†  Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek,  

Ron Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste:  
John Dehé, Piet Struik, Joop de Groot, Cor Boon en Rob Grigoletto. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
van kopij voor het maart nummer uiterlijk vrijdag 20 februari  
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaags@gmail.com  

 
OP HET OMSLAG  
 

Frankrijk gaf in 2004 deze postzegel uit met 
daarop het schilderij  La méridienne, naar 

Millet (het middagdutje of middagrust) van 
Vincent van Gogh. Meer over Van Gogh: op 
postzegels, het bizarre verhaal over het 

schilderij  Portret van Dr Gachet (hier rechts) 
en een Franse Van Gogh verzamelaar leest 

u op pagina 10 en 11              Hans Vaags 

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaags@gmail.com
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Portret_van_Dr_Gachet&action=edit&redlink=1
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN 
 

Ma. 9 febr. Beverwijkse KPC46 organiseert in Paviljoen Westerhout, 
Westerhoutplein 3, Beverwijk grote veiling met kavels 
vanaf € 5,00. Veiling om 20.00 uur. Kijkavond op de avond 

van de veiling vanaf 19.00 uur. Schriftelijk bieden kan tot de 
dag voor veiling ook via internet Horst Heydenreich 
info@pensionheydenreich.nl of Markus Drijver 
m.drijver@kpnmail.nl. Voor veilinglijst of nadere inlichtingen: 
Ton van der Laak tonvanderlaak@gmail.com 

Do. 12 febr. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in  

Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met 
onze 284ste veiling. De kavellijst staat op pagina 25 t/m 28.  
 

Zo. 15 febr. Postzegelvereniging Castricum organiseert een beurs in 

dorpshuis De Kern, Overtoom 15, 1901 EW Castricum. De 
beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is 
gratis. Nadere informatie: www.pvcastricum.nl 

Zo. 22 febr. Filatelistenvereniging West Friesland organiseert een 
postzegelbeurs in de Blokhut, De Loet 10, 1741 BP 

Schagen. De beurs is open van 09.30 tot 12.30 uur. Gezellig 
postzegels ruilen, er zijn handelaren aanwezig en verder 
lekker bijpraten. Toegang bedraagt slechts € 1,00. Meer 
informatie bij Nel Broersen nelbroersen@planet.nl 

Vrij. 27 febr. PV Noord-Holland organiseert  jaarlijkse grote Postzegel- 
veiling in Wijkcentrum “De Oever”, Amstelstraat 1, Alkmaar- 
Oudorp. Aanvang 19.30 uur; zaal open om 17.30 uur. 
Kavellijsten op aanvraag. Toegang en parkeren gratis. Info: 
www.postzegelverenigingnoordholland.nl. Zie pag. 20/21. 

Za. 14 maart De Jaarlijkse Grote Veiling van de PPRC in wijkcentrum  

“De Inval” Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend. Voor meer 
informatie zie pagina 5.  

Zo. 15 maart NVPV afd. Alkmaar organiseert een Voorjaarsbeurs van  
10:00 - 16:00 uur in het Clusiuscollege, Drechterwaard 10, 
1624 EX Alkmaar. Hier zijn handelaren aanwezig, er kan 
geruild worden, u kunt uw verzameling laten taxeren. De 
toegang en parkeren zijn gratis. Inlichtingen: www.nvpv-
alkmaar.nl en/of 072-5626095 

 
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie 
het maandblad Filatelie, februari-nummer. 

mailto:info@pensionheydenreich.nl
mailto:m.drijver@kpnmail.nl
mailto:tonvanderlaak@gmail.com
http://www.pvcastricum.nl/
mailto:nelbroersen@planet.nl
http://www.postzegelverenigingnoordholland.nl/
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U komt dit jaar toch 

ook naar onze tiende  

GROTE VEILING 

van POSTZEGELS,  

MUNTEN en papiergeld 

Nu met ruim 
800 kavels !!! 

OP ZATERDAG 14 MAART
in “Wijkcentrum De Inval” 

Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend 
 

BEZICHTIGEN VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR 
AANVANG VAN DE VEILING OM ± 13.30 UUR 

 

Dit jaar is er geen taxatie, maar de tientallen  

stuiverboeken liggen wel weer voor u klaar. 
 

Kavellijst staat in maart op www.pprc.nl 
 

 

http://www.pprc.nl/
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OLIFANTEN PERFINS 
 

Veel mensen weten dat ik (→), 
naast China, ook olifanten op 
postzegels spaar. En natuurlijk 

ook olifanten op postwaarde 
stukken, poststempels en 

machine stempels. De 
verzameling wordt al aardig 
compleet. Toch ontbreekt er een 

filatelistisch element aan mijn verzameling. 
 

En dat is een perfin in de vorm van een olifant. Zover mij bekend is, 
zijn er twee verschillende olifant perfins. Een is er gebruikt in 
Duitsland in de Duitse Rijk periode en een in Frankrijk. Het is mij niet 

gelukt om na te gaan, welke firma’s deze perfins gebruikt hebben. 
Als ik naar deze perfins bij de perfinverzamelaars vraag, wordt mij 

steeds gezegd dat ze regelmatig worden aangeboden. Helaas heb ik 
ze nog nooit gezien. 

 

 

 
Verdere uitbreiding van de 

verzameling is mogelijk, 
maar dan zijn hoofdzakelijk 
naast de tegenwoordige 

zgn. “verzamelaars” uitgiften 
alleen nog speciale zaken, 

zoals proefdrukken en 
ontwerpen aan te schaffen. 
De prijs hiervan varieert 

tussen de € 200 en € 50000. 
Daarom ben ik ook begonnen met lucifersmerken en sluitzegels, met 

daarop olifanten, te sparen.          Hans Ruiter 
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VAN DE PENNINGMEESTER  
 

Helaas zijn er een tiental leden / donateurs die 

hun financiële verplichtingen jegens onze club 
nog niet zijn nagekomen.  

In de historie was de privacy van mensen nog 
niet zo goed afgeschermd, getuige bijgaande 
cartoon. Heden wil uiteraard  ook niemand aan 

de “schandpaal” tentoongesteld worden. Dus 
heeft u nog niet betaald, doe dit dan omgaande   

(leden € 30,- / donateurs € 15,-) op onze. 
bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12. 
Tot ziens op de clubavond.   Hans de Block 

 

HEEFT U INTERESSE IN VLIEGTUIGEN? 
 

Er is een nieuwe Nederlandse 

serie uitgekomen over 
vliegtuigen. Er komen elke 

maand twee vellen uit.  
De waarde van deze postzegels 
is internationaal.  

Ik heb een abonnement op deze 
vliegtuigen serie genomen, om 

ze per twee losse postzegels te verkopen. Iedere maand komen er 
twee uit, prijs slechts € 4,- per twee postzegels.  
Interesse, mail mij, marjan2811@gmail.com of meldt het bij mij op de 

komende clubavond.                Marjan Versteyne  
 

POSTZEGELS IN DE TIEN GEMEENTEN 
 

Begin januari heeft de PPRC in De Tien 

Gemeenten twee vitrines gevuld met filatelistisch 
materiaal: postzegels, brieven, luchtpostbrieven, 
eerstedag-enveloppen (fdc’s), ansichtkaarten, 

boeken, clubbladen en andere tijdschriften. Ook zijn 
er schaalmodellen van postauto’s  te bewonderen. 

Met deze kleine “expositie” willen wij de bewoners 
en bezoekers informeren over onze vereniging.  

mailto:marjan2811@gmail.com
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2015 HET VINCENT VAN GOGH JAAR 
 

Nederlandse schilders hebben over de hele wereld naam 
gemaakt, Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Karel 
Appel en natuurlijk ook Vincent van Gogh. Hij werd voor 
het eerst op een Nederlandse zomerzegel uitgegeven in 
1940 en daarna op een zomerzegel in 1954. Rond de 
125e sterfdag van Van Gogh is een groot programma 
samengesteld. En er zal nationaal en internationaal veel 
over Van Gogh gepubliceerd gaan worden.  
In januari  werd  door PostNL gestart met een grote serie 

zegels met daarop zestig van 
zijn beroemdste werken (zie ook 
in ons januari nummer).  
Tijdens zijn leven werd er waar-
schijnlijk maar één schilderij 
verkocht. Zijn roem groeide na zijn dood echter 

 

snel, een triest lot van meer kunstenaars. Het schilderij Portret van  
Dr. Gachet werd in 1990 verkocht voor $ 82,5 miljoen. Er zijn twee versies 
van dit portret. Op beide schilderijen zit Dokter Gachet aan tafel, zijn hoofd 
rustend op zijn rechterhand. De tweede versie bevindt zich in het Musée 
d'Orsay in Parijs, de eerste versie mogelijk in een onbekende privécollectie. 
Die eerste versie werd gekocht door papiermagnaat Ryoei Saito, die enkele 
jaren later (30 april 1996) overleed. Ryoei Saito creëerde een schandaal 
door te verklaren dat het schilderij na zijn dood samen met zijn lichaam 
gecremeerd zou moeten worden. Die uitspraak werd door zijn medewer-  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Orsay
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Orsay
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnaat
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kers genuanceerd als een spreekwoordelijke uiting van zijn bewondering 
voor het werk. Het schilderij is na de dood van Ryoei Saito echter tot op 
heden nooit meer opgedoken op veilingen.  
In de loop der jaren zijn er, naast tientallen boeken, ook al zeer veel Van 
Gogh postzegels en ander filatelistisch materiaal uitgegeven.  

 
Ongetwijfeld zullen ook andere landen dit jaar Vincent van Gogh met  
postzegels, velletjes en ander filatelistisch materiaal gaan herdenken. Dit 
tot groot genoegen van de Fransman Michel Barot, voorzitter van de Club 
philatélique in Auvers sur Oise, penningmeester van Cercle philatélique de 
Saint-Ouen l'Aumône en lid van nog vier andere verenigingen. “Ik begon al 
op zeer jeugdige leeftijd met het verzamelen en heb na een langdurige 
onderbreking m’n hobby weer opgepakt op 45 jarige leeftijd. Ik exposeer 
vanaf 1991 nationaal en later ook internationaal o.a. met een collectie 
Maximafilie, die tijdens MAXIFRANCE 2014 met 82 punter Vermei won” 
aldus deze filatelist. Hij heeft in de loop der jaren ook een thematische 
collectie Vincent van Gogh opgebouwd met meer dan duizend postzegels, 
maximum kaarten en andere elementen. Tot slot zegt hij: “Dezelfde 
afbeelding van een schilderij op drie verschillende uitgaven geven vaak een 
ander beeld door de kleur interpretatie van de drukkerijen”.       Hans Vaags  

http://www.ffap.net/Regions/Assoc.php?id_Assoc=118
http://www.ffap.net/Regions/Assoc.php?id_Assoc=118
http://www.ffap.net/Regions/Assoc.php?id_Assoc=117
http://www.ffap.net/Regions/Assoc.php?id_Assoc=117
http://www.ffap.net/Expositions/Competition.php?id_expo=196
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Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit… 

Piet de Jongh 
Race en ATB specialist 

 

       
 

                                                                                                        
                                   

                       

                                                                                
                                                                

  

    
 

 
 

OOK ELEKTRISCHE FIETSEN 
Ook voor zeer veel fietskleding en de laatste accessoires 

 

Peperstraat 24, 1441 BJ Purmerend, tel. 0299-421706 

www.pietdejongh  -  e-mail: pietdejongh@online.nl 
 

http://www.pietdejongh/
mailto:pietdejongh@online.nl
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl.35) 

Soorten dakbedekking 

 
 
Bitumineuze dakbedekking 

o.a. : bezand asfaltpapier 
c.q. vilt en dakleer zal 

heden ten dage niet meer 
voor hellende daken 
worden gebruikt. Mastiek 

gebruik je hooguit bij een  
helling tot circa zeven 

graden. 
 
 

De post gaf toestemming om reclame op de voor – en achterzijden 
van de envelop aan te brengen door de ingedrukte zegel aan de 

voorzijde zodanig te plaatsen dat er aan de bovenzijde genoeg 
ruimte overblijft om reclame te drukken. 

 

 

Voor en achter zijde van een postzegelboekje. 
 
 

Riet als dakbedekking heeft lang stand 

gehouden. 
Maar omdat het erg brandgevaarlijk is en 
ondanks het verplichte ontvlambaar maken van 

het riet wordt het steeds minder toegepast. 
De rietdekker heeft hier ook zeer 

gespecialiseerd gereedschap voor nodig.  
            Herman Verhoef  
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DOORGESLAGEN POSTZEGELVELLEN 

In de tijd dat Jan Kluft (al 

eeuwenlang voorzitter van de 

Posthoorn, Zaanstreek) nog 

regelmatig in archieven speurde, 

stuitte hij op een bijzonder 

document. Hij liet wat kopieën 

maken en kwam die kort geleden 

weer tegen toen hij aan het 

opruimen sloeg. Het is zo’n beetje 

de geboorteakte van de tweede 

emissie van Nederland . Kun je 

daar wat mee?,  vroeg hij en 

vertrok naar de wintersport. 

Proefdruk 2e emissie 

Het gemopper van tegenwoordig op ‘de Post’ heeft een lange 

voorgeschiedenis. Slechte dienstverlening, hoge tarieven en het ontbreken  

van kantoren waren al halverwege de negentiende eeuw bronnen van grote 

ergernis.  Mede naar aanleiding van de vele kritiek kwam de regering in 

1850 met een postwet, waarin een aantal zaken beter geregeld werd. Een 

van de meest opzienbarende vernieuwingen was de aankondiging dat er 

per 1 januari 1852 postzegels uitgebracht zouden worden, die de mensen 

konden gebruiken om brieven te frankeren. Het begin van onze hobby. 

Dat was bijna een revolutionaire verandering, want het was in die tijd 

gebruikelijk dat de ontvanger van de brief de portokosten betaalde, en niet 

de afzender. De postbesteller moest steeds het geld voor de verzending 

incasseren; als de portokosten vooruit betaald waren, zou dat een hoop tijd 

schelen. 

Omdat veranderingen tijd nodig hebben, was het nog niet verplicht om 

postzegels te plakken. Tot 1871 kon men zijn brieven ongefrankeerd blijven 

verzenden.  Die overgangsmaatregel leidde ertoe dat er relatief heel weinig  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 134 
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postzegels verkocht werden en dat de meeste Nederlanders op de 

vertrouwde manier (ontvanger betaalt) hun post bleven verzenden. 

Oktober 1863, 

aangetekende 

brief uit Zaandam 

naar Helmond. 

De ontvanger 

betaalde 20 cent, 

de afzender had 

voor de 

aangetekende 

verzending 

betaald. 

 

Ongetand 

Die eerste postzegels waren 

ongetand. De postdirecteur knipte 

ze uit een vel en ook dat was weer 

een tijdrovend (en heel precies) 

werkje. Zegels met mooie randjes 

van de eerste emissie zijn een stuk 

zeldzamer dan slordig uitgeknipte 

exemplaren.  Rond 1860 ontstond 

daar op hoog niveau een discussie 

over. In andere landen was men 

inmiddels overgegaan tot de uitgifte 

van getande postzegels en de 

vraag rees waarom dat in 

Nederland niet gebeurde. De Rijk’s Muntmeester overlegde hierover met 

de minister van Financiën.  

Postzegels waren papieren met waarde en daarom was het logisch dat die 

gemaakt werden in het gebouw waar ook onze geldstukken geslagen 

werden, ‘s Rijks Munt in Utrecht. De Muntmeester was verantwoordelijk 

voor de goede gang van zaken. We volgen de discussie in het taalgebruik 

van toen, mooie lange zinnen, maar dat went vanzelf.  We laten de 

Muntmeester zelf aan het woord, januari 1862.    ► 
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Het is niet te ontkennen dat het omringen van elken postzegels met eene rij 

kleine gaatjes, ten einde ze, zonder het gebruik eener schaar gemakkelijk 

en zonder vrees voor beschadiging van elkander te kunnen scheiden voor 

het publiek gemak aanbiedt en door personen 

die veel postzegels gebruiken zeer 

gewenscht wordt. 

Maar daar zat nu juist het probleem.  Vloeide 

de vraag naar getande zegels voort uit een 

echte behoefte, of ging het om de ‘wensch 

om bij andere natiën niet achterlijk te zijn’? 

In die andere landen was de vraag naar 

postzegels veel groter, waarschijnlijk omdat 

daar wel de verplichting tot frankeren 

bestond.  

GB, 1e emissie: ongetand 

‘Bij ons zijn de postzegels een artikel van luxe, bestaat er dus geen 

bepaalde behoefte aan het meer gemakkelijk maken van hun gebruik, doch 

begrijp ik zeer goed dat bij sommige de wensch opkomt dit luxe artikel voor 

het gebruik, zoo goed en doelmatig mogelijk te maken (…)’ 

Technisch gezien achtte de Muntmeester de fabricage van vellen getande 

postzegels wel mogelijk, al moest er uiteraard een speciaal apparaat voor 

geconstrueerd worden en moest zo’n  ‘werktuig met de uiterste zorg (…) 

zamengesteld en afgewerkt worden’. Dat ging natuurlijk geld kosten. 

Er zouden naar zijn idee ook grotere vellen postzegels moeten komen. De 

eerste emissie werd gedrukt in vellen van 100, de Muntmeester wilde naar 

een dubbel aantal, daar moest bij de fabricage van het werktuig dat de 

invoering van ‘doorgeslagen postzegelvellen’ mogelijk moest maken, 

rekening mee worden gehouden. Er moesten dus ook nieuwe drukplaten 

komen en een nieuwe snijmachine, ‘om de postzegelvellen, in verband met 

het gedrukte gedeelte, regthoekig aftesnijden’. 

Er werd een kleine begroting gemaakt: 

-drie nieuwe drukplaten ad f. 225   f.   675 

-een afsnijdmachine     f.   300 
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-een doorslagmachine    f. 1800 

-te nemen proeven en onvoorziene uitgaven f.   125 

te zamen      f. 2900 

De Muntmeester dacht een half jaar nodig te hebben om de zaak 

bedrijfsklaar te maken. Buitenlandse voorbeelden (Frankrijk, Engeland) 

konden bestudeerd worden.   

Als ze nu toch aan het veranderen waren, kon er nog wel iets anders 

meegenomen worden.  Voor de nieuwe postzegels zou een nieuwe gravure 

gemaakt moeten worden. 

‘Die welke thans gebruikt wordt is te zwak van gravure en geeft daardoor 

aanleiding tot het spoedig afslijten der drukplaten, welke bij eene diepere 

gravure gemiddeld de helft meer afdrukken moeten leveren dan de thans 

gebezigde’. De Muntmeester meende dat men voor het staal van de 

drukplaten het beste zijn licht kon opsteken in Engeland, waar men 

inmiddels al wat stappen voor liep. 

 

Brief met een paartje nr. 4 van Monnickendam naar Vlaardingen, 1865. 

John Dehé 
 

Meer over dit onderwerp: J. F. Cleij, Standaardwerk van de postwaarden van  

Nederland- emissie 1864. Aangeboden in de Grote Veiling!! 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 

    

Hierbij het stukje voor het februari nummer. Maar er 

is een probleempje mee. Normaal moet de kopy op 

vrijdag 23 januari bij Hans Vaags binnen zijn, 
maar deze keer moeten we het al mailen op 11 

januari, omdat we de 12e januari naar Nederland 
vertrekken voor ruim  twee weken, dus recentere 

uitgaven houdt u nog van ons tegoed.  

We gaan deze keer van start met de zegels van 
het jaar van de Ram (ook wel geit of schaap). 

Een P zegel, een internationale ter waarde van  
$ 2,50, een souvenir velletje van $ 4,35 en een 

souvenirvelletje van $ 2,50. Naast de afgebeelde 
zegels is er o.a. een ongetande versie van 12 stuks verkrijgbaar 
voor $ 150.- en meer van dat fraais.  

 
Op 11 januari kwam er een zegel uit over Sir John A. Macdonald 

ter gelegenheid van zijn 
geboorte tweehonderd jaar 
geleden. Hij was de eerste 

minister president van 
Canada. De zegel werd 

gepresenteerd door de 
minister van transport Lisa 
Raitt en Canada Post 

directeur Deepak Chopra.  
Tot de volgende afevering.   
 

Trudy en Pieter Farenhorst 
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EEN GEBOORTEKAARTJE ALS FDC UITGEGEVEN 
 

Dit geboortekaartje wordt op de grote veiling van de Postzegelvereniging 
Noord-Holland op 27 februari 2015 (zie ook de agenda) geveild door Louisa 
Pauline Bergsma, voor wie het kaartje is uitgegeven. De inzender (geen 
familie van Louisa) heeft het kaartje op ons verzoek ter beschikking gesteld 
om te veilen voor een goed doel. De ontwerper en maker van dit kaartje, 
Joris Bergsma, heeft desgevraagd als goede doel; Warchild voorgesteld. 
Wat het bestuur van harte ondersteund. 
 

  
 

Toen de familie Bergsma hun eerste kind verwachtte kwam de aanstaande 
vader op het idee om een extra bijzonder geboortekaartje te maken. De 
aanstaande vader had vroeger postzegels gespaard en had ook wat eerste 
dag enveloppen. Hierdoor kreeg hij het idee om een FDC voor het kind te 
maken. Zo gezegd, zo gedaan. 
Maar de uitwerking had meer haken en ogen dan je op het eerste gezicht 
aan zo'n envelopje ziet. Persoonlijke postzegels waren er nog niet in 1995. 
Dus staat op de Cinderella zegel het gewicht van de pasgeboren Louisa en 
haar naam in plaats van de landsnaam. 
Joris Bergsma was in die tijd freelance copywriter en had ook diverse 
relaties in de drukkerswereld die enorm geholpen hebben, wat het geheel 
ietsje simpeler maakte, maar het was niettemin een fikse klus met de 
nodige stress momentjes voor alle partijen. Hieronder zijn herinneringen 
aan de productie van deze FDC. 
 

Een eerste dag uitgave bestaat eigenlijk uit drie onderdelen: 
 

De 'Postzegel' 

De feitelijke held van het poststuk. Maar, postzegels met een waarde 
aanduiding zelf vervaardigen mocht niet. We ontwierpen dus een postzegel  



21 
 

met het gewicht van de geborene als waarde en haar naam als verdere 
opdruk. En als afbeelding een foto van de pasgeborene. Dit drukwerk kon 
uit de aard der zaak pas worden vervaardigd na de Eerste Dag. Wel 
hadden we twee alternatieve wektekeningen klaarliggen voor de optie 
jongen of meisje. De geboorte werd een spannende keizersnede. Je kunt 
Louisa zien in haar eerste levensminuten gehuld in het chirurgisch groen 
van de verloskamer… Nog dezelfde nacht bracht ik het dia rolletje(!) naar 
een fotolab en kon de volgende ochtend het materiaal ophalen. Dit werd in 
het postzegel ontwerp opgenomen en als werktekening met spoed naar 
een speciale drukker van postzegels in België gestuurd. Het was de enige 
drukker die een vertanding en een gom laag kon leveren. Tsja, ik wilde het 
wel een beetje echt! Nauwelijks een week later hadden we de kleine vellen 
postzegels in huis. Zo'n vel telde geloof ik iets van twintig postzegels.  
 
De Envelop 

Eigenlijk het simpelste onderdeel. Ik schreef een gedichtje voor het kleine 
mensje dat we nog niet kenden. Let wel, we wisten ook nog niet of het een 
jongen of meisje zou worden en dat maakte de volgende stap een stuk 
lastiger. Afijn, de envelop werd opgemaakt en ging naar de gelegenheids 
drukker. Simpel, kan je weken van tevoren regelen.  
 

Het Stempel 

Bij het vooroverleg met het postkantoor bleek dat ik eigenlijk een postzegel 
met waarde aanduiding moest gebruiken naast onze eigen 'postzegel'. De 
dienst-doende ambtenaren vonden het plaatje misleidend, haha. Maar op 
de een of andere manier zijn ze uiteindelijk akkoord gegaan met toepassing 
van het Port Betaald stempeltje. Ik heb de kleinst toegestane versie 
daarvoor toegepast. Ik geloof dat het een apart stempel is, los van het 
Eerste Dag Van Uitgave stempel. Dit werd ook ruimschoots tevoren 
ontworpen, maar aangezien nog niet bekend was op welke dag de kleine 
zou komen werd moest ook hier met uitwerking gewacht worden tot na de 
geboorte. Van te voren waren afspraken gemaakt met stempelfabriek 
Posthumus in Amsterdam dat ze het stempel met spoed zouden leveren. 
Het kwam uiteindelijk binnen drie dagen! 
 
En tenslotte moest alles natuurlijk nog even verstuurd worden. Hierna 
konden we ons verder concentreren op flesje en luiers. Ook heel leuk. En 
ook veel werk 
 

Noot: 
Een Port Betaald stempel mocht toen gebruikt worden als men meer dan 
250 brieven verstuurde. Dit is dus een bijzonder Port Betaald stempel. 

Hans Ruiter (PV Noord Holland) 
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DUIDELIJK EEN GEVALLETJE VAN DIENSTVERZUIM 
 

Een postbode uit New York werd vorig jaar september gearresteerd, omdat 
hij zo’n 40.000 brieven en pakjes in zijn appartement had verzameld. 
De 67-jarige Joseph B. werd gearresteerd, nadat zijn chef een aantal 
poststukken in zijn auto had aangetroffen. Het 
is namelijk niet toegestaan om te bezorgen 
post in je eigen auto te hebben. Rechercheurs 
van de New Yorkse post onderzochten vervol-
gens het appartement van de man. Hier troffen 
ze ruim 40.000 brieven en pakjes aan, met een 
gezamenlijk gewicht van ruim 1.100 kilo. 
Volgens Joseph B. was hij op sommige dagen 
om persoonlijke redenen niet in staat om zijn 
gebruikelijke route te lopen en bewaarde hij daarom de poststukken. 
De man, die in 2001 postbode werd, is volgens zijn advocaat depressief en 
alcoholist. Joseph B. is in afwachting van de rechtszaak vrijgelaten en mag 
tot die tijd geen alcohol drinken. Als hij wordt veroordeeld kan hij maximaal 
vijf jaar gevangenis straf krijgen. De gevonden post zal alsnog worden 
bezorgd.           (PV Hillegom) 
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ZWITSERLAND HEEFT EEN GROTE MOND, 
HUMORVOLLE EUROPA-ZEGEL 

 
In 2012 hadden alle landen die meededen met 
Europazegels weer een gemeenschappelijk 

thema, nl. het reizen en toerisme promoten.  
Alle deelnemers mochten er hun eigen draai 

aan geven. Dat heeft Zwitserland gedaan.  
De Zwitserse uitvoering zit in ieder geval vol 
humor. Voor verzamelaars heeft die eigen draai een bijzondere 

bekoring. Voor de ontwerpers bood het ongekende mogelijkheden. 
Er wordt gebeld en volkomen onverwachts en onaangekondigd staat 

Oma voor de deur. Oma komt op bezoek en dat is blijkbaar niet zo’n 
ongekend genoegen voor Jantje, want moeder trekt met haar beide 
handen de mond van Jantje open tot een brede smile en vertoont 

tegelijkertijd een prachtig bekkie met enorme tanden. Het is zielig 
voor Jantje dat mamma zoveel kracht in haar vingers heeft! 

Ja, ten slotte moet het net lijken of Oma welkom is, al staat moeder 
ook bepaald niet te juichen als ze ziet wie er voor de deur staat. Wat 
een verrassing! Dag vrije dag voor Jantje, opzitten en pootjes geven. 

Daar draait het op uit. Maar Oma mag zich absoluut niet onwelkom 
voelen, dus maar meespelen.  

Toch worden vele oma’s 
omarmd, want hoe vaak 
spelen ze niet voor 

kinderopvang of 
begeleiding bij 

wandelingen?  
De bekende striptekenaar 
Max Spring, geboren in 

1962, woont en werkt in 
Bern, zette zijn 

handtekening onder dit 
humorvolle beeld. De 

zegel werd uitgegeven op 9 mei 2012 en de geldigheid is onbepaald. 

Ze werden gedrukt in 4 kleurenoffset door Giesecke & Devriendt in 
Leipzig. De afmetingen zijn 32,5x40 mm en het velletje, waarin 4 

rijen van 4 zegels zitten.                  Luc van Veen, uit “De Philatelist” 
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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

1 Karel I doosje met oude Nederlandse munten, zink en zilver 2,00

2 Finland en San Marino 6 eurocenten (1, 2, 5) 1,00

3 Klein Agio doosje met centen 3,00

4 Blikje buitenlandse vakantie munten, met oud 4,00

5 Bakje muntjes, geoxydeerd bod

6 Muntset en postzegelset EK voetbal 2000 bod

7 BU muntset Nederland 2014 27,50

8 31 Prachtig kleinrond stempel VOLENDAM 22,50 4,00

9 114-120 Opdrukken */** 5,00

10 141/143 Kinder postzegels 1924 o 16,00 1,50

11 203/207 Rode Kruis postzegels 1927 o 35,00 3,50

12 229/231 Rembrandt postzegels 1929 o 30,00 3,00

13 248/251 Kinder postzegels 1932 o 32,50 3,00

14 257/260 Zeemans postzegels 1933 o 45,00 4,50

15 274/277 Zomer postzegels 1935 o 20,00 2,00

16 287-288 ** 20,00 4,00

17 318-322 Zomer postzegels ** 45,00 8,00

18 323-324 ** 16,50 1,50

19 374-378 Kinderserie ** 18,00 3,00

20 513-517 Kinderserie ** 17,00 2,00

21 542-548 ** 29,00 3,00

22 568-572 ** 39,00 4,00

23 573-577 ** 30,50 3,00

24 578-581 ** 26,00 2,50

25 641-645 ** 35,00 3,50

26 1826/1835 Schilderkunst o 2,00

27 2260/2269 E.U. o 1,00

28 2243+2342 Ned koninklijke familie o 1,00

29 2957/66 Seasons, beleef de seizoenen g 10,00 2,00

30 2967/72 Grenzeloos Nederland - Indonesië g 10,80 5,00

31 V 2967/72b Grenzeloos Nederland - Indonesië g 12,00 5,00

32 2973/78 Nederlandse rundveerassen g 6,00 1,50

33 2979/88 Carré 125 jaar + tab g 10,00 5,00

34 2989/98 Stedelijk Museum Amsterdam +tab g 10,00 5,00

35 3014A enz. Mooi Nederland 2013 g 5,00 1,50

36 3089/94 Grenzeloos Nederland - België g 10,80 5,00

37 PBP 2 André van Duin pf 30,00 10,00

38 Frans Hals postzegel set 1 en 2 pf bod

39 Rien Poortvliet postzegel set 1 en 2 pf bod

40 Vel Mooi Nederland uit prestige boekje xx bod

41 Vel Mooi Nederland uit prestige boekje xx bod

42 Vel Karel Appel uit prestige boekje xx bod

43 Amphilex 1977 ** 2,00

44 402-403 Legioen ** 13,00 1,50

45 513-517 Zomerzegels ** 17,00 1,50

46 618B-634B 465B, fosfor waarden ** 21,00 2,00

47 641-645 Zomerzegels ** 35,00 3,50

48 Pb 2 Kaftvariëteit 2 / handgemaakt boekje 13,00 2,00

49 Pb 9e Boekje 9e 90,00 15,00

50 Pb 9G Boekje 9G, kaft fraai 70,00 6,00

51 Pb 9h Boekje 9h, kaft blauw 8,00 1,00
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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

52 Pb gh Boekje 9h, kaft blauw 8,00 1,00

53 Pb 53abcd Vier Jaargetijden 21,00 3,00

54 D20-26 Cour de Justice 27,00 2,50

55 D27-40 Cour de Justice 13,00 1,00

56 FDC E36 Met adres 25,00 1,50

57 Vernigde Naties, postfrisse series ** 3,00

58 Nederland, 15 verschillende postzegelboekjes, waarbij telblok 8,00

59 Kinderblokjes Nederland, ook euro's (12 euro) 8,00

60 Vier stockkaarten Duitsland postfris, waarbij rolzegels 5,00

61 Bund enveloppe met post(waarde)stukken, ook aangetekend 4,00

62 Oostenrijk, prachtig vel Wiener Staatsopera 2,00

63 Oostenrijk, stockboekje met vooral oud materiaal 5,00

64 1-14 Verenigde Naties ** 28,00 2,00

65 Mapje kaarten Maarten Oortwijn, ongebruikt bod

66 Map met blokken, vellen, diverse thema's, meest postfris 6,00

67 Faroer, mooi blok, thema Kinderen, 2003 2,00

68 Faroer, 4 vellen met Julen-zegels, 1984, 85, 86, 94 8,00

69 pzb Postzegelboekje 1 ** 9,00 1,00

70 pzb'jes Postzegelboekjes 3A en 4 ** 7,00 1,50

71 pzb'jes Postzegelboekjes 4yD en 4yW ** 7,50 2,00

72 29,30,31,32 4x pzb Nederland ** 2,00

73 35,36,38,39 4x pzb Nederland ** 2,00

74 Stockkaart Zwitserland o 50,00 5,00

75 400-404 Jersey vliegtuigen ** 4,50 1,50

76 563-67 Jersey vogel serie ** 8,00 2,00

77 Blok 38 Jersey blokje wilde orchideen ** 6,00 2,00

78 Blok 26 Alderney vliegtuigen 2,50

79 Gibraltar serie en blok vliegtuigen 6,00

80 55-56 DDR combinaties ** 12,00 1,50

81 303-306 DDR ** 10,00 1,00

82 1214-1219 DDR o 12,00 1,50

83 572-574 Luxemburg Pax serie ** 200,00 22,00

84 Turks Cyprus cept 1985 velletje ** 3,50

85 Blok 7 Monaco 1974 CEPT ** 30,00 3,50

86 Blok 8 Monaco 1975 CEPT ** 30,00 3,50

87 Nieuw Zeel. Blokje Vogels Game bird habitat 2013 ** 8,00

88 Nieuw Zeel. Blokje Vogels Game bird habitat 2014 ** 8,00

89 223 DDR tanding boven rand verschoven o 5,00

90 224 DDR horizontale tanding verschoven o 5,00

91 56 Duitse Rijk o 22,00 2,50

92 140-154 Berlijn o 65,00 6,00

93 2534 Duitsland bloemen bod

94 2877 Duitsland bloemen 2,50

95 2768 Duitsland bloemen 2,50

96 pzb 2x pzb Berlijn ** bod

97 54-64 Polen ** 30,00 3,00

98 247-248 Polen * 40,00 4,00

99 1010 Spanje o 25,00 2,50

100 Seychellen blok en zegels 2,00

101 CEPT Frankrijk xx 2,00
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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

102 Blok 67 Australia xx 2,00

103 Blok Christmas Island mooi gestempeld 0 bod

104 WWF Malta vissen mooie blok 2011 xx 3,00

105 Malta mooi blok uit 2011 xx 4,00

106 Malta blok Olypic Games 2012 xx 2,50

107 Blok Belgie2004 xx bod

108 Kinderbl. 1001,1042,1171,1460,1578,1701 o bod

109 Nederland Div series en bl. o.a. kerst 05/6 stempel Mionnickendam o 1,00

110 Kaartje Disney 1,00

111 Kaartje Oostenrijk ** 1,00

112 Kaartje Oostenrijk vliegtuigen ** 1,00

113 Kaartje Oostenrijk o 2,00

114 Kaartje Duitsland ** 175,00 8,00

115 Kaartje Duitsland ** 140,00 7,00

116 Kaartje Duitsland o 385,00 15,00

117 Stockkaart Partijtje Afrika o 6,00

118 Stockkaart Partijtje Tunesie 10,00

119 Stockkaart Nederlandse Antillen 1,00

120 Stockkaart Sahara Espanol 2,50

121 Stockkaart Blok Duitsland 2001 2,00

122 Stockkaart Gold Coast 2,00

123 Stockkaart Krokodillen Cuba 2,00

124 Stockkaart  1,00

125 Stockkaart Vel USA vogels 2,50

126 Stockkaart Thailand vel olifant 5,00

127 Stockkaart Winnie de Pooh Grenada o 1,00

128 FDC Pakje van 112 FDC's  bod

129 FDC Pakje FDC's van Amerika bod

130 Brief Treinstempels op 78 env. Oostenrijk, Finland, Zweden en Denemarken                               2,50

131 Brief Wereld  28 aangetekende brieven                                                                                                                         2,50

132 FDC Israel  44 FDC's onbeschreven                                                                                                                                2,00

133 FDC Frankrijk  35  FDC's onbeschreven                                                                                                                         2,00

134 Dieren diversen, 35 stuks                                                                                                                                         2,00

135 Brief Australié 30 poststukken                                                                                                                                            2,00

136 brf Wereld  ±  85 poststukken en FDC's onbeschreven                                                                                       4,00

137 Stockboekje Duitsland blokken modern 5,00

138 Stockboek Leeg 2,00

139 Collectie Nederland gebruikt t/m 2011 o 4.570,00 200,00

140 Album Davo album voor pzb nieuw 15,00

141 Album Davo Nederland standaard album 2000 t/m 2011 10,00

142 Album Davo Luxe Alderney. 12,50

143 Stockboek Diversen bod

144 Stockboek Duitsland 4,00

145 Stockboek Duitsland en stadspost 10,00

146 Stockboek Duitsland bod

147 Stockboek Oostenrijk bod

148 Stockboek Oostenrijk 723 stuks en 9 blokken ** 25,00

149 Stockboeken3x met diversen o 7,50

150 Stockboek Nederland 2000 zegels o 5,00

151 Stockboek Denemarken ** 10,00
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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

152 Stockboek USA ongeveer 2500 verschillende o 25,00

153 Album Importa FDC album 3 vaks leeg 2,00

154 Stockboek Stockb. met 11 postzegelboekjes, o.a Japan Expo' 70 3,00

155 Stockboek Nederland en overzee in groen Filisafe 5,00

156 Stockboek Nederland en overzee  in Patento stockboek 5,00

157 Stockboek Luxe stockboek met Duitsland postfris + 'Dankeschöns' 4,00

158 Album Indonesie in Davo album 5,00

159 Album Safe ringband, leeg 1,00

160 Stockboek Klein stockboekje met o.a. de dood van Kennedy (serie) 1,00

161 Stockboek Luxe stockboek met Duitsland Bund 1990-2003 postfris 40,00

162 Stockboek Duitsland diversen op stockkaarten 5,00

163 Stockboek 5 stockboeken klein formaat, leuke inhoud bod

164 Stockboek Stockboek blauw, o.a. Europese landen in aantallen 3,00

165 Stockboek Stockboek groen, wereld in aantallen 3,00

166 Stockboek Twee stockboeken, rare dingen en aantallen 3,00

167 Stockboek Stockboek rood, Ned.in aantallen, plaatfouten? bod

168 Zakje Onafgeweekt o bod

169 Speciale catalogus Nederland 2009 bod

170 Oud fotoboek Tsjechoslowakije + diversen, o.a. Praga 2008 (vel) 6,00

171 Importa lamp om fosfor en fluor te ontdekken 15,00

172 Partijtje poststukken, FDC's 3,00

173 Zakje Zakje Canada, onafgeweekt bod

174 Zakje Zakje Engeland, onafgeweekt bod

175 Nederland in aantallen / bundels bod

176 Doos Doos vol grijze Vliegende Duiven nr 172 bod

177 Doos Idem, maar dan de rode soort nr 381 bod 

178 Doos Doos ansichtkaarten, met enkele oude 3,00

179 Luxe kistje (Davidoff) met wereld onafgeweekt 1,00

180 Divers opbergmateriaal, o.a. voor munten 1,00

181 Doos Doos: Nederland, postfris, diversen + jaarset 1977 5,00

182 Doos Grote doos met Davo album NL, veel zegels, diversen, Hawids 10,00

183 Doos Doos poststukken wereld 5,00

184 Doos Doosje met restanten nalatenschap Frits Zuiderduin 5,00

185 Doos Idem, mooi blik met betere postfrisse series, laag ingezet 5,00

186 Doos Doosje Nederland (on)afgeweekt 2,00

187 Doos Doosje wereld, ook postfris 3,00

188 Doosje Europa 2,00

189 Doosje Wereld bod

190 Doosje Verassingzegels alle afgeweekt 1773-1777 Bod

191 Doosje Afgeweekt o 4,00

192 Doos Nederland afgeweekt o 5,00

193 Doos Nederland afgeweekt o bod

194 Doos  bod

195 Doos Bomvol zakjes enz ruim 4000 zegels 10,00

196 Doos Onafgeweekt Wereld, (Dorcas) 5,00

197 Doos Onafgeweekt ongeveer 2 kilo Belgie (Dorcas) 4,00

198 Doos Onafgeweekt Nederland veel eurozegels 7,00

199 Doos Duitsland onafgeweekt Bod

200    Duitsland onafgeweekt Bod


