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DE LAATSTE BIJEENKOMST IN 2017 
 
Misschien een beetje chaotisch, maar zeker gezellig, drukbezocht, een 
mooie opbrengst. 
Ik denk dat we terug kunnen kijken op een mooie afsluiting van het jaar 
2017. Een kort moment van stilte voor Han Zwertbroek, ons overleden 
erelid. Elders in dit blad kunt u een In Memoriam aantreffen.  
Een speciale gast:  
Pim Langereis van de 
Purmerender  Dieren-
ambulance, die vol overgave 
vertelde wat hij en zijn team 
voor de Waterlandse dieren 
en hun baasjes doen.  
En daarna een veiling van 
meer dan 200 kavels, 
aangeleverd door de leden 
én door het Haagse 
veilinghuis Van Dieten.  
Onder de strakke leiding            Pim Langereis ontving van penningmeester               
van veilingmeester Bert werd      Hans de Block een cheque van 1015 euro. 
meer dan 1000 euro binnen  
geharkt. Dank aan de gulle gevers én aan de bieders in de zaal. Eén kratje 
retouren, u vindt ze met een verlaagde inzetprijs terug in de januariveiling. 
Door de grote hoeveelheid aangeleverd materiaal was het soms een beetje 
zoeken naar de juiste kavels, maar uiteindelijk heeft iedereen wel iets van 
zijn gading kunnen vinden. 
Dank ook aan ons immer stralende barteam, Svenja en Rachel. Met hulp 
van Sanja hadden ze warm banket voor bij de koffie en thee geregeld. We 
mogen trots zijn op zulke vrijwilligers, maar ook op de mannen die aan het 
begin van elke bijeenkomst de zaal inruimen, dozen met kavels versjouwen 
en tegen het eind van de avond die zaal ook weer keurig achterlaten. 
Ik hoop dat 2018 voor de vereniging net zo’n mooi jaar wordt als 2017 en 
dat we bij alle verhalen over een teruglopende belangstelling voor het 
verzamelen van postzegels, kunnen blijven zeggen: “Nou, bij de PPRC 
gaat het nog best aardig”. 
In januari staan er twee bijeenkomsten op het programma: de gewone 
clubavond op donderdag 11 januari én de Regionale Ruildag op zaterdag 
20 januari. En mocht u langzaam maar zeker aan de Grote Veiling gaan 
denken: die is op zaterdag 14 april. Goed materiaal kan nu al ingeleverd 
worden. Ik wens u mooie feestdagen toe en een gezond 2018.  

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

 

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

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

Penningmeester:  Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM  Purmerend  
tel. 0299-413640 -  e-mail: info@deblockfc.nl   
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub             
 

Hoofd rondzending:  Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17   
1442 DA  Purmerend - tel. 0299-423315 -  e-mail: pprc1942@gmail.com  
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

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

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

Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris:  Juan de Groot  -  
Eufraatlaan 16 - 1448 CK  Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen -  
j.groot89@chello.nl 
 

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

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

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
van kopij voor het februari nummer uiterlijk woensdag 17 januari 
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
  

OP HET OMSLAG 
 

Het Chinese jaar Huangdi 4716, het jaar van de hond, begint op 
vrijdag 16 februari 2018. Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het 
Lentefestival of Lentefeest, is de belangrijkste 
van de Chinese feestdagen. De Chinese 
postzegel op het omslag met daarop een wel 
zeer kleurrijke hond werd uitgegeven in 2006.  
Meer over het jaar van de hond is te lezen  
vanaf pagina 17 

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL   
 

Di. 2 jan. Beleef de natuur - reptielen & amfibieën, vel 10 zegels 
Meer informatie over de nieuwe uitgaven van Post NL  
op 2 en 29 januari leest u op pagina 9 en 10.  

Do. 11 jan. Purmerend,  PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in 
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ 
Zuidoost-Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 
uur. Met onze gezellige clubveiling, nummer 308, de 
kavellijst staat op de pagina’s 38 tot 41.   

Za. 13 jan. De verzamelaar Afd. Zaanstreek, Water- en 
Kennemerland houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 
14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat 1, 
1502 VP Zaandam. 

Za. 20 Jan. Grote Regionale Postzegelbeurs van de PPRC. In  
Wijkcentrum “De Inval”, Karekietpark 16, 1444 HV  
Purmerend, 10.00 uur tot 16.00 uur. Zie ook pagina 6. 

 

Zo. 28 jan. PV De Zegelaars organiseert een Postzegelbeurs van 
9.00 tot 16.00 uur in De Schakel, Burg. Bickerstraat 46a 
te Diemen. Handelaren en 5- en 10 centsboeken zijn 
volop aanwezig. Entree voor niet-leden 1 Euro. Meer 
informatie bij Loek en Gonny Verschut (020-6942002). 

Ma. 29 jan. 3 velletjes Mooi Nederland 2018 - Stadspoorten van 
Vianen, Bergen op Zoom en Hattem. 

Woe. 7 feb. Purmerend,  PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in 
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ  
ZO-Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. 

Zo. 18 febr. PV Castricum organiseert haar jaarlijkse postzegel 
(ruil) beurs van 10.00 u. tot 16.00 u. in Dorpshuis de 
Kern, Overtoom 15, 1901 EW te Castricum. - Toegang 
is gratis. - Info:"de heer Piet Wijker, telefoon 0251-
313852 of e-mail: pietrietwijker@hotmail.com. 

 

Za. 14 april Jaarlijkse grote veiling van de PPRC 
 

Noteer ook alvast de volgende data van onze clubbijeenkomsten in 
uw agenda: donderdag 15 maart, woensdag 18 april en 
donderdag 17 mei. 

 

mailto:pietrietwijker@hotmail.com
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ZATERDAG 20 JANUARI 2018 
organiseren wij onze 50e jaarlijkse 

GROTE REGIONALE 

POSTZEGELBEURS 
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van boven het IJ 

in Noord Holland staat weer voor de deur. Ook dit keer weer op de  
voorlaatste zaterdag van januari in 

 

Wijkcentrum “De Inval”,  
Karekietpark 16, 1444 HV  Purmerend 

 
Een beurs waarvoor verzamelaars en vele handelaren traditiegetrouw 

van heinde en verre naar de PPRC komen. 
Een beurs waar voor menig verzamelaar buitenkansjes wachten, 

met munten, ansichtkaarten en méér postzegels en postwaardestukken.  
 

De zalen van “De Inval” zijn open van ’s ochtends  
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.  

 
Ook dit jaar is er weer volop gelegenheid om weer eens ouderwets  

postzegels te ruilen! Taxatie vanaf 12.00 uur. 
 

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum 
zaterdag 20 januari 2018 in uw agenda te noteren! 

 

TOEGANG (en parkeren) GRATIS   
 

TRACTEER UZELF WEER EENS EN GA GEZELLIG EEN DAGJE 
POSTZEGELEN BIJ UW P.P.R.C. 
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EGYPTE 
  

Het is aan geen twijfel onderhevig dat de oude Egyptenaren het 
intelligentste volk in de wereldgeschiedenis waren. Dat is in de loop 
van de geschiedenis zowel door vriend als vijand erkend. Zelfs de 
geschiedenis van de apostelen haalt bewonderend aan dat Mozes ín 
alle vrijheid door de Egyptenaren onderwezen werd.. En ook al 
keuren de oude godsdiensten het veel godendom van de 
Egyptenaren af, hun natuurwetenschappelijke kennis die in die tijd 
nog hand in hand met de theologie ging kunnen ze niet erkennen. 
Alle Egyptenaren, vooral de kinderen van de overledenen, waren 
verplicht om voor de overledene te zorgen, zowel in materieel als in 
ideëel opzicht, met dodenformules, die grafschenners en demonen 
op een afstand hielden, en voedsel aanvoerden. 
  

De rotstempel 
van Abu 
Simbel bij het 
Nassermeer en 
het Egyptisch 
museum. 

  
 

Het Egyptisch museum voor oudheden is in Caïro gevestigd. Het 
gebouw herbergt 100.000 stukken en kostbaarheden uit de vele 
jaren geschiedenis van Egypte. Heel kleine scarabeeën, en enorme 
stenen beelden van machtige farao’s en een separate zaal met 
daarin twintig mummies, naar leeftijd en geslacht op volgorde zijn 
gelegd, eerst de mannen, dan de vrouwen, goedkoop, in glazen 
kisten neergelegd en te bezichtigen zijn na een bewijs voor toegang 
museum te hebben gekocht. Het graf van de Farao “Toetanchamon” 
is in 1914 ontdekt, door de Engelsman Howard Carter een zeer 
bekende Egyptoloog in die tijd, het graf werd de grootste 
archeologische vondst genoemd van de vorige eeuw. Carter kreeg 
spoedig na melding van zijn vondst van de Egyptische autoriteiten  
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een vergunning om het gevonden graf verder te onderzoeken. Het 
duurde echter tot 1 november 1927 ( in verband met het vergaren 
van de benodigde fondsen) dat gestart werd met de opgravingen. 
Het graf lag er ongeschonden bij, dit in tegenstelling tot alle eerder 
ontdekte Farao-graven, die veelal werden geplunderd. Farao 
Toetanchamon heeft maar 9 jaar geregeerd van 1358 tot 1349 voor 
Christus. Hij kreeg echter betekenis omreden dat zijn graf pas heel 
laat is ontdekt, dit in tegenstelling tot alle andere Farao-graven, niet 
was geplunderd. Uit het graf kwamen sieraden en een vijf en twintig 
pond zwaar gouden masker, met de beeltenis van de Farao en welke 
meer dan drieëndertig honderd jaar geleden is gestorven. Dit 
masker, en andere kostbaarheden, werden in 1990 naar Londen 
gevlogen met behulp van twee bommenwerpers. De verzekerde 
waarde van alleen al het gouden masker was in die tijd al 168 
miljoen gulden. De genoemde tentoonstelling werd ingericht in het 
Museum voor Oudheden in Londen, en daarna tentoongesteld in 
verschillende andere hoofdsteden in Europa.  

 

 

Kunstschatten gevonden in 
het graf van 
Toetchanamon.  
 

De opbrengsten waren 
bedoeld om de 
“Rotstempel van Abu 

Simbel” te verplaatsen naar een hoger gelegen plaats in de 
aanwezige rotsformatie, dit i.v.m. met het vergroten en uitdiepen van 
het in de nabijheid gelegen Nasser-meer, en het bouwen van een 
grote waterkracht - centrale, ten behoeve van opwekking van 
elektriciteit. Bij een bezoek aan deze zeer imposante tempel is niet te 
onderscheiden dat de tempel vroeger ergens anders heeft gestaan.    

                 Miep en Rob Rond (uit de KNBF nieuwsbrief) 
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“HOLLANDSE NIEUWE” 
 

 

Op het postzegelvel Beleef de natuur – reptielen en amfibieën staan tien 
reptielen en amfibieën die we in ons land kunnen tegenkomen. De uitgifte 
is onderdeel van de nieuwe serie Beleef de natuur. Deze serie bestaat uit 

vier vellen met in 
totaal veertig 
postzegels, 
ingedeeld per 
seizoen. Het 
eerste 
postzegelvel 
Beleef de natuur 
– reptielen en 
amfibieën staat 
in het teken van 
de winter. 
 
2 januari 2018. 
Prijs € 8,30 
 

Op 29 januari 2018 brengt PostNL drie nieuwe postzegelvellen uit in de 
serie Mooi Nederland, over de stadspoorten van Vianen, Bergen op Zoom 
en Hattem. De serie Mooi Nederland besteedt sinds 2005 aandacht aan 
lokale geschiedenis, culturele rijkdom en landschappelijke schoonheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het ontwerp van de postzegelvellen over de stadspoorten van Vianen, 
Bergen op Zoom en Hattem is gemaakt op basis van de bekende indeling 
en de perforatie van de serie Mooi Nederland. Elk postzegelvel bevat vijf  
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gelijke postzegels met de waardeaanduiding 1 voor bestemmingen binnen 
Nederland. Op de postzegels over Vianen, Bergen op Zoom en Hattem 
staat een pentekening van de stadspoorten van deze drie steden: 
respectievelijk de Lekpoort, de Gevangenpoort en de Dijkpoort. De 
contouren van de drie stadspoorten op de postzegels zijn door beeldend 
kunstenaar Jan Rothuizen met zwarte pen getekend tegen een witte 
achtergrond. Het typerende handschrift van Rothuizen is door ontwerper 
Soeraya Siemons gebruikt voor de typografie op de postzegels. Het 
achtergrondbeeld van elk postzegelvel is een perspectieftekening van de 
plattegrond van de omgeving van de desbetreffende stadspoort. Met zijn 
geschreven en getekende rapportages van Vianen, Bergen op Zoom en 
Hattem maakte Rothuizen een verslag in woord en beeld van zijn 
wandeling door elke stad en van de mensen en gebouwen die hij 
ontmoette. € 4,15 per velletje.  
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Wij wensen iedereen een Liefdevol  

en gezond 2018 toe. 
 

Onze openingstijden in 2018: 
 

Geopend van woensdag t/m zondag.  

Voor de lunch vanaf 11.00 tot 15.00 uur  

en voor het diner vanaf 17.00 uur. 

 

Maandag en dinsdag gaan wij open  

voor speciale gelegenheden zoals groepen,  

feestavonden of het vieren van uw verjaardag.  

(vanaf 20 personen) 

 

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

Ook bij ons High Tea en High wine  

op onze geopende werkdagen. Zie onze website. 
 

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

Max & Liesbeth, Maurice en Noëlle van Wersch. 
 

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

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl 

Reserveren kan ook via: info@brasserieallesmetliefde.nl 

 

http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
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De graftombe DK62 en de omstandigheden waaronder die is ontdekt 
zijn zeer vaak beschreven zowel wetenschappelijk als populair 
alsmede parawetenschappelijk. In de beschrijving 
hieronder ligt de nadruk op een paar geselec-
teerde fragmenten aangaande deze beroemde 
graftombe. Deze is ontdekt door Howard Carter ► 
op 4 november 1922. 
De constructie van de tombe verschilt met andere 
koninklijke graftombes uit deze tijd wat de 
suggestie oproept dat de tombe in eerste instantie 
toebehoorde aan een nobele, misschien aan de 
hoge priester Ai en dat deze later is geadopteerd door   

◄ Toetanchamon. Na de entree met trap, 
daalt een enkele gang af naar de 
voorkamer met zijn "bijlage" en aan de 
rechterkant de diepliggende grafkamer met 
de nevenkamer, bekend als de 
'Schatkamer'. Deze twee laatste kamers 
zouden toegevoegd kunnen zijn rond de tijd 
van de dood van de koning. 
Alleen de grafkamer is voorzien van           

http://farao.egypte-alles-over.nl/Egyptologen.html
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decoraties en die komt aardig overeen met die uit de tombe van Ai 
zoals men later heeft aangetroffen. 

In de gang zijn meer dan 40 objecten en 
fragmenten daarvan gevonden, zoals vaten, 
deksels, mozaïek,  hangers en andere 
juwelen. De voorkamer bevatte 157 groepen 
bestaande uit 600 tot 700 objectwn 
karakteristiek voor koninklijke begrafenissen 
in de tijd van het Nieuwe Rijk die normaal in 
de van pilaren voorziene sectie van de 
grafkamer geplaatst zouden zijn en in de 

voorkamer, de ontmanteling officieel op 17 februari 1923, bevatte  
4 gouden doodskisten met de sarcofaag er 
binnenin. De deuren van het heiligdom waren 
geplaatst aan de oostkant van de grafkamer. 
De buitenste had geen zegel, misschien dat 
deze al een keer verbroken was door rovers 
uit de oudheid. 
Het openen van de kisten met daarin de 
sarcofaag nam in totaal 8 maanden in, van 
november 1924 tot mei 1925. 
De 'Schatkamer' bevatte  75 groepen van 
objecten. Anubis jakhals en de koekop van 
hout, dozen, cassettes, bogen, modelboten 
en wagenrommel welke langs de noordmuur 
lagen en heiligdommen, 2 gemummificeerde 
foetussen, verdere modelboten en het Osiris bed. In ' Bijlage ' 

werden 283 groepen voorwerpen gevonden - 
de helft van de hoeveelheid groepen van het 
volledige graf en in totaal meer dan 2000 
individuele stukken. 
 

Jagen was 
een geliefde 
hobby. 
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Toetankaton / Toetanchamon 
Toetankaton is grootgebracht in Aton (Amara), hij is de zoon van 
Achnaton rn diens zuster. Toetankaton trouwde met zijn halfzuster 
Anchesenpaaton. Het paar kreeg twee dochters die stierven voor    
 



15 
 

Links Achnaton, rechts zus 
Beketaten, mogelijke ouders van 
Toetanchamon. 
 
ze geboren werden. Het nieuwe 
farao paar veranderde hun naam in 
Toetanchamon en Anchesenamon. 
Toetanchamon volgde zijn vader 
op toen hij negen jaar was. In het 2e jaar van zijn 
regering kwam er eerherstel van de oude goden en 

werd een Restauratie-decreet uitgevaardigd vanuit de nieuwe 
residentie Memphis. Toetanchamon ► die 
geplaagd werd door lichamelijke gebreken, 
zoals: verschil in lengte van de benen, 
scheve ruggengraat, klompvoet en miste 
een teen. Vanwege deze gezondheids-
problemen en zijn leeftijd lag de feitelijke 
heerschappij bij Eje en Horemheb. Meyneith 
was rentmeester van de tempel,  Maya was 
zijn schatbewaarder en Pay en Raia de 
direktie van zijn harem.  
Door een ongeluk met zijn strijdwagen, waarschijnlijk gedurende een 
jachtpartij, liep hij een brekl/ontsteking in zijn knie op. In 2009 heeft 
men de mummie gescand. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
Toetanchamon, op 19 jarige leeftijd, naar alle waarschijnlijkheid 
gestorven is aan de gevolgen van die ontsteking in zijn knie, 
gecombineerd met malaria.                                                Wil Dedters 

 Geboortenaam: twt-anx-imn HqA-iwnw-Smai 
Tutankhamun 
Heqa Iunu Semai 
(Het levende beeld van Amon; Heerser van 
Heliopolis) 

 

Geboortenaam: twt-anx-itn Tutankhaten 
(Het levende beeld van Aten) 

 

Troonnaam: nb-xprw-ra HqA-mAat 
Nebkheperure Heqa Maat 
(Heer der manifestaties is Ra; Heer der 
waarheid)  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Malaria
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 OP 16 FEBRUARI 2018 BEGINT HET JAAR VAN DE HOND
 

Bent u geboren in 1922, 1934, 1946 (ondergetekende), 1958, 1970, 
1982 of 1994 ? Zo ja, dan bent u een hond en nu niet 
direct denken dat ik u uitscheld. 
Chinees Nieuwjaar wordt gevierd op de eerste tot en 
met de vijftiende dag van de eerste maand van de 
Chinese kalender. Het Chinese jaar begint op de 
tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 
december. Dit kan niet voor 21 januari en niet na 20 
februari gebeuren. Ook: het begin van het 
Lentefestival (Ch'un-chieh) of Xin Nian (Nieuwjaar). 

 

Dit feest (en de twee dagen er op volgend) 
wordt gevierd door vrijwel geheel Azië - en 
overal waar een duidelijke Chinese 
bevolkingsgroep zich gevestigd heeft. Het 
wordt gevierd op de eerste dag van de eerste 
maand van de Chinese kalender, dat is de 
dag waarop de tweede nieuwe maan ná het winter-solstitium 
(zonnewende, Latijn: solstitium oftewel zonnestilstand) plaatsvindt. 

Het is gebruikelijk dat men schulden betaalt (of 
alsnog uw contributie voor de PPRC betalen, als 
u dit nog steeds niet heeft gedaan), nieuwe kleren 
worden gekocht, en het huis wordt schoon-
gemaakt. Er is gewoonlijk een groot familiemaal 
en de goden worden geëerd. De mensen geven 
elkaar cadeaus, ingepakt in rood papier - en in 
rood papier verpakt vuurwerk wordt afgestoken. 

 

Diegenen die onder het teken van de hond zijn geboren, zijn eerlijk, 
vriendschappelijk en betrouwbaar. Ze zijn beschermend, 
grootmoedig in hun liefde en zijn zeer rechtvaardig. Zij zijn ook 
intuïtief, kunnen goed oordelen of mensen 
een goed karakter hebben en kunnen bijna 
onmiddellijk inschatten, hoe iemand is. Zij 
kunnen diplomatiek zijn, maar zij kunnen ook 
ontzettend scherp reageren. Zoals de hond 
zelf, zijn zij graag thuis en hebben hun         
 

https://www.beleven.org/feesten/kalenders/chinese_kalender.php
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familie lief boven alles. Aan de andere kant kunnen de honden  
overdreven reageren en hebben een hoge dunk van zichzelf. Niets is 
goed genoeg voor ze. Hun eeuwige zoektocht naar de juiste manier 
eindigt af en toe in een eetbui of de teleurstelling. De honden vinden 
het moeilijk om compromissen te sluiten en kunnen weigeren om 
iemand gelijk te geven. 

 

Mensen, geboren in het Jaar van de Hond, zullen het goed doen als 
een zakenman, activist, opvoeder, maatschappelijk werker, 
raadsman, dokter, politieagent, wetenschapper, interieurontwerper, 
priester, non, liefdadigheid werknemer, verpleegkundige, rechter of 
advocaat. Honden worden vaak gezien als waardevolle werknemers, 
werken goed als lid van een team, en zijn ook in staat om een 
toegankelijke leider te 
worden. 
 

In 1935, 1936 en 1937 gaf 
Japan voor het eerst  
nieuwjaarsgroet postzegels 
uit. Na de jaren van WO II 
werden deze uitgaven 
opnieuw gestart in 1948, men 
sloeg een jaar over en vanaf 
1950 (het jaar van de tijger)   
worden er elk jaar nieuwjaar-
groet postzegels uitgegeven, 
op een paar uitzonderingen 
na, zijn bijna altijd dieren van 
de Chinese kalender.                    Velletje uit 1957, het jaar van de hond.   



19 
 

Postzegels die uitgegeven zijn om het jaar van de hond te vieren  zijn 
ook te gebruiken in een thematische verzameling over de hond. Er 
zijn in de loop der jaren erg veel postzegels uitgegeven met daarop 
allerlei rassen (mijn vader vroeg altijd van ‘welk merk’ de hond was. 
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Frankrijk, velletje Jaar van de Hond, uitgegeven in 2006. 
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Hier de 
nieuwste 
Japanse 
‘Jaar van de 
hond’ 
postzegels, 

Twee van 52 en twee van 82 yen. De 
grote zegels zijn met een toeslag van drie 
yen en met loterijnummers. Heel veel van 
deze zegels tonen plaatselijke souvenirs, 
lokaal speelgoed of volkskunst produkten.  
  

 

Ook veel westerse landen besteden aandacht aan het Chinese nieuwjaar. 
Op 10 november j.l.werd dit velletje in de serie Chinese dierenriem-dieren 
uitgegeven door Åland Post. De illustratie is uit de tijd waarin zeilschepen 
het stadsbeeld domineerden en zeevaarders beeldjes van Chinese honden 
als souvenirs kochten. 
 

Bekende Nederlandse honden zijn; 
Leontien van Moorsel, André Kuipers, Herman Brood, Lieke van 
Lexmond, Moeder Teresa, Paul de Munnik, Edwin van der Sar, 
Herman den Blijker, Joop Zoetemelk, Hanna Verboom, Helga van 
Leur, Floortje Dessing, Micky Hoogendijk, Wibi Soerjadi, Beau van 
Erven Dorens, Danny de Munk,  Mathilde Santing, Simone 
KLeinsma, Hans de Booij en ........................................ Hans Vaags  
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                                   DE BLOCK 
                                   FINANCIAL  
                                              CONSULTANCY  
                                          

 

 

Het adres voor deskundige informatie en 

professionele begeleiding op het gebied van 
 

* financiële- en fiscale planning 
 

* fiscale (on)mogelijkheden van (expirerende)  

  lijfrentepolissen en gouden handdrukken 
 

Maak vrijblijvend een afspraak: 
 

tel: 0299 – 41 36 40     email: info@deblockfc.nl    internet: www.deblockfc.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@deblockfc.nl
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LOONT DEN BODE 

  
Zeer trouwe lezertjes zullen de 

kop boven dit stukje ongetwijfeld 

herkennen als de titel van een 

onovertroffen prachtboek dat 

twintig jaar geleden verscheen. 

Het boek had echter een ernstig 

probleem: wie er ook 

daadwerkelijk in ging lezen, zat 

al snel met losbladig exemplaar 

op schoot. De drukker had wel 

verstand van drukken, maar was 

aan het hoofdstuk ‘Lijm’ nog niet 

toegekomen.  

Op het omslag van het boek 

prijkt een brievenbesteller en 

zo’n besteller inspireerde Jan 

Kluft tot een mooi verhaal, nadat 

hij een ander boek had gelezen 

(wel goed gebonden) over een 

filatelistische bijzonderheid waar 

de meeste verzamelaars niet echt van wakker van liggen: het 

bestellersstempel. Michael Brekelmans schreef daar een mooi boek over: 

‘Een bijzonder stempel met letters en cijfers’. Het is uitgegeven door 

Po&Po. 
 

Het verhaal van Jan Kluft gaat als volgt: 
 

Olielampje 
 

Het huidige uitgiftebeleid van PostNl wekt de indruk dat er toenemende 
behoefte bestaat aan nieuwe postzegels om daar brieven mee te  

 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 159 
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frankeren. Niets is minder waar. PostNl verkoopt die nieuwe postzegels 

vooral met de bedoeling dat filatelisten ze ongebruikt in hun album stoppen, 

zodat dat Post wel inkomsten heeft maar daar geen enkele dienst voor 

hoeft te verrichten.  

Het verzenden van brieven neemt juist elk jaar met zo’n 10% af. Natuurlijk 

is E-mail hier ook verantwoordelijk voor, maar de jaarlijks stijgende prijs 

van de postzegel samen met afnemende service van PostNl stimuleren het 

verzenden van brieven zeker niet. Neen, dan was het vroeger allemaal veel 

beter…..  

We gaan 150 jaar in de geschiedenis terug. De tijd van Koning Willem III.  

Door nieuwe technologie groeide de economie als kool. Het verzenden van 

brieven groeide explosief. Elke 10 jaar verdubbelde de bezorging van 

brieven. In een stad als Amsterdam steeg het aantal bestellingen van vier 

tot negen per dag! De eerste bestelling ving om 6.30 uur aan, de laatste 

(de negende) bestelling begon 

’s avonds om 22.30 uur. De 

mooie nieuwe postkantoren die 

onze tante Pos in de jaren 

1852-1860 had laten bouwen 

werden in sneltreinvaart te krap 

om alle postsorteerders en 

bestellers te herbergen. Met 

verbazing lees ik dat van de 

meeste bestellers werd 

verwacht dat zij na het 

bezorgen van de laatste brief 

om 22.30 uur, de volgende 

ochtend om 6.00 weer paraat 

stonden om de nieuw 

aangekomen brieven te 

bestellen. Nog meer verbazing 

als “de Zondagsrust’’ aan de 

orde komt. Dan blijkt dat de 

bestellers zeven dagen per 

week in touw waren.          
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Wat bezielde die bestellers om zo een baan te accepteren. De beloning 

varieerde van slechts 300 gulden per jaar voor een besteller tot 500 gulden 

voor een hoofdbesteller. Gezien het feit dat de kranten regelmatig melding 

maakten van bestellers die op hun 75e verjaardag werden gehuldigd voor 

60 jaar trouwe dienst bij de Post was er waarschijnlijk nauwelijks sprake 

van een pensioenregeling. Zou het dat mooie uniform zijn? Veel 

waardering kregen die bestellers niet voor hun noeste arbeid. Fouten 

werden meedogenloos afgestraft. Een brief verliezen of verduisteren kon 

leiden tot gevangenisstraf. Als werd ontdekt dat een besteller een brief 

verkeerd of te laat had bezorgd kon de man rekenen op een boete van een 

hele gulden. Een fors bedrag op een salaris van een tientje in de week. 

Deze boeteregeling die in de eerste jaren werd geaccepteerd zou 

uiteindelijk tot veel ophef leiden. Toen het aantal bestellingen steeg tot acht 

en soms negen per dag (de laatste begon om 22.30 uur) betekende dit dat 

de laatste twee bestellingen alleen in volslagen duisternis konden werden 

afgewerkt. Zelfs in een stad als Amsterdam was er slechts sporadisch 

straatverlichting. Hoe moest de besteller het adres lezen en hoe kon hij het 

huisnummer lezen? Naast de problemen met de bezorging hadden 

bestellers in het donker ook last van ontbrekende bestrating en gammele 

brugleuningen. Bestellers verzochten hun directie om olielampjes. Nu was 

een directeur wel bevoegd om een gulden boete te innen, maar voor de 

aanschaf van olielampjes van f.1,25 per besteller moest hij een 

verzoekschrift bij de Minister van Financiën indienen. Deze nam het 

verzoek in beraad, vroeg om meer informatie, konden de lampjes niet 

goedkoper? Hadden echt alle bestellers een lampje nodig? Etc.  

 In 1877 raakte een besteller in de Looijersgracht te Amsterdam ’s avonds 

te water en verdronk. Jaren verstreken, waarin diverse bestellers ten slotte 

voor eigen rekening een lamp kochten. Zij kregen minder boetes, waren 

eerder klaar en liepen hun ronde veiliger. Ook de kranten begonnen zich 

ermee te bemoeien. Toch bewoog de Minister nog niet. Wellicht overwoog 

hij stilletjes dat de koop van olielampjes voor het Rijk zeer onvoordelig was. 

Immers geld uitgeven voor de lampjes betekende minder boetes voor foute 

of te late bezorging incasseren. Maar op 5 februari 1881 schreef de 

directeur van het postkantoor Amsterdam aan de minister dat hij, in 

tegenstelling tot hetgeen hij in 1877 had gemeld, nu geen reden meer zag  
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te lampjes te verbieden. Uiteindelijk werden er landelijk ruim 1000 lampjes 

aangekocht en verspreid. Na het voorgaande zal het u niet verbazen dat 

het onderhoud van de lampjes en de aanschaf van de olie voor rekening 

van de bestellers kwam.  

                                                                                                      Jan Kluft  

Bovenstaande story ontleende ik aan de 33e Posthistorische Studie van 

Po&Po, waarin Michael Brekelmans de bestellerstempels in Nederland 

inventariseert.  

 

 

Postbesteller, met 

olie lampje, ca. 

1920. 

Museum voor 

Communicatie 

invnr. 01507-230  
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IN MEMORIAM HAN ZWERTBROEK 
 

Ze werden wel de drie musketiers genoemd: Jan Ellenbroek, Nico ter 
Hofstede en Han Zwertbroek. Als we de ‘dienstjaren’ bij elkaar 
optellen, hebben ze 115 jaar lang het bestuur van de PPRC 
gevormd. 

Op 5 december overleed de laatste 
musketier, Han Zwertbroek, 90 jaar 
oud. Vele jaren lang was hij secretaris 
van onze club. Maar Han was heel wat 
meer, zo bleek uit de herinneringen 
die tijdens een mooie 
afscheidsbijeenkomst naar boven 
kwamen. Een liefdevolle echtgenoot, 
vader en grootvader, een enthousiaste 
wereldreiziger, een fotograaf, een 
sportieve man én een groot liefhebber 
van klassieke muziek. 
Verschillende keren werd verwezen 
naar zijn postzegelhobby en zijn 
pogingen om zijn fascinatie voor die 
hobby op anderen over te brengen.  

Zijn gezondheid maakte een bezoek aan onze clubavonden het 
laatste jaar onmogelijk, maar we zullen ons hem blijven herinneren 
als een bescheiden, vriendelijke man op wie de club altijd kon 
rekenen. Wij wensen Gerda en de andere familieleden veel sterkte 
toe.                 John Dehé 
 

 
 
CONTRIBUTIE / DONATIE 2018 
 

Als u dit leest heeft de automatische incasso van uw bijdrage 2018 
plaatsgevonden voor zover u een machtiging heeft afgegeven. 
Leden/donateurs die niet voor automatische incasso hebben 
gekozen en hun verplichting jegens onze club nog niet zijn 
nagekomen dienen nu zelf actie te ondernemen en omgaand te 
betalen op bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. PPRC. 

Hans de Block 
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WALT DISNEY EN DE SCHURKEN 
 
Op 15 juli j.l. gaf de US Post een fraai velletje uit met tien bekende 
figuren uit Walt Disney films. In series die eerder verschenen waren 
het altijd zeer lieve, soms te brave en vaak grappige figuurtjes. Maar 
dit keer zijn het de schurken en slechterikken die aan bod komen. 

 

Boven, vlnr: De Koningin, die in een heks veranderd (Sneeuwwitje en 
de zeven dwergen). Honest John (Pinokkio), Lady Tremaine 
(Cinderella), Harten Koningin (Alice in Wonderland), Kapitein Haak 
(Peter Pan). Onder vlnr: Maleficent (Doornroosje), Cruella de Vil (101 
Dalmatiërs), Ursula (De kleine zeemeermin), Gaston (Belle en het 
Beest) en Scar (Leeuwenkoning). 
 
Boris Boef, oorspronkelijke Engelse namen Peg-
Leg Pete, Pistol Pete of Black Pete, was de eerste 
fictieve schurk uit de Disney-wereld. Hij was een 
grote en pafferige kater die vooral bekend was als 
een van de aartsvijanden van Mickey Mouse. Het 
personage werd in 1925 bedacht door Walt Disney 
(Chicago, 5 december 1901 – Los Angeles, 15 
december 1966). Ondanks dat hij de bedenker 
was van Mickey Mouse, was Walt Disney bang 
voor muizen. 21 maanden na zijn overlijden gaf de 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kat_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse
https://nl.wikipedia.org/wiki/1925
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1901
https://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://nl.wikipedia.org/wiki/15_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/15_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1966
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US Post deze Walt Disney postzegel uit op 11 september 1968.   
Even terug naar het recente schurken velletje. Over het eerste zegel 
vond ik het volgende: in 1937 maakte Walt Disney zijn eerste 
tekenfilm van speelfilmlengte: Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. 
Deze film was razend populair en won in 1939 een Oscar, of liever 
gezegd acht Oscars, want Disney kreeg 
naast het gewone beeldje zeven kleine 
beeldjes erbij. Hierna volgden nog vele 
andere lange tekenfilms. 
Toen de Nederlandse versie klaar was deed 
zich een onverwacht probleem voor. De 
filmkeuring vond sommige scènes, zoals de 
koningin die verandert in een heks en de 

appel met het doodshoofd, veel te eng voor 
kinderen en bepaalde dat alleen personen 
van 14 jaar en ouder de film mochten zien, 
tot teleurstelling van veel gezinnen. 
Filmdistributeur RKO wilde geen inkomsten 
mislopen en besloot de film te censureren. 
Dat bleek een lastige klus want de 

gedeelten die de filmkeuring niet geschikt achtte voor een jong 
publiek zijn belangrijk voor het verhaal, zoals de scène waarin 
Sneeuwwitje in de vergiftigde appel bijt en de dood van de heks. Pas 
bij de vijfde herkeuring werd de film geschikt geacht voor alle 
leeftijden, nadat er in totaal drie minuten waren uitgehaald. In de loop 
der jaren zou het verhaal over de jonge prinses die dankzij zeven 
dwergen haar droomprins vindt meerdere keren opnieuw worden 
uitgebracht. Bij de vijfde release in 1984 werd besloten dat de 
Nederlandse nasynchronisatie aan vervanging toe was. 
De filmkeuring heeft intussen de leeftijdsgrens voor de complete film 
verlaagd naar zes jaar en ouder. 
 
Op de tekenfilms van Walt Disney zijn zes attractieparken 
gebaseerd:  
Disneyland bij Los Angeles, Disney World in Orlando, Tokyo 
Disneyland in Japan, Disneyland Paris in Frankrijk, Hong Kong 
Disneyland en Shanghai Disneyland Resort in China. Disneyland 
opende zijn deuren in 1955, Disney World volgde in 1971, daarna 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oscar_(filmprijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Disneyland_Park_(Anaheim)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_World_Resort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orlando_(Florida)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Disneyland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Disneyland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Disneyland_Paris
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_Disneyland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_Disneyland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Disneyland_Resort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
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kwamen Tokio in 1983, Parijs in 1992, Hongkong in 2005 en later 
Shanghai in 2016. Behalve in Hong Kong is in alle parken een 
standbeeld voor hem opgericht genaamd Partners. Het standbeeld 
toont Walt met aan zijn linkerhand Mickey Mouse. 

    Hans Vaags 
 

       

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Disney_Partners_Statue
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       Altijd op de tweede zaterdag van de maand van september           
                               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 
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SANDD EN POSTNL ZIJN NOG GEEN ‘VRIENDJES’ 
 

 
 

In het maandblad Filatelie van december j.l. stond een paginagrote 
advertentie van PostNL met de kopregel “Voordelige Decemberzegels”.  
73 eurocent per zegel is toch veel duurder dan de decemberzegels van 50 
eurocent waar Sandd in december mee op de markt kwam, dus hoezo 
voordelig? En wat zegt een boze winkel manager die Sandd zegels 
verkoopt? “Op de Sandd zegels verdien ik meer, maar ik mag ze niet meer 
verkopen van PostNL omdat ik hun decemberzegels ook verkoop”. 
Mochten winkeliers toch doorgaan met de verkoop van Sandd zegels dan 
blokkeert PostNL hun orders. Leuk zaken doen met tante Post. 
 
Overigens plakt Sandd een sticker over de zegels met een code. Hoe de 
code precies werkt weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat als je de sticker 
voorzichtig lospeutert er een kleverig laagje op de Sandd zegel achterblijft. 
Sandd zegels bewaren en verzamelen? Misschien dat PostNL over een 
tijdje een bod doet op Sandd zodat PostNL z’n monopolie kan behouden. 
“Je weet het maar nooit, een kat in het nauw maakt rare sprongen”, zei mijn 
slimme opa altijd.                    HV 
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HET MOOISTE PANORAMA VAN DUITSLAND: HEIDELBERG!! 
 

In de serie mooiste vergezichten of panorama's van Duitsland was 
Heidelberg in 2013 aan de beurt om zich te presenteren. Ze deed dit 
met een fraaie afbeelding van de Oude Brug over de Neckar, de 
rivier die door de stad stroomt. 

Het is en doorloper 
geworden, dus twee 
aan elkaar gedrukte 
zegels, waarbij het 
beeld van de ene 
zegel overloopt in 
het beeld van de 

andere zegel. Dat zijn altijd leuke dingen, waarvoor de verzamelaar 
graag een plaatsje inruimt in zijn/haar album. 
 
De frankeerwaarde van elk zegel is € 0,58 en de afmetingen zijn 
44,20 x 26,20 mm van elk zegel. Het velletje, waarin 10 zegels zitten 
heeft een maat van  115 x 158 mm. Gegevens die de maker van zijn 
eigen albumbladen op de computer moet weten, om de nodige 
ruimte vrij te houden. 
 
De afbeelding werd gemaakt aan de hand van een foto van Mel 
Stuart. De zegels werden gedrukt op wit fluorescerend papier in 
meerkleuren offset door Giesecke & Devriendt in  Leipzig 

Zoals gewoonlijk zijn er 
twee eerste dag stempels, 
namelijk Bonn en Berlijn.. 
 
Het is een bijzonder fraai 
gezicht, de Oude Brug 
over de Neckar, die dwars 
door het oude centrum 

van de schilderachtige stad stroomt en waar  de toren van de Heilige 
Geestkerk boven uit steekt. Tevens is te zien hoe het prachtige 
kasteel van Heidelberg de omgeving domineert. Het is één van de 
mooiste kastelen van Europa en zelfs als ruïne wordt het door veel 
toeristen bezocht, omdat het een voorbeeld is van de duitse 
romantiek, een verdwenen bouwkunst. 
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Het waren de Romeinen, die als eersten op een ondiepe plek een 
brug over de Neckar bouwden. Maar door de stroming in de rivier 
werd de fundering langzaam   weggespoeld en de brug verviel. 
Totaal werd er 9 keer geprobeerd een overgang te maken, eerst 
alleen uit hout,  later met een onderbouw die uit stenen bestond. 
Toen een grote overstroming, door smeltend ijs was er veel water in 
de rivier gekomen,  de houten opbouw van de brug weer eens had 
vernietigd, gaf keurvorst Karl Theodor de opdracht tot het bouwen 
van een  brug die helemaal van steen werd gebouwd. Als u aan de 
zuidzijde de 'kinderhoofdjes' bent gepasseerd, is het niet ver meer tot 
de Heilige Geest Kerk. Die werd gebouwd tussen 1398 en 1515 uit 
rode zandsteen. De kerk kent een bewogen geschiedenis. De 
wereldberoemde verzameling oude handschriften en vroeg drukwerk, 
de z.g. Bibliotheca Palatina, van keurvorst Maximiliaan I vond hier 
een onderkomen en werd later aan de paus geschonken. 
Het kasteel van Heidelberg werd in de loop van driehonderd jaar 
gebouw op de fundamenten van  een burcht uit de 12e eeuw. In de 
loop van die tijd ontwikkelde het geheel zich van een vestingwerk tot 
een residentie van de keurvorst. 
Tussen 1689 en 1694 plunderden de Fransen Heidelberg en het 
kasteel, staken het in brand en lieten de torens en de muren 
springen, Het kasteel werd nooit meer volledig gerestaureerd.   

        Luc van Veen 

Vlnr. Hier nog een paar uitgaven uit 1972, 1986 en 
met2001met Heidelberg  
2001 met Heidelberg als onderwerp 

 
 
 
 
 
Uitgave uit 1996 en het 
eerste dag stempel 
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ALLE BALLEN VERZAMELEN... 

Op 14 juli gaf de US Post dit velletje met zelfklevende postzegels uit, 
met daarop de ballen van acht bekende sporten. 
Er is een speciale laag aangebracht op geselecteerde gebieden van 
de postzegels tijdens het drukproces, zodat je de textuur van de 
betreffende bal voelt: bij honkbal de stiksels; de kuiltjes van de 
golfbal; tennisbalnaden;  de textuurpanelen van voetbal of van 
volleybal; en, de verschillende verhoogde patronen van een voetbal, 
basketbal en kickball. 
Op Wikipedia telde ik 60 balsporten, dus een verzamelaar kan z’n 
hart ophalen aan het thema balsporten. Sport in z’n totaliteit is een te 
ruim thema om te verzamelen. Kies dus voor 
een sport die u zelf (heeft) beoefend of een tak 
van sport die u het meest interesseert. En van 
sommige sporten zijn veel meer postzegels 
uitgegeven, bijvoorbeeld van voetbal, dan van 
krachtsport of wandelsport. Honkbal is in de USA 

een van 
de meest populaire sporten, 
meer nog dan voetbal, voor 
zowel deelnemers als 
toeschouwers. Het hoogste 
honkbalniveau in de VS is de 
MLB, Major League Baseball.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Major_League_Baseball
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

1 Plaquette Atomium Brussel 1958 bod

2 Euro gelegenheidspenning België 5,00

3 Munt Munt Nederland 40 jaar bevrijd 1945-1985 2,00

4 3 1862  Willem III 15 c mooi exemplaar o 170,00 20,00

5 45 - 48 NNG Kinderzegels op luchtpostbrief o bod

6 84-86 TBC * 135,00 25,00

7 203-207 Rode Kruis serie o 35,00 3,00

8 212-219 Olympiade serie o 60,00 6,00

9 240-243 Kinderzegels o 40,00 4,00

10 244-247 ANVV * 105,00 20,00

11 244-247 ANVV zegels 1932 o 65,00 5,00

12 337 pm Plaatfout lange vlek tegen de neus ** 45,00 4,00

13 363+369 Traliezegels 1940 22 1/2 + 70 c o 17,50 2,00

14 376 pm Plaatfout Witte punt boven de 2 de D * 20,00 2,00

15 383 pm2 Plaatfout Uitgezakte grote 2 van 12 half ** 30,00 3,00

16 402b-403b Legioenblokken, zeer fraai, * * 12,00

17 Legioen Blok Plaatfout blauwe punt hals zegel links onder * 110,00 7,50

18 592-595 Itep Tentoonstellingszegels 1952 o 56,00 5,00

19 V886-888 Amphilex-blokken 1967 ** 7,00

20 V2429/33 Velletje Rembrandt 2006 in folie ** 4,00

21 2519 Blok 200 jaar Koninkrijk 2009 € 6,45 nominaal ** 5,00

22 pb 5 Paarstempel specimen ** 150,00 18,50

23 pb 6EF Roodstempel ongeldig ** 40,00 6,00

24 Courzegels, D25, 26 o 2,00

25 7 verschillende Kerstvelletjes ** 5,00

26 Velletje Maritiem Museum Rotterdam op kaart ** 2,50

27 Automaatboekjes 6x 37,50 4,00

28 M251 Zilverenzegel 2,00

29 FDC Nieuw Guinea ** 24,40 5,00

30 B322 Indonesië 150 jr. 1ste postzegel in mapje ** 10,00

31 Natuurkunst 22-11-2016 bod

32 Natuurkunst 22-11-2016 bod

33 Janneke Brinkman 16-5-2017 bod

34 Janneke Brinkman 5-9-2017 bod

35 P1-P6 Ned. Nieuw Guinea Portzegels * 21,00 2,00

36 Automaatstroken 1989 + blanco strook 46,00 10,00

37 1 t/m 14  + 36 + E.env. permanente postzegels 1975 35,00 7,50

38 2007 Nederland jaarcollectie 2007 o 2,50

39 Nederland Nederland diverse gulden zegels ** 2,50

40 Collectors item 1,00

41 2 enveloppen eerste vluchten KLM/NLM o bod

42 GB pzb 1978 10 pence ** bod

43 Duitsland AM Post 3 blokjes ** bod

44 Mi blok 48 Frankrijk Berlijn ** 3,00

45 Mi blok 62 Frankrijk Nicosia ** 3,00

46 Mi 4686-95 Frankrijk blokje chocolade ** 7,00

47 Mi blok 134 Luchtvaart pioniers/Rode Kruis ** 6,50

48 Mi blok 217 Valentijnsdag ** 3,50

49 Roemenië CEPT schepen 2005 ** 3,00

50 Reich diverse waarden o 6,50 bod
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51 422,553,585 Reich o 26,00 bod

52 481 Reich o 35,00 3,00

53 565-68 Reich o 18,00 bod

54 594-5 Reich o 16,00 bod

55 683 Reich  o 12,50 bod

56 Ierland Ierland diverse zegels series 1991 ** 39,00 4,00

57 489-96 België */** 55,00 5,50

58 "1-5 België dienst ,met keur stempel * 175,00 18,00

59 België zwart drukken 5,00

60 Servië-Montenegro 50 jaar Donau regatta ** bod

61 Blok 12 Monaco CEPT o 25,00 2,50

62 CEPT CEPT diverse zegels modern o 25,00 2,75

63 46 Zwitserland o 120,00 20,00

64 47 Zwitserland o 80,00 15,00

65 48 Zwitserland o 28,00 5,00

66 51 Zwitserland o 13,00 2,00

67 56 Zwitserland o 34,00 6,00

68 235-238 Zwitserland Projuventute 1928 o 18,00 2,50

69 281/4,287/90 Zwitserland Projuventute 1934 o 45,00 5,00

70 321-324 Zwitserland 1938 o 25,00 3,00

71 335-343 Zwitserland expositie (3 talen) o 28,00 3,50

72 USA divers nominaal $9,00 ** 3,50

73 Israël velletje motief Dino’s ** bod

74 Israël zegels met tab ** bod

75 Kaartje Bahawalpur diverse zegels   ** ? 1,00

76 371/372 Nieuw Zeeland kleinbogen ** 20,00 2,00

77 374/375 Nieuw Zeeland kleinbogen ** 30,00 3,00

78 386/387 Nieuw Zeeland kleinbogen ** 25,00 2,50

79 413/414 Nieuw Zeeland kleinbogen ** 35,00 3,50

80 433/434 Nieuw Zeeland kleinbogen ** 50,00 5,00

81 Blok 124 Nieuw Zeeland ** 8,00 1,00

82 2520 Nieuw Zeeland folieblad ** 12,00 1,50

83 Blokken Portugal blok 24-34-39-114-202 ** 39,00 4,00

84 Blokken Madeira blok 20-23-25 ** 22,00 3,00

85 Blokken Azores blok 15-1718-19-20-21-23-25 ** 53,00 7,50

86 2619/2620 Albanië kleinbogen ** 45,00 5,00

87 Blok 20 Portugal blok 20 ** 40,00 4,00

88 Blokken Ierland muziek blok 42-43-44-45 ** 32,00 3,50

89 Mapje diverse brieven/fdc's Portugal leuk o 3,00

90 Map Hawaï klassiek o 2,00

91 Map Olifanten heel leuk 6,00

92 mi nr. 3900 Frankrijk Jaar van de Haan ** 7,00

93 Map USA Vrouwen in de journalistiek ** 6,00

94 Map USA 50 staten ** 12,50

95 Vogels WWF vel Birds of Saint Lucia ** 5,00

96 Vogels Vel vogels Malta Mi nr. 1172-1187 ** 5,00

97 Vogels 2x vel vogels van Micronesië Mi nr. 1228-1239 ** 10,00

98 Map Japan o 4,00

99 Map V.N. ** 1,00
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100 Map Nieuw Zeeland o 3,00

101 Map Australië o 3,00

102 Map Polen 2,00

103 Map Diverse velletjes bod

104 Map Polen 2,00

105 Map Oud Rusland 2,00

106 Map Roemenië 2,00

107 Map Tsjechoslowakije 2,00

108 Map Joegoslavië 2,00

109 Map Portugal 2,00

110 Map Turkije 2,00

111 Map Leuk brieven zegels o.a. Amerika bod

112 Bladen  Diverse Aziatische landen 3,00

113 Boekje spaar de bomen nominaal € 17,20 (Dorcas) ** 10,00

114 Nederland kleine collectie ongebruikt * 140,00 5,00

115 Stockboekje USA 5,00

116 Stockboekje Ierland 300,00 bod

117 Nederland collectie postfrisse velletjes 41,50 4,00

118 Stockboek Nominaal Nederland ruim € 110,00 (Dorcas) ** 65,00

119 Album prachtig, 27 blokken en 3 penningen kunst (Dorcas) 6,00

120 Album met euro enveloppen leuk (Dorcas) ** bod

121 Stockboek België 5,00

122 Stockboek Oost Europa 4,00

123 Stockboek Duitsland 10,00

124 Stockboek Wereld o 10,00

125 Stockboek Dik SB Europese landen o.a. Bosnië Herz, Portugal enz. 10,00

126 Stockboek idem met o.a. Malta**, Spanje, Turkye 10,00

127 Stockboek Indonesie, Suriname vnl. postfris 7,50

128 Stockboek Indonesie, Suriname en diverse landen 5,00

129 Stockboek 2x diverse landen 3,00

130 Stockboek 2x diverse landen 4,00

131 Stockboek Oost Europa 2,00

132 Stockboek Reich, staten DDR.Duitsland hoge waarde 1.040,00 25,00

133 Stockboek diversen bod

134 Stockboek Met o.a. Nieuw Guinee 5,00

135 Holland album met o.a. Overzee, 5,00

136 Stockboek Ned. koloniën bod

137 Stockboek Japan 5,00

138 Stockboek 2x veel sport 3,00

139 Stockboek Griekenland en Hongarije 2,00

140 Stockboek Motief veel dieren 2,50

141 Stockboek 4x nette stockboeken met ook nog zegels 9,00

142 Davo Kosmos band met bladen en heel veel zegels 20,00

143 2 munten albums 1890-1948 Deel 1 & 2 7,00

144 Stockboek 24 bladen leeg 3,00

145 Davo album deel 1 + lege kaft 5,00

146 Lindner map voor vellen bod

147 Stockkaart met Belgische spoorwegzegels, postfris ** bod

148 Bijzondere verzameling Tweede Wereldoorlog 4,00
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149 Nederland 1970-1986 in luxe Leuchtturm album 5,00

150 NL 1971-2000, praktisch compleet + combinaties, in twee Davo's 25,00

151 Nederland in luxe Davo 1969-2000, ** 20,00

152 Twee stockboeken Nederland gebruikt 5,00

153 Diverse poststukken in album, klein formaat bod

154 FDC album met betere fdc's, luchtpost en diversen 5,00

155 Fil-i-Safe stockboek bod

156 USA, Australië, Canada in Victoria album bod

157 Antiek Davo Globus album + 4 stockboeken Nederland bod

158 Holland Album Overzeese Rijksdelen (geen zegels) bod

159 Map met Nederland op bladen bod

160 Wereld in Importa stockboek 2,00

161 Holland album Nederland en Overzee, incl. wat zegels bod

162 Vier stockboeken, deels defect, aardig wat zegels bod

163 Indonesië op albumbladen en onafgeweekt bod

164 Ordner met Nederland, België, Denemarken, etc. op stockkaarten bod

165 Davo GB incl. Kanaaleil., beetje vulling, deels klemstroken bod

166 Nederland in twee SAFE-albums 1966-1996, meest gebruikt 5,00

167 Nederland luxe Davo 1945-1969, bladen nieuw 4,00

168 Luxe album voor fdc's, in verpakking bod

169 Nederland luxe band + cassette bod

170 Tweehonderd zwarte insteekkaarten, nieuw 3,00

171 Doos poststukken wereld 4,00

172 Doos met Hawid-stroken (veel!) 5,00

173 Doos wereld (on)afgeweekt 4,00

174 Doos met stockkaarten, albumbladen, zakjes. Leuk!! bod

175 Doos met rondzendboekjes Australië, Nieuw Zeeland bod

176 Doos met dozen, zakjes, kistjes, etc. bod

177 Doos met groot aantal postzegelboekjes, fdc's, etc. 20,00

178 Catalogus Mast plaatfoutencatalogus bod

179 Blikje Belastingzegels Bod

180 Catalogus Nederlandse Munten Catalogus 2011 Bod

181 Catalogus Michel Europa deel 7 2012/13 3,00

182 NVPH-catalogus plaatfouten 2017 1,00

183 Boekje levend erfgoed zonder zegels 1,00

184 Pakje van 17 Rondzendboekjes ongebruikt (nieuw) 2,50

185 Albums Juweel Albums deel 1 t/m 4 begin t/m 2008 50,00

186 Doosje diversen 2,50

187 Doosje diversen 2,50

188 Doosje diversen 1500x 4,00

189 Doosje Machins 300 gram 4,00

190 Doosje diverse gestempeld 2,00

191 Doosje diverse brieven leuk 3,00

192 Doos 7 insteekboeken met diverse landen (Dorcas) 10,00

193 Doos kilowaar meest kinderzegels (Dorcas) 6,00

194 Doos onafgeweekt ook Nederland. (Dorcas) 4,00

195 Doos met van alles ook rondzendboekjes (Dorcas) 5,00

196 2x mooi leeg stockboek (Dorcas) 4,00
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