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EINDE SEIZOEN: VOLLE ZAAL? 
 
Ik heb niet gecontroleerd of we een nieuw record gevestigd hebben 
met de Algemene Ledenvergadering, maar het was in ieder geval 
een scherpe tijd: 9 minuten. Wel misten we natuurlijk ook deze keer 
Jan Ellenbroek, die altijd in een paar gloedvolle zinnen het bestuur 
bedankte voor zijn enthousiasme en tomeloze inzet. Wij van onze 
kant willen nog maar een keer onze stille werkers op de achtergrond 
bedanken: de verspreiders van de clubbladen, de mensen die ervoor 
zorgen dat het rondzendverkeer goed loopt, dat de zaal in orde is als 
u binnenkomt en weer opgeruimd wordt als u naar huis gaat.  
De mannen die de veilingkavels klaar zetten, de dames die ons van 
koffie, bokkenpoten en ander lekkers voorzien. Verenigingswerk is 
vrijwilligerswerk en met elkaar doen we dat goed. 

Dat brengt me op alweer de laatste verenigingsavond van het jaar. 
Bert en ik hebben alle kamers leeggeruimd en een mooie veiling 
samengesteld, de heer Ben Buis (Stichting De Postzegelvriend) komt 
bij ons langs om dankbaar al het materiaal in ontvangst  te nemen 
waar u zelf een beetje op uitgekeken was of dat al een tijd in de weg 
lag. Laten wij ervoor zorgen dat Ben niet met lege handen naar huis 
gaat.  
We hebben u op de Algemene Ledenvergadering nog een busreis in 
het vooruitzicht gesteld naar de Nationale Tentoonstelling in Roden 
(Drenthe) met grote beurs. Het evenement wordt op 5 en 6 
september gehouden ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van de Filatelistenvereniging Groningen en er is veel  te zien en te 
genieten. Meer informatie staat op pagina 5. Voor een vriendenprijsje 
brengt de PPRC-bus  u heen en terug. Helaas, zonder uw voorzitter 
en zonder Bert en Juan, want die reizen al een paar dagen eerder af. 
Maar komt u eerst nog even naar de Zuiderhof: op woensdag 13 mei 
bent u van harte welkom.                                                    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:  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 september nummer uiterlijk vrijdag 21 augustus 
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
 
OP HET OMSLAG 
 
Geestelijk vader van nijntje Dick 
Bruna, hier in zijn zolder-studio in 
de Utrechtse binnenstad, waar hij 
tot 2011 elke dag op fiets naar toe 
reed. Meer over het nijntje, het 
jubileumjaar, de musea en het 
proces tegen de Japanners op  
pagina’s 20 t/m 23.   Hans Vaags 

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Za. 9 mei FILANUMIS 2015 in Expo Houten, Meidoornkade 24,  
  Houten, 3992 AE Utrecht, van 9.30 tot 16.00 uur. Grootste  

Internationale postzegel- en muntenbeurs van Nederland 
met een door tenminste 120 standhouders. Entree slechts 
EUR 2 op vertoon van de KNBF bondspas.  

Woe. 13 mei 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 286ste clubveiling. Ook nu weer met fantasties 
materiaal, de kavellijst staat op de pagina’s 23 tot 28. 

Ma. 18 mei  Veiling bij postzegelver. IJmuiden, van 19.00 tot 22.00 uur in  
het Adelbertuscentrum, Sparrenstraat 46, 1971 NP IJmuiden 

Di. 26 mei Mooi Nederland met de vestingsteden Hulst, Willemstad en  
Een verzamelvel.  En een velletje Volvo Ocean Race 2015. 

Za. 6 juni Megacarta 2015 van 10.00 tot 16.00 uur in College de 
Heemlanden, De Slinger 48, Houten, Utrecht. Postcardshop 
Groeten Uit presenteert Megacarta 2015, de grootste 
jaarlijkse ansichtkaartenbeurs van Nederland, met veel 
buitenlandse standhouders. 

Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni Hollandfila, zeer grote internationale beurs 
  Met ca. 100 handelaren. De Veluwehal, Nieuwe Markt 6,  
  3771 CB Barneveld. De beurs is beide dagen geopend van  

10:00 tot 17:00 uur, de entree bedraagt € 3 per persoon per 
dag. Jeugd tot 17 jaar gratis.  Info www.eindejaarsbeurs.nl  

Za. 5 sept. Busreis naar Roden met de PPRC. Nationale Postzegel- 
  Tentoonstelling. Alle informatie over deze leuke trip leest u 

op pagina 5. 
Do. 17 sept. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in 

Wooncentrum Zuiderhof.  
 
Noteer alvast de volgende data van onze clubavonden: 
woensdag 14 oktober, donderdag 12 november en 
woensdag 9 december. 
  

Za. 26 sept. Algemene Postzegelbeurs Purmerend van 10.00 tot 16.00 
uur Sporthal De Kraal, Zambezilaan 278, 1448 PN Purme-
rend. Deze algemene verzamelbeurs wordt georganiseerd 
door WB-evenementen in samenwerking met de  PPRC. 
Behalve een zeer ruim aanbod filatelie zijn er ook munten, 
ansichtkaarten en andere verzamelobjecten. 

http://www.postzegelblog.nl/agenda/filanumis-2015/
http://www.postzegelblog.nl/agenda/megacarta-2015/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.postzegelblog.nl/agenda/algemene-postzegelbeurs-purmerend/
http://www.postzegelblog.nl/agenda/algemene-postzegelbeurs-purmerend/
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OP REIS MET HET PPRC REISBUREAU NAAR.... RODEN 
 
We hebben de smaak te pakken. Na de succesvolle reis naar Antwerpen 
willen we op 5 september een busreis organiseren naar de Nationale 
Postzegeltentoonstelling in Roden (Drenthe). Bij de tentoonstelling is een 
grote beurs, die georganiseerd wordt door Wouter Beerekamp (bekend van 
de beurs in Weidevenne). Naast handelaren uit Nederland zullen er ook 
verschillende uit het buitenland zijn.  
 

De tentoonstelling wordt georganiseerd ter 
gelegenheid van het eeuwfeest van de 
Philatelisten Vereniging Groningen (PVG).  
De oprichting had alles te maken met de Eerste 
Wereldoorlog. Nederland was neutraal, maar vele 
vluchtelingen zochten in Nederland een veilig 
heenkomen. In Groningen kwamen Britse 
matrozen terecht, die zich hadden moeten 

terugtrekken bij het beleg van Antwerpen. Ze waren uitgeweken naar 
Zeeuws-Vlaanderen. Vandaar werden ze naar Groningen gebracht waar 
een barakkenkamp voor hen werd opgericht: in de volksmond het Engelse 
Kamp. Omdat de Nederlandse regering verantwoordelijk was voor de 
geïnterneerde militairen werd er een Nederlandse staf aan het kamp 
toegevoegd. Eén van die officieren, de kapitein Ente van Gils, was 
bestuurslid van de postzegelvereniging in Breda maar ontmoette ook in 
Groningen al snel medefilatelisten. Op zijn initiatief werd op 25 september 
1915 de PVG opgericht. De band die de vereniging met het Engelse Kamp 

had, zal tijdens de tentoonstelling tot uiting komen en ook 
aan de Eerste Wereldoorlog in het algemeen wordt 
aandacht besteed. Daarnaast zullen veel inzendingen 
over diverse onderwerpen bewonderd kunnen worden.  
Alle reden dus om mee te gaan met onze bus. Het is de 
bedoeling om rond een uur of 9 uit Purmerend te 
vertrekken, zodat we tegen twaalven, als de beurs en 
tentoonstelling open gaan, in Roden zijn. Om 17.00 uur 
keren we weer huiswaarts, zonder eetstop. Voor de prijs 
hoeft u het niet te laten. Leden/donateurs en hun 

echtegenote(n)(s) betalen 5 euro per persoon, introducees en leden van 
andere verenigingen 10 euro per persoon. Graag voor 15 juni aanmelden 
bij Jeffrey Groeneveld, per mail jeffreygroeneveld@hetnet.nl of telefonisch, 
0299-463850. In verband met de kosten gaat de reis alleen door als er 
minstens 30 deelnemers zijn.                                         Jeffrey Groeneveld 
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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. 38) 
Onderdelen welke nodig kunnen zijn voor de daken. 

De daken doorbreken we op verschillende manieren en elk heeft zo 
zijn eigen manier van oplossen.  
De dakdekker heeft voor elk probleem een oplossing.  
Sommige mensen zoeken bij elke oplossing een probleem.  
Dak doorbrekingen zijn: Dakkapellen, schoorstenen, ventilatie pijpen.  

 
Glazen dakpannen 
worden meestal  
gebruikt voor de  
schuur-en staldaken. 

 
Dakramen bij ons beter 
bekend als Velux 
dakvensters zijn in alle 
maten en soorten te 
koop. 

Een belangrijk onderdeel 
zijn de stormhaken 
waarmee we de 
dakpannen kunnen 
vastzetten. Vooral in de 
kuststreken is het aan te 

raden dakpannen vast te zetten. In januari van 1990 heeft er ook in 
Purmerend een storm gewoed en zijn er duizenden dakpannen van 
de huizen afgewaaid. Vooral in de nieuwbouw wijken waar de 
woningen nog maar pas waren opgeleverd en de pannen nog niet 
waren gezet. ( ze lagen nog te los tegen elkaar) 
 
Daklichten voor de 
platte daken zijn 
erg inbraak 
gevoelig en worden 
ook steeds minder 
toegepast.  
                                         Herman Verhoef 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 

 
1        

Dit is het laatste stukje van het seizoen 
2014-2015. Maar de tijd gaat snel,  
voor we het weten is het september en gaan we vol 
goede moed aan het volgende seizoen beginnen. 
Maart van dit jaar leverde geen nieuwe zegels op hier 
in Canada, dus de eerst volgende zegels waren op 8 
april met de uitgifte over 150 jaar fotografie in Canada.  
2            3                                                        4 

                                 5           6                                                        7 

Dit is voor het derde jaar van de totaal 5 jaren. De eerste vijf zitten in een 
boekje van 10 stuks prijs $ 8.50 waarbij elke zegel 2x voorkomt. De zesde 
in een boekje van zes tbv de USA a $ 7.20. De zevende zegel is in een 
boekje van zes tbv internationale brieven Nr.1 Een straat schoenpoetser in 
Vancouver, in 1974 genomen door Nina Raginsky. Nr. 2 Saint-Jean 
Baptiste dag in Montreal genomen door Sam Tate. Nr 3 De voorkant van 
Simsons genomen in 1936 in Montreal door Poiter. Nr. 4 Southam zusters 
was genomen ongeveer in 1915-1919 door Harold Montimer-Lamb. Nr. 5 In 
1966 Larry Towell beeldde zijn dochter afdompeling haar kleine broertje in 
Sydenham rivier in Lambton Country in Ontario. Nr. 6 Geoffrey James Alex 
Colville bij de Tantramar moerassen nabij Sackville N.B. Nr 7 Genevieve 
Cadieux toont het lichaam als een landschap gericht op details zoals een 
mond. Er zijn ook 2  souvenier velletjes respectievelijk $ 3.75 en $ 4.20. 
Onze taak zit er weer op, rest ons u een aangename zomer (vakantie) toe 
te wensen. En in september houden wij u weer op de hoogte van al dat  
hier nieuw is. Tot dan.               

Trudy en Pieter Farenhorst, Winnipeg. 
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EN WE GINGEN MET ZIJN ALLEN.... 
 
Nee hoor, niet naar de ZAAN! We gingen met z’n allen met de bus 
naar Antwerpen! Daar werd de Internationale Postzegel- en 
Muntenbeurs gehouden. “ANTWERPFILA”. Op deze busreis werden 
we attent gemaakt door Jeffrey Groeneveld. Voor € 5, per persoon 
mee met de bus naar Antwerpen naar boven genoemde beurs en 
nog gratis toegang ook! Nou, dat laat je toch niet je neus voorbij 
gaan? Binnen korte tijd was de bus volgeboekt en de details volgden. 
Purmerend, 29 maart 7.45 uur vertrek naar Antwerpen. De reis is vlot 
verlopen, de gesprekken over, u raadt het natuurlijk al, de postzegel-
verzamelingen en dergelijke. kwamen al vlug op gang. Bij aankomst 
nog even het entree bewijs invullen en we werden “losgelaten”! 
 

 

Het was al aardig druk en we hebben eens rustig gekeken waar te 
beginnen. We waren echt in het buitenland, hier en daar hoorden we 
gesprekken met die heerlijke zachte Franse tongval, soms af en toe 
moeilijk te vertalen, Deze beurs ging ik opzoek naar filatelistisch 
materiaal. Voor hen die het nog niet weten……, ik ben sinds kort 
besmet met Thematische Filatelie.  
Nadat we ons hadden georiënteerd ben ik naar de stand gelopen 
waar ik een hele grote doos had zien staan met heleboel 
enveloppen, kaarten, bruine bezorg/afgifte formulieren enz. enz.  
Ik heb een stoel georganiseerd, een doosje voor de gevonden 
“schatten” en ik heb daar zeker bijna 2 uur gezocht naar waarvan ik 
denk, thematisch materiaal. Het is bijna niet te geloven, want nog 
geen half jaar geleden had ik gezegd: wat moet je met die oude 
rommel? 
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Héél leuk dat je op zo’n beurs, in 
toch wel ‘n grote ruimte, bekenden 
tegen komt van bv. je eigen 
vereniging en van de regio contact 
avonden. Zij waren op eigen 
gelegenheid gekomen. Of 
iedereen heeft gevonden waarvoor 
hij/zij naar deze beurs is gegaan 
dat weet ik niet. Voor mij was het erg geslaagd. Voor Karel, mijn 
maatje was het ook leuk, hij vond zegels van Hundertwasser.  
Een standhouder vertelde hem, nadat hij afbeeldingen van 
Hundertwasserzegels had laten zien, dat die zegels wel onvindbaar 
zouden zijn! Oh, waarom dan, die vraag volgde natuurlijk. Omdat het 
“persoonlijke zegels” zijn, die in Oostenrijk voorkomen. Dus..., we 
moeten weer eens naar Oostenrijk en dan ook met de bus en voor, 
nou oké, ietsje meer mag 
dan wel! 
De catering en daar waren 
we het met z’n allen over 
eens, was bedroevend. 
Lange rij voor het buffet 
waar geen schot in zat. De 
prijzen voor een 
consumptie of een broodje 
waren aan de hoge kant en 
er was weinig gelegenheid 
om je consumptie te gebruiken. Dat was jammer!  
Om 16.00 uur waren we weer allemaal present en de terugreis kon 
beginnen. De gesprekken waren er wel, alhoewel er hier en daar ook 
een oogje dicht geknepen werd. Vermoeiend is het zeker zo’n dag, 
daarom was het fijn dat je zelf niet hoefde terug te rijden. Op de 
vraag of ik nog iets had gevonden van mijn gading? Vol trots liet ik 
mijn aankopen zien. Ik had o.a. postwaardestukken gekocht! Leuk 
omdat allemaal te weten.  Aan de stemming in de bus was te merken 
dat we een  geslaagde dag hebben gehad. Jeffrey en medewerkers, 
hartelijk dank!  
Het is een aanrader, om eens mee te gaan. 

Heleen van Alphen, NVPV afd. West-Friesland 
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 PRINS VAN WALES 2 

 
Aanleiding voor de 100 jarige oorlog tussen 
Engeland en Frankrijk is de opvolging van de 
kinderloze Filips V (de Schone). In 1346 vindt de 
slag van Crécy plaats. De Franse koning krijgt 
hulp van Johan de Blinde (van Luxemburg), → 

koning van Bohemen. 
Het Franse leger wordt 
verslagen door de Engelse koning Edward 
III. 
← Johan de Blinde sneuvelt in1346.  
De struisvogelveren (3X) die de helm van 

Johan de Blinde sieren wordt door de Engelsen buit gemaakt.  
 

 
 

 
De Engelse koning besluit de trofee te 
schenken aan zijn zoon Edward van             
← Woodstock, alias de Zwarte Prins, alias de 
Prins van Wales. Sindsdien sieren de drie 
struisvogelveren plus het credo “ich dien” het  
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blazoen van de Prins(en) van Wales tot op de dag van vandaag. 
Deze Engelse koningen waren op de hier volgende data Prins van 
Wales voordat ze koning werden: 
 

Hendrik V         Eduard V  Hendrik VIII          Eduard VI 
1399-1413           1471-1483         1504-1509           1537-1547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

George II        George III            George IV                              
1714-1727          1751-1760           1762-182 

 
 
De zoon van koningin Elizabeth, 
Charles is Prins van Wales sinds 
1958.   

Wil Dedters 
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OPDRUKKEN IN OORLOGSTIJD 

Naar aanleiding van mijn vorige stukje (afl. 136- Vals) kwam een van 
de leden met een reactie. Hij meende zich te herinneren eens een 
artikel gelezen te hebben over opdrukken (hakenkruizen) op 
Nederlandse zegels in de oorlogsjaren. En omdat de Duitsers in tal 
van bezette landen zegels overdrukten, zou het niet zo gek zijn als 
dat ook in Nederland was gebeurd. 

 

Zegels van het eigen land, 
maar ook zegels van de door 
hen veroverde gebieden, zijn 
door de Duitsers op veel 
verschillende manieren van 
opdrukken voorzien. Denk aan 
de Hindenburg-zegels, met o.a. 
opdrukken van Luxemburg en 
de Elzas.  
Denk ook aan de opdrukken van zegels van Polen. 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 137 
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Voor Nederland zijn de Duitsers niet verder 
gegaan dan het overdrukken van de 
Vliegende Duif-zegels tot Guilloche-zegels 
(traliezegels)  maar er lag wel een plan en 

daar is een aantal jaren geleden over gepubliceerd in Filatelie 
Informatief door de heren Holstege en Vellekoop: Achtergronden van 
de Nederlandse postzegelproduktie tijdens de Duitse bezetting in de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
Zij laten in dat artikel een aantal proeven zien van Nederlandse 
zegels met opdrukken van hakenkruizen en de tekst ‘Deutsche 
Besetßung’.  
 

 

De auteurs veronderstellen dat Seyss-Inquart (Rijkscommissaris van 
Nederland) inzag dat zo’n uitgave grote emoties in Nederland zou 
opwekken. ‘Met name het Duitse “Hoheitszeichen” (Adelaar + 
hakenkruis) over het portret van Koningin Wilhelmina zou bij het 
Nederlandse publiek waarschijnlijk zeer slecht ontvangen zijn.’ 
Wel besloot hij tot een andere maatregel. Postzegels met het portret 
van Koningin Wilhelmina moesten worden ingetrokken en             ► 
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vervangen door een meer neutraal ontwerp. Dat werden dus de 
Traliezegels. De zegels met een afbeelding van de koningin (Veth, 
fotomontage en Konijnenburg)  moesten door de postkantoren 
teruggezonden worden aan de dienst Controle Postwaarden in 
Haarlem.    
Nederlandse zegels met Duitse opdrukken zijn er nooit gekomen en 
alles wat op internet wordt aangeboden is dus vals.         John Dehé 
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ONS CLUBBLAD GEHEEL IN KLEUR 
 

Na afloop van onze Algemene Leden-
vergadering van vorige maand vroeg 
een van onze leden aan mij “Is het niet 
mogelijk is om alle afbeeldingen, die in 
ons clubblad staan, in kleur af te 
beelden?”  
“Nee, helaas... de printkosten worden 
dan veel te hoog. Maar het kan wel !” 
was mijn antwoord. “Hoe dan?” was 
zijn volgende vraag. “Wel... voor de inmiddels vele internetters onder 
onze leden en donateurs is het al lang mogelijk om op onze site 
www.pprc.nl het gehele blad in kleur te bekijken. 
Veel andere verenigingen bieden inmiddels ook hun clubblad digitaal 
aan. In het verleden heb ik al eens een oproep in ons clubblad 
gedaan, met het verzoek of men ons clubblad maandelijks via een  
e-mail wenst te ontvangen. Helaas waren er toen slechts twee 
aanmeldingen”. 
 
Met ingang van het nieuwe seizoen 2015-2016, in september, hopen 
wij dat heel veel leden en donateurs ons kleurrijke clubblad digitaal 
willen ontvangen. 

Zo worden de printkosten wat 
lager en zeker de hoge porto 
kosten voor leden en 
donateurs die buiten 
Purmerend wonen, want dat 
zijn er inmiddels erg veel. 
Vandaar nogmaals het 
volgende verzoek aan u: geeft 
u zich tijdens de laatste 
clubavond op 13 mei bij mij of 
een van de andere aanwezige 
bestuursleden op, zodat u 

m.i.v. september ons clubblad digitaal via e-mail ontvangt.  
Mij mailen kan uiteraard ook hansvaagspprc@gmail.com   
Of mail naar John Dehé johndehe@gmail.com 
 

http://www.pprc.nl/
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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STICHTING DE POSTZEGELVRIEND 
 
Traditie... U bent het ondertussen al een beetje gewend 
en eigenlijk valt hij niet meer weg te denken op de 
laatste clubavond van de PPRC. 
Ben Buis van Stichting De Postzegelvriend komt 
woensdag 13 mei weer even op bezoek om Uw 
overtollig filatelistisch materiaal (dozen vol postzegels, 
stockboeken, albums, insteek-kaarten, Hawidstroken, 
pincetten etc.) in ontvangst te nemen. Ben verzorgt met 
zijn collegae in de Stichting De Postzegelvriend het 
uitzoeken op land/thema en de verspreiding naar 
hulpbehoevende en bedlegerige verzamelaars. Hun 
dankbaarheid is buitengewoon groot voor alle materiaal 
dat hen wordt aangeboden. 
Begin dus nu vast met het bijeen sprokkelen van Uw materiaal zodat 
U het op woensdag 13 mei aan Ben Buis kunt aanbieden.    
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2015 JUBILEUM JAAR VAN EEN WERELDBEROEMD KONIJN 

  
In 2004 eindigde hij op nr. 67 tijdens de verkiezing van De grootste 
Nederlander. In zijn geboorteplaats Utrecht is een straat naar hem 
vernoemd, de Dick Brunasingel en hij is Commandeur in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw.  
Dit jaar staat in het teken van een van 's werelds beroemdste 
kinderhelden. Nijntje wordt namelijk 60 jaar. Illustrator Dick Bruna 
(1927) tekende het witte konijntje op 21 juni 1955 voor het eerst.  
In januari was de aftrap van het officiële 'nijntje jaar', met de 
onthulling van de eerste serie 'nijntje postzegels' (zie omslag). 

 

Dick Bruna was de ontwerper van de Kinderpostzegels in 1969 en 
2005 en van de Kerstpostzegels uit 1995. Hier de tweede drukproef 
van drukkerij Johan Enschedé met daarop zijn aantekeningen. 
 
Iedereen kent nijntje. Van Amsterdam tot Tokio is de schepping van 
de Utrechtse illustrator, grafisch ontwerper en schrijver Dick Bruna 
populair. De bekendste is nijntje en haar familie pluis, maar er zijn 
meer onvergetelijke personages uit Dick Bruna's pen voortgekomen, 
zoals betje big, boris beer en het hondje snuffie.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_grootste_Nederlander
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_grootste_Nederlander
http://nl.wikipedia.org/wiki/Commandeur_in_de_Orde_van_de_Nederlandse_Leeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Commandeur_in_de_Orde_van_de_Nederlandse_Leeuw
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Over de hele wereld lezen ouders samen met hun kinderen Bruna’s 
prentenboeken, nijntje zelf is uitgegroeid tot een regelrecht design-
icoon. Zijn boeken zijn inmiddels in meer dan vijftig talen vertaald. 
 
Sinds 2006 heeft nijntje pal tegenover het Centraal Museum een 
eigen onderkomen. In het dick bruna huis – zonder hoofdletters, 
zoals de huisstijl van Dick Bruna voorschrijft – is de Bruna-collectie 
ondergebracht, door de maker langdurig aan het Centraal Museum in 
bruikleen gegeven. De collectie bestaat uit meer dan 7000 werken,  
waaronder kinderboeken, boekomslagen en affiche-ontwerpen die 
Dick Bruna maakte voor organisaties als Amnesty International en 
het Rode Kruis. Dick Bruna heeft in 2011 een selectie van zijn werk 
in langdurig bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum. De selectie 
bestaat uit meer dan 120 werken (pocketcovers, reclamemateriaal en 
kinderboeken) uit de periode 1953-2007. 
Vanaf 6 juli 2015 sluit het dick 
bruna huis voor een grootse ver-
bouwing. Om in december 2015 
weer open te gaan, met een ver-
beterde inhoud en meer ruimte, 
speciaal voor families. De 
nieuwe naam is nijntje museum: 
hét museum waar peuters en 
kleuters samen met nijntje 
spelenderwijs hun wereld 
ontdekken.  
Er zal van 20 juni t/m 20 september een tentoonstelling komen in het 
Centraal Museum in Utrecht over nijntje: “Feest! nijntje 60 jaar”      ►  

http://trotsemoeders.nl/tag/nijntje/
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en vanaf begin september 2015 zal de studio op een zolder in de 
Utrechtse binnenstad, waar Dick Bruna jarenlang zijn tekeningen en 
ontwerpen maakte, in zijn geheel worden verhuisd naar een 
permanente plaats in het Centraal Museum. 

 
Vanaf begin van dit jaar komt er bij 
ons elke maand een velletje 
postzegels uit met de bekende 
Bruna figuurtjes. In Japan waar de 
nijntje boekjes in hoge oplagen zijn 
verschenen, werden in vijf jaar tijd  
zeer veel Bruna postzegels, 
velletjes en boekjes uitgegeven ter 
gelegenheid van de Nationale 
briefschrijfdag, van 1998 tot 2002.  
In 2010 verkeerde nijntje in staat 
van oorlog met haar Japanse 
tweelingzusje Kathy en werden de 
Japanners die haar bedachten voor 
de Nederlandse rechter gesleept 
door Mercis, het bedrijf dat Bruna’s 
copyrights beheert. Volgens  
tekenaar Dick Bruna, geestelijk 

vader van het wereldberoemde karakter nijntje, misbruikt het 
Japanse bedrijf Sanrio de populariteit van zijn creatie door het vrijwel 
identieke konijntje Kathy op de markt te brengen. Kathy heeft precies 
dezelfde eenvoudige vormgeving als Nijntje, bezit soortgelijke oren 
en draagt hetzelfde jurkje. Eigenlijk wijkt alleen 
een strikje op haar hoofd af. 
De rijkste inwoner van Utrecht Dick Bruna heeft 
uiteindelijk na maanden de strijdbijl begraven 
met het Japanse bedrijf Sanrio, eigenaar van 
Hello Kitty. Mercis had in eerste aanleg een 
rechtszaak gewonnen, maar Sanrio ging in hoger beroep. Tijdens dat 
beroep vond de tsunami plaats. Beide bedrijven hebben gezamenlijk 
€150.000 gestort voor de slachtoffers van de tsunami in Japan. 
Sanrio zal alle uitingen met Kathy staken. Welk deel door Mercis is 
betaald en welk deel door Sanrio is nooit bekend gemaakt.    

 Hans Vaags 
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Kavel Cat. nrs Omschrijving Cat. w. Inzet

1 Setje munten Joegoslavie (Dorcas) bod

2 2 rijksdaalders ('80 en 84) 5 gulden 1988 bod

3 Platenbon fl. 50,00 mag ingeleverd worden € 22,50 (Dorcas) 12,50

4 87-89 De Ruyter ** 50,00 9,00

5 90-94 Jubileum serie ** 27,00 4,00

6 199-202 Kinderserie ** 45,00 8,00

7 318-322 Zomerzegels 1939 * 18,00 2,00

8 327-331 Kinderzegels 1939 ** 45,00 12,00

9 356a-d Traliezegels in strippen * 120,00 12,00

10 374-378 Kinderserie ** 18,00 2,50

11 518-533 Koningin Juliana En Face ** 360,00 50,00

12 550/55 Ned. Zomerpostzegels 1950 ** 60,00 10,00

13 556/560 Ned. Kerken in oorlogstijd 1950 * 100,00 10,00

14 556/560 Ned. Kerken in oorlogstijd 1950 o 53,50 8,00

15 602/606 Zomerzegels 1953 o 18,00 1,50

16 607/611 Rode Kruiszegels 1953 o 13,00 1,00

17 NVPH 661/665, 707/711, 715/719 46,00 1,00

18 1367R 50 jaar huwelijk, strip van 5 met telnummer ** 1,50

19 1368/69R Gecombineerde uitgifte, strip van 5 met telnummer ** 3,50

20 1380R Veilingklok, strip van 5 met telnummer ** 1,50

21 1386R Paleis Noordeinde, strip van 5 met telnummer ** 1,50

22 1433R Voetbalbond, strip van 5 met telnummer ** 1,50

23 Amphilex blokken ** 8,00

24 V1546/47 ** 7,00 1,00

25 V1571/2 ** 8,00 1,00

26 V2099-2100 Europa circus o 9,00 2,00

27 V2346 Mooi Nederland Monnickendam o 6,50 2,00

28 V2233-42 en V2243 Koningshuis o 14,00 2,00

29 Vel Mooi Nederland uit prestigeboekje met plaatfout 1210p1 ** bod

30 Vel Mooi Nederland uit prestigeboekje ** bod

31 R 15 Roltanding 30ct ** 40,00 10,00

32 R 18 Roltanding 60ct * 40,00 10,00

33 R 68 Roltanding 21ct ** 90,00 23,00

34 D20-24 Cour de Justice 1947 o 7,00 1,50

35 D27-32 Cour de Justice o 5,20 1,00

36 D33-40 Cour de Justice o 7,90 1,50

37 D59-60 Cour de Justice 2004 o 2,00 bod

38 BZ 1-5 Port betaald zegels  - strook ** 2,00 bod

39 Kinderzegels 2013, 2 blokjes 1,00

40 Ned. Indië 304-308 in postf. blokken van 4 (velranden) + 309/316 2,00

41 LP 14 Luchtbrief 1e dag 8-10-1953 bod 

42 Amphilex 1977 ** 1,00

43 35,36,38,39 4x pzb Nederland ** 1,00

44 Kaartje Nederland divers 24,00 1,00

45 Kaartje Nederland divers 16,00 1,00

46 pzb Postzegelboekje 4yD met paarse registerstreep ** 11,00 2,50

47 pzb Postzegelboekje 5m met telblok ** 7,50 1,50

48 pzb Postzegelboekje 8a ** 10,00 1,00

49 pzb Postzegelboekje 9a ** 16,00 2,00
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Kavel Cat. nrs Omschrijving Cat. w. Inzet

50 pzb Postzegelboekje 10a ** 10,00 1,00

51 pzb Postzegelboekje 12a ** 15,00 1,50

52 pzb Postzegelboekje 13a ** 20,00 2,00

53 pzb Postzegelboekje 52 ** 3,20 0,50

54 pzb Postzegelboekje 54 ** 5,00 0,50

55 pzb Postzegelboekje Rode Kruiszegels ** ? 0,50

56 D.20/24 Dienstzegels 1947 in paartjes (7,5 ct roestplek) o 14,00 1,50

57 pzb'jes 3 postzegelboekjes 53A, 53B en 53C o 15,00 1,50

58 pzb Diverse postzegelboekjes 2,50

59 pzb Diverse postzegelboekjes 2,50

60 Suriname Vogels 2003 ** 85,00 17,00

61 Suriname Vogels 2005 ** 35,00 7,00

62 FDC Malta 1973 bod

63 Yemen, Churchill, serie, blok, + ongetand 2,00

64 Christmas Island, lot gestempeld o bod

65 Kaartje vogels heel mooi o bod

66 Zwitserland boekje mh 119 Olympic ** 2,00

67 Kosovo recent gestempeld schaars o 1,00

68 133+140 Mooie stempel londen + perfins 5,00

69 Blok Australia-Thailand bloemen ** bod

70 Hoekblok Estland vogels ** bod

71 Hoekblok Estland vogels ** bod

72 Hoekblok Estland vogels ** bod

73 Hoekblok Estland vogels ** bod

74 Hoekblok Estland vogels ** bod

75 1615 Blok Speciaal mapje voor KPN'ers bij beursgang in 1994, bijzonder 2,50

76 Disney bod

77 Mi1788/89 Noorwegen, vuurtorens o 5,00 1,00

78 Mi1802/03 Noorwegen, mode o 8,00 1,50

79 Mi1819/22 Noorwegen, kroonprins Haakon & Mette-Marit o 9,50 2,00

80 Mi1847/50 Noorwegen, Thor Heyerdahl o 11,00 2,00

81 280-281 DDR ** 25,00 3,00

82 S1 Duitsland o 10,00 1,00

83 1811 Horizontaal paartje o 17,00 2,00

84 1938 Horizontaal paartje o 12,00 1,00

85 1691 Horizontaal paartje o 18,00 2,00

86 1 t/m 15 Amerikaanse en Britse Zone * bod

87 DDR Diverse kaveltjes 6x 25,00 2,50

88 Diversen Kaveltjes Duitsland Reich enz. 10x 44,00 4,50

89 Engeland sg 1984-1988 en 2041-2045 o 12,00 1,00

90 Engeland sg 1644-53 o 5,00 1,00

91 Engeland sg 1537-45 o 6,00 1,00

92 Engeland sg 1484-92 o 6,00 1,00

93 Engeland Diversen o 1,00

94 Engeland Diversen o.a. 10 pound sg 1658 o 12,00 1,00

95 Diversen Kanaal eilanden 1,00

96 Jersey Bezetting 5,00

97 19/20 Zbl. Suriname, staatsvlag en wapen, 2 blokken ** 11,25 3,00

98 Mapje Chinese zegels 2,00
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Kavel Cat. nrs Omschrijving Cat. w. Inzet

99 Stockkaart Duisland 2005 o/** 3,00

100 Stockkaart Duisland 2006 o/** 3,00

101 Stockkaart Duisland 2007 o/** 4,00

102 Stockkaart Duisland 2008 o/** 4,00

103 Stockkaart Duisland 2009 o/** 4,00

104 Stockkaart Duisland 2010 o/** 4,00

105 Stockkaart Duisland 2011 o/** 6,00

106 Stockkaart Duisland 2012 o/** 10,00

107 Stockkaart 2x, veel postfris Duisland 2013 o/** 20,00

108 Stockkaart Spanje Guinee  2,00

109 Olifanten, blokjes, zegels, stempels enz. 2,50

110 Mapje Postzegelboekjes Nederland 12x 118,50 10,00

111 Leuk kavel stadspost ongeveer 50 zegels 5,00

112 DDR restanten 75,00 4,00

113 BRD restanten 100,00 5,00

114 Stockkaarten 6x Zweden 7,50

115 Stockkaarten 2x Europa 4,00

116 Stockkaarten 9x Tjechoslowakije 5,00

117 Stockkaarten 3x Italie 2,00

118 Stockkaarten Frankrijk 3,00

119 Stockkaarten 8x Overzee gebiedsdelen 5,00

120 Stockkaarten 4x Oostenrijk 4,00

121 CEPT Davo bladen 2012 en 2013 blokken bod

122 Amphilex, 3 vellen van 10 + fdc, cat. 80 7,00

123 Amphilex vellen op 3 mooie fdc's, grootformaat 82,00 7,50

124 De Nachtwacht, infoblad + 4 x o,39 1,00

125 Ghana, WNF, mooi vel leeuwen 1,00

126 Nederlandse Antillen, WNF, vel koralen 1,00

127 Bund, vellen en  blokken op stockkaart 2,00

128 Reich, o.a. dienstzegels op albumbladen 1,00

129 Reich restant op albumbladen Leuchtturm 2,00

130 Reich, leuk restantje 2,00

131 Duitsland, bloemenzegels, 21x gebruikt 1,00

132 Stockkaart Duitsland Reich, infla-periode, *, ** 2,00

133 Stockkaart Israel postfris 2,00

134 DDR op stockkaarten en albumbladen 2,00

135 Mooi stockb. betere series en zegels NL, o.a. Guilloche *(*) 10,00

136 Mapje Monaco, met mooi postfris materiaal 2,00

137 Map met 13 postzegelboekjes, waarbij beter 2,00

138 Luchtvaart, met o.a. mooi vel USA en ballonvaart Beemster 3,00

139 USA postfris, meest blokken van 4 2,00

140 Map Kinderblokjes, 31 stuks, hoge cat. w. 12,00

141 Jaarset Zwitserland 1989 (ebay: 24 euro) 12,00

142 Olympische Spelen 2000, souvenir pakket Australische Post 6,00

143 Stockboekje met betere series postfris en (on)gebruikt 2,00

144 Stockboekje en kaart met o.a. Danzig, Bund (combinaties) en Berlijn 2,00

145 Stockboekje Duitsland met div. betere series en zegels 2,00

146 Patento stockboek wereld, deels postfris 2,00

147 Stockboek Oostenrijk, van klassiek tot modern, ook postfris 2,00

148 Band Nederland, Davo christal bod



27 
 

 

Kavel Cat. nrs Omschrijving Cat. w. Inzet

149 Nederland en Overzee in stockboek 1,00

150 Stockboek met Nederland postfris, velletjes, pz-boekjes, etc. 5,00

151 Davo-Tussen twee culturen, met de zegels 4,00

152 Patent stockboek Nederland, Overzee en iets buitenland, postfris 6,00

153 Stockboek Nederland, diverse betere series (on)gebruikt, Itep, Kind, Zomer 8,00

154 Nederland vanaf 1852 in keurige Davo 20,00

155 Nederland Overzee, ouder materiaal in Davo 20,00

156 Israel posrfris in groen Filisafe 20,00

157 Israel posrfris in blauw Patento 12,00

158 Suriname postfris in bruin Filisafe 12,00

159 Stockboek Ned. + overzee, meest **, Duitsland, Oostenrijk en div. o 15,00

160 Ruimtevaart in groen stockboek 5,00

161 Luxe Importa Stockb. Nederland , postf. vanaf jaren '70, meer dan 50 kinderblokjes 30,00

162 Album Pracht collectie Hummel op zegels en enveloppen 25,00

163 Stockboek CEPT ** 25,00

164 Stockboek Wereld (Dorcas) 5,00

165 Stockboek Nederland met o.a. postfris ook euro's (Dorcas) 12,00

166 Stockboek Aruba tot okt 2001, Suriname en Nieuw Guinea meest postf. (Dorcas) 20,00

167 Stockboek Mooi dik stockboek leeg 5,00

168 Davo Album met Griekenland veel modern o 25,00

169 Davo Album Roemenie o 20,00

170 Davo Spanje standaard luxe incl cassette 1970-1980 5,00

171 Davo Spanje standaard luxe incl cassette 1981-1988 5,00

172 Stockboek Oud Duitsland 10,00

173 Stockboek Belgie 10,00

174 Stockboek Diversen 5,00

175 Stockboek Noorwegen o 4,00

176 Stockboek 6 stuks wereld met nadruk op Europa 15,00

177 Stockboek 6 stuks  6,00

178 Map FDC's Antillen en Suriname (80 stuks) Dorcas 4,00

179 Envelop diversen Nederland. bod

180 Maxi kaarten Nederland 16 stuks bod

181 Ruimte vaart blokken en vellen                                                                                                                              3,00

182 Muziek diversen                                                                                                                                                            8,00

183 Brief Spanje  6 poststukken   ** bod

184 Brief Nederland 20 poststukken  bod

185 Nederland 6 Ecu brieven                                                                                                                                           3,00

186 FDC Nederland, 33 FDC's met blokken en velletjes                                                                                              4,00

187 Liechtenstein Kerstkaarten 1981/1995                                                                                                              2,00

188 Nederland, 18 Telecards                                                                                                                                            4,00

189 Blokken en vellen Olympische Spelen 4,00

190 Liechtenstein  Kerstkaarten 1981/1995                                                                                                              bod

191 Oude veilingcatalogi 1,00

192 Doos met tientallen fdc's Suriname en Antillen 10,00

193 Zeven albums met fdc's Nederland, tussen E12 en 405 35,00

194 Drie luxe fdc albums NL 1999 t/m 2007 (406 t/m 566) 30,00

195 PTT-mapjes, nr. 1 t/m 368 (2007), nominaal 404 euro, in 11 albums 300,00

196 Doosje met oud materiaal in zakjes 1,00

197 Doos Nederland postfris (ook euro's) en (on)afgeweekt 5,00

198 Luxe sigarenkist met de wereld in zakjes 2,00



28 
 

 

30 maart jl. verscheen 
het postzegelvel 
Bruggen in Nederland 
dat aandacht besteedt 
aan tien markante 
naoorlogse bruggen in 
Nederland: 
 
de HSL-brug Moerdijk, 
de Ehzerbrug in Almen, 
de Kolenhavenbrug in 
Delft, de Tuibrug in 
Heusden, de 
Zouthavenbrug in 
Amsterdam, de Jan 
Waaijerbrug in 
Zoetermeer, De 
Oversteek in Nijmegen, 
de Zeelandbrug over de 
Oosterschelde, de 
Hanzeboog in Zwolle en 
de Nesciobrug in 
Amsterdam.  

 

Kavel Cat. nrs Omschrijving Cat. w. Inzet

199 Prachtig kistje met postzegelboekjes Overzee 5,00

200 Doos FDC's Nederland 4,00

201 Doosje Met restant Duitsland 2,00

202 Klein kistje met vooral Duitsland 2,00

203 Doos Met restanten wereld, veel Frankrijk ook **, covers, etc. 2,00

204 Doos Duizenden zegels afgeweekt bod

205 Doosje Onafgeweekt o 2,00

206 Tasje Diverse automaat penningen enz leuk bod

207 43 ptt mapjes 5,00

208 Doos diversen onafgeweekt 3,00

209 Doosje Diversen bod

210 Doos Zakjes met zegels 10,00

211 Doos Diversen (Dorcas) bod

212 Doos Onafgeweekt ongeveer 3 kilo met o.a. Nederland (Dorcas) 6,00

213 Doos Met van alles o.a. afgeweekt in zakjes (Dorcas) 4,00

214 Doos Onafgeweekt bod


