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EEN WONDERLIJKE WERELD 
 

Als gepensioneerde moet je natuurlijk een hobby hebben om de dagen een 
zinvolle invulling te geven. De filatelie is zo’n hobby, je kunt er iedere dag 
mee bezig te zijn. 
Plaats nemen in het bestuur van een vereniging is daar een mooie 
aanvulling op, zo lang het tenminste goed gaat met die vereniging en de 
leden een beetje gezellig en positief zijn, zoals in Purmerend.  
Goed bezochte avonden, een prachtig clubblad, mooie veilingen, het begint 
zelfs landelijk op te vallen dat we het goed doen. 
Na de zeer geslaagde Filamanifestatie van 2012 ben ik benaderd om in het 
Bondsbestuur (KNBF) plaats te nemen. Er was crisis, men zocht mensen, 
enz. Ik heb ja gezegd en misschien had ik dat nooit moeten doen, want er 
gaat geen week voorbij dat ik denk: wat een rare mensen zijn die filatelisten 
toch. Er zijn er ongetwijfeld een stel die dat ook van mij vinden. Zo is er 
onlangs een medebestuurder opgestapt die…. Oh nee, vuile was houden 
we binnen. 
Ik was van plan in het voorjaar te stoppen, maar toen we opeens 
geconfronteerd werden met een vertrekkende commissaris Juryzaken, ben 
ik gezwicht. Op de Postex kreeg ik mijn vuurdoop met als consequentie dat 
ik vier dagen lang bijna niets van de tentoonstelling gezien heb omdat mijn 
dagen gevuld werden met het intikken van jurybeoordelingen en het printen 
van lijsten en diploma’s, met behulp van een computerprogramma dat 
iedereen regelmatig voor raadsels plaatst. Dat gaan we volgend jaar dus 
anders doen. 
Leuk was wel dat ik voor het eerst een jurygesprek mocht doen, nu als 
jurylid en niet als exposant. Die exposant en ik konden het goed met elkaar 
vinden en hij heeft beloofd met een verbeterde versie van zijn 
prentbriefkaartencollectie naar Diemen te komen. Mijn carrière als jurylid 
krijgt een vervolg in België, waar we vooraf gezellig met elkaar gaan 
ontbijten en ook de lunch ongetwijfeld wat meer niveau heeft dan de berg 
plastic zakken met broodjes waar we het in Apeldoorn mee mochten doen. 
Ik rapporteer u mijn bevindingen nog. 
 
Genoeg gezeurd. In Purmerend zijn de uilen (bijna) op, 
maar in de veilinglijst vindt u ongetwijfeld weer iets van uw 
gading. Misschien kunt u ook alvast even nadenken over 
het materiaal dat u straks gaat inzenden voor de 
benefietveiling (december). We hebben nog een goed 
gevulde opslagruimte bij Shurgard, maar het materiaal dat 
u zelf meeneemt of inlevert is natuurlijk nog veel leuker.  
Tot ziens op 9 november.                                  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 december nummer uiterlijk vrijdag 25 november 
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
  
OP HET OMSLAG 
  

Ik vind dat groot formaat foto’s altijd veel 
beter tot hun recht komen dan kleine 
fotootjes. Zo klein als de fotootjes van Ed 
van der Elsken, die nu afgebeeld staan op 
het blokje dat in mei verscheen, vind ik erg 
jammer. Helaas is het te kostbaar om ons 
clubblad geheel in kleur te drukken. Geef u dus nu op om ons clubblad via 
uw mail te ontvangen. Alle afbeeldingen zijn dan mooi in kleur en het blad 
heeft vaak meer extra pagina’s kijkplezier. Zie ook pag. 7 ev.    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 PPRC, BEURZEN en PostNL   
 

Woe. 9 nov. 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 
298ste clubveiling, de kavellijst staat op de pagina’s 36 tot 39.  
 

Za. 12 nov. De Verzamelaar afd. Zaanstreek-Waterland houdt van  
september t/m april een verzamelbeurs in buurthuis de 
Kolk, Klampersstraat 1, 1502 V.P. Zaandam. De verzamel-
beurs is van 10.00 tot 14.00 uur en er zijn postzegels, 
munten, ansichtkaarten, suikerzakjes, sigarenbandjes etc. 
Voor info 075-6354316 / 075-6421723 

Za. 12 nov.  De Nederlandse vuurtoren vereniging organiseert voor de 4e 
keer  een regio bijeenkomst in het Zee- en Havenmuseum, 
Havenkade 55, 1973 AK te IJmuiden van 10.30 tot 15.00 
uur. De toegang is gratis voor iedereen die interesse heeft  in 
vuurtorens, o.a. op postzegels, ansichtkaarten, foto’s, 
boeken, techniek, enz. U bent van harte welkom. Info; 
jaaptermes@kpnplanet.nl of telefoon 0251-232054 

Zo. 13 nov. NVPV afd. Alkmaar organiseert van 10.00 – 16.00 uur de  
  traditionele Najaarsbeurs voor postzegels, munten en  

ansichtkaarten in Stichting de Rekere 2.0, Drechterwaard 16, 
1824 EX Alkmaar. Toegang gratis. Info : 072-5124689 

Za. 19 nov. Landelijke contactdag van de Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie in buurtcentrum “De Kolk”, 
Klamperstraat 1, 1502 VP Zaandam. Iedereen is welkom van 
10.00 tot 16.00. Toegang is gratis en alle bezoekers krijgen 
een gratis consumptie. Om 13.30 zal Jeffrey Groeneveld een 
lezing houden met de titel: ‘Stuur mij een rol toiletpapier’- 
Post van en naar Kamp Westerbork“. Tevens zullen de hele 
dag een aantal handelaren aanwezig die zijn gespecialiseerd 
in het wegwerken van thematische manco’s. Voor de goede 
orde: typische landenverzamelaars zullen wellicht 
teleurgesteld zijn in het aanbod van deze handelaren.  

 
Woe. 14 dec. 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. 

 
Nieuwe uitgaven: 24 november Decemberzegels 2015: postzegelvel met 
20 postzegels, waarvan 10 verschillende (zelfklevend) 

mailto:jaaptermes@kpnplanet.nl
http://collectclub.postnl.nl/catalogsearch/result/?q=decemberzegels+2015
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PostBeeld.nl 
De grootste postzegelwinkel op internet 

 

Megavoorraad postzegels, 
postwaardestukken, posthistorie, 
numismatiek en benodigdheden. 

 

Te zien en te bestellen via internet en in onze winkels 
Amsterdam: PostBeeld-NPMH, Nieuwezijds Voorburgwal 302, 020-6223765 

Haarlem: PostBeeld, Kloosterstraat 17, 023-5272136 

Leiden: PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3, 071-5123233 

Rotterdam: PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255a, 010-4768643 

 

kijk op onze website voor de openingstijden van de winkels 

Onze websites zijn: online winkel: postbeeld.nl 

online wereldcatalogus: freestampcatalogue.nl online magazine: postzegelblog.nl 
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WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP DOORGEVEN VOOR  
1 DECEMBER 
 
We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar misschien overweegt 
u om uw lidmaatschap op te zeggen. Graag willen we u erop wijzen 
dat opzeggen voor 1 december a.s. moet gebeuren bij de secretaris 
van de vereniging.  
 
Het is overigens mogelijk om uw lidmaatschap om te zetten in een 
donateurschap. U krijgt dan echter geen abonnement op Filatelie. 
Donateurs betalen minstens 15 euro per jaar. Indien u donateur van 
de PPRC wil worden, dan dient u dat ook voor 1 december a.s. 
kenbaar te maken.  
 
Voor opzeggingen en wijzigingen die later bij ons binnenkomen 
moeten we helaas een deel van de contributie voor 2017 rekenen. 

Jeffrey Groeneveld 
 

 
VAN DE PENNINGMEESTER  
 
Bij het verwerken van de contributies/ 
donaties 2016 is komen vast te staan, dat 
enkele leden hun financiële verplichtingen 
jegens onze club nog niet zijn nagekomen! 
Vergeten, te druk …. het kan ons allemaal 
gebeuren. 
 
De oplossing: alleen maar een doorlopende machtiging invullen en 
uw bijdrage wordt dan jaarlijks in januari automatisch afgeschreven. 
Formulieren zijn te verkrijgen bij ondergetekende. 
 
Uiteraard kunt u de jaarlijkse bijdrage voor ons jubileumjaar 2017, 
t.w. contributie € 30,- / donatie tenminste € 15,-  ook op de 
“ouderwetse wijze” betalen. Wij zien uw betaling dan gaarne uiterlijk 
31 december 2016  bijgeschreven op de juiste bankrekening:   
NL30 RABO 0166 3643 12  t.n.v. penningmeester PPRC. 
                                                                                     Hans de Block 
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ED VAN DER ELSKEN,  EEN RASECHTE 
“FOTOGRAAF VAN DE STRAAT” 
 

Een aantal van onze leden in Edam zal hem 
ongetwijfelt hebben gekend: Ed van der 
Elsken, in 1925 geboren in Amsterdam en in 
1990 overleden in Edam, waar hij vanaf 1972 
woonde. Hij was het 'enfant terrible' van de 
Nederlandse fotografie - was een getalenteerd 
fotograaf en filmer die gedurende ruim veertig 
jaar in foto's, fotoboeken en films zijn 
ontmoetingen met mensen vorm gaf. 

Slenterend door wereldsteden als Parijs, Tokio, Hong Kong en 
Amsterdam of rondtrekkend door Afrika en Japan richtte hij zijn 
camera bij voorkeur op karaktervolle en opvallende individuen.  
Van der Elsken was vooral geboeid door mensen in allerlei culturen 
en omstandigheden. Veel van zijn werk kan als sociale fotografie 
gekenmerkt worden.Zijn stijl was nogal baanbrekend voor zijn tijd - 
vooral dat hij in kleur werkte was toen voor serieuzere fotografen niet 
erg gebruikelijk.  
Zijn straatfotografie heeft tot op de dag van vandaag veel fotografen 
beïnvloed. In 1956 debuteerde hij met zijn fotoboek Een 
liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Prés, dat hem op slag 
beroemd maakte. Daarna volgden nog ruim twintig fotoboeken. Ook 
maakte hij een aantal televisiefilms, veelal over onderwerpen 
betreffende zijn eigen leven. 

In 2001 verscheen het blok “Tussen twee 
culturen” met een foto van Ed van der Elsken. 

 
Postzegelboekje 82b uit 2006 
met een foto uit 1975 “Koe in 
optrekkende avondmist”. 

 
 

Fotograaf Eddy Posthuma de Boer, die een goede vriend van Ed van 
der Elsken was, ontving 23 mei van dit jaar het eerste postzegelvel 
‘Ed van der Elsken Nederlands Fotomuseum’. Dit gebeurde in het 
Nederlands Fotomuseum. 
Het Nederlands Fotomuseum beheert het complete fotoarchief van 
Ed van der Elsken. Eind 2015 is men daar gestart met het grootste  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_fotografie
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fotorestauratieproject uit de Nederlandse geschiedenis: de 
restauratie van alle circa 45.000 kleurendia’s van Ed van der Elsken. 
De dia’s zijn door vochtigheid in zijn woonhuis aangetast door 
schimmel. Als schimmel de kans krijgt om te groeien, tast het 
langzaam de dia aan en verdwijnt het beeld. Het fotorestauratie-
atelier van het Nederlands Fotomuseum heeft een speciale methode 
ontwikkeld om de dia’s stuk voor stuk te reinigen en daarmee veilig 
te stellen voor de toekomst. 
Het Nederlands Fotomuseum heeft een intensieve fundraising-
campagne gevoerd met als resultaat dat er kon worden gestart met 
de grootschalige restauratie en digitalisering van de kleurenfoto’s.. 
"De enorme belangstelling voor dit project bewijst de noodzaak van 
het behoud van het archief van Van der Elsken, een archief van zeer 
grote waarde voor de Nederlandse fotografie en het visuele erfgoed 
in Nederland", aldus directeur Ruud Visschedijk.  
 
In het oktober nummer van het maandblad Filatelie stond informatie  
met daarnaast de illustratie van het gehele blok met de tien 
verschillende postzegels met foto’s van Ed van der Elsken.  
Was dat even schrikken: zo klein waren de postzegels 
afgebeeld in Filatelie (61% van het blok formaat ►), 
erg donker en daardoor waren de foto’s ook erg slecht 
te bekijken, ondanks de rastermaat 150.  
 
Nu heb ik zo wie zo een hekel aan veel kleinformaat postzegeltjes, 
denk aan de reeks Mooi Nederland. En als ik dan zie hoe klein de 
foto’s van Ed van der Elsken op dit velletje staan... een gemiste 
kans, zijn foto’s zouden veel beter tot hun recht gekomen zijn op een 

groter formaat postzegel 
zoals bv de vuurtorenserie. 
 
Deze postzegel is 2x het orginele 
formaat. In werkelijkheid meet het 
linker fotootje slechts 15x17 mm en 
het rechter fotootje 19x15 mm.  
Minuscule fotootjes met zeker 1/3 
deel ruimte voor tekst. Mooie en 
kleurrijke afbeeldingen staan op 
onze site www.pprc.nl 
                           Hans Vaags 
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Het 

blok op 

ware 

grootte. 

De 

datum 

van 

uitgifte, 

23 mei 

2016, 

staat 

niet 

meer 

op het 

blok. 

 

 

 

 

 

 

 

In de herfst van 1947 vindt Ed van der Elsken hij een baantje bij Foto 

Brouwer in Wormerveer. Bij deze dorpsfotograaf annex fotowinkel 

verricht hij wat eenvoudige werkzaamheden in de donkere kamer. Na 

Foto Brouwer werkt hij overdag enige tijd in het atelier van Nico 

Zomer en 's avonds assisteert hij fotograaf Louis van Beurden in de 

Deurloostraat. Zo spaart hij een Rolleicordcamera bij elkaar. 
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Zijn ca. 100.000 negatieven en ca. 45.000 kleurendia's omvattende oeuvre 
is tot stand gekomen in de straten van de metropolen. Al slenterend zocht 
hij daar naar mensen met uitstraling en vond hen vaak onder 
excentriekelingen, mafkezen of clochards. Ed van der Elskens werk 
behoort - internationaal gezien - tot het beste in dit genre. 



 

11 
 

 
 
 

OOK BIJ ONS… 
Zondagmiddag 6 november de culinaire Beemster Amusetour. 

6 restaurants, 6 amuses, 6 wijnen en uniek vervoer. 
 Informatie en kaarten bestellen via:  

     http://www.fortresortbeemster.nl/beemsteramusant/ 
******************************** 

LUNCH. DINER. HIGH TEA. HIGH WINE. 
Ook kunt u bij ons terecht voor het vieren  

van een feestje of jubileum. 
******************************** 

ONS ADRES 
Middenweg 146. 1462 HK Middenbeemster, 

Tel: 0299-743399. 
info@brasserieallesmetliefde.nl  
www.brasserieallesmetliefde.nl  

******************************* 
OPENINGSTIJDEN 

Woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur lunch, 
vanaf  17.00 uur diner. 

Maandag en dinsdag open op speciaal verzoek. 
******************************* 

Wij hopen u binnenkort te verwelkomen in onze Brasserie. 
Max & Liesbeth, Maurice en Noëlle van Wersch. 
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MAG HET HOOFD VAN DE KONING WEL OP KOPER ? 
 

Dat er een verband bestaat tussen muntgeld en postzegels zal wel 
niemand ontkennen. Dit verband wordt natuurlijk steeds minder naarmate 
meer postbedrijven los staan van de staat. Muntgeld wordt dan wel bij min 
of meer private ondernemingen geslagen, alleen staten zijn nog steeds 
verantwoordelijk voor de uitgifte van geld.  

Nu zien we in Nederland het verschijnsel dat 
men het vroeger kennelijk onbehoorlijk vond 
om de beeldenaar van het staatshoofd op een 
koperen munt te plaatsen. Tot 1870 hadden 
wij in Nederland centen en halve centen van 
koper met de Gekroonde W.  

Halve cent in koper      
koning Willem III                              Halve- en hele centen en halve 

                stuivers brons geslagen  
                      tussen1877 en 1941 

 
Zilveren stuiver koning Willem III 
  

Na 1877 kregen we de bronzen halve centen, 
centen en 21/2 centen met de heraldische 

Leeuw. In 1850 werd het eerste kleine muntje geslagen van zilver. De  
eerste en enige zilveren stuiver van ons Koninkrijk. Dat we dit muntje een 
stuiver noemden komt simpelweg, omdat er 20 stuks in een gulden pasten, 
net zoveel als er stuivers, in de tijd van de republiek der 7 verenigde 
Nederlanden, in de toenmalige gulden gingen. Als in 1852 onze eerste 

postzegel verschijnt heeft de laagste nominatie een waarde 
van 5 cent. Op deze 5 cent zegel prijkt het 
hoofd van Koning Willem III. In 1869 zien de 
eerste zegels met een waarde onder de stuiver. 
Inderdaad zonder het hoofd van de vorst.  
 

▲ Eerste postzegels van Nederland. De laagste waard is 5 cent 
           De laatste langlopende serie van Willem III. De laagste waarde is 5 cent ▲ 
           
                   2½ cent de wapenzegels van 1869. De hoogste waarde is 2½ cent ▼ 
 
Als afbeelding het gekroonde rijkswapen. De tweede 
langlopende serie met waarden onder de 5 cent verschijnt in 
1876. Hier werd volstaan met een groot cijfer midden in de 
zegel. Een eerste echt langlopende serie met waarden onder 
de 5 cent verschijnt per 1891 “Wilhemina met hangend haar”.  
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De langlopende cijferserie van 1876.  
De hoogste waarde is 2½  cent 

 
                            De eerste langlopende serie met 
               Wilhelmina. Nu is de laagste waarde een 
                                                      zegel van 3 cent 

 
Daarna zien we dat de PTT een tijdlang niet heel consequent meer is, want 
er worden zegels van respectievelijk Wilhelmina met hangend haar en 
bontkraag (z.g. kroningszegels) gedrukt in  waarden onder de 5 cent 
namelijk van  respectievelijk: 3, 4 en 41/2 cent. Inmiddels is het zilveren 
halve stuivertje al sinds begin van de 20ste eeuw uit de roulatie.  

In het donker en zeker voor slechtzienden, 
was de verwarring met het halvecentje te 
groot. Ervoor in de plaats kwam de nikkelen 
ronde stuiver. Deze stuiver was van onedel 
metaal en het hoofd de majesteit onwaardig, 
aan de ene zijde een kroontje en aan de  

Stuiver nikkel 1908                      andere zijde de waarde in centen.   
(Nachtkwartje)                             

 Dat de PTT het afbeelden van de vorst op 
                                                lage nominaties soms niet altijd in acht nam 
blijkt ook weer bij de jubileumzegels van 1913. Hier zien weer twee 
waarden onder de 5 cent met de hoofden van respectievelijk Willem I en II. 

Inmiddels was  de ronde nikkelen stuiver ook 
al weer uit de roulatie. Deze munt werd in het 
donker weer te veel verward met het kwartje. 
Per 1913 werd het eerste nikkelen vierkantje  
stuivertje geslagen. Een munt met aan de 
ene zijde oranje appeltjes en aan de andere 

Nikkelen vierkante stuiver           zijde de waarde.  
(van 1913 tot 1940) geslagen 

 
De PTT geeft dan in 1923 de jubileumserie uit ter gelegenheid van het 
regeringsjubileum van Wilhelmina. Ook nu weer één waarde onder de  5 
cent. 
De traditie om het staatshoofd niet af te beelden op lage 
frankeerwaardes wordt weer hersteld als in 1924 voor de 
lage waarden, zegels met een vliegende duif worden 
uitgegeven, terwijl  Majesteit’s hoofd pas verschijnt op de 5 
cent als laagste waarde, Wilhelmina type Veth.   
Bij de herdenkingszegels van Willem de Zwijger in 1933 ►  
wordt er ook voor gekozen om de op de laagste waarde zijn  
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wapen af te beelden. Zijn portret in verschillende levensfases vinden we op 
5, 6 en 121/2   cent. Bij de crisis- en Emma zegels uit 1934 heeft PTT de 
vorstelijke hoofden echter weer wel afgebeeld op waarden van 5  en 6 cent. 
Na de oorlog komt er een geheel nieuwe muntserie die in 1948 verschijnt 
met daarop het hoofd van Wilhelmina ► en in 
1950 met het hoofd van Juliana. De Rijksmunt 
laat  dan door het uitgeven van centen en 
stuivers in brons een oude traditie los, om het 
hoofd van de majesteit slechts op edel metaal  
af te beelden. De  PTT zet echter die traditie 
voort, door het hoofd van de majesteit niet op lage nominaties te plaatsen. 
De langlopende cijferserie van Jan van Krimpen had voor de waarden van 
1 t/m 8 cent alleen een cijferafbeelding. De langlopende serie  Wilhelmina 
(Harz 1947)  en van Juliana (enface van 1949) hadden als laagste waarde 
5 cent.  

◄ Bij Juliana (en profil 1953) is de laagste waarde 
10 cent. In 1969 verschijnt de langlopende serie 
“Juliana Regina” hier is de laagste waarde 25 cent. 
Hoewel  inmiddels de frankeerprijzen  gestegen zijn 
zodat lage waarden in centen niet meer van nut 
zijn, zien  we dat in 1976 weer een cijferserie wordt 
uitgegeven in de waarden 5 t/m 80 cent. Ook 
bestaan nog de zogenaamde “bijplakzegels” in lage 
waarden (in cijfers). Die bijvoorbeeld  gebruikt 
kunnen worden om kerstzegels te gebruiken na 
Nieuw Jaar. Ook deze lage waarden hebben keurig 

de traditie gevolgd door het hoofd van de vorst niet af te beelden. 
Door de euro bestaat deze traditie bij de euromunten niet meer. Onze 
koning staat nu op verkoperd stalen muntjes met waarden van 1, 2 en 5 
eurocent. Over deze munten heeft onze rijksmunt noch de regering iets te 
vertellen. Al met al is de vraag gerechtvaardigd: “Mag het hoofd van het 
staatshoofd wel op onedel metaal, dan wel lage postwaarden afgebeeld 
worden en vanwaar komt deze traditie?”  
Kijken we naar ons omringende landen met een monarch als staatshoofd, 
dan zien we dat België in de 19e eeuw ook vrij consequent geen munten 
van onedel metaal slaat met het hoofd van de vorst. Een uitzondering 
hierop vormt de munt van 20 cent van 1860. Ook na de tweede 
wereldoorlog worden in België geen vorstenhoofden afgebeeld op lage 
muntwaarden. Wel zien we nog in 1930 een nikkelen herdenkingsmunt van 
10 frank met 3 vorsten. Toevalligheid? In Denemarken zien we eenzelfde 
situatie. Pas op  het  zilveren muntje dat van 10 Ore verschijnt in het hoofd 
van de koning. Een duidelijk uitzondering is het Verenigd Koninkrijk.       ► 
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Daar worden al sinds begin 19e eeuw pennies, halve en kwart pennies 
geslagen in koper- brons met het hoofd van de vorst. Ook op 19e eeuwse 
postzegels ziet men het hoofd van Victoria op waarden die corresponderen 
met koperen munten. Het kleinste zilveren muntje in de UK is dan een 3 
pence met een ongeveer vergelijkbare waarde van Fl 0,15 uit die tijd. In 
Spanje en Portugal kent men ook deze traditie niet. Voor zover ik kan 
nagaan wordt ook in Noorwegen en Zweden ongeveer eenzelfde beleid als 
bij ons gevoerd ten aanzien van de Koninklijke beeldenaar. Conclusie: uit 
het voorgaande lijkt mij de veronderstelling redelijk voor de hand liggend, 
dat het niet afbeelden van de vorst op lage waarden van munten en 
postzegels een soort ongeschreven traditie was bij  de Noord Europese 
landen.         Peter de Leeuw 

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

BETERSCHAP TRUDY ! 
 

Deze maand geen bijdrage van onze buitenlandse correspondent Pieter 
Farenhorst uit Canada. Zijn vrouw Trudy ligt al een aantal weken in het 
ziekenhuis met een gecompliceerde breuk en is nu gelukkig zo ver dat ze 
kan gaan ravalideren. Trudy, van harte beterschap gewenst, namens 
bestuur en leden van de PPRC. 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.50) 
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw: de steenhouwer. 

 
De steenhouwer is niet het beroep die dagelijks op de bouw 
rondloopt. Maar hij levert wel kant en klare onderdelen die nodig 
kunnen zijn bij het bouwen van een huis, zoals onderdorpels voor 
buitenkozijnen en voor vensterbanken in de woning. 
 
Rechts de eerste schets voor 
een postzegel van een 
Steenhouwer uit een serie. 
Uitgegeven door de Belgische 
Posterijen op 30 augustus 1997 
en ontworpen door  
Jacques Doppèè.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Holonite is een vervanger voor de natuursteen vensterbank. 
 
Wordt vervolgd.                 Herman Verhoef 
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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 
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JOHANNA MARIA CHRISTINA  

 
Een beetje rondsnuffelen op Ebay of 
Delcampe levert vaak mooie verrassingen 
op, zoals bijzondere poststukken. Zelfs 
als ze onbetaalbaar, of in ieder geval voor 
mij veel te duur zijn, kunnen ze een 
verhaal opleveren. Bovenstaande brief is 
daar een voorbeeld van.  
 
Zo’n halve eeuw geleden besloot ik na 
mijn middelbare school dat ik Nederlands 
zou gaan studeren. Niet dat ik dat op 
school zo’n leuk vak had gevonden, maar 
we hadden thuis erg veel boeken 
(“literatuur”) en dat leek me wel een  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 149 
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handig begin. Van Bertus Aafjes tot Simon Vestdijk, het stond 
allemaal klaar. 
 
Een van de boeken die ik op school wel met plezier had gelezen was 
een boek van Arthur van Schendel : Het fregatschip Johanna Maria 
(1930). Hoofdpersoon is Jacob Brouwer, een zeilmaker met één 
grote passie, of misschien wel obsessie: eigenaar te worden van het 
schip dat zijn leven beheerst. Ik zal u de rest niet verklappen: 
ondanks zijn hoge leeftijd is het nog steeds een prachtig en leesbaar 
boek.  
Daaraan moest ik denken toen ik bovenstaande brief zag, verstuurd 
uit Purmerend. Was er een verband tussen boek en brief, gericht aan 
“de heer J. C. van de Poll, 2e stuurman aan boord van het 
Nederlandse Fregatschip Johanna Maria Christina”? Dat ook de 
naam Christina genoemd werd, gaf natuurlijk wel te denken. 
De brief werd - blijkens potloodnotities - in februari of maart 1850 (de 
datum is moeilijk te lezen) verstuurd vanuit Purmerend naar Batavia, 
in Nederlands-Indië. Op de omslag een geschreven route-aanduiding 
“via Marcellis”. Daar zal Marseille mee bedoeld zijn, ook gezien het 
routestempel linksboven (in kastje) dat “Nederland over Marseille” 
aangeeft. Daarnaast staat een stempel “Landmail Port”.   
Daarnaast staat het portbedrag geschreven dat de ontvanger moest 
betalen ‘216’ koper en midden op de brief ‘180’ cent, een bedrag dat 
gelijk staat aan 216 koper. 180 cent is het correcte tarief voor een 
enkelvoudige brief van Nederland per spoorrijtuig naar Marseille en 
dan per schip naar Indië. 
 
In Batavia (“Of Elders”) kon de geadresseerde niet gevonden 
worden. De plaatsnaam werd doorgehaald en na een zoektocht in 
Bezoekie en Panaroekan - twee Oost-Javaanse kustplaatsen - lijkt 
de rede van Batavia toch de bestemming te zijn geworden. De 
stippeltjes die de doorhaling ongedaan maken, zijn daar een 
aanwijzing voor.   
Ik heb de brief niet gekocht, de vraagprijs van 271 Engelse ponden 
(=ca. € 315) leek mij iets te gortig voor een stukje met zoveel 
ouderdomssporen, hoewel volgens een specialist op dit terrein een 
brief met landmail-port al gauw € 200 doet en Purmerend is beslist 
een bijzondere plaats van verzending. Bovendien lijkt het wel heel 
erg onzeker dat het bij deze brief om ‘mijn’ fregatschip gaat.          
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Het internet is niet alleen goed voor het opsporen van mooie 
poststukken, met een beetje googelen kun je ook aardig wat 
informatie opvissen. Ik kwam terecht bij 
http://www.maritiemdigitaal.nl/ 
 

 
 

Om te beginnen was er een prachtig schilderij met het fregatschip 
'Johanna Christina Maria' voor de Nederlandse kust. Het is te 
bewonderen in het Maritiem Museum Rotterdam. Het is een aquarel, 
gemaakt door ene Jacob Spin. Scherpe lezers zullen opgemerkt 
hebben dat die 
naam niet 
helemaal klopt. 
Dat klopt. In de 
Naamlijst der 
Effective leden 
van het Collegie 
Zeemans-hoop 
(1843 en 1845)  

http://www.maritiemdigitaal.nl/
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wordt het schip 'Johanna Christina Maria' genoemd. Die naam is ook 
te lezen op de naamwimpel op het schilderij. Vanaf 1849 staat het 
schip in de Naamlijst vermeld onder de naam 'Johanna Maria 
Christina'. 
 
De beschrijving bij het schilderij luidt als volgt: Fregat 'Johanna 
Christina Maria' aan bakboordzijde. Het schip heeft een zwarte, 
gekoperde romp, witte band met veertien stukpoorten; witte 
bovenverschansing, groen stuurhuis achterop, sloep ter hoogte van 
het bezaanswant. Witte ondermasten, boegspriet, raas, gaffel en 
giek, geschraapte stengen, kluiverboom en snauwsmast. Het schip 
voert respectievelijk de Amsterdamse collegevlag 372 (kapitein C.N. 
Gorter), een naamwimpel in rood-wit-blauw met 'Johanna Christina 
Maria' in de witte baan, de rederijvlag van P.C. de Gijselaar & A. 
Hulsen en aan de gaffel de Nederlandse vlag. Het schip zeilt over 
stuurboord aan de wind. Rechts een loodsrinkelaar, links een 
vuurtoren op een hoog duin. 
 
Die scheepstermen zijn voor de liefhebber, maar in het stukje met 
aanvullende informatie staat nog iets bijzonders:  
Het fregatschip 'Johanna Christina Maria' werd in 1841 (volgens 
Veritas in 1842) te Amsterdam gebouwd en behoorde in 1846 aan 
P.C. de Gijselaar en A. Hulsen, later P.C. de Gijselaar & Zonen, te 
Amsterdam. Het schip mat 537 lasten of 1017 tonnen. Het is in 1867 
in Oost-Indië op Edam verongelukt, nog steeds onder kapitein C.N. 
Gorter. Dat is ook de kapitein die op de brief genoemd wordt.  
“In Oost-Indië op Edam”. Daar moeten we 
volgende keer maar eens wat over schrijven. 
 
John Dehé 

 
 

 
Met dank aan Peter Storm van 

Leeuwen. Informatie over 
stempels en tarieven in het 

handboek van W.S. Wolff de 
Beer, Poststempels in 

Nederlands Oost Indië 1789-
1864 [1971] 
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OORSPRONG VAN DE MENS 
 
De eerste mensen en aapmensen leefden al voor het begin van het 
Pleistoceen in Afrika. Het Pleistoceen is in de geologische tijdschaal: 
een tijdvak van 2,58 miljoen tot 11,7 duizend jaar geleden. 
Gedurende halverwege het Pleistoceen kwamen de eerste              
Homo habillis 
mensen naar Europa. Bekende vindplaatsen 
van sporen van deze mensen zijn de Balkan 
en Spanje. Ten tijde van het Pleistoceen 
heeft de mens van Heidelberg de aarde 
bewoont. De Neanderthalers leefden zo’n 
40.000 jaar in Noord West Europa. De 
Neanderthalers waren de laatste van onze 
familiegenoten die uitstierven. Dit gebeurde                  Homo erectus                      
zo’n tien- tot vijftienduizend jaar nadat de moderne mens  
Europa binnen trok. 

 

◄Java mens   
                                                Peking mens 
◄Neanderthaler                                               

Oberkasselmens 
 
De eerste sporen 
van de moderne 
mens in 
Nederland zijn 
gedateerd op het 

◄Cro-magnonmens       einde van het  
                                       laatste glaciaal 
(ijstijd). Nederland werd toen bevolkt door 
de rondzwervende, jagende mensen van 
de Hamburgcultuur. 

Een aantal mensensoorten waarvan betrekkelijk veel bekend is:  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geologische_tijdschaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdvak_(geologie)
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Homo habilis = Handige mens 
Homo erectus = Rechtopstaande mens (o.a. Peking/Java mens) 
Homo heidelbergensis = Heidelberg mens 
Homo neanderthalensis = Neanderthaler 
Homo sapiens = co-magnonmens 

Na 1840 ontstond er wereldwijd een nieuwe soort, de Homo-philatelist(icus)  

 
De mensen uit de steentijd hebben mammoeten en mastodonten 
gekend. Zij maakten uitgebreid jacht op deze dieren en beelden hen 
af op grotwanden. In o.a. Altamira, Spanje en Lascaux, Frankrijk zijn 
schilderingen gevonden die mammoeten en mammoetrjagers 
uitbeelden. Deze afbeeldingen zijn gemaakt door de cro-magnon-
mens (wij).              Wil Dedters 
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FEESTJE 
 

In november bestaat de 
Postzegelvereniging Waterland 
veertig jaar en het is een goede 
gewoonte dat de KNBF dan een 
van de bestuursleden op pad stuurt 
om de felicitaties over te brengen, 
naast de burgemeester plaats te 
nemen en aan te schuiven bij het lopend buffet. Prachtig werk, dat 
bondswerk, ook als er geen burgemeester of buffet is. 
In Monnickendam hadden ze er een klein feestje van gemaakt, dat 
geheel in het teken stond van nog een bijzondere gebeurtenis: een 
gouden Bondsspeld voor Henk Dijkman, die al dertig jaar de 
penningmeester van de vereniging is en ook het rondzendverkeer in 
goede banen leidt. Ze hadden het mooi geheim weten te houden en 
Henk was in zijn nopjes met de onderscheiding.  

 
 

De avond was zonder meer gezellig, met flink wat mensen uit Edam 
die net als Henk ook lid van de PPRC zijn.  
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ZOEKT EN U ZAL HET VINDEN…                   
                                           
Natuurlijk slaat dit op het bezoek 
aan de POSTEX 2016.                             
Alweer was er de mogelijkheid om 
met de bus naar een evenement te  
reizen en dit keer met bestemming 
de Postex in Apeldoorn. 
Het was een sombere en mistige 
ochtend toen we stonden te 
wachten op de bus bij station Weidevennen in Purmerend. 
Geen bus te zien en de twijfel of we wel op de juiste plek stonden, 
nam toe. Maar opeens, een dame onder een paraplu die ik 
herkende, Marjan. Rondkijkend ontdekte we al meer mensen die in 
afwachtende houding op de parkeerplaats stonden. 
Bijna op de afgesproken tijd arriveerde de bus.  
Onder de diverse groeten, zoals goedmorgen, hee hallo ook weer 
mee, of, hoe is het jou, vulde de bus zich al aardig. 
Hierna nog 1 stop en de reis naar Apeldoorn was een feit. 

Aangekomen in de Americahal kregen we de 
toegangskaart en een kaart voor de gratis 
postzegel, met als onderwerp: 
Vrede en vrijheid. Een zak met de catalogus, met 
daarin diverse reclamefolders en een balpen. 
                                 
Onze zoektocht naar onze wensen kon beginnen. 
Lopend langs de diverse stands van gespecialiseer-
de verenigingen zijn we bij de stand terecht 
gekomen waar je aan tafel zittend, een boek kon 

vragen waar hopelijk het exemplaar wat je zoekt in zou zitten. 
In een overzicht was duidelijk te vinden in welk boek je wilde zoeken, 
a. b. c. enz. De boeken in een grote stelling stonden netjes op 
volgorde, zodat het gevraagde boek vlug kon worden gevonden. Bij 
veel bezoekers is deze stand bekend, vaak stonden er liefhebbers af 
te wachten, totdat er een stoel vrij kwam. De opbrengst van de 
zegels komt ten gunste voor de jeugdfilatelie. Ik was nieuwsgierig en 
heb gevraagd: met hoeveel mensen wordt dit gerealiseerd? Er werd 
gewezen naar een mevrouw! Zij doet niet anders dan sorteren,  
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afweken en de zegels in de desbetreffende boeken doen. petje af 
voor deze mevrouw.  Na een uurtje zoeken en heel veel zegels rijker, 
hebben we plaats gemaakt voor andere verzamelaars. 
Het was inmiddels wat drukker geworden en het was  tijd voor koffie. 
We werden uitgenodigd aan een tafeltje en we kregen het verhaal te 
horen van een gelukkige liefhebber. 
Hij had een zegel van Koning Willem 
III uit 1852 de voor € 70,-- gekocht 
en volgens hem een “koopje”! Zo zie 
je maar, wat je kan bemachtigen. 
Zelf heb ik voor € 9,40 gekocht en 
zal daar de komende dagen nog wel 
mee bezig zijn.  
Er is veel te zien op de Postex, eigenlijk is 1 dag te kort. In een 
verhoogd tempo hebben we nog langs de diverse stands gelopen. 
Voor de liefhebbers om te  kijken naar de ingezonden kaders, was er 
heel veel te zien. Diverse categorieën waren vertegenwoordigd, 
zowel uit binnen- en buitenland. Maar als thema heeft Postex dit jaar 
gekozen voor “Vrede en Vrijheid”. Voor dit thema is door 15 
deelnemers ingezonden. Nu dat ik het over; Vrede en Vrijheid heb, 
wil ik kwijt dat ik de gratis postzegel wel héél erg simpel vind. 
Gelukkig, smaken verschillen! 
Tegen half vier zag ik wat liefhebbers die met de bus waren 
meegekomen al naar de uitgang lopen. Toch wel “zwaarder” als dat 
zij waren gekomen! De plastictassen, mappen en dozen onder de 
arm geklemd. Niet iedereen heeft kunnen vinden waarnaar werd 
gezocht. Ik heb de indruk dat liefhebbers die hebben gezocht naar 
poststukken ed. niet zo geslaagd zijn, terwijl de zegel liefhebbers 
behoorlijk tevreden waren. 
16.00 uur tijd voor vertrek! De koppen werden geteld en het 
vertreksein werd gegeven. Aan de levendige verhalen leid ik af dat 
dit weer een geslaagd postzegel evenement is geworden. 
Voor liefhebbers die dit evenement nog nooit hebben bezocht kan ik 
het zeker aanraden. Elke 3e weekend in oktober wordt de Postex 
gehouden. Volgend jaar de laatste keer op deze locatie. Er wordt 
gezocht naar een vervangende plaats en ruimte.  
Hartelijke groeten van een tevreden postzegel liefhebster. 

Heleen van Alphen  
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 Twee Postex blokjes die zijn uitgegeven in 2010  



 

31 
 

Hier een Postex blokje dat in 2011 werd.uitgegeven 
 
In 2013 werd de Postex alweer voor de vijftiende 
keer georganiseerd.  Zeven gespecialiseerde 
verenigingen vierden toen ook hun jubileum.  
Ook dit jaar waren er weer jubilerende 
verenigingen op de Postex aanwezig nl. 
Motiefgroep De Velrand: zij presenteren in een 
20-tal kaders, wat de mogelijkheden zijn.  
De Vliegende Hollander: zij vieren hun 80-jarig 
jubileum en gelijktijdig de 55e dag van de 

Aerofilatelie. Postzegelvereniging Griekenland: zij vieren hun 50 
jarig jubileum en laten in een 80-tal kaders het een en ander zien op 
het gebied van de Griekse zegels. Filatelistische Contactgroep 
Oost Europa: tijdens deze Postex wordt het jubileum gevierd van de 
Duitse Contactgroep BRD Arge Poland die 40 jaar bestaat. Er zijn 
vele collecties te zien die nog nooit In Nederland zijn geweest. 
 
De Postex, elk jaar beslist weer een bezoek waard voor de aktieve 
“echte liefhebber” van onze hobbie. 
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 MICHEL NORDEUROPA 2016/17 

 
Ook voor de verzamelaar die postzegels van de "noordse" landen 
verzameld, geeft Michel al sinds jaar en dag een prima catalogus uit. 
Deel 5 uit de 7 delen tellende Europa catalogi is onlangs weer 
verschenen. Deze Nordeuropa catalogus is alweer de 101st 
uitgebracht. 
Deze catalogus behandeld, zoals we gewend zijn, de zegels van de 
Scandinavische landen en hun diverse gebieden plus de Baltische 
staten. Voorafgaand aan het catalogus gedeelte vinden we, zoals bij 
alle Michel catalogi, een overzicht van de gebruikte afkortingen en 
symbolen plus een uitleg hoe de catalogus opgezet is evenals een 
overzicht hoe o.a. de diverse druktechnieken te herkennen zijn. De 
prijsnoteringen vinden we in 2 kolommen weergegeven n.l. voor 
ongebruikt (tot 1920) c.q. postfris (vanaf 1920) en gebruikt met zo 
hier en daar, waar nodig, prijzen voor zegels op brief en op FDC. De 
zegels zijn in verkleind formaat, ± 50%, maar in goede kleuren en 
scherp afgebeeld. Veel van de ruim 11.000 afbeeldingen zijn 
opnieuw gescand en daardoor scherper en duidelijker dan in 
voorgaande oplagen. Behalve de postzegels vinden we ook de 
frankeerlabels, de port- en dienstzegels etc. Wat apart is en waar 
veel verzamelaars blij mee zijn is dat er per land een hoofdstuk is 
waarin de samenhangende combinaties (Zusammendrucke) van 
zegels uit postzegelboekjes vermeld en zo hier en daar ook 
(schematisch) afgebeeld worden. Tevens worden de velletjes uit 
postzegelboekjes afgebeeld en geprijsd. Deze velletjes worden in 
goed Duits “Heftchenblätter” genoemd, en weergegeven als “H-Blatt” 
met een nummer erachter. 
 
De volgorde van de landen is alfabetisch weergegeven; Denemarken 
- DK-Færøer - DK-Groenland - Estland - Finland - Finland-Åland - 
IJsland - Karelië - Letland - Litouwen - Midden Litouwen - 
Noordingermanland - Noorwegen en Zweden. 
Uiteraard is deze uitgave wederom geheel doorgelopen en zijn de 
prijzen aangepast aan het huidige vraag en aanbod spel. Verder is er 
redactioneel ook wat aangepast en aangevuld. Bij Denemarken 
bijvoorbeeld zijn nu alle postzegelboekjes opgenomen. Bij IJsland 
vinden we bij de vis en landschapszegels van 1939-1945 enkele  
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nieuwe tandingen opgenomen. Bij Zweden is een in 1981 (Nr. 1158) 
niet uitgegeven zegel opgenomen. Men dacht dat alle exemplaren 
waren vernietigd, echter er zijn ondertussen een aantal zegels in de 
verzamelaars wereld opgedoken. Jammer alleen dat ze daar dan 
een verkeerde illustratie bij plaatsen.  
In deze nieuwe uitgave vinden we wederom veel opwaartse 
prijsbewegingen. Vooral en niet onverwacht, bij het klassieke 
materiaal. Over de weergegeven prijzen nog even het volgende. De 
prijzen in de diverse Michel catalogi liggen beduidend hoger dan die 
in de Scandinavische catalogi. Dit ligt aan het systeem voor 
prijsberekening die bij de diverse catalogusuitgevers onderling nog al 
anders liggen.  
Deze Michel geeft in ruim 1000 bladzijden, met 59.000 prijsnoterin-
gen en met meer dan 11.000 kleurige afbeeldingen, jaargangover-
zichten en met de overzichten van de postzegelboekjes, een 
gedegen samenvatting van de diverse postale producten die door de 
Scandinavische en Baltische landen tot aan het medio 2016 zijn 
uitgegeven.  
De Michel Nordeuropa catalogus is mijns inziens een degelijke en 
goed bruikbare catalogus met, door zijn stevigere verschijning, een 
extra pluspunt om het aan te schaffen. 
 Ook deze uitgave is via de online-bibliotheek te downloaden, de prijs 
is dan 50 % van de prijs voor een hardcopy. Zie : 
http://www.briefmarken.de/michelshop/de/online-bibliothek 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH 
Taal: Duits 
Bladzijden: 1041 
Illustraties: Kleur 
"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-175-8 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 68,00 € Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger 
Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 
Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de 
Web-site: www.michel.de      Henk P. Burgman (AIJP) 
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Kavel Cat. nr Omschrijving Cat. w.      Inzet

1 Ansichtkaarten Oude kaarten van Purmerend 5,00

2 NVPH 1-3 Goede randen, nr. 3 brede bovenrand 250,00 20,00

3 Nr. 2 Ongebruikt exemplaar, randen bekijken 550,00 25,00

4 4-6 Mooie kleuren, nr. 5 één korte tand 150,00 12,00

5 7-12 Serie + nr. 7 in paartje 410,00 30,00

6 13, 16 Wapenzegels, ongebruikt 240,00 20,00

7 13-18 Wapenzegels, gebruikt in mooie kwaliteit 300,00 22,00

8 21D Kamtanding, tanding is onregelmatig 120,00 7,00

9 30 Verschoven zegelbeeld !! 5,00

10 31 Speciaal langzegel nr 31 10,00

11 30/33, 50/55 Ongebruikt, postfris + Bossche tanding 2x ; 32 defect 275,00 15,00

12 61b Tete-beche op briefstukje 100,00 10,00

13 84-86 Tuberculose, luxe, plakker 135,00 12,00

14 131 Ned, Jubileumzegel 1923 in paartje 450,00 120,00

15 134-135 Toorop, 134 ongebr., 135 postfris 72,00 6,00

16 208/211 Ned, Kinderzegels 1927 40,00 8,00

17 220/223 Ned, Kinderzegels 1928 55,00 11,00

18 225/228 Ned, Kinderzegels 1929 25,00 4,00

19 402b Legioen, mooi velletje, gebruikt 115,00 10,00

20 402b-403b Legioen velletjes ongebruikt 290,00 20,00

21 Prestigeboekje WK 2010 4,00

22 P1 en P2 Portzegels met puntstempels oa 107 35,00 5,00

23 P3 - P12 Portzegels 140,00 21,00

24 P43 Michiel de Ruyter fl. 1,00 85,00 15,00

25 Boekenlegger Joost Zwagerman 2,00

26 FDC 213 Plaatfout in 1298p 10,00 2,00

27 Mapje Koningshuis Beatrix en Willem Alexander twee vellen 7,50

28 170 Duitsland 23,00 2,00

29 223-225 Duitsland 43,00 4,00

30 75-79 Berlijn klokken met klepel links 200,00 20,00

31 1267A Belgie Rode Kruis boekje 1963 18,00 2,00

32 B43,B45,B55,B66 Belgie 4 boekjes gestempeld 57,00 4,00

33 oa.3608/09,3749/51 Belgie Vogels pf 22,50 4,00

34 Yvert blok 109 Frankrijk blok Kuifje gestempeld 10,00 1,50

35 PTT mapjes Partij mapjes nominaal € 55,00 35,00

36 Berlijn Klokken 100,00 10,00

37 Berlijn Bloemen 1,00

38 Berlijn Bloemen 2,00

39 Berlijn Voor de jeugd 1990 2,00

40 BRD 9 blokken 5,00

41 Blok 21 BRD  22,00 2,00

42 192-195 Duitsland Beieren 1920 7,40 bod

43 385-397 Deutsches Reich 1926 24,00 2,00

44 410-422 Deutsches Reich 1928 35,00 3,00

45 2 blokken Kanaal eilanden 1,00

46 Frankrijk Serie "kastelen" uit 2015 17,00 3,00

47 Frankrijk Serie "klimaatbescherming" uit 2014 17,00 3,00

48 Frankrijk Serie "renaissance" uit 2014 17,00 3,00

49 Faroer  2x Rode Kruis pb jaar 2001 18,00 3,50

50 Oostenrijk Postfris 2,00
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51 Oostenrijk Postfris 2015 3,00

52 Oostenrijk Postfris 2015 4,00

53 Blok 11 Liechtenstein op FDC 5,00 1,00

54 Blok 16 + 17 Monaco blok CEPT gebruikt 2,00

55 FDC Portugal, Madeira en Azoren 1,00

56 Mapje Postgeschiedenis Dld  15 kaarten 2,50

57 Mapje Brieven Hongarije leuk blok 60a en serie 2370-6A 2,00

58 Klein Stockboekje Japan bod

59 592-595 E 10+ Itep, strakke fdc's 220,00 15,00

60 Jaarcollectie 2010, 2x 125,00

61 Jaarcollectie 2004, 2x 75,00

62 EK 2008, 20 spelers 7,50

63 Stockkaart Groenland 4A, 7B, 9B, 10 B, 11B Pakketporto 290,00 20,00

64 Stockkaart IJsland op stockkaart (ook achterkant) 8,00

65 Stockkaart Groenland op stockkaart 8,00

66 Stockkaart Luxemburg diverse toeslag series 2,50

67 Stockkaart Kerstzegels ongebruikt 50 stuks € 32,50 nominaal 20,00

68 Stockkaart 4x collectors item 2,00

69 Stockkaart Scandinavie Europa CEPT (z.o.z) 7,50

70 Stockkaart Scandinavie gestempeld Europa CEPT (z.o.z) 2,00

71 Stockkaart Kerstzegels ongebruikt 50 stuks € 32,50 nominaal 20,00

72 Bandje ETB Duitsland 5,00

73 Bandje ETB Duitsland 5,00

74 Bandje 2x ETB Berlijn 1975 t/m 1986 10,00

75 Groot Brittannië, postfrisse series en presentation packs, 38 x 15,00

76 Boekje met ca. 30 pz-boekjes + telefoonkaarten 5,00

77 Ned. Indië en Indonesie in 3 stockboeken A5, beter 8,00

78 Stockboek Canal Zone, Afrika, Midden-Amerika 3,00

79 Denemarken, Noorwegen en Zweden 10,00

80 Servië, Bosnië, Jougoslavië, Ierland 6,00

81 Polen, Rusland, Duitsland en diversen 6,00

82 Reich, Polen, Tsjecho Sl. , diversen 6,00

83 Jougoslavië, meest postfris, veel complete series 12,00

84 Midden Oosten, o.a. Israel tabs 6,00

85 Tunesië, Marokko, met postfris 6,00

86 NL sb met blokken, velranden etc + map, beter spul- kijken 5,00

87 Nederland 4 zeer luxe sb, bl., strips,kindbl., velrandbijz., cat. w., gulden-zegels hoog 40,00

88 Stockboek Nederland 2,00

89 Mooi stockboek Nederland postfris 3,00

90 Nederland in Victoria-album, zelf gemaakte bladen. Mooi 12,00

91 Nederlands Indië en Suriname in Davo-christal 12,00

92 Nieuw Guinea, Curacao en Antillen in Davo christal 10,00

93 4 albums met fdc's Nederland, 61-330, blanco 25,00

94 fdc's Nederlandse Antillen 1-256, bijna alle blanco, 2 albums 25,00

95 Album met Amphilex (ook vellen) + blanco Itep 16,00

96 Album met fdc's Aruba, 1- 54, blanco 300,00 16,00

97 Album fdc's Dag van de Postzegel + Open Dagen + diversen 6,00

98 Leeg Davo-album voor fdc's 3,00

99 Twee albums fdc's Nederland tussen 170 en 328 6,00

100 Album met fdc's Regina, Crouwel , Cour, etc 5,00
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101 Antillen, sb A5, 3,00

102 NL in twee sb A5, vanaf nr. 50, enkele betere series + diversen 5,00

103 Zes lege stockboeken klein formaat 4,00

104 Spanje in 5 mooie stockboeken 15,00

105 Frankrijk in mooi stockboek 3,00

106 Suriname zelfstandig 1,00

107 USA op stockkaarten in ringband + stockboek 3,00

108 Stockboek Noord- en Midden-Amerika, Carabien 4,00

109 Zuid-Amerika in stockboek 2,00

110 Mooi Patento sb, praktisch leeg, iets Frankrijk 3,00

111 Stockboek Italië, iets treinen 2,00

112 Twee stockboeken div. landen 4,00

113 Twee stockboeken Nederland 4,00

114 Eerstedagkaarten in album 3,00

115 Ringband met poststukken, hele wereld 5,00

116 Stockboekje Thailand 2,00

117 Album Album wereld 3,00

118 Album Europa met Portugal 4,00

119 Album Frankrijk, Belgie enz. album 6,00

120 Album Wereld met blokken 8,00

121 Album Lege Importa verzamelband 5,00

122 Stockboek Engeland 5,00

123 Stockboek Engeland 2,00

124 Stockboek Belgie 2,00

125 Stockboek Belgie 2,00

126 Stockboek Spanje en divers 2,50

127 Stockboek Divers bod

128 Stockboek Dik stockboek met wat motief 5,00

129 Album Nederland  Tros album plus inst. boek / ook euro's  (Dorcas)    5,00

130 Album Nederland Davo album 1, zonder zegels (Dorcas)                         bod

131 Stockboek Stockboek Israel, meest postfris (Dorcas)                                         10,00

132 Stockboek 2 Inst. boeken  o.a. Spanje en Italie  5,00

133 Stockboek 3 kleine stockboekjes  met div. landen (Dorcas)                            2,00

134 Stockboek Denemarken 5,00

135 Stockboek Zweden 6,00

136 Stockboek A5 Roemenie veel postfris, ouder materiaal 5,00

137 Stockboek BRD in 3 boeken veel pfr, o.a. Beethoven 1959 gest. 9,00

138 Stockboek Italie, veel in 2 stockboeken 9,00

139 Multomap A4 Berlijn, ook postfris, uitzoekklus, + speciaalverzameling 9,00

140 Stockboek Oostenrijk en achterin wat Liechtenstein 4,00

141 Stockboek, zwart Griekenland ook klassiek 5,00

142 Davo de luxe Suriname 1948/1979, na 1956 bijna compl. 2 x man in space 7,00

143 Davo leeg Veel opbergruimte, zwarte bladen 6,00

144 Davo GB en Kanaaleilanden met beetje vulling, deels met klemstr. 6,00

145 Davo Zweden redelijke vulling 8,00

146 Stockboek Doos met 4 Australie 12,00

147 Stockboek 5,00

148 Ned. Collectie pzb'jes. Geen dubbelen Tussen 2 en 29. Totaal 20 boekjes 160,00 15,00

149 Stockboek Diverse landen bod

150 Ned. collectie 1867/2011, incl. achterin en 85 velletjes. Velletjes cw 675,- 1.875,00 75,00
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151 Stockboekje Nederland en overzee paar leuke series postfris 4,00

152 Frankrijk, Collectie 1849/1965 25,00

153 Stockboek Rusland in 2 stockboeken begin t/m 1980 15,00

154 Stockboek Japan ongeveer 700 verschillende zegels 12,50

155 Stockboek Canada 1870 - 2010 10,00

156 Stockboek Nieuw Zeeland 1873 - 2005 8,00

157 Stockboek Motief: bruggen bod

158 Stockboek Motief: olifanten 4,00

159 Stockboek Motief: zeppelins en zwanen bod

160 Stockboek Monaco postfris 6,00

161 Stockboek Roemenie 3,00

162 Stockboek Roemenie 3,00

163 Stockboek Bulgarije 3,00

164 Stockboek Belgie 3,00

165 Stockboek Spanje en kolonien postfris 4,00

166 Stockboek Nederland postfris 5,00

167 Stockboek Spanje postfris 6,00

168 Stockboek Diversen met los 6,00

169 Stockboek Dik stockboek leeg bod

170 Stockboek 3x leeg stockboek bod

171 Mapje Collection Filatelie 2x 3,00

172 Stockboek 3x met diversen gebruikt uitzoeken 3,00

173 Importa Lege cristal albums deel 1-4 1852- 2009 25,00

174 Doosje Divers 1000x 2,00

175 Doosje Divers 1000x 2,00

176 Doosje Diversen bod

177 Doosje Diversen bod

178 Doos Met 3 stockboeken Engeland 10,00

179 Doos Met 4 stockboeken, veel Franse en beetje Engelse koloniën 12,00

180 Doosje Dooje met postzegels bod

181 Doos Doos kilowaar  ook Nederland (Dorcas)                                           5,00

182 Doos Doos onafgeweekt  buitenland (Dorcas)                                          4,00

183 Doos Onafgeweekt modern Duitsland 5,00

184 Doos 4 albums en stockboek met oa postfris !!!! bod

185 Doos Diverse albums en stockboeken uit nalatenschap, incl wereld album 15,00

186 Doos 6 stockboeken met zegels 5,00

187 Blikje met 10 betere postzegelboekjes 6,00

188 Diverse betere poststukken Scandinavië in klein album 10,00

189 Doosje NL **, zegels, boekjes, etc, ook euro's (14) 25,00

190 Doosje met zegels gebruikt, postfris overzee en diversen. Leuk 4,00

191 Doos 13 Doos wereld (on) afgeweekt, met veel beter materiaal 10,00

192 Grote doos met heel veel fdc's NL, keurig gesorteerd 15,00

193 Doos Complete set Filatelie loket-enveloppen 1/207 5,00

194 Nederland (on)afgeweekt, mooie doos vol 4,00

195 De wereld in zakjes, megaveel 4,00

196 Grote doos NL + België, onafgeweekt 5,00

197 Wereld afgeweekt + loep en diversen 4,00

198 Verhuisdoos met zegels, brieven, etc. 5,00

199 NL (on)afgeweekt, poststukken en diversen 3,00

200 Doos wereld, met mooie series en zegels, heel veel 6,00
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