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WAAR VOOR UW GELD 
 

We hadden u drie bijzondere 
evenementen in september beloofd: 
een busreis naar Roden, een ‘gewone’ 
clubavond en een beurs in 
Weidevenne. Dat allemaal onder het 
motto: bij de PPRC krijg je waar voor je 
geld. Ik denk te kunnen stellen dat we met tevredenheid mogen 
terugzien op deze activiteiten en dat we hebben kunnen genieten 
van filatelie in vele facetten. De tentoonstelling in Roden was een 
topevenement, met het mooiste materiaal dat je op dit moment in 
Nederland te zien kunt krijgen.       ► 
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Herman Verhoef, de auteur van de serie “Hoe kom je tot het bouwen van 
een huis”, op zoek naar nieuwe zegels voor zijn thematische collectie.   
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De verzamelbeurs in Weidevenne trok heel wat meer leden dan vorig 
jaar en ik denk dat deze beurs, eens een initiatief van Ron 
Versteyne, een blijvertje kan worden (zie ook de foto’s op de vorige 
pagina’s). 

 
 

Straks hebben we natuurlijk onze clubavond op woensdag  
14 oktober, met alweer goed veilingmateriaal, stuiverboeken, 
gezelligheid en een sprankelend barteam, maar als u dat wilt kunt u 
ook nog mee met de bus die op zaterdag 17 oktober vanuit Alkmaar 
via Purmerend naar de Postex in Apeldoorn rijdt. Een mooi initiatief 
van Hans Ruiter (zie agenda en pagina 23). Daar zijn o.a. de 
verzamelingen van uw voorzitter en secretaris te bewonderen, met 
veel oorlog en koningshuis. Wel tijdig aanmelden ! 
 

Hopelijk zien we elkaar in ieder geval op 14 oktober in Zuidoost-
beemster en misschien kunt u vast eens in de kast kijken of daar nog 
materiaal in staat voor de benefietveiling in december, of de Grote 
Veiling in maart.                       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 november nummer uiterlijk vrijdag 23 oktober. 
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
 
OP HET OMSLAG 
 

14 september werden drie nieuwe velletjes 
in de serie Grenzeloos Nederland 
uitgegeven. Op deze drie velletjes staan 
steeds dezelfde zes postzegels, alleen de 
positie op het vel is steeds anders en de 
grote hoeveelheid tekst op de velrand is verschillend, nl. over Pop-cultuur, 
taal of architectuur. M.i. weer een voorbeeld van geldklopperij door PostNL. 
Het gaat de meeste verzamelaars toch om de postzegels en niet om  
velranden met grote tekstblokken..Een velletje was genoeg.     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. 10 okt. De verzamelaar  
afd. Zaanstreek-
Waterland 
organiseert weer 
de maandelijkse verzamelaarsbeurs van 10.00 tot 14.00 uur 
met o.a. ansichtkaarten, postzegels, munten en nog veel 
meer. In buurtcentrum De Kolk, Heijermansstraat 129, 1502 
DJ Zaandam. Voor meer info 075-6354316 / 075-6421723. 

Zo. 11 okt. Postzegelbeurs van postzegelvereniging Ijmuiden van 
12.00 tot 16.00 uur in de nieuwe locatie: De Bolder, 
Bloemstraat 124 te IJmuiden 

Ma. 12 okt. Postzegelvelletje 10 verschillende scheepsmodellen van het 
Maritiem Museum, Nederland 1, bedoeld voor post tot 20 
gram met een bestemming binnen Nederland. 

  Verlichting, postzegelvel en mapje, waardeaanduiding  1. 
Woe. 14 okt. 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 288ste clubveiling. Ook nu weer met fantasties 
materiaal, de kavellijst staat op de pagina’s 25 tot 28. 

 

15, 16 en 17 oktober  het jaarlijkse grote 
evenement in de 
Americahal, Laan 

                                                     van Erica 50, 
Apeldoorn. Vrijdag 16 oktober van 10.00 tot 20.00 uur 

  Zaterdag 17 oktober van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 
18 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 
Lees de fantastische aanbieding om zeer voordelig met 
de bus mee te reizen naar deze beurs, meer informatie 
staat op pagina 23 
 

Za. 16 okt.  Dag van de postzegel 2015, prestigeboekje en velletje 
Zo. 25 okt. Ruilbeurs van Phil. Ver. Heerhugowaard van 10.00 tot 15.00 

uur in De Swan, Middenweg 178, 1702 HE Heerhugowaard. 
 

Noteer alvast de volgende data van onze clubavonden: 
donderdag 12 november en woensdag 9 december, allen 
in het Zuiderhof.  

Zaterdag 23 januari 2016 onze grote regionale postzegelbeurs en op 
zaterdag 12 maart 2016 onze jaarlijke grote veiling in De Inval. 
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WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP DOORGEVEN VOOR  
1 NOVEMBER 
 
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 november a.s. moet gebeuren. Dat heeft onder andere te 
maken met het abonnement op het maandblad Filatelie. Wij moeten 
namelijk wijzigingen tijdig doorgeven. Doen we dat niet dan zijn er 
onnodige kosten aan verbonden.  
Het is overigens mogelijk om uw lidmaatschap om te zetten in een 
donateurschap. U krijgt dan geen abonnement  op Filatelie. Donateurs 
betalen minstens 15 euro per jaar. Indien u donateur van de PPRC wil 
worden, dan moet u dat ook voor 1 november a.s. kenbaar maken.  
Voor opzeggingen en wijzigingen die later bij ons binnenkomen moeten we 
helaas een deel van de contributie voor 2016 rekenen. Degenen die 
overwegen om hun lidmaatschap op te zeggen of degenen die nu donateur 
zijn, willen we nog even wijzen op de vernieuwing van het maandblad 
Filatelie, die met ingang van januari 2016 zal plaatsvinden. Het blad 
Filatelie zal gedrukt worden bij een nieuwe drukker en gaat er nog mooier 
uitzien dan nu het geval is. Op de eerstvolgende clubavond zullen een paar 
proefexemplaren liggen die u kunt meenemen om te vergelijken. Ook als u 
vanaf volgend jaar een volledig lidmaatschap wenst (30 euro), graag 
doorgeven voor 1 november a.s.           Jeffrey Groeneveld 

 

 
ALLE NEDERLANDSE POSTZEGELONTWERPEN 
GEDIGITALISEERD 
 
Liefhebbers van Nederlandse postzegels die niet in de 
gelegenheid zijn om naar het Museum voor 
Communicatie in Den Haag te komen, kunnen nu online 
terecht. Op www.postzegelontwerpen.nl zijn alle 
Nederlandse postzegels, inclusief alle bijbehorende 
schetsvoorstellen en ontwerpen te vinden. Ook is er 
veel informatie over alle ontwerpers in opgenomen. 
Wist u bijvoorbeeld dat prins Claus foto’s voor tientallen 
postzegelemissies heeft geleverd? Of dat Auke de Vries 
– gerenommeerd beeldhouwer en tekenaar – eerst op 
cursus moest, voordat hij aan de slag kon met zijn opdracht voor het 
ontwerpen van de zegel ‘100 jaar KNSB’ uit 1982? 
De imposante postzegelcollectie van het Museum voor Communicatie is 
niet eerder zo uitvoerig voor geïnteresseerden toegankelijk gemaakt.  

http://www.postzegelontwerpen.nl/
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DE ERGERNIS VAN EEN VERZAMELAAR 
 
Al in 2001 ergerde Ben Hendriks zich over het beleid van de 
Nederlandse postdienst. “PTT Post maakt het er op deze manier niet 
leuker op,” schreef de verzamelaar van postzegelboekjes toen. “Ik 
voorspel 'tante' dan ook dat met een dergelijk beleid veel trouwe 
verzamelaars zullen gaan afhaken.” 
 
Hier het artikel voor onze leden die geen internet hebben. 
Hoe krankzinnig het beleid van PTT Post is vindt u prachtig (?) geillustreerd 
in de onlangs verschenen Collect Nr. 29. 
Zoals we al eerder meldden huldigt PTT Post tegenwoordig de opvatting 
dat postzegelboekjes met verschillende postzegels geen postzegelboekjes 
zijn. Alleen postzegelboekjes met dezelfde postzegels zijn 
postzegelboekjes (Collect nr 29 pag. 19). Niet de uitvoeringsvorm is dus 
van belang, maar één of ander dom (waarschijnlijk economisch) criterium. 
 
Hoe dom deze opvatting is ziet u op pag. 32 van Collect Nr. 29. Onder de 
rubriek "postzegels" werden onder meer opgenomen 
- Hart voor de natuur, best.nr 210238, (5 x 80c) 
- Vijfmaal Cartoons, best.nr. 210738, (5 x 85c) 
- Tien om te feliciteren, best.nr. 216544, (10 x 85c). 
De laatste twee boekjes worden op pag. 20 van Collect Nr. 29 niettemin 
wel postzegelboekjes genoemd. 
Onder de rubriek "postzegelboekjes" mist u postzegelboekje nr. 64. Nee, dit 
boekje is niet uitverkocht, maar men heeft dit nummer (per abuis!) 
toegekend aan het postzegelboekje "Hart voor de Natuur", bestelnr. 
210238, dat volgens PTT Post dus geen postzegelboekje is, omdat het vijf 
verschillende postzegels bevat. Men heeft het daarom gerangschikt onder 
de rubriek "postzegels". Begrijpt U wel ? Met nummer 64. De andere twee 
hierboven vermelde postzegelboekjes hebben geen nummer gekregen. 
U, verzamelaar van postzegelboekjes, kunt dus niet meer blind vertrouwen 
op uw abonnement postzegelboekjes. Als u dat wel doet gaat u boekjes 
missen. Het is daarom zaak, als u compleet wilt blijven volgens uw eigen 
normen, het blad Collect zorgvuldig door te spitten; u dient dan wel de 
postzegelboekjes, die volgens PTTPost geen postzegelboekjes zijn, buiten 
uw abonnement om extra te bestellen. 
PTT Post maakt het er op deze manier niet leuker op. Ik voorspel 'tante' 
dan ook dat met een dergelijk beleid veel trouwe verzamelaars zullen gaan 
afhaken. Want ergernis hoort niet bij verzamelen. Verzamelen doe je 
namelijk voor je genoegen. 

Auteur Ben Hendriks, op de site van Filahome.nl 

http://www.filahome.nl/winkel/ben-hendriks.htm
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5000 JAAR GESCHIEDENIS TOT 1500  OP POSTZEGELS 
 

Ik wil graag aan u voorstellen: de Edammer Wil 
Dedters, van wie we sinds april vorig jaar 
regelmatig verschillende thema’s uit zijn collectie 
in ons clubblad hebben geplaatst. Hij begon al 
met het verzamelen van postzegels toen hij  5 
jaar was en vanaf zijn achttiende jaar raakte hij 
zeer geïnteresseert in de wereldgeschiedenis op 
postzegels.  
Hij werkte als electro/mechanisch technicus en 
geniet nu van zijn pensioen en zijn hobby. 
Zijn collectie bestaat inmiddels uit tien banden en 
is opgezet op zelfgemaakte pagina’s in A4 

formaat. Het overgrote deel van de collectie bestaat uit postzegels, boekjes 
en blokjes, er zitten verhoudingsgewijs weinig poststukken in. 
 
Hier een opsomming van de volgende uitgewerkte thema’s die in zijn 
omvangrijke en interessante collectie zijn opgenomen:  
band 1: Inleiding (zie de pagina’s 14 en 15), fossielen, Préhistorie, het 
Schrift, de Bijbel. In band 2: Egypte, Indus, Soemerië, Hettieten, Assyrië, 
Babylonië, Urartu, Perzië en een extra speciaal collectie ‘de donkere 
eeuwen’. Band  3: Griekenland met een specialiteit mythologie. In band 4: 
Carthago, Etrusken, het Romeinse Rijk met specialiteit keizer Augustus. 
Band 5: het Oost Romeinse Rijk, Bulgaarse Rijk, Kaukasus (Armenië, 
Georgië e.a.), Osmaanse Rijk, Russische Rijk en Gouden Horde, Litauwen, 
Polen, Hongarije, Kroatië, Servië, Moldavië/Walachijë en Albanië. Band 6: 
Spanje, Portugal, Engeland, Ierland, Schotland e.a., specialiteit de 
Kruistochten. Band 7: Frankrijk met een special over Willem de Veroveraar, 
Bourgondië, Vlaanderen, Lage Landen, Luxemburg, Duitse Rijk met 
specialiteit over Karel IV. Band 8: Noord Duitsland, Duitse Orde, Moravië, 
Bohemen, Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland/Eindgenossen, Italië,  
Arelat, Vatikaan. En verder in de banden 9 en 10 nog aparte verzamelingen 
over: ontdekkingsreizen, cartografie, bouwkunst, beeldhouwkunst, 
schilderkunst en wetenschap.  
Dit jaar is Wil begonnen aan een nieuw thema nl. de Japanse prentkunst 
18e/19e eeuw (wel een thema na het jaar 1500, maar wel erg interessant).  
Voor volgend jaar staat het uitwerken van Scandinavië op zijn programma. 
De postzegels die hij nodig heeft vindt hij voornamelijk via internet. Met het 
thema ‘5000 jaar geschiedenis tot 1500 op postzegels’ is Wil voorlopig nog 
lang niet uitgestudeerd. Tip van mij: mocht dat wel zo zijn dan kan hij altijd 
nog verder met zijn collectie tot het jaar 2000...          Hans Vaags 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS? (afl. 40) 
Beroepen en opleidingen in de bouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Er zijn vanuit het verleden veel beroepen in de bouw  aanwezig. De 
meest in het oogspringende beroep was de timmerman. De meest 
bekende timmerman in de wereld is Sint Jozef, hier is hij bezig een 
deur te maken. Hij wordt geholpen door zijn zoon Jezus. 
 
 
 
 
 
 
Tegenwoordig worden de binnen – en buiten deuren  
machinaal gemaakt in de timmerfabriek. 

In het werk 
wordt de deur 
door de 
timmerman 
opgehangen 
aan zijn 
scharnieren en 

verder voorzien van een deurkruk en overig sluitwerk zoals het slot. 
(wordt vervolgd)             Herman Verhoef 
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EEUWFEEST VAN PHILATELISTENVERENIGING GRONINGEN 
OP 5 EN 6 SEPTEMBER 2015 
 
Deze nationale postzegeltentoonstelling is verbonden met het thema 
“Engelse Kamp”, het interneringskamp waar tijdens de Eerste Wereldoorlog 
1500 Britse militairen verbleven die na de slag om Antwerpen uitgeweken 
waren naar Nederland. 
Met een hartelijk welkom aan alle deelnemers en bezoekers begon de 
voorzitter: de heer J.H. Kramer aan zijn speech. Hij noemde de diverse 
aspecten die het organiseren van zo’n groots evenement als deze, een 
nationale tentoonstelling met een beurs, met zich meebrengt. Ongeveer 4 
jaar is voorafgegaan aan deze tentoonstelling. Hij roemde de fantastische 
inzet van al de mensen, die dit evenement hebben gerealiseerd. 
De tentoonstelling hieraan verbonden bevat het “neusje van de zalm” van 
prachtige inzendingen van topfilatelisten van de Nederlandse Academie 
voor Filatelie en hij nodigde de bezoekers uit deze tentoonstelling goed te 
bekijken. Ook vertelde de voorzitter over het boek dat de heer Tolsma heeft 
geschreven over het 100-jarig bestaan van de vereniging. Hij nodigde de 
heer Tolsma uit om over het tot stand komen van het boek te vertellen. 
Mijnheer Tolsma vertelde over de geschiedenis van de vereniging en hij 
legde uit dat het een hele opgave is geweest om uiteindelijk tot dit boek te 
komen. 100 jaar notulen doorlezen is geen peulenschil en zeker niet die uit 
de beginperiode. Felicitaties volgden door de burgermeester van 
Groningen de heer Peter den Oudsten en de heer Hans van de Laan, 
burgemeester van gemeente Noordenveld uit Drenthe. 
Een belangrijk moment bij deze opening!  
Door de Burgemeester van Groningen werd de volgende zin uitgesproken: 
“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, de vereniging te benoemen 
tot lid in de Orde van Oranje Nassau”. Een bijbehorende mooie penning 
werd overhandigd aan de voorzitter van de Philatelisten Vereniging 
Groningen, de heer J.H Kramer. 
Tijdens de opening werd er opgetreden door de Timbertown Follies, een 
cabaretgroep van het Engelse Kamp. 
“Terwijl de wereld in brand stond, zetten de Follies de theaters in 
lichterlaaie’”. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zagen The Timbertown 
Follies het daglicht,  een groep slecht opgeleide militairen die uitstekend 
getrainde Music Hall variété artiesten werden! 
Dit optreden gaf de opening een extra vrolijk tintje. 
Ook de voorzitter van de KNBF, de heer Jan Cees van Duin feliciteerde de 
Philatelisten Vereniging Groningen met deze schitterende mijlpaal. Hij dook 
terug in de geschiedenis en vertelde over de oprichting van de vereniging.  
Dit gebeurde in oorlogstijd, De Eerste Wereldoorlog. 
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Vanuit  het interneringsdepot Groningen voor engelse matrozen is de 
Philatelisten Vereniging Groningen ontstaan. 
Hij overhandigde een fraaie oorkonde aan de voorzitter van de vereniging 
en merkte op: “het is wel niet zo’n mooie in een doosje, maar deze is wel 
ingelijst”. Hij wenste ons allen en zeer succesvolle deelname en prettig 
bezoek toe  aan de nationale Postzegeltentoonstelling “Groningen 100” toe. 
En verklaarde de tentoonstelling voor geopend. 
 
De hal waarin de kaders stonden opgesteld was werkelijk 
een lust voor het oog. Zéér ruim stond alles opgesteld, in 
het midden van de hal waren zitjes ingericht met mooie 
bloemstukken. In een kleinere ruimte van de hal was er 
een powerpointpresentatie te zien en een film met 
beelden uit het honderdjarig bestaan van de vereniging.  
Om alle kaders te bekijken en in je op te nemen had je 
wel wat tijd nodig. Zo ook de jury! 
De deelnemers moeten drie maanden van te voren hun 
plan van aanpak insturen, zodat de jury de tijd heeft om de ingezonden 
plannen te lezen. De jury gaat als de kaders opgehangen zijn, alles héél 
goed bekijken, zoals u kunt zien op bovenstaande foto. 

 
Het leuke is ook dat je ook vaak bekende gezichten ziet 
op zo’n tentoonstelling.         
 
Het kader van Danny Jimming heet:  Stap voor stap 
naar Dans Nico Helling bij zijn kader met als titel: The 
motorcycle, nostalgia and use 
 
Een derde bekende is: John Dehé, 
helaas is het mij nog niet gelukt, 
John op de foto te krijgen bij zijn 

kader. De tiltel luidt:   Op zondag 6 september, om 
15.00 uur is de uitslag bekend gemaakt. Mevrouw D. 
Beereboom  met inzendnummer 001-008 heeft 
gewonnen. Zij kreeg Groot Goud voor haar inzending 
met de titel: Het inklaren van postzendingen. De 
Korteweg-trofee is toegekend aan de heer Ernst Flentge. 
De prijsuitreiking was voorbij, voordat ik er erg in had. Alleen de 
bovenstaande deelnemers zijn genoemd. Jammer voor de andere 
inzenders dat er verder geen aandacht is geschonken aan behaalde 
resultaten.             Heleen van Alphen 
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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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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT                             
 
We starten deze aflevering met 
een zegel uit Canada  welke werd 
uitgegeven op 6 mei j.l. wegens de FIFA dames 
wereldkampioenschappen.  Welk land de 
winnaar is geworden is u allen bekend, dus dat 
hoeven we niet te vermelden. 

 
Op 18 juni vijf zegels met als 
onderwerp wonders van de 
natuur.  Zoals u ziet zijn het P 
zegels dus voor binnenlands 
gebruik. Uiteraard is er een 
souvenir velletje van, welke hier 
naast is afgebeeld. 
 
Op 3 juli wederom vijf zegels met 
als onderwerp Unesco World 
Heritage sites in Canada. Ook deze zegels leenden zich uitstekend 
(volgens de Canadese posterijen) om ook hiervan een souvenir 

velletje te laten 
verschijnen a $ 8,60.  

  Ook hier een afbeelding 
van,  Kassa.     

 
Tot besluit deze maand 
een zegel die op 10 juli 
aan het loket verkrijgbaar 
was van Alice Munro.  
 

Geboren in 1931 in Wingham Ontario. Een van 
de bekendste Canadese schrijfsters. Ze is de 
eerste Canadese vrouw welke de Nobelprijs 
voor literatuur in het jaar 2013 won. In het 
volgende boekje, alweer november, leest u wat 
er verder op postzegelgebied in 2015 gebeurde. 
      

Trudy en Pieter Farenhorst 
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                                             ERELDVERHAAL 
          NLEIDING 
 
 
De wortels van natuurlijke historie 
gaan terug tot Aristoteles en andere 
“antieke filosofen”, die de natuur en 
natuurverschijnselen op een rationele 
manier probeerden te verklaren. Van 
de Oude Grieken tot de tijd van Carolus                             Creatie van de zon 

Linnaeus (1707-1778) en andere 18e eeuwse       volgens de Bijbel, rationeel? 
natuurvorsers werden de verschillende takken 
van natuurlijke historie als één geheel gezien, 
verbonden door de scala naturae (ladder van de 
natuur). Deze scala naturae verbond en ordende 
mineralen, planten, dieren, mensen en 
bovennatuurlijke wezens volgens een lineaire 
schaal van steeds grotere perfectie. In het Middel-                    Scala naturae 

eeuwse Europa veranderde aan deze gedachte niet 
veel, het wereldbeeld van Aristoteles werd in de 
christelijke filosofie ingepast door filosofen als Thomas 
van Aquino, wat de basis vormde voor de natuurlijke 
theologie. 
 
In de Renaissance keerden geleerden terug naar het 
direct waarnemen van de natuur en velen legden 
collecties aan van mineralen, planten of fossielen. 
Geliefd in zulke collecties waren “exotische” objecten  
of “monsters” (misvormde dieren of planten).               Aristoleles 384-322 v.C 

Het aantal bekende soorten steeg snel en dit leidde           publicatie: Historia 

tot behoefte aan een classificatie. Hieruit ontstond      animalium/meteorlogica 

door het werk van onder andere Linnaeus de 
moderne taxonomie. 
 
In de 18e en 19e eeuw werd met natuurlijke 
historie alle beschrijvende studie van de natuur 
bedoeld, ter onderscheid van politieke of 
religieuze historie (geschiedenis). Natuurlijk                 Democritus van Abdera 
historie ging hand in hand met natuurfilosofie, de                        460-370 v.C  
analytische studie van de natuur. Het besloeg      publicatie: Grote Diacosmus 

uiteenlopende aspecten van de natuur, van  
sterrenkunde tot biologie, van natuurkunde tot archeologie.  
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Naarmate meer theorieën en ontdekkingen gedaan 
werden, begon het onderzoek zich echter te 
specialiseren. Scheikunde, sterrenkunde en 
natuurkunde konden in de 18e eeuw al als aparte 
vakgebieden worden beschouwd. Later ontstonden 
onderzoeksrichtingen als fysiologie, botanie, zoölogie, 
geologie, kristallografie, cytologie en embryologie. 
Natuurlijke historie, voordien nog het hoofdonderwerp       Carolus Linnaeus 

dat in colleges aan universiteiten werd gedoceerd, werd             1707-1778 

door de onderzoekers van de gespecialiseerde 
richtingen steeds meer gezien als een soort 
“hobbyisme”, geen echte wetenschap. Deze minachting 
onder professionele onderzoekers leidde onder 
verzamelaars ook tot een grotere specialisatie. Vooral 
in het Groot-Brittannië van de Victoriaanse tijd was het 
onder de elite een polulaire hobby specialistische 
verzamelingen aan te leggen, zoals van opgezette 
vogels, vlinders of bloemen. Veel van deze                     Thomas van Aquino 

verzamelingen zijn de basis geweest van collecties van               1225-1274 

moderne natuurhistorische musea. 
Door de opkomst van de evolutietheorie aan het einde 
van de 19e eeuw en de moderne synthese en ecologie in 
de 20e eeuw kregen specialisatierichtingen binnen de 
biologie weer een gezamenlijke achtergrond. 
Tegelijkertijd gaat de specialisatie, net als in alle 

wetenschappen, steeds verder.    
                                      Wil Dedters     

 
Charles Darwin 1809-1882                              Alexander von Humbold 1769-1859                



21 
 

 

 

 

PIJLSNELLE BOODSCHAPPERS (deel 1) 

Na de oorlog ontvingen Piet en Dirk J. Ernsting, twee naast elkaar 
wonende fruitkwekers aan de Zuiderweg , beiden dit prachtige bord. De  
 

 

 
achterkant geeft de naam van de maker, Niek van Diepen, kunstenaar en 
in de oorlog koerier voor het verzet. Daar staat ook het getal 893, dit is het 
productienummer van de plateelfabriek waar het bord gemaakt werd, de 
Koninklijke Goedewaagen in Gouda.  Het werd uitgereikt aan mensen in 
Waterland ‘die het verzet mogelijk maakten’. Piet en Dirk kregen het bord 
omdat ze in de oorlog onderdak hadden verleend aan verzetsmensen.  
Boven de datum links hangt in de lucht een parachute met een koker 
eraan. Zo'n parachute landde op een zondagmorgen (jaar en datum 
onbekend) in een perenboom voor het huis van Dirk Ernsting  (Zuiderweg 
62). Die heeft de parachute uit de boom gehaald en trof in de koker een 
levende duif aan. Wat is het verhaal daarachter? 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 139 
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Duiven in oorlogstijd 

Tijdens de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) werd bij de belegering van 

Parijs op grote schaal gebruik gemaakt van postduiven. Ze werden met 

luchtballonnen de stad uitgevlogen en kwamen terug met informatie over 

het leven buiten de belegerde stad.  Die boodschappen zaten in kokertjes 

aan de poten, of in een holle veer tussen de staartpennen.  
Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog  werden duiven veelvuldig ingezet; er 

zijn duiven die na hun acties zelfs heldenmedailles  ontvangen hebben. 

Ook zijn er standbeelden voor ze opgericht. 

Het Nederlandse leger werkte - in navolging van het buitenland - al vanaf 

1903 met een speciale postduivendienst. Duiven konden in hokken naar de 

frontlinies gebracht worden. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden 

duiven vaak een cruciale rol bij het overbrengen van berichten.  

De Duitsers vreesden de postduif 

als razendsnelle overbrenger van 

berichten. Al direct nadat ze 

Nederland bezet hadden, lieten ze 

bekend maken dat alle ‘burger- en 

militaire Postduiven ‘ onmiddellijk 

gedood moesten worden. Een paar 

dagen later – op 18 mei, voor veel 

duiven waarschijnlijk te laat - werd 

de mededeling iets genuanceerd. 

De duiven mochten niet uitvliegen  

en  moesten allemaal geregistreerd 

worden.  Overtreders werden 

bestraft ‘volgens de Duitse militaire 

wetten’, hun duiven zouden gedood 

worden.  

Op zaterdag 10 augustus 1940 

verscheen in de Drie Meren het 

nevenstaande bericht. 

 

                                      Lees verder ► 
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De Beemster 

postbode en 

duivenhouder 

Jac. 

Schippers,  

hij woonde bij 

de Hoornse 

Keet, hoek 

Hobrederweg

/ Middenweg,  

liet zijn 40 

duiven 

onderduiken 

in hun eigen 

hok. 

(foto Cor Roet) 
 

Ook postduiven met buitenlandse  ringen moesten op het hok blijven, 

Engelse en Franse duiven dienden direct  (ongefrankeerd) naar een adres 

in Amsterdam (‘De Commissie Hornstra aan de Prinsengracht’) gestuurd te 

worden. 

 

Droppings in de Beemster 

Tijdens de oorlog zijn er in de Beemster enkele vliegtuigen neergestort, wat 

uiteraard voor veel commotie zorgde. Maar bewaard gebleven processen-

verbaal laten zien dat er nog heel wat meer uit de lucht kwam vallen: 

bommen en granaten, een mitrailleur, benzinetanks, illegale bladen (Vrij 

Nederland, De Wervelwind), pamfletten , maar ook  ’12 stukjes chocolade, 

verpakt in doosjes’.  

Met grote regelmaat wordt ook de vondst van een postduif gerapporteerd. 

Duiven werden in kartonnen cilindervormige dozen aan parachutes boven 

de Beemster gedropt , met  een klein zakje voer en de nodige papieren. 

Het was de bedoeling dat ze, voorzien van een bericht,  weer losgelaten 

werden,  zodat ze terug naar huis (Engeland) konden vliegen. De archieven 

melden naast levende duiven, ook dode exemplaren, lege kooien en losse 

parachutes.  Die parachutes zijn zeker niet allemaal aangegeven:  daar 

waren mooie (onder) jurken van te maken. 
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In de dagrapporten van de Purmerendse politie (Waterlands Archief) 

verschijnen de eerste postduiven  in oktober 1942. Pieter Tromp, 14 jaar 

oud en woonachtig aan de Zuiderweg, bracht samen met Jan Buitenhuis, 

wonend aan de Melkweg in Purmerend, twee kartonnen kokers naar het 

politiebureau. De duiven zaten er nog in, de parachutes hingen er nog aan.  

Ze hadden ze gevonden ‘onder aan den Purmerdijk en op het terrein van 

de firma Stoel aan de Kanaaldijk’.  De plaatselijke wachtcommandant 

noteerde:  ‘Vermoedelijk uitgeworpen uit een  Engelsch vliegtuig in den 

avond van 21 oktober 1942’ en bracht de kokers met inhoud naar de 

Ortscommandantur i n Purmerend. Ook waarschuwde hij het Hoofd 

Luchtbeschermingsdienst. 

De Ortscommandant liet vervolgens weten dat iedere Hollander die een 

‘postduif met voer bakje enz.’  afleverde, kon rekenen op een beloning van 

30 gulden.  ‘Als het niet 

geheel volledig is, wordt 

daarvan een gedeelte 

afgetrokken.’ Ondanks die 

riante beloning zijn duiven 

in het Purmerendse 

politiearchief schaars. 

 

Ontvangstbewijs voor een 

duif die door de Beemster 

politie –aangetekend- naar 

de Duitse autoriteiten in 

Haarlem gestuurd werd. 

John Dehé 

Dit artikel verscheen eerder 

in het zomernummer van 

De Nieuwe Schouwschuit, 

gewijd aan de Tweede 

Wereldoorlog. De Nieuwe 

Schouwschuit is het periodiek van Historisch Genootschap Beemster. 

(deel 2 in het volgende clubblad) 
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BUSREIS NAAR POSTEX 
 

Op zaterdag 17 oktober organiseert de 
Postzegel vereniging Noord-Holland een 
busreis naar de Postex. Vertrek om 8.45 uur vanaf treinstation 
Weidevenne in Purmerend. De kosten voor de bustocht zijn € 7,50. 
Hiervoor krijgt u naast de busreis ook een toegangskaartje ter 
waarde van € 5,00. Gaarne opgeven aan Hans Ruiter. E-mail: 
hansruiter1@quicknet.nl of bel 0642538242 
Betalen graag op  NL08 INGB 0004 4633 31 onder vermelding 
busreis Postex. DE BUSTOCHT GAAT DOOR ALS  WE 40 
DEELNEMERS HEBBEN.                                                      Hans Ruiter 

 
BESTE RONDZENDLEDEN,   
 

In verband met kostenbesparing hebben wij nieuwe ontvangst-
kaartjes laten maken. Een voorbeeld van deze kaartjes heb ik 
gekregen van een van onze leden uit Volendam.   
Bij de komende rondzendingen zit er een nieuw kaartje. U vult uw 
gegevens op het kaartje in. Dit kaartje moet u door uw opvolger laten 
aftekenen en blijft het kaartje in uw bezit. Heeft u aan- of 
opmerkingen over de rondzending schrijf het dan met uw naam 
achter op de rondzendlijst, of meldt het aan Uw sectiehoofd. 
Hieronder een verkleinde afbeelding van het nieuwe kaartje. 
           Aad Springer 

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:hansruiter1@quicknet.nl
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HET NEDERLANDSE POSTWEZEN  
NA DE FRANSE TIJD 
 

Franse invloed 
Nadat de Fransen in 1813 na de nederlaag van 
Napoleon in de slag bij Leipzig uit Nederland 
vertrokken, bleef de in de Franse Tijd ingestelde 
“Instruction Générale”, waarin de organisatie van 
het postwezen zeer uitgebreid werd 
voorgeschreven, grotendeels van kracht. De 
Fransen hadden in enkele jaren een revolutie 
binnen ons postwezen tot stand gebracht. De belangrijkste 
verandering was de vorming van een centraal geleide postdienst die 
werd aangestuurd door het Ministerie van Financiën. Voor het hele 
land was één tariefsysteem vastgesteld op basis van afstand en 
gewicht. 
 

Brievensmokkelarij 
Rond 1820 ontstonden problemen bij het postwezen, voor een groot 
deel veroorzaakt door de financiële problemen waarin het Koninkrijk 
der Nederlanden verkeerde. Het Ministerie van Financiën 
beschouwde de post als een melkkoe voor de overheid. Aan het 
begin van de negentiende eeuw stegen de posttarieven, maar het 
dienstbetoon liep achteruit. Mensen begonnen te klagen en steeds 
meer post werd buiten het officiële systeem verstuurd. De inkomsten 
van de posterijen daalden waardoor er meer toezicht kwam op het 
‘smokkelen’ van brieven. 
 

Verzet tegen postmonopolie 
De Nederlandse staat had het monopolie op postverzendingen tot 
één kilogram. Door de vergroting van het toezicht op de 
brievensmokkelarij kwam er steeds meer verzet tegen de staatspost 
en het functioneren van het postbedrijf bij het Nederlandse volk. Men 
begon met onaangekondigde steekproefcontroles in het land. 
Hierdoor ontstond een ware stortvloed van kritiek in Nederland. De 
beroemde Nederlandse schrijver Jacob van Lennep beschreef hoe 
inventief sommige Nederlanders waren: zij omzeilden het postmono-
polie door hun post te verzwaren met een stuk lood of een steen. 
Hierdoor waren de poststukken zwaarder dan een kilo en konden ze 
per diligence verzonden worden. Deze legale ontduiking werd in    ►  



29 
 

brede kringen geaccepteerd. Jacob van Lennep 
schreef hierover: “Ik beken, dat dit niet in den haak is, 
maar laat men dan het postwezen beter organiseren”. 
In de jaren veertig nam de brievensmokkelarij 
schrikbarende vormen aan. 
 

Nieuwe tijden 
In de negentiende eeuw kwam Nederland tot 
ontwikkeling. De bevolking groeide, de economische 
activiteit nam toe en steeds meer mensen konden 
door verbeteringen in het onderwijs lezen en 
schrijven. Deze ontwikkelingen hadden grote invloed 
op het brievenverkeer. De hoeveelheid drukwerk, 
zoals kranten en tijdschriften, nam snel toe. Trein en 
tram verdrongen het postvervoer per paard. In 1844 kwam het eerste 
contract tussen de posterijen en de Nederlandse spoorwegen tot 
stand. Nederland werd een modern land en de postwet uit de Franse 
Tijd was aan vernieuwing toe. Dit resulteerde uiteindelijk in de 
belangrijke postwet van 1850.  BA (uit PV Haarlemmermeer) 
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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

1 NVPH 2 Mooi gerand, met Zwolle halfrond 5,00

2 NVPH 4-6 Mooie kwaliteit o 150,00 10,00

3 38 Met trein stempel Amsterdam naar Den Helder bod

4 84-86 TBC met goede stempels o 70,00 7,00

5 133c Opruimings uitgifte o 25,00 3,00

6 NVPH 134/135 o 50,00 5,00

7 NVPH 238/239 o 47,00 4,00

8 NVPH hoge waarden series: 1928/1935: tussen nrs. 219 tot 282 o 175,00 17,50

9 NVPH 428-442 NVPH 428-442, in paren met velranden ** 31,00 2,00

10 556-560 Kerken 1950 ** 100,00 15,00

11 588-595 ITEP + jubileum 1952 o 63,00 10,00

12 NVPH 618 B en 634D Fosfor-waarden ** 21,00 2,00

13 Stempel Amsterdam-Haarlemmerdijk enz. 0 bod

14 958 Juliana Regina hoekblok 10 gulden ** 36,00 3,50

15 Nederland radio zegel bod

16 2362 Papendrecht o 1,50

17 2434 Rembrandt o 2,50

18 2603-07 In strip van 5 stuks echt gelopen o 2,50

19 2639/40a Paartje inclusief tab, echt gelopen o 1,00

20 pzboekje 9G ** 115,00 10,00

21 pzboekje 9E ** 90,00 9,00

22 pzboekje 9H-f ** 8,00 1,00

23 PB 82B Maak gratis een kaart- hoge cataloguswaarde ** 65,00 5,00

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

25 AU 9 Automaatstrook - zonder gaten onder ! o bod 

26 Dienst 20-24 Cour de Justice zegels o o,50

27 Dienst 25-26 Cour de Justice zegels, luxe o 20,00 2,00

28 D27-40 Cour de Justice o 13,10 bod

29 Special Envelop Rembrandt 1956 - open klep 5,00

30 Sumatra, revolutieopdrukken, strip van 3 2,00

31 340-44 Suriname ** 1,00

32 340-44 Suriname o 1,00

33 354-60,360-71 Suriname ** 1,00

34 Blok 17 Blokje Noorwegen ** 8,00 2,00

35 821-831 IJsland vliegtuigen blokje van 8 o 12,00 3,00

36 846-849 IJsland autobussen blokje van 8 o 11,00 3,00

37 Frankrijk Yvert nr 15,19a,24,30,83 85,00 5,00

38 Yvert 44 Frankrijk 300,00 15,00

39 Blok Hongarije 2014 o bod

40 Mi 1987/91 Luxemburg, paddenstoelen o 6,00 2,00

41 Mi 3529/38 Belgie, dieren van de boerderij o 9,00 1,50

42 Mi 3342/51 Belgie, Europa nieuwe lidstaten o 5,00 1,50

43 Mi 4115/24 Belgie, 10 jaar Jean Michel Folon stichting o 12,00 2,50

44 Mi 4161/70 Belgie, kermis attracties o 13,00 2,50

45 Mi 4191/00 Belgie, tekeningen Toulouse-Lautrec o 13,00 2,50

46 Mi 4247/56 Belgie fabeldieren o 13,00 2,50

47 Mi 4276/85 Belgie, huisdieren o 13,00 2,50
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48 Mi 4290/99 Belgie,schilderijen van Pierre Alechinsky o 13,00 2,50

49 Mi 4314/23 Belgie, herfst bladeren o 13,00 2,50

50 Mi 4452/61 Belgie, de avonturen van Kuifje en Bobbie o 16,00 3,00

51 Mi 4476/85 Belgie, schilderijen van Rene Magritte o 16,00 2,50

52 Visakte zegels bod

53 Vogels, heel leuk ** bod

54 Portugal Acores 2006 ** 3,00

55 Portugal Madeira blok 2006 ** 2,50

56 Portugal Madeira blok 2011 ** 2,50

57 Isle of Man blok Penny black ** 2,00

58 Oostenrijk blokje treinen 2014 ** 2,00

59 Oostenrijk treintje ** BOD

60 Yv 1122/1135 Vogels ** 26,00 3,50

61 Yv 983/1281 Ierland, vogels op brief o bod

62 Ierland Ierse symbolen ** 66,00 6,00

63 Ierland Vogels o 4,00

64 OBP TR321A Treinzegels o 187,00 10,00

65 Stockaart Thailand bod

66 Stockaart Oud Angola bod

67 Stockaart Muziek Amerika 1,00

68 Stockaart Reunion Afrika 1,00

69 Stockaart Alderney bod

70 Stockaart Virgin Islands bod

71 Stockaart 5 velletjes Thailand o.a. olifant 5,00

72 Zwitserland Pro Patria & Pro Juventute div. vanaf 1955 o 155,00 8,00

73 Brief Poststuk uit China bod

74 437 Nederland compleet vel bod

75 Bohem en Mahren ** bod

76 Oostenrijk 4 kaarten vol zegels o bod

77 Envelop en kaart met afstempeling Antartica bod

78 Brief Brieven Deutsche Reich, leuk o.a. censuur (zegelwaarde) 840,00 20,00

79 Diversen brieven enz (wo. 2 albumpjes) in map 7,00

80 Map Diversen o.a. jaarset 2004 + pzb enz hoog nominaal 40 ++ 28,00

81 Map Diverse brieven bod

82 Mapje Diverse fdc's bod

83 Mapje Diverse postzegelboekjes Canada bod

84 Mapje Australie aboriginal culture music and dance bod

85 Oude brieven/ fdc's. o.a. brief Prins Bernhard 5,00

86 Klein restje nominaal euro-waarden, ca. 42 euro 28,00

87 Mapje poststukken en zegels 3,00

88 Mapje poststukken 3,00

89 Nederland briefkaarten en andere postwaardestukken, o.a. treinen en Harry Potter 15,00

90 Beroemde stoomlocomotieven + uitbreidingsbladen 4,00

91 Blok 19 DDR 15 Jahre DDR, gebruikt en ongebruikt vel 165,00 10,00

92 Stockkaarten met Afrikaanse landen, veel postfris en thema's, ca. 140 zegels 3,00

93 Twee mappen met Ecu-brieven en tele-brieven 15,00

94 D9-43 Nederland Cour-zegels op albumbladen 224,00 10,00

95 Nederland vanaf NVPH 550 op albumbladen 360,00 10,00
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96 Nederland vanaf 428 op albumbladen 250,00 10,00

97 Collectie Ned. in Davo christal Deel 2, 1945 - 1969, combinaties 900,00 25,00

98 Deel 3, 1970-1983, deels grotere aantallen 350,00 15,00

99 Mooi stockboek Ned. postfris, o.a. jaren '50 20,00

100 Rusland in dik luxe stockboek, veel thema's 20,00

101 Stockboek met Ned., Suriname en diversen 8,00

102 Luxe stockboek met Ned., ook postzegelboekjes 10,00

103 Nederland in stockboek, veel klassiek materiaal 6,00

104 Nederland en Overzee, Erka album, betere series ongebruikt 40,00

105 Nederland en Overzee, beginnerscollectie in Erka album 2,00

106 Nederland en overzee in klemband 2,00

107 Oud stockboek diverse landen, o.a. Ned. en Eng, koloniën, met leuk materiaal 5,00

108 Drie stockboeken Ned. en overzee postfris, Frank. GB, etc. 6,00

109 Ned. en Overzee postfris, o.a. Suriname onafhankelijk 3,00

110 Oud wereldalbum (Europa) met eevoudig materiaal, aardig Reich bod

111 Davo Album met Tjechoslowakije 25,00

112 Album Israel 1000 ++ bod

113 Stockboek Duitsland meest postfris 1.000,00 bod

114 Album Goed gevuld Davo album Nederland + stockboek koopje hoog 29,00

115 Album Curacao en Ned. Antillen 2,00

116 Album Davo Overzee 20,00

117 Davo album luxe, Ned. 1990-1994, met klemstr., zgan; nagenoeg leeg  15,00

118 Davo album luxe, Nederland 2000-2005, met klemstroken, zgan; leeg 15,00

119 Album Dik album ruimtevaart; periode 1958-1970 15,00

120 Album Dik album, schilderijen 15,00

121 Stockboek 30/60 zwarte bladen bod

122 Stockboek 24/48 witte bladen bod

123 Stockboek 24/48 zwarte bladen bod

124 Stockboek DDR + Duitsland + diverse landen ± 1200 stuks bod

125 Stockboek Oostenrijk oud en nieuw ± 900 stuks bod

126 Stockboek 16/32 bladen bod

127 Stockboek Diversen 3,00

128 Stockboek Nederland en multomap ook euro's nom 9,00 (dorcas) 10,00

129 Stockboek Diverse landen o.a. Belgie en Italie (Dorcas) 6,00

130 Stockboek Vliegtuigen 8,00

131 Stockboekje 38 verschillende bankbiljetten Vietnam 5,00

132 Stockboek Ned, Collectie ongebruikt in insteekalbum * 390,00 10,00

133 Frankrijk, gigantische dubbelen collectie 12,50

134 Album Frankrijk, collectie in ERKA-album o/* 40,00

135 Album Ned.,collectie postzegelboekjes tussen 1 en 59 ** 312,00 15,00

136 Jaarcollecties 1991 t/m 1999 in map, geïllustreerde bladen, niet geheel compleet 15,00

137 Zegels en jaarsets vanaf 1985 + diversen 5,00

138 Doosje met allerlei (oud) materiaal, hawids, catalogi, zegels, doosjes 10,00

139 Munten Lief doosje vol 2,00

140 Tekendoos met zegels bod

141 Postzak (mini) PTT, gevuld met zegels 6,00

142 Michel catalogus 1 2007/8 3,00

143 Michel catalogus 2 2007/8 3,00
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144 Michel catalogus 3 2007/8 3,00

145 Michel catalogus 4 2007/8 3,00

146 Michel catalogus 5 2007/8 3,00

147 Michel catalogus 6 2007/8 3,00

148 Michel catalogus 7 2007/8 3,00

149 Michel catalogus Duitsland junior 2009 1,00

150 Catalogus Duitsland 2014 - 2015 7,50

151 Pakket Europa en Wereld bod

152 Pakket DDR bod

153 Doos Onafgeweekt Duitsland 5,00

154 Doos Met zegels bod

155 Doos Diversen bod

156 Doos Vol met munten. verrassings doos, 2 kilo bod

157 Doosje Bloemen en planten bod

158 Doos 1200 diverse zegels mooi 4,00

159 Doos 1000 diverse zegels 3,00

160 Doos Mooi kistje met 3000 diverse zegels bod

161 Doos Ca. 3 kg onafgeweekt BRD meest modern 3,00

162 Doos Onafgeweekt Duitsland 5,00

163 Doos Onafgeweekt Duitsland 5,00

164 Doos Diversen onafgeweekt 5,00

165 Doos Bomvol zegels 5,00

166 Doos Afgeweekt Ned. ± 2 kilo (Dorcas) 4,00

167 Doos Schoenendoos onafgeweekt veel groot formaat (Dorcas) 6,00

168 Doos Onafgeweekt Nederland veel euro's (Dorcas) 5,00

169 Doos 3 albums met zegels en fdc's (Dorcas) 5,00

170 Verhuisdoos PTT mapjes, 9 albums en jaarsets o.a. ± € 46,00 (Dorcas) 45,00

BENEFIET de volgende 20 kavels

171 Nederland Overzee op albumbladen, mooi gebruikt 5,00

172 Zwitserland, 2 mooie Leuchtturms sb met Pro Patria en  Juventute 5,00

173 Importa stockboek met Duitsland 2,00

174 Davo luxe band met zwarte insteebladen 4,00

175 Zwarte Lindnerband leeg 1,00

176 Schaubek album Nederland 1986-1995, leeg 1,00

177 2 mooie Leuchtturm stockboek met Hongarije 8,00

178 Hongarije in uitpuilend stockboek 5,00

179 Hongarije in 3 stockboeken 8,00

180 Mooi Hema stockboek met wat Ned. + Filisafe met diversen 4,00

181 Schaubek DDR + Bulgarije 3,00

182 Bananendoos met zelf gemaakte albumbladen, heel veel zegels 10,00

183 Doos overvol, wereld, onafgeweekt 3,00

184 Wereld, van alles, zakken, kistje, etc 5,00

185 Mooie doos poststukken wereld, o.a. frankeermachinestempels 5,00

186 Zak onafgeweekt voor de winteravonden 1,00

187 Schoenendoos met restanten 2,00

188 Mooi Droste doosje met allerlei oud spul, uitzoeken! + blikje recenter 3,00

189 Luxe blikje Australië en Australian Antarctic Auth. 2,00

190 De wereld in zakjes + diversen (on)afgeweekt 8,00
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