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REDACTIONEEL 

Het is altijd even spannend, de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. 

Komen ze weer allemaal? Nou, niet allemaal, maar er waren toch alweer 

zo’n zestig leden op onze septemberbijeenkomst. Ze werden van koffie, 

thee, fris, koek en bier voorzien door Amy Groeneveld, omdat team Sanja 

een belangrijke verjaardag te vieren had. Amy bedankt, het is mooi dat er 

toch altijd weer mensen een handje willen helpen als we omhoog zitten. 

Het nadeel van postzegelverzamelaars is dat ze de schoolvakanties 

proberen ter ontlopen en gezellig buiten die periodes op vakantie gaan: de 

maanden mei en september zijn populair. We leren ermee leven, als u 

tenminste belooft in oktober weer terug te zijn. 

In oktober staan er weer twee mooie activiteiten op het programma: onze 

gewone ledenbijeenkomst (met de beloofde dialezing) en ons uitstapje naar 

de Postex. De bus zit niet helemaal vol, maar vol genoeg om hem te laten 

rijden, zonder dat de vereniging zich in een faillissement stort.  

De veiling zal deze keer geen oktoberdozenveiling zijn; we hebben nog erg 

veel doosloos materiaal liggen, dat weg moet voordat de kasten zich weer 

gaan vullen met spul voor de Grote Veiling. Doe er uw voordeel mee, lage 

inzetten, een mooie sortering.  

        John Dehé 
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mailto:pzh.bert@quicknet.nl
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Op het omslag, “The  Greatest  Outdoor  Show  on  Earth”  

De Calgary Stampede is een rodeo-festival en tevens het grootste jaarlijkse 

festival van Canada. Het werd dit jaar van 6 tot en met 15 juli gehouden. 

Tijdens het festival toont Calgary haar Wilde Westen Cowboy-imago aan 

de wereld. Naast rodeo wedstrijden, met de beste rodeo-rijders van Noord-

Amerika, worden tijdens de Calgary Stampede ook shows, concerten, 

chuckwagon(huifkar)-races en tentoonstellingen gehouden van onder 

andere de lokale Indianenstammen.  

De vele bezoekers tooien zich veelal in western kledij. Op de eerste vrijdag 

van de Calgary Stampede wordt er door de binnenstad van Calgary een 

grote parade gehouden en op diverse plaatsen in de stad worden 

pannenkoeken voor ontbijt opgediend. Het park waar het merendeel van de 

festiviteiten plaatsvinden, Stampede Park huist onder andere het 

Saddledome waar tijdens de Olympische Winterspelen van 1988 het 

kunstschaatsen en ijshockey plaatsvonden. 

Onze vaste buitenlandse correspondent Pieter Farenhorst beschrijft op de 

volgende pagina ook nog andere recente Canadese postzegel uitgaven. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rodeo_(sport)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_Westen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cowboy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Indianen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saddledome&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspelen_1988
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschaatsen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ijshockey
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Van onze buitenlandse correspondent 
De tweede aflevering van het nieuwe seizoen vanuit 
Canada. Het is weer oktober dus wordt het zo zoetjes 
aan tijd dat we hier de winterjassen weer uit de 
mottenballen halen. 

We gaan we van 
start met de ’Franklin the Turtle’ 
postzegels die op 11 mei uitkwamen. 
Franklin the Turtle (Franklin de 
schildpad) komt sedert 1986 voor in 
‘de kinderboeken geschreven door 
Paulette Bourgeois en de illustraties 
zijn van Brenda Clark. Er zijn meer 
dan 65 miljoen exemplaren verkocht 
in 30 talen. Het zijn leuke zegels om 
te zien, vooral voor kinderen. Ook 
het onvermijdelijke souvenir velletje 
ontbreekt niet. Wat ook geldt voor de 
zegels van 17 en 22 mei. Zes dagen 
later, dus op 17 mei werd er 
aandacht geschonken aan het 
honderd jaar bestaan van de 

stampede in Calgary. Elk jaar trekt het tien dagen durende gebeuren, 
met onder andere een huifkarren race, 
een rodeo, een landbouw- en 
veeteelttentoonstelling, meer dan 1 
miljoen toeschouwers.(Stampede is vrij 
vertaald: wilde vlucht van vee of paarden). 
Zoals hiervoor vermeld, was 22 mei de 
dag voor de uitgave van vier nieuwe 
postzegels en wel met daarop de 
volgende in Canada zeer bekende 
personen: Rick Hansen, Michael J. Fox, 
Sheila Watt-Cloutier en Louise Arbour. 
Voor een omschrijving en afbeelding van 
deze postzegels zult u een maandje 
moeten wachten, want deze pagina is weer volledig gebruikt, dus in 
november in het nieuwe stukje. 

Trudy en Pieter Farenhorst 
 



5 
 

Wie was Stanley Gibbons? 

Edward Stanley Gibbons (21 juni 1840 - 17februari 1913) was de zoon van 

een drogist in het Engelse Plymouth. Als jongen 

was hij al gefascineerd door postzegels, die in 

diverse landen net begonnen te verschijnen. Na 

zijn schooljaren werd hij eerst bankbediende, maar 

in 1856 ging hij in de drogisterij van zijn vader 

werken. Op een dag in 1863 bezochten enkele 

zeelui de winkel van Stanley Gibbons om te vragen 

of hij interesse had in buitenlandse postzegels.Dat 

had hij. De volgende ochtend kwamen ze terug en 

boden hem een grote zak met postzegels aan. De 

zak bevatte voornamelijk driehoekige postzegels 

van Kaap de Goede Hoop, waarbij veel strippen en paren en veldelen. Ze 

hadden die postzegels gewonnen bij een loterij tijdens een kerkbazaar. 

Gibbons kreeg de postzegels voor een bedrag van vijf pond (toen een 

redelijk maandsalaris). Hij wist de postzegels vlot door te verkopen. Al 

gauw mocht hij in de winkel van z’n vader een hoekje inrichten met een 

toonbank en etalage voor de verkoop van postzegels. Wellicht was dit de 

eerste postzegelwinkel in het westen van Engeland. De zaken gingen 

goed. In 1862 was zijn omzet al groter dan de omzet van de drogisterij. Na 

de dood van zijn vader deed hij de drogisterij van de hand en richtte hij zich 

voornamelijk op de postzegelhandel, onder de naam Stanley Gibbons en 

Co. In 1865 verscheen de eerste prijslijst van Gibbons in een soort 

tijdschrift-vorm. De beroemde Stanley Gibbons catalogus was geboren. 

Vele andere artikelen volgden, waaronder zelfontworpen albums. In 1874 

verhuisde de firma naar Londen. In 1890 besloot Gibbons met pensioen te 

gaan. Hij wilde nu wel eens de landen gaan bezoeken, waarvan hij al die 

jaren al de postzegels had verkocht. Hij verkocht de zaak voor ₤ 25000 aan 

C. J. Phillips, die het bedrijf in de vorm van een vennootschap zou 

voortzetten. Om de bestaande klanten te binden verscheen een 

maandelijks blad, de voorloper van het latere ‘Gibbons Stamp Monthly’. In 

1893 werd de winkel geopend aan de Strand Nr. 391, het adres (nu nr. 

399) dat nu nog bekend is aan vele verzamelaars. Edward Stanley Gibbons 

overleed in 1913.                Ruud van Capelleveen  
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Vertraagde brief uit Frankrijk 

 

Op 21 augustus 2012 werd deze enveloppe bij ons bezorgd. Eerst dacht ik, 

iemand doet aan hergebruik van enveloppen tijdens zijn vakantie. Maar bij 

nader bestuderen blijkt dat de enveloppe gefrankeerd is met een Franse 

postzegel voor brieven tot 20 gram en door La Poste France afgestempeld 

is op 06-08-12. Vervolgens is de enveloppe ergens voorzien van een etiket 

met allerlei codes, het enige wat duidelijk lijkt, is PUR van Purmerend en 

1442, een deel van de postcode, die ook op de enveloppe is geschreven. 

De brief is bezorgd door de Baanstee, zie de stempels links boven.  

Op de enveloppe is geen enkele aanduiding van POSTNL aanwezig. 

Navraag bij de Baanstee bracht geen duidelijkheid. Is bekend hoe post uit 

het buitenland, in dit geval Frankrijk, verwerkt wordt en die met veel 

vertraging bij de ontvanger bezorgd wordt?  

Piet Struik 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?”  (afl. 13) 

   Hoe milieuvriendelijk bouwen wij? 

De “Forest Stewardship Council” (Raad voor Goed Bosbeheer), is een 

internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord en duurzaam 

bosbeheer stimuleert. FSC heeft hiervoor wereldwijde spelregels 

opgesteld, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Om dit keurmerk te 

ontvangen moeten boseigenaren veel aandacht schenken aan het sociale 

en economische welzijn van bosarbeiders. Daarnaast is het belangrijk dat 

de economische, sociale en ecologische functie van het bos ook op lange 

termijn worden veiliggesteld. Als boseigenaren zich aan de FSC 

standaarden houden, kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke 

controleurs zien toe op naleving van de regels. De kern van het werk van 

FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden 

beheerd en dus lang blijven bestaan. FSC houdt het hout vanaf het kappen 

totdat het in de schappen ligt goed in de gaten, zodat de eindgebruiker er 

zeker van kan zijn het uit 

verant-woord beheerde 

bossen komt.  

Heeft u het ook al gezien 

op de achterzijde van uw post van b.v. de Rabo  bank, de ING  bank, de 

ANWB, de Postcode loterij, op de achterzijde van de kassabon van AH, 

enz. al het papier gemaakt van FSC hout. Ook het hout bij de bouwmarkten 

is al voorzien van het FSC keurmerk.     

        Herman Verhoef 
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Terug bij af? 

Jaren geleden ben ik begonnen met het verzamelen van oude brieven, 

posthistorie, en het doen van onderzoek naar de achtergronden daarvan. 

Daarna ontdekte ik de thematische filatelie, maar via Waterland en de 

Stelling van Amsterdam, kom ik langzaam maar zeker terug bij mijn oude 

liefde.  

Mijn meest recente thematische 

verzameling gaat over de Nederlandse 

neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog. 

Daar zitten veel ‘oude brieven’ tussen en ik 

ontdek steeds meer interessante 

mogelijkheden. De  jaren van de Grote 

Oorlog zijn zeker interessant. Grote 

hoeveelheden vluchtelingen en 

geïnterneerde militairen zorgden voor een 

nieuwe dimensie in het berichtenverkeer. 

We kregen te maken met een groeiend 

aantal gevallen van portvrijdom voor 

militairen en burgerlijke instellingen, 

commissies en verenigingen. De 

postverbindingen met het buitenland waren 

problematisch, veel post kwam retour. 

Brieven en kaarten konden op last het 

militair gezag aan censuur worden onderworpen.  

De verontrustende oorlogsberichten uit het buiten leidden ertoe dat 

Nederland op 27 juli1914 begon met een voorbereiding van de mobilisatie. 

Als eerste werden de grens- en kustwachtbewakingstroepen in positie 

gebracht. Het gonsde in het land van de oorlogsgeruchten, er kwam een 

grote uittocht van buitenlanders op gang. Op 30 augustus publiceerde de 

Staatscourant onze neutraliteitsverklaring, een dag later werd de algehele 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 113 
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mobilisatie bekend gemaakt en werd C.J. Snijders tot opperbevelhebber 

van de Land- en Zeemacht benoemd.  

Nederland verklaarde zich neutraal toen de Grote Oorlog in 1914 uitbrak, 

maar dat verplichtte het land wel tot het naleven van alle ‘spelregels’ die bij 

een neutrale status horen. Neutraliteit houdt onder meer in dat je geen 

voorkeur laat zien voor een der strijdende partijen en dat je geen van die 

partijen toegang geeft tot je grondgebied. De grenzen moeten gesloten 

worden en zo goed mogelijk bewaakt. Militairen van vreemde 

mogendheden die de grenzen overschreden, moesten krijgsgevangen 

worden gemaakt en geïnterneerd. Burgers die vluchtten voor het 

oorlogsgeweld moesten zo goed mogelijk opgevangen worden.  

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ging men op last van het militaire gezag 

over tot het censureren van post. Daar is nog niet zo heel veel over 

gepubliceerd, maar in het Nationaal Archief in Den Haag liggen dikke 

pakken met archiefstukken die goed zijn voor mooie verhalen en veel 

informatie. Ik zal u daar de komende maanden wat meer over vertellen. 

Censuurstroken 

Post die gecensureerd is, kun je herkennen aan de stroken waarmee de 

geopende brieven weer dichtgeplakt zijn en aan de stempels die de 

censuurdienst gebruikte. Als voorbeeld op de volgende bladzijde een brief 

die in november 1914 in Maastricht gecensureerd werd 
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Op briefkaarten gebruikte men geen stroken, maar stempels om aan te 

geven dat een kaart door de censuur bekeken was. Ook onderstaande 

kaart werd in Maastricht gecensureerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Dehé 
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Van de PPRC - Ledenadministratie  

Natuurlijk gaan wij er van uit, dat Uw lidmaatschap tot in lengte van 
jaren zal doorlopen. En vanzelfsprekend zien we ons ledental graag 
groeien. Wij mogen ons echter gelukkig prijzen dat ons ledental de 
laatste jaren is gestegen van ca. 150 leden naar ruim 170 leden. Een 
succes waar menige postzegelvereniging alleen maar jaloers op zal 
zijn. Mocht U echter toch willen besluiten om Uw lidmaatschap bij 
onze mooie vereniging te beëindigen, geeft U dit dan a.u.b. wel voor 
1 november even door aan de ledenadministratie. Wij moeten dan 
nog enkele zaken regelen om het lidmaatschap bij de bond per         
1 januari stop te zetten. Ook als U Uw lidmaatschap van € 30,00 
(met maandblad) wilt omzetten naar een lidmaatschap van € 15,00 
(zonder maandblad) dient U dit aan de ledenadministratie door te 
geven voor 1 november. 

Met een vriendelijke groet van penningmeester/ledenadministrateur, 
Ron Versteyne (zie gegevens op pagina 2 in dit blad). 

     

    DE POSTEX 
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Michel CEPT 2012 

In deze MICHEL catalogus vindt de verzamelaar de gemeenschappelijke 

Europese uitgaven van de bij het CEPT aangesloten leden. CEPT staat 

voor Conférence européenne des administrations des postes et 

télécommunications. 

Vanaf de allereerste uitgaven (Europa in de steigers) tot en met de laatste 

uitgaven van 2011 (thema “het bos”) zijn alle zegels vernoemd en 

afgebeeld in goede kleurige afbeeldingen. Waren het, in 1956, 6 landen die 

zegels uitgaven met een min of meer gelijke afbeeldingen  in 2011 waren 

er zo’n 60 uitgevende landen die zegels uitgaven met een gemeen-

schappelijk thema. De populariteit van de “Europa-zegels” is ook terug te 

vinden in de vele “meelopers”(zegels uitgegeven door landen die geen lid 

waren van de CEPT). De catalogus opent met een 11-tal zogenoemde 

voorlopers. Dit zijn zegel uitgiften vóór het CEPT “tijdperk” die een 

Europees tintje hadden bijvoorbeeld vanwege een Europese gebeurtenis of 

conferentie. Uiteraard zijn er veel meer Europees gerichte postzegels 

uitgegeven evenals zegels betreffende bepaalde Europese 

samenwerkingsconferenties, instanties en organisaties etc. Zo zijn er 

zegels met als onderwerp de NATO en de EFTA. Uiteraard vinden we deze 

zegels in aparte rubrieken terug evenals de door de gemeenschappelijke 

Scandinavische uitgaven en de KSZE uitgaven. Ook de vanwege het 50 

jarig jubileum zegels vinden we terug.  

In totaal zijn er door 62 “Europese” en enkele niet Europese landen c.q. 

instanties zegels uitgegeven die met goed fatsoen in een collectie met als 

hoofdthema de Europese samenwerking kunnen worden opgenomen. Voor 

de verzamelaar die zich hier mee bezig houdt is dit een onontbeerlijk 

boekwerk dat zéér behulpzaam zal zijn in het opzoeken en samenbrengen 

van bruikbare zegels of uitgiften. De zegels zijn per jaar en dan op land 

opgenomen. De nummering komt in eerste instantie een beetje vreemd 

over maar de zegels hebben de nummers meegekregen waarmee ze in de 

gewone Michel catalogi zijn terug te vinden. 

Ook dit is weer een bruikbare catalogus zo als we van Michel gewend zijn. 

Veel plezier er mee!! 

Taal: Duits. Bladzijden: 538. Illustraties: Kleur. Verlijmd, softcover, 19 x 11,5 cm. 

ISBN: 978-3-87858-190-1. Uitgever:  Schwaneberger Verlag GMBH. Winkelprijs: € 

49,80 excl porto. E-mail: europa1@michel.de  

Web-site: www.michel.de  of  www.briefmarken.de    Henk P. Burgman (AIJP) 

mailto:europa1@michel.de
http://www.briefmarken.de/
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Het filatelistische ABC 
Cocos & Keeling eilanden: De Cocos eilanden, 

ook wel Keeling eilanden, genoemd naar de 

Britse kapitein William Keeling, die ze in 1609 

heeft ontdekt. Het zijn twee atollen in de 

Indische Oceaan ten zuidwesten van Java en 

werden vroeger beheerd door Singapore. Op 

23 november 1955 werden de eilanden onder 

Australisch beheer gesteld. 

Postzegeluitgaven: Tot 1946 behoorden de 

Cocos eilanden tot de vroegere Britse 

kroonkolonie Straits Settlements en later tot 

Singapore. In deze periodes werden 

postzegels van Straits Settlements en 

Singapore zonder aanduiding op de Cocos eilanden gebruikt. Deze zegels 

zijn alleen te herkennen aan de afstempeling. Vanaf 1963 kwam Cocos 

onder bewind van Australie en verschenen de eerste postzegels van de 

Cocos eilanden. Bijzonder is dat deze postzegels ook in Australië voor 

frankering gebruikt konden worden. 

Landnaam op postzegels:  Cocos (Keeling) Islands. 

Periode waarin postzegels verschenen: 1963 tot heden 

Valuta op postzegels: tot 1963: oude Britse valuta, na 1963: 100 cent = 1 

Australische dollar.      Ron Versteyne 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Keeling&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/1609
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Ons uitje naar POSTEX in Apeldoorn 

Ik heb het hier en daar wel tegen enkelen verteld, maar de trip naar Postex 

gaat definitief WEL door, Zij, die zich hebben opgegeven, worden 

vriendelijk verzocht om hun bijdrage op rekening 166364312 t.n.v. PPRC te 

betalen. Denkt U nu achteraf dat U toch ook nog graag mee zou willen, laat 

het mij dan Z.S.M. nog even weten. 

Ron Versteyne (zie gegevens op pagina 2 in dit blad). 

OKTOBERVEILING 

Kavel Cat. nr.  Omschrijving Cat. w. Inzet 

      

1 4 o Mooi exemplaar € 20,00 € 2,00 

2 5 o Mooi exemplaar € 10,00 € 1,00 

3 6 o Mooi exemplaar € 120,00  12,00 

4  o Diverse zegels van de jubileum serie € 99,00  10,00 

5 166-168 ** Kind 1925 € 10,00 € 1,50 

6 199-202 ** Kind 1926 € 15,00 € 2,00 

7 
199-2,208-
11 o Twee kinderseries 1926 en 1927 € 21,00 € 2,50 

8 208-211 ** Kind 1927 € 15,00 € 2,00 

9 220-223 * Kind 1928 € 20,00 € 2,50 

10 220-223 o Kinderserie € 13,00 € 1,50 

11 212-219 o Olympiade 1928 € 60,00 € 6,00 

12 505-3 ** Zomerzegels 1948 € 7,50 bod 

13 538-541 ** Niwin Serie € 19,00 € 2,50 

14 707-711 ** Zomerzegels 1958 € 20,00 € 2,50 

15 747-751 ** Kinderzegels 1961 € 15,50 € 2,00 

16 1842-51 o Hoogtepunten  20ste eeuw met tab € 10,00 € 1,00 

17 1826-35 o Schilderkunst met tab € 10,00 € 1,00 

18 1878-87 o Handjes € 10,00 € 1,00 

19 1909-18 o Sail € 13,00 € 1,00 

20 1994-98 o Cartoons € 6,00 bod 

21 pzb 70  Postzegelboekje € 10,00 € 2,00 

22 380 ** Blok Aruba Wrakken in het rif  € 5,00 

23 Ned. Ant. ** Bloemen serie 2010   15,00 

24 5a * Suriname € 28,00 € 3,00 

25 38F o Ned. Indie dubbeldruk € 200,00  20,00 

26 323 f * Ned. Indie dubbeldruk € 225,00  20,00 
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27   Nederland, roltand. 70, mooi gebruikt € 44,00 € 4,00 

      
    cat inzet 

28  * Nederland, roltanding 98-101 50 10 

29  o Nederland, roltanding 225-228, mooi gebruikt 18 2 

30  o Nederland 265-266 10 1 

31  o Nederland Konijnenburg 10 gld, luxe 45 10 

32 D44-60 Nederland Cour, postfris 20 3 

33   Stockkaart met Republiek Suriname  bod 

34   Stockkaart met Nederlandse Antillen  bod  

35   Stockkaart Nederland vanaf jaren '50 113 6 

36   Stockkaart Nederland vanaf jaren '50, postfris 204 10 

37   Stockkaart Nederland Cour 13 bod 

38   Stockkaart Ned. pf, meest blok, nom. Fl. 225  35 

39 156 * Yvert Frankrijk 140 10 

40 262 o Yvert Frankrijk 45 4 

41  o/* Frank. Nr. 388, 390, 391, 392, 393, 394, 501 48 4 

42  o Idem, Serie Art La Musique  2010  1,5 

43  o Idem, Serie Fete du timbre Léau  2010  1,5 

44  o Idem, Serie 1 en 2 groente uit de regio 2010  4 

45 959b o All bes Gemeinschaftausg. 1947 600 60 

46 91 ** Bundespost combinatie  50 5 

47 454-61 o Bundespost paartjes 35 3,5 

48 1939 o Bundespost kleinbogen 8 1 

49 MH15 ** Berlijn 60 6 

50 div.  Duitsland leuk 110 10 

51 div.  Duitsland leuk 120 10 

52 121-23 o Zwitserland 17 2 

53 71-73 o Zwitserland 45 4,5 

54  o 91x en 191 Zwitserland twee papier soorten 65 6,5 

55  o 34x en 234 Zwitserland twee papier soorten 190 19 

56  o 45x en 245 Zwitserland twee papier soorten 135 13 

57 div. o Zwitserland 393,394,506,507,529 50 5 

58  ** Paraquay Blok 14/15 a 16 en 17 get. en ongetand 250 15 

59 96 ** Duitsland, Berlijn in luxe blok van 4 72 6 

60 99 ** Duitsland, Berlijn in luxe blok van 4 + 1 100 10 

61 87 o Deutsche Post, Beethoven-blok 87 8 

62 85 o Deutsche Post, vrijheidsklok 50 5 

63 846-59 ** Bundespost, industrie-serie 17 2 

64   Cyprus vuurtorens  1 

65   Kaartje vuurtorens  1 

66   Blokje panda beer Oostenrijk modern  bod 
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67   Portugal recent op kaart 11 1,5 

68   Oostenrijk mooie zegel trein xx  bod 

69   Kaartje Afrika   bod 

70   Recent wereld op 5 kaarten  1 

71   Noorwegen 2011 brandweer 27 krn  bod 

72   Noorwegen 2011 vel 50 jaar tv xx  bod 

73   Noorwegen dieren recent mooi gestempeld 60+ 6 

74   Spanje recent   bod 

75   Recent Portugal spec. tanding  16,5 1,5 

76   Oostenrijk recent op kaart  bod 

77 brf  Duitse censuur brief  2 

78 brf  Ongebruikte briefkaarten Duitsland 18x  bod 

79 brf  
Gebruikte kaarten met stempels enz. Duitsland 
thematisch bod 

80 Spanje Klederdrachten  bod 

81 Spanje ** 92 zegels 23 2 

82 !!!!  2 verzetsbulletins van de "STRIJD" 1 en 4 mei 1945 3 

83 Krant  De Typhoon zondag 22-april-1945  3 

      

84 Krant  De Typhoon 3 mei 1945  3 

85 Env. ** Kaartje Rusland zegels en blokken   20 

86 Kaartje  o Israel  3 

87 Map  Engeland machin's  2 

88 sb  Scandinavie  5 

89 sb  Kanaal eilanden  5 

90 Map  Guatemala  10 

91 sb  Verenigd Europa  7,5 

92 Davo 1 
*/*
* Ned. o.a. 61b, in2, port67a, 68a, veel Kind 1600 80 

93 Davo 2 
*/*
* Ned. collectie vervolg 800 35 

94 Davo 3 ** Ned. collectie vervolg met hoog nominaal.  50 

95 sb  Nederland 700 stuks  5 

96 sb  Wereld  4 

97 sb  Diverse landen  7,5 

98 album  Yvert met o.a. Oostenrijk enz  30 

99 album  Idem o.a. Duitse Reich en Scandinavie  30 

100 Map * Paraquay opdrukken  4 

101 sb o Spanje  5 

102 album  Midden en Zuid Amerika  10 

103 Album  Nederland en overzee in oud Avro-album, cat. 700+ 30 

104 sb  Leuchtturm stockboek groen, 8 bld leeg  2,5 
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105 sb  Leuchtturm stockboek bruin, 8 bld leeg  2,5 

106 sb  Leuchtturm stockboek bruin, 8 bld leeg  2,5 

107 sb  Leuchtturm stockboek groen, 8 bld leeg  2,5 

108 sb  Leuchtturm stockboek rood, met mooi Japan  5 

109 sb  Grijs stockboek Duitsland, met beter  4 

110 sb  3 stockboeken wereld, o.a. mooi Scandinavië  6 

111 sb  Engeland en koloniën in groen stockboek, ook klassiek 5 

112 sb  België, Frankrijk, koloniën in grijs stockboek  5 

113 sb  Diverse Europese landen in groen stockboek  4 

114 sb  Wereld in blauw Filisafe stockboek  4 

115 sb ** Stockboekje Nederland postfris  6 

116 Album  Luxe klemband met collectie Ned. vanaf 1956 575 15 

117 Album  Davo met wat Nederland  4 

118 Album  
Importa album voor PTT-mapjes ansichtkaarten en 
postst. 3 

119 Album  Fdc-album met Beatrix-covers  2 

120 Album  Mooi album met meer dan 150 fdc's en andere covers 15 

121 hawid  Zakje zwarte Hawids  bod 

122 rondz.b  Ned. en overzee en Belgie, Frankrijk en Engeland 2,5 

123 rondz.b  USA  2,5 

124 rondz.b  Zwitserland  4 

125 rondz.b  Nederland  3 

126 rondz.b  Nederland en Duitsland  3 

127 rondz.b  Scandinavie en Nederland postfris  2,5 

128 rondz.b  Nederland  3,5 

129 Cat  NVPH 2012, hard cover  5 

130 Cat  Michel Duitsland 2011/12  6 

131 Doosje  Doosje en stockboekje Nederland  5 

132 Doosjes Twee doosjes diversen  5 

133 Doos  2 kg met onafgeweekt Wereld  5 

134 Doos  Ned. alleen Euro's (1,5 kg)  7 

135 Doos  Onafgeweekt. met Duitsland en Engeland           3 

136 Doos  Ned. Guldens/euro's meest gr.formaat               4 

137 doos  Grote doos wereld (on)afgeweekt  5 

138 doos  Grote doos Nederland (on)afgeweekt  5 

139 doos  Doos met vooral Duitsland (on)afgeweekt  bod 

140 doos  
Doosje postfris en gestempeld materiaal, leuk 
thematisch 3 

      

 


