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WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR 
 
Voor veel verzamelaars breken nu de mooie tijden weer aan.  
De postzegelloze maanden zijn achter de rug. Rondzendverkeer, 
verenigingsavonden, club- en Maandbladen geven weer wat richting aan 
het bestaan. Ik overdrijf uiteraard.  
Laat ik beginnen met het trieste nieuws. In de zomermaanden hebben we 
afscheid moeten nemen van twee clubiconen. Op 15 juni is Jan Ellenbroek 
overleden, toch nog onverwachts. Jan was onze erevoorzitter, jarenlang de 
kapitein en stuurman van de vereniging. Veel leden van de vereniging 
hebben het afscheid bijgewoond. 
Ton Hermanides heeft in Edam/ Volendam een vergelijkbare rol gespeeld. 
In dit clubblad staat we stil bij het overlijden van deze mannen en ook op de 
komende clubavond zullen we dat doen. 
Er is ook goed nieuws te melden. Dankzij onze goed bezochte website 
hebben bijna alle restanten van de grote veiling intussen een nieuwe 
eigenaar gevonden. Maarten Schipper uit Oosthuizen vond via de site de 
weg terug naar onze vereniging, welkom. 
We zijn van plan het komende verenigingsjaar een paar keer met u op stap 
te gaan. Na een geslaagde actie van de KNBF en een gul gebaar van 
PostNL kunt u gratis met de PPRC in de bus naar de Postex.  
De organisatie van dit evenement geeft de busreizigers bovendien gratis 
toegang!! Lees de aankondiging verderop in dit clubblad. 

 
▲ De beurs die Ron Versteyne in samenwerking met Wouter Beerekamp 
verleden jaar in Weidevenne organiseerde, krijgt op 11 oktober een 
vervolg, met gratis entree voor de leden van de PPRC.  We hopen dat onze 
leden dit mooie gebaar waarderen en in grote getale naar Weidevenne 
trekken. Het belooft een mooie beurs te worden, met veel handelaren uit 
alle hoeken van het land. 
U ziet het, wij zijn er klaar voor. Op 10 september is de eerste clubavond, 

met veel gezelligheid, veel “verse” stuiverboeken en uiteraard een mooie 
veiling. Tot dan!                            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: hans.vaags@tiscali.nl 
 

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 oktober nummer uiterlijk vrijdag 19 september  
bij mij thuis, of per e-mail naar: hans.vaags@tiscali.nl  
 
OP HET OMSLAG  
 

Een vakantie kiekje van een Polynesische schone 
(helaas was ik zelf niet de fotograaf). Maar van 
deze foto zou zeker een mooie persoonlijke 
postzegel  te maken zijn. Wie b.v. als thema 
schilderijen of tekeningen op postzegels 
verzameld zal veel vrouwelijke schoon, al dan niet 
gekleed, tegenkomen. Meer over dit soort post-
zegels vindt u op pagina’s 20 en 21.   Hans Vaags 

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Ma. 8 sept. 175 jaar Spoorwegen in Nederland: 1 postzegelvel met 10 
verschillende postzegels (gegomd) 

Woe. 10 sept. Purmerend, eerste clubavond/ledenbijeenkomst van de  
  PPRC van seizoen 2014-2015 in Wooncentrum Zuiderhof,  

  Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster. De zaal is open  
van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze 279ste veiling, de kavellijst 
staat op pagina 26 t/m 28. 

Zo. 14 sept. Postzegelvereniging Noord-Holland organiseert de jaarlijkse 
Postzegel- en munten Ruilbeurs. Van 10.00 tot 15.00 uur in 
Wijkcentrum “De Oever”, Amstelstraat, Alkmaar- Oudorp. 
Gratis toegang. www.postzegelverenigingnoordholland.nl  

Za. 4 okt. PV IJmuiden organiseert een ruilbeurs van 11.00 tot 15.00 
uur in buurtcentrum ‘De Spil’, Frans Halsstraat 29, IJmuiden. 
Info: 06 41739966  

Zo. 5 okt. Beverwijkse KPC46 organiseert ruilbeurs van 10.00 tot 16.00 
uur in Kennemer College, Plesmanweg 450, 1965 BD 
Heemskerk. Entree € 2, Gratis consumptie.  
Info  0251-374434 - e-mail: info@pensionheydenreich.nl  

Ma. 6 okt. Nederlandse DJ’s: 1 postzegelvel met 10 postzegels met 5 
verschillend postzegels (gegomd)  

Do. 9 okt.  Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC 
Za. 11 okt. Purmerend: WB Evenementen organiseert 2e Noord- 

Hollandse Postzegel- en Muntenbeurs (ook ansichtkaarten 
en sigarenbandjes etc.) van 10.00 tot 16.00 uur in de 
sporthal van de Brede School De Kraal, Zambezielaan 278, 
1448 PN Purmerend. Samen met ons clubblad van oktober 
ontvangen leden en donateurs een flyer met meer informatie 
en een gratis toegangsbewijs voor deze uitstekende beurs. 

Vrij. 17 okt.  Dag van de Postzegels 2014: 1 postzegelvel met 10 gelijke 
postzegels (gegomd)  

Za. 18 okt. POSTEX, gratis mee met de PPRC! Meer info op pag. 17. 

Zo. 26 okt. FV Heerhugowaard organiseert van 10.00 tot 16.00 uur een 
grote ruilbeurs in Zalencentrum ‘de Swan’, Middenweg 78 te 
Heerhugowaard www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl  

Zo. 26 okt. FV Heerhugowaard organiseert van 10.00 tot 16.00 uur, een 
grote ruilbeurs in Zalencentrum De Swan, Middenweg 78 te 
Heerhugowaard www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl 

 
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie 
het maandblad Filatelie, september-nummer. 
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IN MEMORIAM JAN ELLENBROEK 
 

Op 15 juni is Jan Ellenbroek overleden, erevoorzitter 
van onze vereniging. Meer dan dertig jaar zat Jan in 
het bestuur van de Purmerender Postzegel Ruilclub. 
Ruim 15 jaar was hij voorzitter, vele jaren leidde hij 
de verenigings-veilingen. Ook op de bestuursver-
gaderingen was Jan de spil waar alles om draaide.  
 

Jan was een echte verzamelaar, met een warme 
liefde voor oude brieven en documenten. Hij had veel belangstelling voor 
allerlei vorstenhuizen en voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog . Daar 
kon hij vol enthousiasme en met veel kennis van zaken over vertellen en 
steeds vaker verzuchtte hij daarbij: oh, wat is er nog een hoop te ontdekken 
en uit te zoeken en het deed hem veel verdriet dat hij voelde dat hij 
daarvoor de tijd niet meer zou hebben.  
Dit jaar wordt in heel Europa het begin van de Eerste Wereldoorlog 
herdacht: 28 juni 1914 de aanslag in Sarajevo. Het is raar om te zeggen, 
maar Jan hield van die oorlog. Op het prikbord boven zijn bureau hangt al 
jaren een papiertje met een fragment van het beroemde gedicht van John 
McCrae: In Flanders Fields en daarnaast een poppy, een klaproos, hét 
symbool voor de gevallen soldaten in de Eerste en Tweede Wereldoorlog.  
Eind april zei Jan tegen mij: één ding wil ik nog, een stuk over het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog in het clubblad. Dat wordt mijn laatste 
wapenfeit. Als afscheid gaf hij me wat boeken en een paar tassen met 
oude poststukken mee. En dat stukje in het clubblad over de aanslag in 
Sarajevo kwam er.  
Iedereen die Jan gekend heeft, zal hem heel erg missen. Maar wie hem het 
meeste zal missen, is zijn lieve echtgenote. Wij wensen Im heel veel 
sterkte.         John Dehé, 1 augustus 2014 

 
 

“EEN BEVLOGEN KRANTENMAN EN POSTZEGELFANAAT” 
 

Dat was de kop van een artikel over Jan in de editie van donderdag 19 juni 
in het Noord Hollands Dagblad. Men schreef o.m.: “Een razend 
enthousiaste man. Of het nou om het verkopen van advertentieruimte ging 
of het veilen van postzegels. Een goed bij de klanten liggende acquisiteur 
en een man vol ideeën over de vormgeving van advertenties”.                
Een paar jaar geleden ben ik met Jan mee op pad geweest naar de 
adverteerders van ons clubblad. Dit om mij voor te stellen als zijn opvolger/ 
acquisiteur. Veel van de ondernemers had hij nog als kind meegemaakt. 
Het was voor mij een leuk, interessant rondje middenstand.                   HV 
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IN MEMORIAM TON HERMANIDES 
 

Op 21 mei 2014 is overleden Ton Hermanides in de 
leeftijd van 89 jaar. Zijn gezondheid ging al jaren 
achteruit, maar door de liefde en zorg van zijn vrouw 
en hulp van zijn kinderen kon hij thuis blijven wonen. 
Dit vond hij heel erg fijn.  
Ton was meer ruim 25 jaar voorzitter van Postzegel-
vereniging Evopost en bij zijn afscheid werd hij 
benoemd tot erelid. Toen besloten werd over te gaan 
naar de PPRC vond hij dit een goede beslissing, wilde hij graag donateur 
worden en maakte hij zijn complimenten over het mooie blad dat elke keer 
uitkwam. Een ruilavond bijwonen ging al jaren niet meer, maar een van zijn 
kinderen vertelde mij dat hij nog tot op het laatst graag wat postzegelde. 
Het afscheid op 28 mei in Edam was heel bijzonder. Onder carillonspel 
verzamelden zich familie, vrienden en bekenden in de tuin van de 
Speeltoren. De stoet vertrok daarna met loopkoets naar de Grote Kerk. 
Tijdens de dienst sprak ds. Engele Wijnsma mooie woorden, haalden zijn 
vrouw en de kinderen herinneringen op, zongen we prachtige liederen en 
luisterden we naar muziek van o.a. Jacques Brel. 
 
We zullen Ton blijven herinneren als een fijn mens en postzegel-vriend. We 
wensen zijn vrouw Voufke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
                         DR 

 

OPMERKELIJK FEITJE 
 

Duitsland gaf op 17 juli een postzegel uit ter 
ere van de overwinning die ze hebben 
behaald in het WK voetbal. De vijf miljoen 
exemplaren werden al gedrukt, nog voor de 
finale werd gespeeld tegen Argentinië.  
Het kostte wat pijn en moeite, maar Duitsland haalde de vierde wereldtitel 
binnen. ‘Het is ongelooflijk hoe die Mannschaft een droom van vele 
landgenoten heeft doen uitkomen’, zo verklaarde Wolfgang Schäuble, de 
Duitse minister van Financiën. De spelers, technische staf en bondscoach 
Joachim Löw kregen op de presentatie van de postzegel een kopie mee 
naar huis. Op de vraag wat men zou gedaan hebben indien Duitsland de 
finale had verloren, heeft Schäuble een laconiek antwoord klaar: ‘Wij 
hebben altijd geloofd in een goede afloop.’ Nou, heel veel Nederlandse 
voetballiefhebbers hadden dat gevoel ook heel lang en geloofden dat we 
de finale zouden halen, totdat het helaas mis ging… 
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VERZAMEL- EN RUILBEURS 
 

Wijkcentrum Daalmeer 

organiseert een gezellige 
algemene verzamel- en ruilbeurs 
op:  
 

Zondag 21 september  
Zondag 19 oktober  
Zondag 16 november  
Zondag 21 december 
 

Geen toegangsprijs, gratis 
rondsnuffelen in o.a. postzegels, munten, penningen, ansichtkaarten, en 
nog veel meer verzamelbare spullen. Gratis parkeren en goede 
busverbinding. Open vanaf 10.00 tot 14.00 uur. Rolstoeltoegankelijk.  
Tot ziens op de Johanna Naberstraat 77B te Alkmaar  
Voor info of aanvraag standplaats: 072-5617618 / 072-5646267 

 
RONDZENDVERKEER 
 

In verband met de terug loop van leden in de secties 1 en 7 zullen deze 
worden samengevoegd. Geografisch liggen deze secties vlak naast elkaar. 
Sectie 1 komt daarbij te vervallen en gaat verder onder de vlag van sectie 
7. Het sectiehoofd is Ron Tel, Gangeslaan 178 te Purmerend, telefoon: 
430979. 
Het sectiehoofd van sectie 5, Herman Verhoef, heeft zijn functie 
beschikbaar gesteld. Voor deze sectie wordt nog gezocht naar een 
sectiehoofd.  
Wij verzoeken de inzenders van rondzendboekjes, nieuwe boekjes te 
gebruiken. Door de vele stempels in de boekjes en de prijzen die vaak 
gewijzigd zijn, ontstaan er telfouten. De sectiehoofden zijn vaak uren bezig 
om een foute telling te corrigeren. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de 
regel. Er zijn boekjes die buiten de PPRC hebben gelopen en daar is 
uiteraard niets mis mee.  Postzegelboekjes Nederland modern en Overzee, 
alsmede Duitsland modern hebben wij voldoende op voorraad. Wilt U 
boekjes inzenden doe het dan van de overige landen. 
Er zijn nog enkele oude boekjes in omloop, die afgestempeld zijn met het 
“koetjes “stempel. In de loop van het jaar zullen deze uit de rondzending 
verdwijnen.   
Wij wensen U een fijn postzegeljaar. Dat die ene zegel, waar als jaren naar 
wordt gezocht, in de rondzending wordt aangetroffen.  

Ron en Ad 
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JANIS, MILES EN DAVID 

 

Op 8 augustus j.l. verscheen in de 
USA een postzegel met daarop 
Janis Joplin, blues, rock-‘n-roll en 
soul zangeres. Haar grote 
doorbraak was in 1967 met het 
optreden van de band “Big Brother 
and the Holding Company” tijdens 
het Monterey Pop Festival. Haar bijnaam was 
“speedfreak”. Ze werd op 4 oktober 1970 lid van de 
“27 club”. Binnen een periode van enkele maanden 
overleden ook de bekende artiesten Brian Jones, 
Jimi Hendrix en Jim Morrison op 27 jarige leeftijd. 
Sindsdien wordt de term 27 club gebruikt voor elke 

artiest die op die leeftijd overlijdt. In 2013 kreeg 
Janis Joplin alsnog een ster op de Hollywood Walk 
of Fame. 
De postzegel van Miles Davis werd al in 2012 in de 
USA uitgegeven, in de serie muziek iconen. Ook in 
Frankrijk verscheen een postzegel met hetzelfde 
ontwerp als in de USA.  
Davis was een Amerikaans jazzcomponist, trompet-
tist en multi-instrumentalist. Davis speelde naast 
onder anderen Louis Armstrong, Duke Ellington en 
John Coltrane een grote rol in de geschiedenis van 
de jazz. Hij wordt door verschillende deskundigen 
beschouwd als één van de meest invloedrijke, 
vernieuwende en originele muzikanten van de 
twintigste eeuw. 
Wat hebben beide zegels nu met elkaar gemeen? 
De gebruikte zwart/wit foto’s voor deze postzegels 
zijn namelijk gemaakt door de Amerikaanse 
fotograaf David Gahr (1922/85). Hij maakte veel 
foto’s van Amerikaanse folk, blues, jazz en rock 
musici. De Joplin zegel is door de kleurige bewerking en de belettering een 
“psychedelisch ontwerp” geworden, in de flower power stijl. Op de andere 
postzegel werd Davis z.g. “vrijstaand” afgebeeld, de andere muzikanten op 
de achtergrond van de originele foto werden weggepoetst. Afdrukken van 
deze beroemde fotograaf zijn nog steeds te bestellen bij de Morrison Hotel 
Gallery. Een print, in formaat 30 x 40, kost  u $ 3500.               Hans Vaags 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brian_Jones
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jimi_Hendrix
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jim_Morrison
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trompettist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trompettist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duke_Ellington
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Coltrane
http://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
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DE NAUMBURGER DOM 
 

De Petrus- en Paulusdom in de 
Duitse stad Naumburg was de 
kathedraal van het voormalige 
bisdom Naumburg. De dom 
behoort tot de belangwekkend-
ste romaanse bouwwerken van 
Saksen-Anhalt.  
De bouw van de kerk bestrijkt 
een grote tijdsspanne, maar 

vond grotendeels in de eerste helft van de 13e eeuw plaats. Na de 
reformatie werd er in 1542 voor het eerst in het Duitse Rijk een 
protestantse bisschop benoemd. Na de dood van de laatste bisschop 
Julius von Pflug werd het bisdom opgeheven en viel Naumburg toe 
aan het keurvorstendom Saksen.  
DDR gaf in 1983 een serie postzegels uit die betrekking hebben op 
de beelden van de Naumburger 
Dom. 
 

20 Pf. = Thimo von Kistritz en 
Wilhelm von Camburg 
25 Pf. = Gepa en Gerburg van 
Brehna. Gepa is een andere naam 
voor Adelheid I van Gernrode, zuster 
van Duitse keizer Otto III, kleinzoon 
van keizer Otto I. 
35 Pf. = Herman en Reglinda. 
Hermann I van Meissen, zoon van 
Eckehard I, getrouwd met 
Regelinda, dochter van Poolse koning Boleslav I die later met de 
zuster van Hermann, Oda van Meissen trouwt. 
85 Pf. = Eckehard en Uta. Eckehard II van Meissen, broer van 
Hermann I en getrouwd met Uta. De zoon uit het huwelijk van 
Boleslav I en Oda, Mieszko II, trouwt met Recheza van Lotharingen, 
zij is een dochter van Mathilde van Saksen een zuster van de Duitse 
keizer Otto III. Blijft over de zuster van Hermann I en Eckehard II, 
Mathilde, zij is de grootmoeder van Adelheid van Lausitz die 
getrouwd was met Ernst van Babenberg (Oostenrijk). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naumburg_(Saale)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsbisdom_Naumburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Saksen-Anhalt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reformatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keurvorstendom_Saksen_(1547-1806)
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Toen de beelden van Ekkehart en Hermann en hun 
vrouwen gemaakt werden, waren zij al ongeveer 200 
jaar dood. Zij werden in de oude stifskerk begraven. 
Zij waren echter niet de enige stichters van de kerk. 
De Naumburger bisschop Dietrich II von Meissen 
somde in een brief van 1249 alle 11 namen van de uit 
drie generaties bestaande stichters van de kerk op: 
Hermannus marchio (markgraaf), Regelyndis 
marchionissa (markgravin), Eckehardus marchio, 

Uta▲marchionissa, Syzzo comes (graaf), Conradus comes, 
Wilhelmus comes, Gepa comitissa (gravin), Berchta comitissa, 
Theodoricus comes, Gerburch comitissa. En in de Naumburger 
overlijdensregisters worden nog drie stichters genoemd: Timo von 
Kistritzz, graaf Dietmar en gravin Adelheid.   
Van het noordoosten naar het zuidoosten staan de 
beelden van de volgende drie generaties 
opgesteld: 
1. Konrad (1 en 4 zijn broers) 
2. Adelheid I von Gernrode 
3. Ekkehard II en Uta (3 en 8 zijn broers)             Quedlinburg, de dochter 

4. Thimo von Kistritz                                           van keizer Otto I, Mathilde                      
5. Wilhelm von Camburg (5 en 9 broers)           werd abdis van dit klooster                 
6. Sizzo von Kevenburg 
7. Graaf Dietmar-Billung (neef van 3 en 8), zijn vader was de broer  
    van Swanhilde 
8. Hermann I en Reglindis (Regelinda/Reglinda, het is maar welke  
    taal je kiest, oficieel is Reglindis het beste) 
9. Dietrich von Brehna en zijn vrouw Gerburg 
 

Van alle hierboven genoemde figuren zijn postzegels uit gegeven in 
de volgende landen; Duitsland, Polen en Oostenrijk. 

 
◄Initiaal van Roswitha 
von Gandersheim (935-
973), de eerste Duitse 
dichteres, leerlinge van 
Gerberga/zuster van Otto I  
 
 

Otto I                      ▲De “kinderkroon” van Otto III              Wil Dedters, Edam 
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Piet de Jongh 
Race en ATB specialist 

 

       
 

                                                                                                        
                                   

                       

                                                                                
                                                                

  

    
 

 
 

OOK ELEKTRISCHE FIETSEN 
Ook voor zeer veel fietskleding en de laatste accessoires 

 

Peperstraat 24, 1441 BJ Purmerend, tel. 0299-421706 
www.pietdejongh  -  e-mail: pietdejongh@online.nl 

 

http://www.pietdejongh/
mailto:pietdejongh@online.nl
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl. 30) 

De binnen- en buiten kozijnen (het glas-en schilderwerk) 
 

In de timmerfabriek worden de kozijnen al in de grondverf gezet. 
Waarna ze in het werk door de schilder worden afgeschilderd. 

 
 
 
 
 

De datum  
op de 

achterzijde 
van de 

kaart geeft 
aan dat 

het pakket 
vijf dagen 
onderweg 
is geweest 

 
 
 
 
 
 

Deze pakketkaart is verzonden door I.G. Farbenindustrie te Frankfurt. 

 
Perfin PSZ in zegel nummer 60. 
Pieter schoen & Zonen 
verffabrikanten te Zaandam. 
 
    Wanneer de  

                        woning glas en waterdicht  
        moet zijn komt de glaszetter het glas 
      plaatsen. In de jaren 70 / 80 kwam de 
      isolerende beglazing pas op de markt. 

Herman Verhoef 
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OM DE HOEK 
 
Twee Veth-zegels die je in de stuiverboeken zou laten zitten en drie 
portzegeltjes met een minimale cataloguswaarde: ze lagen aan de basis 
van een filatelistisch topstuk. 
In januari 1934 ontving bakker Bus uit Zuidoostbeemster, een expresse-
briefkaart van de Blikfabrieken van de wed. Numan uit Amsterdam.  Een 
afspraak was de reden voor de expresse-verzending, want de blikfabriek  

 
had telefoon, maar bakker Bus nog niet. De post kwam in die tijd dagelijks 
langs, soms zelfs meerdere keren op één dag, maar dat was voor de 
afzender kennelijk niet snel genoeg. 
Voor het verlangen naar snelheid moest wel betaald worden, door de 
afzender (15 cent) én door de geadresseerde (15 cent in portzegels). 
 
Postaal gezien viel Zuidoostbeemster onder Purmerend, maar het dorp had 
wel een eigen ‘poststation’. In deze jaren was dat gehuisvest naast ‘de  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 129 



15 
 

politiepost van Haan’, dat was wat nu Purmerenderweg 187 is, een dubbel 
woonhuis. Het poststation werd gevestigd in het huidige nummer 185, waar 
tegenwoordig Sanja Leene woont, de stuwende kracht achter onze 
onvolprezen bardienst. In 
aflevering 92 van deze serie 
schreef ik daar al over. 
 
Voor expresse-brieven naar 
buitengewesten en 
afgelegen gebieden gold 
een apart verhaal. Die 
werden besteld vanuit 
Purmerend en bij die 
bestelling mocht een ‘evenredig afstandsrecht’ geheven worden. Zie 
aflevering 57.  

 
(achterzijde briefkaart) 
 
De post in Purmerend mocht bepalen hoeveel er extra in rekening gebracht 
werd voor een spoedbrief die (ver) buiten het normale bestelgebied lag. De 
hoogte van het extra bedrag werd bepaald door het tijdstip waarop de brief 
besteld moest worden, de afstand, ja zelfs de hindernissen onderweg. 
Pontjes, bruggen en onbegaanbare wegen konden het bedrag omhoog   ► 
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jagen. Zelfs de status van de besteller kon een rol spelen. Nadat de PTT 
het rekenwerk verricht had, werd het te betalen bedrag in portzegels op de 
brief geplakt: in dit geval kwam er 15 cent voor rekening van bakker Bus. 
 
Aflevering 57 ging over een heel bijzondere expressebrief die vanuit 
Zaandam besteld werd op het Hemweg-terrein.  
De kaart naar Bakker Bus is net zo speciaal. Voor mij is dit het eerste 
poststuk waarvoor in de Beemster evenredig afstandsrecht betaald moest 
worden en dan nog wel verstuurd aan een bakker op het Zuiderpad, 100 
meter van mijn huis.  
.  

 
Bakker Bus. 

 
De eigenaar van dit unieke poststuk kan er nog geen afstand van doen, 
maar hij is dan ook een specialist op dit gebied die over de boeiende 
materie van de expresse-post een prachtig boek schreef: Arie Zonjee (en 
Ot Louw), Met de meeste spoed en promptitude, expresse in Nederland. 

Het is nog te koop 
John Dehé 

GRATIS NAAR DE POSTEX !!! 
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Om het bezoek aan grote postzegel-evenementen te stimuleren,  
heeft de KNBF het initiatief genomen tot een bijzonder experiment.  
Met steun van PostNL en NVPH is voor verenigingen de 
mogelijkheid gecreëerd om de kosten van een busreis naar de 
Postex vergoed te krijgen.De organisatie van deze mooie beurs / 
tentoonstelling biedt bovendien gratis entree aan de busreizigers.  
De Postex vindt plaats in Apeldoorn (17-19 oktober) en heeft de 
Eerste Wereldoorlog als thema.  
Het bestuur van de PPRC heeft inmiddels een bus geboekt.  
Op 18 oktober reizen we naar Apeldoorn. Uiteraard hebben de leden 
van onze vereniging voorrang, maar we doen ook Zaandam en 
Amsterdam aan als de bus nog niet helemaal vol is. Als u zich snel 
aanmeldt (bij de voorzitter of de secretaris), bent u verzekerd van 
een mooie zitplaats en een toegangskaart, helemaal gratis en voor 
niets.             John Dehé 
 
ADVERTEERDERS BEDANKT 
 

We hebben gelukkig voor dit nieuwe seizoen een aantal firma’s 
bereid gevonden om weer in ons clubblad te adverteren. Een aantal 
advertenties is gecorrigeerd of soms geheel vernieuwd.  
Dus…(om een oude slogan van Jan Ellenbroek te memoreren)  
“koop bij deze adverteerders, zij steunen ons …wij  steunen hun… “  
  
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Net uitgekomen in abonnementsvorm: 
2 vellen oudere zegels, elk kwartaal komen er  
2 vellen uit, in ieder geval een jaar lang, dat 
zijn dus 8 vellen. Ze zijn ontworpen door 
Janneke Brinkman. Dit zijn de eerste 2 met 
afbeeldingen van vlinders en bloemen. Wat de 
afbeelding op de volgende zegels wordt weet 
ik niet. Ik heb er een paar abonnementen op 
genomen. De prijs van deze vellen is € 12,50 

per twee vellen. Als u interesse heeft in de complete serie kan u 
deze bestellen bij Marjan Versteyne, meestal aanwezig op de 
clubavonden of via mijn email marjan2811@gmail.com 
 

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

mailto:marjan2811@gmail.com
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 

 
Een nieuw seizoen voor de PPRC met als van ouds een  
stukje over de postzegels van Canada. We keren een  
aantal maanden terug in de tijd, want u bent door de zomer vakantie 
wel een 
beetje achter 
geraakt wat 
we eerst  
moeten zien 
in te halen. 
Zo was daar 
14 april met 
het 100 jarig 
bestaan van  
het Royal 
Ontario 
Museum reden om daar met twee P egels aandacht aan te 
schenken. Tevens is er een souvenir velletje met beide zegels.  

     
23 april was het de beurt aan de links 
afgebeelde rozen zegels. Een bos rozen blijft 
een lust voor het oog. Ook hier is een 
souvenir velletje van beschikbaar.  

                        
We komen aan 1 mei toe met een  zegel van 2 
dollar 50. Het nieuwe tarief voor brieven tot en met 
30 gram voor buitenlandse bestemmingen met 
uitzondering van de USA. Het Komagata Maru 
incident was in 1914 een van de vele incidenten in 
de geschiedenis van de vroege 20e eeuw. De 
Komagata Maru was een Japanse stoomschip met 
passagiers uit India. Een boord Engelsen, Sikhs , moslims en 
hindoes. 352 passagiers werden niet toegelaten in Canada. 
 
Dit was het voor de maand september. In oktober zijn we weer 
aanwezig met een nieuw stukje, tot dan.  

       Trudy en Pieter Farenhorst 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dkomagata%2Bmaru%2Bincident%2B1914%26biw%3D1680%26bih%3D967&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Steamship&usg=ALkJrhj_4PfmSkLtCvXXvMS01M3T62YPxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dkomagata%2Bmaru%2Bincident%2B1914%26biw%3D1680%26bih%3D967&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sikhs&usg=ALkJrhhlYlyx7YvLG-84EUXpvI9Firf2kw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dkomagata%2Bmaru%2Bincident%2B1914%26biw%3D1680%26bih%3D967&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Muslims&usg=ALkJrhg8h8b1QTVWNNuZy_mT5kg9yP43MQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dkomagata%2Bmaru%2Bincident%2B1914%26biw%3D1680%26bih%3D967&rurl=translate.google.nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hindus&usg=ALkJrhglSO6kR2REvsTwiJBm5FhcBy4ZFQ
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EEN NIEUW THEMA? HALF OF GEHEEL IN 
HUN BLOOTJE OP POSTZEGELS 

  
Een postzegel van Frans Guinee was in 1905 
een van de allereerste postzegels met daarop 
een gravure van een half naakte vrouw. 
Spanje gaf in 1930 een postzegel uit met 
daarop een schilderij van Francisco Goya “De 

naakte Maja”. Later zouden 
ook andere westerse en veel 
niet-westerse landen volgen 
met afbeeldingen van zeer 
beroemde tot minder 
bekende schilderijen en 
tekeningen op postzegels met 
daarop half of geheel naakte 
dames. Een aantal Afrikaanse 
en Arabische landen en staatjes 
hebben de ontwerpen en de 
uitgaven van hun postzegels 
uitbesteed aan commerciële 
“filatelistische” agentschappen. 
Vaak zijn deze “plaatjeszegels” niet eens in het land 
zelf te koop aangeboden, maar worden ze direct 
gedistributeerd op de 

internationale postzegelmarkt.  
Het vroegst bekende gebruik van “sex 
sells” in de reclame was door het merk 
Pearl tabak in 1871, die een naakt 
meisje op de verpakking afbeeldde. 
Dus de reclame kreet sex sells geldt 
blijkbaar inmiddels ook voor de vele 
reeksen van postzegels en velletjes die 
worden uitgegeven en die vaak niet 
eens erkend worden door de 
Wereldpost-unie.  
Nieuwsgierig naar dit thema, kijk en 
verbaas u dan eens op de site 
www.catawiki.nl bij nudisme naaktheid). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldpostunie
http://www.catawiki.nl/
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Trots zijn landen als een fraaie 
inwoonster de Miss World 
verkiezing wint. De dertiende editie  
van de Miss World verkiezing werd 
in 1963 gewonnen door Carole 
◄Crawford uit Jamaica.  
Zij was de eerste Miss World die 
werd bekroond met enige 
Jamaicaanse postzegels. En ze 

werd gekroond door Miss World 
1962 Catharina Lodders uit 
Holland. Daarna gaven andere 
landen ook postzegels uit met hun 
winnende missen. Frans Polynesië 
kwam met plaatselijke schoon-
heden. En de Britse Maagden-
eilanden met een foto van een naakte Britney 
Spears op een postzegel (echt of een cinderella?), 
wie het weet, mag het zeggen.  Hans Vaags  
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Beste clubleden, 
 

Als nieuwe penningmeester van de 
PPRC wil ik mij gaarne voorstellen aan 
de leden/donateurs die mij nog niet 
kennen.  
 

Mijn naam is Hans de Block, ik ben 67 
jaar jong, al 46 jaar getrouwd met Ilona, 
heb 2 dochters en 3 kleinkinderen. 
Alhoewel ik al tientallen jaren lid ben van 
deze club, heb ik door drukke 
werkzaamheden in het verleden als 
financieel directeur Benelux van een cosmetisch bedrijf (te) weinig 
tijd gehad om mij volledig op onze hobby te storten.  
 

Ook nu ben ik nog part-time actief, zoals jullie op mijn website 
www.deblockfc.nl / c.q. advertentie in dit clubblad kunnen lezen. 
Daarnaast ben ik ook penningmeester van de beleggingsstudieclub 
Fortuna ’98 - welke nog enkele leden kan gebruiken - .  
 

Toch heb ik tijd gevonden om het nuttige met het aangename te 
verenigen. Hiertoe heb ik een chalet op een camping in Petten 
aangeschaft, waar ik veelvuldig met mijn vrouw (en soms de 
kleinkinderen) vertoef.  
 

Naast het verzamelen van parfumflesjes, Nederlandse postzegels en 
plaatfouten, ben ik ook gestart met het opbouwen van een 
muntenverzameling.   
Dus al met al heb ik weinig tijd over. 
 

Reden waarom ik jullie vraag om, als de contributie voor 2014 zijnde 
€ 30,- of donatie, zijnde € 15,- nog niet is overgemaakt, dit dan 
omgaande te doen. Ik houd er n.l. niet van om mensen te moeten 
aanmanen (so-wie-so niet bij een club van vrijwilligers…..!).   
 

Indien jullie nog vragen mochten hebben, dan hoor ik dat gaarne. 
 

Tot ziens op de komende clubavond.   Hans de Block 

http://www.deblockfc.nl/
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MICHEL DUITSLAND SPECIAAL,  
BAND 1 EN 2 

 
De meest bekende Michel catalogus is 
ongetwijfeld de Duitsland Speciaal. Deze 44e 
uitgave is zoals we ondertussen gewend zijn in 
twee delen uitgegeven.  
Deel1 bevat de uitgaven vanaf 1849 tot en met 
de laatste uitgaven van het 3e Rijk (April 1945). 
Hier vinden we dus de zegels, boekjes, lokaal 
uitgaven, bezettingszegels, de uitgaven van de 
oud Duitse staten, de uitgaven die gebruikt zijn 
bij de buitenlandse postkantoren en koloniën, 
de Abstimmingsgebiete, Saargebiet, Danzig 
enz. enz. De volgende gebieden zijn t.o.v. de voorgaande uitgave geheel 
opnieuw opgezet; de Kanaal eilanden, Kotor, Litouwen, Servië en het 
Griekse eiland Zante (Zakynthos), verder zijn de hoofdstukken m.b.t. 
Eupen en Malmédy  en de Beierse zegels met opdrukken “Deutsches 
Reich” bijgewerkt. Bij diverse gebieden zijn veel “nieuwe” plaatfouten 
opgenomen. In dit deel vinden we pakweg 5.200 afbeeldingen en zo’n 
94.000 prijswaarderingen waarvan velen, o.a. bij Gdansk, Memel, General 
Gouvernement alsmede bij de oorlogs- en propaganda vervalsingen 
behoorlijk zijn gestegen. Veel afbeeldingen die in de vorige publicatie nog 
in zwart/wit waren weergegeven vinden we nu in kleur terug. 

Deel 2 bevat alle latere uitgiften dus vanaf de 
Geallieerde bezetting vanaf medio 1945 tot en 
met de huidige Bundes Republiek Deutschland 
inclusief de DDR en de uitgaven voor Berlijn. 
Uiteraard vinden we ook de vele lokaal en privé 
uitgaven van vlak na de beëindiging van de 2e 
wereldoorlog hierin terug alsmede de zegels van 
Saarland en de diverse bezette zones. Ook de 
vele door DDR uitgegeven dienstzegels en labels 
ontbreken niet. Dit deel omvat 1374 bladzijden 
met 8.400 afbeeldingen en 111.000 
prijswaarderingen waarvan vele omhoog zijn 
bijgesteld. Vooral bij de uitgaven van de 
Russische zone en die van de Geallieerde 

controle  commissie zijn de stijgingen hard gegaan. 
Uiteraard zijn deze catalogi volgens het bekende Michel principe opgezet 
waarbij over het algemeen het bekende systeem van twee prijsnoteringen 
voor zegels + een voor het zegel op brief gehanteerd wordt. Bij vooral de   
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uitgaven van de DDR vinden we nog een derde waardering voor zegels die 
filatelistisch ontwaard zijn, denk o.a. aan de voorafstempelingen etc. 
Een speciale catalogus zou die titel niet kunnen dragen zonder ook 
speciaal te zijn. In deze twee delen vinden we vele honderden extra 
afbeeldingen om verschillende typen, watermerken, papiersoorten, 
afwijkingen en varianten te onderscheiden. Daar waar nodig vind u een 
gedegen en heldere uitleg om deze extra zaken voor de verzamelaar te 
verduidelijken. Uiteraard ontbreken de tabellen met tarieven voor de 
diverse gebieden en een steekwoordenlijst niet. 
Ook bij deze twee delen zijn vele zegels opnieuw gescand met een hoge 
resolutie waardoor de afbeeldingen scherper en helderder voorkomen dan 
voorheen. 
Zoals gezegd zijn veel prijzen in opwaartse richting bijgesteld en is de 
minimum prijs voor zegels ook hier ingesteld op 0,30 Euro. 
Als extra Bonus krijgt u bij elk deel een exemplaar van het boekje “Gegen 
Fälscher und Betrüger”. Een aardig boekje waarin u veel terug vindt met 
betrekking tot het opsporen en herkennen van vervalste en/of 
gemanipuleerde zegels, stempels en brieven. 
Beide delen zijn ook in de online bibliotheek te vinden. Kijk hiervoor op 
www.michel.de. 
 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1150 + 
1374. Illustraties: kleur. Prijs: per deel € 79,80. 
Verkrijgbaar bij:elke gerenommeerde postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de  Web-site: www.michel.de   

H.P. Burgman (AIJP) 
 
ONZE CLUBAVOND 
 

Tijdens de eerste clubavond van het nieuwe 
seizoen 2014-2015, woensdag 10 september, 
zal een exemplaar van het hierboven 
omschreven boekje “Gegen Fälscher und 
Betrüger” worden verloot.  
 
Tevens liggen er weer groot aantal “verse” 
stuiverboeken voor u klaar. Van sommige 
landen zijn erg veel verschillende postzegels te 
vinden. Misschien voor u een goede reden om 
eens een ander land of thema te gaan 
verzamelen, en dat voor slechts 5 cent per stuk, 
een spotprijsje…. 

mailto:europa1@michel.de
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.  
Kavel Cat. nr. Omschrijving  Cat.w. Inzet 

1  26 Ned. Guldens, 1980   4,00 

2  Eerste euromunten San Marino en Finland   2,00 

3  Koninklijke familie, 3 geboortesets   6,00 

4  Nederland FDC set 1995   5,00 

5  Nederland FDC set 1996   5,00 

6  Wereldcatalogus munten 2006 + enkele zilv. munten   35,00 

7 1-11 Nederland nrs. 1 t/m 11, mooi gebruikt  600,00 30,00 

8 13-28 Nederland nrs. 13 t/m 18, mooi gebruikt  650,00 30,00 

9 177-198 Veth serie, 1926-1939 o 72,00 7,00 

10 274-277 Zomerzegels 1935 o 20,00 2,00 

11 747-751 Nederland 1960: Kinderzegels ** 15,50 bod 

12 1760 Zomerzegels 1998 blok o 7,20 bod 

13 1821 Zomerzegels 1999 blok o 7,20 bod 

14 1973 Zomerzegels 2001 blok o 7,50 bod 

15 2077-2082 Zomerzegels 2002 vel ** 12,00 2,00 

16 2089-2098 Landschappen 2002  o 10,00 bod 

17 2219p Plaatfout o 30,00 6,00 

18 2323 Mooi Nederland blok 1 ** 10,00 4,00 

19 2324 Mooi Nederland blok 2 ** 15,00 5,00 

20 2325-2334 Kunst in bedrijfscollecties 2005 o 8,00 bod 

21 2282 De Veluwe 2004 blok o 5,00 bod 

22 2478p plaatfout o 12,00 3,00 

23 2491 Mooi Nederland Gouda o  2,00 

24 2577 Mooi Nederland verzamelvelletje o  2,50 

25 2707 Boekenweekzegel   2,00 

26 2822 Mooi Nederland verzamelvelletje o  2,50 

27  Gest. velletjes V2172-81, 2194/5, 2210,  2222  31,00 3,00 

28 E14 FDC E14 in mooie kwaliteit  90 5,00 

29  Ned. 5x Collect Card pf  Bod 

30  Ned. 12 lucht-& postbladen pf  Bod 

31 Pr 10 Going for Gold, prestigeboekje   4,00 

32 760- e.v. Finland  o 6,00 bod 

33 6 Jersey 1992 blok 6 ** 7,00 bod 

34 Ned. Ant. Diverse kaartjes **  2,00 

35 Suriname 8 kaartjes  **   bod 

36 1188-89 Denemarken Cept o 2,50 bod 

37 Diverse Denemarken  o 6,10 2,00 

38  Oranje toppers, Nederlandse voetballers   3,00 

39 YV. 57-60 Frankrijk luchtpost, postfris **  2,00 

40 Stockk. DDR stockkaartjes   2,00 

41  Duitsland gedenk mapje o  3,50 

42 1505-9 Duitsland bloemen o  2,00 

43 1529-42 Duitsland vogels o  bod 

44 1531-34 Duitsland o  2,50 

45 1586-91 Duitsland o  bod 

46 1602-6 Duitsland vlinders o 12,00 3,00 

47 pz 5a/5b Indonesie ** 15,00 2,00 

48 pz 6a/6b Indonesie ** 20,00 3,00 

49 pz 7/8 Indonesie ** 20,00 3,00 

50 Kaartje Canada   bod 

51 Mi566-571 Japan 1952, dure luchtp., sen-waarde, Mt. Tateyama * 370,00 65,00 

52 143b Luxemburg o 15,00 1,50 

53 149-158 Vaticaan * 60,00 15,00 
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54 171-173 Vaticaan * 13,00 3,00 

Kavel Cat. nr. Omschrijving  Cat.w. Inzet 

55  Albanie blok 150 2004 Cept **  3,00 

56  Montenegro blok 5 2006 Cept **  2,00 

57  Montenegro blok 7 2008 Cept **  2,00 

58  Cept Servie padvinder 2007 **  2,50 

59  Oostenrijk 2013 postauto Cept **  bod 

60  Cyprus Cept 2014 boekje muziek **  5,00 

61  Portugal Cept 2014 muziek **  3,00 

62  Portugal Azoren Cept 2014 muziek **  3,00 

63  Portugal Madeira Cept 2014 muziek **  3,00 

64  Cept Frankrijk  **  2,00 

65 Spanje Mooi velletje vliegtuigen **  3,00 

66 Mi 5543/54 Frankrijk werkpaarden (2013) o 14,00 3,00 

67 Mi 5524/35 Frankrijk internationale dag van de vrouw (2013) o 14,00 3,00 

68 Mi 5506/17 Frankrijk groetzegels spreekwoorden (2013) o 14,00 3,00 

69 Mi 5481/92 Frankrijk dieren van de Chinese kalender (2013) o 14,00 3,00 

70 Mi 5466/77 Frankrijk groet postzegels (2012) o 14,00 3,00 

71 Mi 5433/44 Frankrijk thema vuur (2012) o 14,00 3,00 

72 Mi 5402/13 Frankrijk groene groenten (2012) o 14,00 3,00 

73 Mi 5366/89 Frankrijk kastelen en historische gebouwen o 28,00 7,00 

74 Mi5329/40 Frankrijk schilders, kubisme o 14,00 3,00 

75 Mi 5307/18 Frankrijk groene vruchten o 14,00 3,00 

76 Mi 5286/97 Frankrijk geschilderde vrouwenportretten o 14,00 3,00 

77 6x2808/11 DDR, vel met telfout in velrand + uitleg pf Michel 5,00 

78 1997-01 USA strip auto's ** 7,00 1,50 

79 2140-44 USA strip vishaakjes ! ** 7,00 1,50 

80 2163-67 USA comics ** 10,00 2,50 

81 2183-92 USA ruimtevaart ** 11,00 3,00 

82  Cocos Island lot gestempeld o  bod 

83  Lot Australie gebieden o  bod 

84  Dieren Australie gebieden o  bod 

85  New Zealand hologram o  bod 

86  New Zealand private post lot o  bod 

87 Duitsland 4 blokken  postwaarde € 22,00 **  5,00 

88 DDR 4 vellen ** 48,00 3,00 

89 pzb Ierland 5x **  5,00 

90 pzb Belgie 6x ** 97,50 6,00 

91 FDC Kinderpostzegelactie 33x  o 143,85 7,00 

92 Stockkaart Turkije Ottomaanse rijk   1,00 

93  Verenigd Europa, Andorra op albumbladen ** 242,00 20,00 

94 Bijz. mat. Nieuw Caledonië, dik pak albumbl. pf en gebr.  650,00 25,00 

95  GB, smilers 2000   5,00 

96  DDR, vel met telfout in velrand + uitleg   6,00 

97  Seoul 1986, herinneringsboekje   1,00 

98  Canada op stockkaarten   1,00 

99  Cept Davo bladen 2012 en 2013 blokken   3,00 

100  Davo bladen Ierland 2000 t/m 2003 compleet   8,00 

101 Bladen Nieuw Guinea  150,00 10,00 

102 Bladen Beieren o hoog 20,00 

103 Stockkaart Berlijn ** 77,00 7,00 

104  Stockboek Suriname 1975-1980 o ** 4,00 

105  FDC's Nederland in mooi album + enveloppe   6,00 

106  Ned. Antillen, 54 fdc's in album   3,00 

107  Ons oranjehuis, groot aantal spec.covers in doos  6,00 
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Kavel Cat. nr. Omschrijving  Cat.w. Inzet 

108  Ringband met Eerste Dag Bladen   1,00 

   A5 stockboek Berlijn postfris  400,00 8,00 

110  Kinderpostzegels, zegels en blokken luxe album   10,00 

111  Stockboek, van alles, veel mooi posfris   10,00 

112  Verenigde Naties, Verenigd Europa   15,00 

113  Thema sport, veel postfris, luxe stockboek   20,00 

114  Oostenrijk postfris, deels dubbel verzameld  550,00 30,00 

115  Stockboek IJsland t/m 1999, postfris  770,00 45,00 

116  Hele wereld, veel thema's en postfris   20,00 

117  Frankrijk en diversen, veel en mooi   25,00 

118  Beatrix op fdc's in album   1,00 

119 Stockboek Nederland met velletjes hoge waarde o.a. 854** 2x   26,00 

120 Album Davo album Belgie met 265 zegels   6,00 

121  Ned. Davo album LX deel III inclusief cassette   8,00 

122 Davo  Davo Luxe album Zweden met extra bladen   45,00 

123 Stockboek Zweden   3,00 

124 Stockboek Ridders van Malta   3,00 

125 Stockboek Groenland met veel nieuw postfris   20,00 

126 Stockboek Noorwegen met veel nieuw postfris   30,00 

127 Stockboek Faroer met veel nieuw postfris   20,00 

128 Stockboek Aland met veel nieuw postfris   10,00 

129 Stockboek Treinen   5,00 

130 Stockboek Nederland 1993 - 2001 o  1,00 

131 Stockboek Duitsland 1997-2001 o  5,00 

132 Stockboek Hongarije cat. waarde 100 euro ++   8,00 

133 Stockboek  Nederland o  bod 

134 Stockboek Wereld in mooi dik Leuchtturm   15,00 

135 Album Victoria album leeg   1,00 

136 Stockboek  Engeland gebruikt en postfris   20,00 

137 Stockboekje Ned. Antillen en Curacao   3,00 

138 Stockboekje  Stadspost   1,00 

139 Stockboekje Nederland   bod 

140 Stockboekje Vliegtuigen   bod 

141 Stockboekje Dantzig General Gouvernement  270,00 15,00 

142 Insteekk. Pak kaartjes met diverse zegels heel veel.   5,00 

143 Catalogus Michel catalogus 2010 europa deel 1    10,00 

144 Catalogus Michel catalogus 2010 europa deel 2   10,00 

145 Catalogus Michel catalogus 2010 europa deel 3   10,00 

146 Catalogus Michel catalogus 2010 europa deel 4   10,00 

147 Catalogus Michel catalogus 2010 europa deel 5   10,00 

148 Catalogus Michel catalogus 2010 europa deel 6   10,00 

149 Catalogus Michel catalogus 2010 europa deel 7   10,00 

150 Doosje Bundels Duitsland   1,00 

151 Kist Met verassingen   1,00 

152 Doos Onafgeweekt Duitsland met modern   3,00 

153 Doos Onafgeweekt Ned. veel euro's   5,00 

154 Doosje Met zakjes diverse landen   3,00 

155 Doos Onafgeweekt Nederland ruim 2 kilo   5,00 

156 Doosje Met restanten (zakjes, onafgeweekt, cat.  en stockb.)   5,00 

157  Eén krat brieven en kaarten   8,00 

158  Grote doos wereld (on)afgeweekt   10,00 

159  Doos met allerlei clubbladen, voor de clubkas   bod 

160 Doosje Afgweekt   bod 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


