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TOPSPORT 
 

Mijn omgeving adviseert mij geregeld wat meer 
lichaamsbeweging, waarbij de gedachten uitgaan 
naar sporten als fietsen en wandelen. Ik heb dan 
altijd wel een bijdehand antwoord klaar: ook de 
filatelie is een sport die hoge fysieke eisen stelt. 

Misschien moet u het volgende eens in 
gedachten houden als u op de veiling een 
mooi stockboek gescoord heeft. Dat 
stockboek is misschien wel afkomstig uit een 
partij die Jeffrey en ik bij de firma Van Dieten 
opgehaald hebben. De laatste zending 
bestond uit zo’n zestien verhuis- en 
bananendozen, tot de rand gevuld. Die dozen 
moesten in Den Haag uit het pand gehaald 
worden, de auto in getild (de klep van de 
Skoda kon net niet dicht), in de Beemster de 
auto uit en het huis in. Daarna moest de hele 

bende zo opgesteld worden dat er thuis ook nog te leven viel. 
Uiteraard ging een deel naar de “kinderkamer” boven. Nadat alles in 
de computer was ingevoerd en gelabeld, ging het grootste deel naar 
Shurgard waar we tegenwoordig een opslagruimte huren en waar het 
ook weer vandaan gehaald moet worden als het in de veiling komt. In 
de auto moet het dan naar Zuiderhof, waar gelukkig een paar sterke 
mannen klaar staan om de laatste etappe voor hun rekening te 
nemen. Dan mag je wel hopen dat de dozen en albums niet retour 
gaan, want dan mogen 
onze gekartelde 
vrienden terug naar 
“huis”. Met zo’n hobby 
heb je geen sport-
school nodig en mag je 
hopen dat de leden op 
de veiling lekker 
bieden. 
Met een overvolle 
Shurgard-opslag  ► 
beschikken we over  
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voldoende materiaal voor een heleboel veilingen en staat niets een 
mooi postzegelseizoen in de weg. Een jubileumjaar gaat het worden, 
de voorbereidingen zijn achter de schermen in volle gang. Onze zeer 
charmante barbezetting heeft laten weten dat het contract uiteraard 
verlengd wordt, want, geloof het of niet, jullie zijn een gezellig 
publiek. 
 

Graag aandacht voor de tentoonstelling die we in het voorjaar in 
Diemen gaan organiseren, samen met andere Noord-Hollandse 
verenigingen. Een mooi moment om uw verzameling eens aan 
anderen te laten zien. Verzamelen is leuk, samen met anderen wordt 
het nog leuker. Heeft u al ingetekend voor de busreis naar de 
Postex? Op onze website (www.pprc.nl) vindt u alle informatie. 
Op donderdag 15 september bent u van harte welkom in de 
Zuiderhof voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. Met 
veel mooie dozen en albums en speciale presentieprijzen uit een 
bijzondere nalatenschap…. 

John Dehé 
****************************************************************************** 
APPELS EN PEREN 
 

PostNL gaf op 15 augustus 2016 het 
nieuwe postzegelvel Appel- en 
perenrassen in Nederland uit.  
Op de tien postzegels met de 
waardeaanduiding Nederland 1 zijn 
oude appel- en perenrassen 
afgebeeld die nog steeds, vaak op 
kleine schaal, in ons land worden 
geteeld. De afbeeldingen zijn 
afkomstig uit De Nederlandsche 
Boomgaard, een negentiende-eeuws 
standaardwerk met illustraties van 
meer dan honderd appel- en 
perenrassen. Bij het bewerken van 
de vergeelde illustraties is ontwerper 
Bart de Haas terughoudend te werk 
gegaan: “Ik wilde een realistische en 
aansprekende helderheid zonder het 
historische karakter van de 
oorspronkelijke litho’s te verliezen.” 

http://www.pprc.nl/
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EUROPRIDE AMSTERDAM  2016  
  

 
 

Het postzegelvel Europride Amsterdam 2016 verscheen op 18 juli 2016.  
De twee illustraties op de tien postzegels Europride Amsterdam 2016 zijn 
gemaakt door mode-illustrator Piet Paris uit Amsterdam. Piet Paris is het 
pseudoniem van de Nederlandse mode-illustrator Pieter 't Hoen (Den 
Haag, 1962). 't Hoen studeerde in 1988 af aan de Hogeschool voor de 
Kunsten Arnhem. Zijn werkstijl kenmerkt zich door karakteristieke, 
krachtige lijnen. Zijn illustraties worden al 25 jaar gepubliceerd in 
verschillende nationale (o.a. in De Telegraaf) en internationale kranten en 
tijdschriften. 
 
In 1998 was 't Hoen een van de medeoprichters van de masteropleiding 
Fashion Institute Arnhem van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. 
Van 2005 tot en met 2009 was 't Hoen de hoofdcurator van de Arnhem 
Mode Biënnale. In 2008 won hij de Grand Seigneur modeprijs. Ook maakte 
hij in dat jaar illustraties, displays en etalages voor het Amerikaanse 
warenhuis Saks Fifth Avenue. In 2012 was 't Hoen als artdirector betrokken 
bij de inrichting van het Arnhemse hotel Hotel Modez. 
Op de velrand links wordt de titel van het postzegelvel herhaald. Voor de 
typografie is gebruikgemaakt van een door Piet Paris samen met ontwerper 
Ingrid Bockting bewerkte versie van de Letter Gothic (Roger Robertson, 
1956-1962).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudoniem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/1962
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogeschool_voor_de_Kunsten_Arnhem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogeschool_voor_de_Kunsten_Arnhem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem_Mode_Bi%C3%ABnnale
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem_Mode_Bi%C3%ABnnale
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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 oktober nummer uiterlijk vrijdag 23 september 
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
  
OP HET OMSLAG 
 

De Olympische Spelen 2016. Hieraan deden 
dit jaar meer dan 11.551 atleten mee. 
PostNL gaf het op het omslag afgebeelde 
velletje uit. Om de vier jaar besteden veel 
landen aandacht aan dit evenement. Vaak 
met zeer fraai ontworpen series postzegels 
en andere uitgaven. Tussen al die uitgaven 
valt Nederland op, daarom mijn prijs voor het 
lelijkste ontwerp (zie pag.32 e.v.).    Hans V. 

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 sept. De verzamelaar organiseert weer een verzamelaarsbeurs. 
Van 10.00 tot 14.00 uur in het buurtcentrum, Klampersstraat 
1, 1502 VP Zaandam. Info 075-6354316 of 075-6421723. 
Altijd op de tweede zaterdag van de maand. 

Zo. 11 sept. Postzegel-en muntenruilbeurs van de postzegelvereniging  
  Noord- Holland in Wijkcentrum “De Oever”, Amstelstraat 1 te  

Alkmaar- Oudorp, van 10.00 tot 15.00 uur. 
www.postzegelverenigingnoordholland.nl  

Do. 15 sept. Purmerend, de eerste clubavond/ledenbijeenkomst  
van de PPRC van seisoen 2016/2017 In Wooncentrum 
Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-Beemster. De 
zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze 296ste 
clubveiling, de kavellijsten staan op de pagina’s 37 tot 40.  

Za. 17 sept. PV Aalsmeer organiseert van 09.30 tot 15.00 uur een  
  Ruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat 6, Aalsmeer  

Info: Cor van Meurs 0297 343885 of Gerboud Zwetsloot 
0297 345231. www.postzegelverenigingaalsmeer. 

Zo. 25 sept. PV De Zegelaars organiseert een Postzegelbeurs van 9.00  
tot 16.00 uur in De Schakel, Burg. Bickerstraat 46a te 
Diemen. Handelaren en 5- en 10 centsboeken zijn volop 
aanwezig. Entree voor niet-leden 1 Euro. Meer informatie bij 
Loek en Gonny Verschut (020-6942002).  

Vrij. 14, za. 15 en zo. 16 oktober nationale postzegelshow POSTEX 2016  
  in de Americahal, Laan van Erica 50, 7321 BX Apeldoorn.  
 

BIJNA GRATIS NAAR DE POSTEX? 

Ook dit jaar organiseert de Postzegelvereniging Noord Holland een busreis 
naar Postex op 15 oktober 2016.  GSE (KNBF, NVPH, PostNL) subsidieert 
deze reis. Dit jaar zijn de kosten ook weer € 7,50. De gratis toegang wordt 
ook dit jaar weer verzorgd.De busreis gaat door bij minimaal 40 
deelnemers. 
Deelname opgeven via hansruiter1@quicknet.nl. Het bedrag van € 7,50 
overmaken op rekening nummer NL08INGB0004463331 t.n.v. 
postzegelvereniging “Noord-Holland”te Alkmaar. De opstapplaatsen zijn net 
als vorig jaar: Beverwijk, Alkmaar, Purmerend en Zaandam. En hopelijk dit 
jaar ook een opstapplaats in of in de omgeving van Amsterdam. 
 
De data voor het nieuwe seizoen van de PPRC, tot eind 2016, zijn nu 
ook bekend nl.: woensdag 12 oktober, woensdag 9 november en 
woensdag 14 december. 

mailto:hansruiter1@quicknet.nl
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PostBeeld.nl 
De grootste postzegelwinkel op internet 

 

Megavoorraad postzegels, 
postwaardestukken, posthistorie, 
numismatiek en benodigdheden. 

 

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

Haarlem: PostBeeld, Kloosterstraat 17, 023-5272136 

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

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

 

kijk op onze website voor de openingstijden van de winkels 

Onze websites zijn: online winkel: postbeeld.nl 

online wereldcatalogus: freestampcatalogue.nl online magazine: postzegelblog.nl 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
 
Welkom iedereen voor een nieuw seizoen met 
nieuwtjes omtrent de Canadese postzegels. Bijna 
iedereen want er zijn er enkelingen die juist in september met 
vakantie gaan omdat het beduidend rustiger is overal. Zo als altijd bij 
de start van het nieuwe seizoen gaan we terug in de tijd en wel tot 5 
mei 2016 de dag dat we verblijd werden met Star Trek postzegels. 
Mij persoonlijk zeggen die zegels niet zo veel, maar ik weet dat de 
serie op de tv vele fans trok. 
 

Het betreft de volgende zegels. 

 

Captain James T. Kirk       Commander Spock   Lt. Commander Scott 
 
 

 
 

 
 
 

         Dr. Leonard "Bones" McCoy           Commander Kor 

 
Ook het ruimteschip hebben 
ze niet vergeten met de twee 
volgende afgebeelde zegels. 
Naast twee souvenir velletjes 
kunt u een kapitaal besteden 
aan wat er nog meer 

verkrijgbaar is wat Star Trek betreft (zie ook de volgende twee 
pagina’s). Zoals 8 eerste dag enveloppen voor $ 22,00 Een 
postzegel boekje voor $19,95 dollar om maar wat op te noemen.  
Volgende maand weer wat er nog meer voor verrassingen waren. 
      Trudy en Pieter Farenhorst 
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BRIEFKAARTEN  
 
 

BRIEFKAARTEN 
 

 

Het is maar een kleine stap van de prentbriefkaarten in de vorige twee 
afleveringen naar de briefkaarten. Die waren er eerder, maar de 
prentbriefkaarten/ansichtkaarten hebben het langer volgehouden. Wie 
verstuurt er tegenwoordig nog een briefkaart? 
 
De aanleiding voor dit stukje was een bijzondere nalatenschap die ons ter 
veiling werd aangeboden. Deze keer geen half gevulde Davo-albums en 
stockboeken met foute landen, maar een gigantische hoeveelheid oude 
brieven en poststukken. Dozen vol, die deels buiten de veiling om verkocht 
zullen worden. 
Een van die dozen is gevuld met Nederlandse postwaardestukken, zeg 
maar briefkaarten. Een postwaardestuk is een briefkaart of enveloppe waar 
de waarde-aanduiding al opgedrukt is. Ik heb het wel eens een postzegel 
met een hele brede rand genoemd.  
De eerste briefkaart (afbeelding hierboven) verscheen in 1871 en had als  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 147 
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grootste aantrekkingskracht dat je je mededelingen voor de helft van het 
gangbare brieftarief kon versturen. Daarna zijn er honderden verschillende 
typen, soorten en modellen verschenen en werd het verzamelen van 
postwaardestukken een aparte tak van sport in de filatelie. Er verschenen 
catalogi, in filatelistische tijdschriften werd er veel over geschreven.  
 

De nalatenschap die wij kregen was van een serieuze verzamelaar, lid van 
Po&Po (de vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars), die 
uitvoerig over zijn hobby correspondeerde met verzamelaars in binnen- en 
buitenland. 
De doos die wij op 15 september gaan veilen bevat ruim 100 Nederlandse 
postwaardestukken, allemaal verschillend, in keurige kwaliteit, gebruikt    
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kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden kansen op een betere toek 
en ongebruikt: een prachtige start voor een verzamelaar die een beetje 
uitgekeken is op de gebaande paden van een voordrukalbum. 
We doen er wat literatuur bij en hopen dat de doos de aandacht (en 
opbrengst) krijgt die hij verdient.      
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Ook de fotokaarten met kastelen, molens en dorpsgezichten ontbreken 
niet. (Muiderslot en korenmolen De Oranjeboom, Het Kalf, Zaanstreek) 
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Tussen de briefkaarten bevinden zich ook enkele bijzondere uitgiften, zoals 
voor het Nationaal Crisis Comité (1933) en de Stadsgezichten (bv. de 
Haarlemmer Poort, 1934)             John Dehë 
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    FRANSE POSTZEGELS VERZAMELEN 
    
    Is postzegels  
    verzamelen sexy....? 
    Volgens deze  
    fraaie reclame van de 
    filatelistische dienst 
    van de  
    Franse La Poste  
    wel... 
 
    (menig filatelist  
    blijft ongetwijfeld     
    vol verwachting 
    achter haar aan 
    lopen, 
    want deze  
    française heeft 
    blijkbaar een 
    zeer slechte 
    kwaliteit 
    postzegel-  
    plakkertjes 
    gebruikt....) 
 
 
 
 
 
     Ook adverteren 
     In ons clubblad ? 
     Neem dan contact op  
     met Hans Vaags, 
     zie pagina 2 
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HEEL, HEEL, HEEEEEEL LANG GELEDEN, HET PLEISTOCEEN 
 
Het Pleistoceen is in de geologische tijdschaal een tijdvak van 2,58 
miljoen (Ma) tot 11,7 duizend jaar (ka) geleden. Het Pleistoceen is 
een onder-
verdeling van 
het Kwartair. 
Het volgt op 
het Plioceen, 
wordt opge-
volgd door 
het Holoceen 
en is onder-
verdeeld in 
een vijftigtal 
meer en 
minder koude 
ijstijden en warmere tussenperioden. Gesteenten uit het Pleistoceen 
vormen samen de "serie" Pleistoceen (in het verleden ook wel het 
"diluvium" genoemd). Deze serie is de onderste onderverdeling van 
het "systeem" Kwartair. Het Pleistoceen kenmerkt zich door een 
afwisseling van perioden met een gematigd warm klimaat 
(interglacialen of tussenijstijden, zoals de huidige tijd) en perioden 
met een overwegend veel kouder klimaat, de zogenaamde glacialen 
(ook wel 'ijstijden' genoemd). Tijdens glacialen worden landijskappen 
ook buiten de poolgebieden gevormd (vooral op het Noordelijk   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geologische_tijdschaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdvak_(geologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ma_(tijd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ka_(tijd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartair
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plioceen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holoceen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesteente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Serie_(stratigrafie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Systeem_(stratigrafie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Interglaciaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glaciaal_(tijdvak)
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJskap
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Boven: drie bizons en 
hieronder de mammoet 

 

 
Halfrond). Door het vastleggen van enorme hoeveelheden water in 
de landijskappen daalt elk glaciaal de zeespiegel wereldwijd met vele 
tientallen meters, oplopend tot circa 200 meter tijdens de maximale 
ijsuitbreidingen. Door deze enorme daling worden de ondiepe 
randzeeën overal smaller en komen eilanden in verbinding met 
elkaar en het vasteland. Het Pleistoceen was ook een tijd van grote 
veranderingen in flora en fauna (veroorzaakt door de relatief snelle 
afwisseling van warme en koude perioden) wat zich vooral uit in het 
uitsterven van veel plant- en diersoorten. Een ander effect is een 
snellere evolutie, vooral bij bepaalde groepen zoogdieren zoals bij de 
woelmuizen. Het Pleistoceen zag verder de opkomst en ontwikkeling 
van het geslacht Homo, de mensachtigen.                        Wil Dedters 
 

De mastodonten 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeespiegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Continentaal_plat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woelmuizen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mensachtigen
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.48) 
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw: de loodgieter. 

 
Wanneer wij het hebben over de loodgieter dan 
denken wij aan water. Hier staat de loodgieter met 
zijn tang in het water om het lek te zoeken en de 
water overlast op te lossen. 
 
 
De loodgieter legt de leidingen aan naar het sanitair. 

 
 
 
 
 
 

 
Het toilet het bad en de wastafel. 

 
 

Sluitzegel is wel heel mooi, maar mag ik niet op een tentoostelling 
gebruiken.  De douche is niet meer weg te denken de laatste 60 jaar. 

 
Loodgieter wordt vervolgd.             Herman Verhoef 
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50 JAAR PINK FLOYD OP POSTZEGELS 
 

Tijdens het Reuring zomerfestival 2016 in het Leeghwaterpark trad 
tot mijn grote genoegen ook de Haagse band Pink Project op. Als 
Pink Floyd fan heb ik deze band al twee keer in theater De Purmaryn 
zien optreden. Pink Project stelt hoge eisen om de Floyd sound tot in 
de perfectie te benaderen.  
 
Pink Floyd was een Engelse rockband die internationale erkenning 
kreeg voor zijn progressieve psychedelische rockmuziek. De groep 
evolueerde tot pioniers van de progressieve rock en symfonische 
muziek. Pink Floyd is bekend door zijn filosofische songteksten, 
klassieke rockcomposities, experimenten met geluid, grafisch en 
artistiek vernieuwende hoesontwerpen en niet in de laatste plaats 
door vele spectaculaire live-concerten. 
In 1968 was de meest bekende band samenstelling Roger Waters, 
David Gilmour, Richard Wright en Nick Mason, allemaal super goede 
muzikanten.  

 

De meest bekende Pink Floys lp hoezen staan nu op postzegels:  
1. The Endless River (2014) 2. Wish You Were Here (1975) 3. The 
Piper at the Gates of Dawn (1967) 4. Animals (1977) 5. Atom Heart 
Mother (1970) 6. The Dark Side of the Moon (1973). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychedelische_rock
https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_rock
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symfonie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Live-uitvoering
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Op een souvenir velletje staan foto’s van de volgende optredens: 
UFO Club (1966); The Dark Side of the Moon Tour (1973); The Wall 
Tour (1981); The Division Bell Tour (1994). 
 
Als een van de meest succesvolle en invloedrijke bands in de 
rockmuziek verkocht Pink Floyd wereldwijd meer dan 300 miljoen 
albums. Hipgnosis, een grafisch ontwerp bureau onder leiding van 
Storm Thorgerson, een school klasgenoot van Waters en goede 
vriend van Gilmour, creëerde de covers voor veel van de Pink Floyd 
lp hoezen.  
The Royal Mail gaf op 7 juli de speciale Pink Floyd-postzegels uit ter 
ere van het 50-jarig bestaan van de Engelse band. Op de postzegels 
staan albumhoezen en foto's van de groep tijdens optredens.  
The Royal Mail zegt nauw samengewerkt te hebben met de band om 
de postzegels te ontwikkelen. "We eren Pink Floyd, een van de 
meest invloedrijke en succesvolle Britse bands aller tijden", aldus het 

bedrijf.            Hans Vaags 
 
Pink Floyd’s album The Division Bell uit 
1994. In 2010 werd een serie postzegels met 
tien ‘klassieke’ lp hoezen uitgegeven met 
verder Coldplay, Blur, New Order, The 
Rolling Stones, The Clash, Mike Oldfield, 
Led Zeppelin, Primal Scream en David 
Bowie.   
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                          DE BLOCK 
                                      FINANCIAL  
                                                CONSULTANCY  
                                              

 

Het adres voor deskundige informatie en  

professionele begeleiding op het gebied van 
 

* financiële- en fiscale planning 
 

* fiscale (on)mogelijkheden van (expirerende)  

lijfrentepolissen en gouden handdrukken 

 

Maak vrijblijvend een afspraak: 
 

tel: 0299 – 41 36 40    email: info@deblockfc.nl    internet: www.deblockfc.nl 
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FILATELISTISCHE BANANENREPUBLIEK NEDERLAND  
 

Een echte filatelist ergert zich aan de stroom van zegels die Aziatische, 
Arabische en tegenwoordig ook voormalige Sovjetrepubliek-staten 
uitgeven. Deze landen worden regelmatig als bananenrepublieken of 
roofstaten omschreven. Ze geven zegels uit die niet voor frankering 
gebruikt zijn of zullen worden en veelal wordt een poststempel meegedrukt 
om het een schijn van legitimiteit te geven. Leuke plaatjes, vooral als je 
motief verzamelt, maar je mag ze niet in een tentoonstellingscollectie 
opnemen.  
Helaas zijn het niet alleen deze "bekende" landen die hieraan schuldig 
maken. Filatelistisch Nederland wordt inmiddels 
geteisterd door een nieuw fenomeen: de zilveren 
postzegels. Het begon met een echte zilveren zegel 
waarmee afscheid werd genomen van de gulden, op 
zich niets mis mee, hij kon en is ook echt gebruikt. 
Helaas blijft de stempelinkt slecht op het zegel zitten.  
Een leuk idee, zo leek het, zeker als we bedenken dat 
Oostenrijk een zegel van porselein heeft uitgegeven en 
ook Zwitserland met geborduurde en andere zegels de 
filatelie op de kaart heeft willen zetten.  
Het bleek echter dat de zilveren zegel zo'n lucratieve business was, dat al 
snel diverse andere postzegels het licht zagen. Niet allemaal door PostNL 
uitgegeven. Ook de Rijksmunt en een paar handige jongens zagen er wel 
brood in. Zegeltje maken met een habbekrats aan zilver en dan vervolgens 
voor € 25,-- per stuk aan de man brengen.  
Recent bereikte Nederland een triest hoogtepunt. De "heer van stand" 
O.B.Bommel en zijn trouwe metgezel, T.Poes, werden op een gekarteld 
stukje zilver vereeuwigd.  
Bij nader onderzoek is het volgens de folder van PostNL een "persoonlijk 
product", maar het wordt ons wel als postzegel aangesmeerd. Je kunt het 
“persoonlijk product” als postzegel op een aan te tekenen brief plakken 
want het ding is wel frankeergeldig (al is de aanschafprijs vele malen hoger 
dan het aantekenrecht). Het zit echter niet in het abonnement van Collect 
Club of in de jaarcollecties en komt ook niet in de NVPH-catalogus of op 
albumbladen. Het wordt dus niet verzamelwaardig geacht.  
De niets vermoedende verzamelaar laat zich dus door PostNL de bekende 
knollen voor citroenen verkopen. Waarom dan toch de verzamelaar "lekker 
maken"?...... Om dezelfde reden als bij de in de eerste regel van dit stukje 
genoemde landen: het gaat om het geld dat er mee verdiend wordt.  
De filatelistische "Bananenrepubliek Nederland " is een feit.  

Hans Kraaibeek, secretaris KNBF 
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ANTÓNIO DE OLIVEIRA SALAZAR 

In 1972 krijg ik een baan als Shipmanager op wat 
toen grootste scheepreparatiewerf van Europa 
was, "Lisnave". (zie rechts). Mijn linkse vrienden, 
ja echt waar, die had ik en heb ik ook nu nog, 
vinden dat gek. Ze vragen als ik hun met mijn vertrek bekend maak: 
"Hoe kun je nu gaan werken in dat fascistische land". Mijn antwoord: 
"In Portugal mag je bijna alles doen wat hier verboden is. Je moet 
wel voorzichtig zijn met kritiek op de regering, dat moet je als 
buitenlander trouwens altijd een ander land doen".  
Wij huren een prachtige 6 kamer flat in Cova da Piedade. In de rua 
Dr. Oliveira Salazar. Die kost 3000 escudo's per maand. Voor die tijd 
een heel forse huur. Het is maar 5 minuten op de fiets naar de werf. 
De 25ste april 1974 nemen de militairen de macht over. Het fabeltje 
dat deze revolutie geïnspireerd is op de strijd tegen de dictatuur 
probeer ik hierbij even heel kort te weerleggen. Beroepsofficieren 
raken steeds meer gefrusteerd dat reserveofficieren bij de strijd in de 
overzeese provincies in enkele jaren (de dienstplicht duurt dan 4 jaar 
in Portugal) een rang behalen, waarover een beroepsmilitair 10 tot 
15 jaar over doet. Maar die beroepsofficier zit meestal in een prettige 
kazerne in Portugal, terwijl de dienstplichtigen een hopeloze strijd in 
het oerwoud voeren tegen een onzichtbare vijand. 
De door opstandige officieren benoemde interim regering verliest al 
weer heel snel na 25 april de feitelijke macht. Generaal Spinola die 
gevraagd is president te worden moet het land uit. Extreem linkse 
groepen nemen steeds meer het land en de bedrijven over. Dan is er 
echter al heel veel gebeurd, Van de een op de andere dag heet onze 
straat "Rua da Liberdade". De brug over de Taag vernoemd naar de 

oude dictator wordt Ponte 25 de Abril 
(afbeelding links). Onze straat heet nu 
inmiddels al weer een jaar of 10: "Praça dos 
bombeiros voluntarios". Op de werf en op 
straat waren het rumoerige tijden. De kreet 
die je overal hoorde was: “Abaixo o fascismo” 
(weg met het fascisme).  

Was er onder Salazar en zijn opvolger Caetano wel echt sprake van 
een fascistisch regiem? Om de persoon van Salazar beter te kunen 
beoordelen is het toch nodig om terug te kijken in het roerige       
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tijdperk van het interbellum. Diverse landen kregen regeringen met 
een min of meer fascistisch karakter. De Nazi partij in Duitsland, als 
meest extreme vorm van fascisme, leidde dat land rechtstreeks de 
tweede wereldoorlog in. Laten wij ons nu in de eerste plaats 
beperken tot de verschillen tussen de beide regiems op het Iberisch 
schiereiland.  
 

Zijn Franco en Salazar wel te vergelijken? Linkse mensen 
betitelen hen beiden als fascisten. Er zijn echter grote verschillen 
tussen beide figuren. Kwam houwdegen Franco via een militiare 

coup en een bloedige burgeroorlog aan de 
macht. De streng katholieke kamergeleerde    
◄ Salazar was professor aan de universiteit 
van Coimbra.  
De militairen die in 1926 de macht hadden 
gegrepen moesten hem smeken om in 
Lissabon orde op zaken te stellen. Portugal had 
in dat jaar sinds het wegsturen van de koning in 
1910, 45 regeringen gekend. De escudo was in 
die tijd in waarde gedecimeerd. De 
economische situatie was dramatisch. 

Uiteindelijk ging Salazar in op de smeekbede van de militairen, 
echter wel op zijn voorwaarden. Salazar moet niets hebben van de 
meeste politieke partijen. Het minst had hij op met communisten en 
socialisten. Ook de de fascistische Nationaal-Syndicalistische Partij 
werd echter door hem verboden. Speciaal de communisten werden 
door Salazar zwaar 
vervolgd, gearresteerd, 
opgesloten in speciale 
PIDE (geheime dienst) 
gevangenissen en daar 
vaak vreselijk 
gemarteld. 
De eerste keer dat 
Salazars hoofd op een postzegel verscheen was in 1971 één jaar na 
zijn dood. 
Vergelijken we beide dictators op filetalistische gebied, dan zien we 
dat Franco als staatshoofd op 9 voor het merendeels langlopende 
series werd afgebeeld (zie volgende pagina).  
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Salazar was nooit 
president. Hij bezette 
diverse 
ministersposten en 
was de meeste tijd 
van zijn langdurige 
regering Premier. Als 

voorzitter van de ministerraad werd hij vaak in de pers “President” 
genoemd. Hij was echter nooit het officiele staatshoofd. Van 1936 tot 
1944 was hij ook minister van oorlog en daarnaast van 1936 tot 1947 
minister van Buitenlandse zaken. 
Persoonlijk denk ik dat zijn grootste verdienste niet alleen bestaat uit 
het op orde brengen van de Portugese economie, maar vooral dat hij 
kans zag om Portugal buiten de 2de Wereldoorlog te houden. 
Daarnaast circuleert in Portugal het verhaal dat hij in actie kwam 
toen Franco onder druk van Hitler op het punt stond om de zijde van 
de AS mogendheden te kiezen. Historisch bewijs hiervoor ontbreekt. 
Maar het lijkt plausibel. Salazar die aan reizen een even grote hekel 
had als aan communisten en socialisten moest echter ook niets van 
Hitler hebben. Toen de druk vanuit Berlijn en Rome op Franco 
steeds meer werd opgevoerd om de geallieerden de oorlog te 
verklaren, overwon Salazar zijn afkeer van reizen. Hij nam op stel en 
sprong de nachtrein naar Madrid en wist Franco te overtuigen 
neutraal te blijven. Ondertussen ging Salazar gewoon door alle hem 
niet welgevallige politieke ideologiën te onderdrukken, waaronder 
ook het inmiddels uit Spanje overgewaaide “anarchistisch 
syndicalistisme”. 
Arbeiders en werkgevers moesten van Salazar in harmonie hun 
problemen oplossen in corporatieve vakorganisaties. In Portugal 
stonden de toen nog voor het merendeel katholieke arbeiders 
ideologisch redelijk positief tegenover het “corporatisme”.  
Tijdens de oorlog bood Salazars Portugal gastvrijheid aan o.a. 
gevluchte Joden. De Portugese ambassadeur in Nederland strooide 
ook kwistig met Portugese paspoorten en wist zodoende menige 
Joodse familie te redden. 
Salazar heeft naar mijn mening veel voor Portugal betekend. Hij 
kleefde wel veel te lang aan het pluche. Het zou waarschijnlijk beter 
geweest zijn als hij na 1945 via min of meer vrije verkiezingen zijn 
opvolger had laten kiezen. Zijn starre opstelling inzake de koloniale  
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oorlogen maakte dat Portugal in de jaren 60 steeds meer geisoleerd 
raakte, maar ook dat een “braindrain” plaatsvond doordat 
honderdduizenden, speciaal de hoogst opgeleide jongelui, het land 
ontvluchtten, omdat zij geen zin hadden jaren in de jungle te moeten 
vechten. Na de Anjer revolutie was de naam Salazar ongeveer 
synoniem voor “Duivel”. 
Wie schetst dan ook mijn verbazing toen wij op 20 
oktober 2013 in een vrij nieuwe wijk van Monte Reaal 
een gloednieuw straatnaambord ontdekten. Pas 
geschilderd met een traditioneel, fonkelnieuw 
straatnaambordje in tegels. Daarop de naam van de 
zo gehate dictator. We weten niet wat wij zien. Nog niet zo lang 
geleden werd het standbeeld van Salazar in zijn geboorteplaats 
wekelijks met rode verf besmeurd. Is dit een toevalstreffer?  

Twee dagen 
later lopen we 
door Santarem. 
In het gebouw 
van de 
plaatselijke 

vereniging voor liefdadigheid zien we plaquette met namen van 
ereleden. Waaronder ook de naam van de man die nog geen 40 jaar 
geleden bijna door 90% van de bevolking werd gehaat als de pest.  
Dan begin ik mij af tevragen of er sprake is van een vorm van 
rehabilitatie van Salazar. Googlen levert heel tegenstrijdige 
informatie op. Dan vind ik de site over een uitzending van de RTP     
(Portugals officiele tv zender). Het betrof een uitzending van 15 
oktober 2006 die ging over wie nu toch wel in de loop vande 
geschiedenis de belangrijkste Portugees was geweest. Door een 
team van 10 vooraanstaande interlectuelen kon een keuze gemaakt 
worden uit 100 personages uit de geschiedenis, varierend van 
middeleeuwse koningen, geleerden, zeevaarders, diverse politici en 
zelfs nobelprijswinnaar Saramago. Op 25 maart 2007 was de finale 
op TV. Van de 10 uitgekozen belangrijke Portugezen stond onbetwist 
op nummer 1 António de Oliveira Salazar 
"Het kan verkeren" zei Bredero al in de 16de eeuw of is het volk door 
de euro en de opgelegde bezuinigingen nu zo murw dat zelfs Salazar 
al niet meer zo vreselijk lijkt?              Peter de Leeuw 
 



 

31 
 

KON HET IN NEDERLAND OOK NOG MAAR STEEDS ZO... 

 

Een brief gefrankeerd met twee oude Amerikaanse postzegels, een uit 
1928 en de andere uit 1932, plus twee recente Simpson zegels uit 2009.  
Dat kan nog steeds in de USA, daar blijven ook oude postzegels nog 
steeds frankeergeldig, dit in tegenstelling tot onze Nederlandse situatie. 
Al in 1977 werden Nederlandse postzegels die voor 1977 waren 
uitgegeven ongeldig voor frankering. En daarna werden postzegels met 
een waarde in Nederlandse guldens op 1 november 2013 niet meer geldig 
om onze post mee te frankeren. Postzegels zijn waardepapiertjes, bedankt 
Nederlandse post, ik vind dat we officieel zijn bestolen....        Hans Vaags 
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LELIJKSTE POSTZEGELUITGAVE OOIT 
 

Op pagina twee gaf ik mijn prijs (het 
lelijkste ontwerp) voor het velletje dat 
op het omslag van ons clubblad staat 
afgebeeld.  
Onderstaand commentaar kwam ik 
later tegen op de site van Filahome.nl 
 

Onder de noemer TeamNL deden de Nederlandse deelnemers van 5 tot en 
met 21 augustus 2016 mee aan de grootste internationale 
sportmanifestatie in Rio de Janeiro. Op 18 juli 2016 kwam PostNL met een 
uitgave voor de Olympische Spelen 2016. Het postzegelvelletje bevat drie 
postzegels met het embleem van TeamNL. 
De Olympische beachvolleybalsters Sophie van Gestel en Jantine van der 
Vlist ontvingen het eerste postzegelvel uit handen van Mark-Jan Pieterse, 
manager Marketing van PostNL. "Met deze postzegeluitgifte geven we de 
prestaties van onze TeamNL-medaillewinnaars tijdens de Olympische 
Spelen en Paralympische Spelen extra glans," zei Mark-Jan Pieterse over 
het postzegelvel. Jantine van der Vlist was verrast door de unieke functie 
van het postzegelvel: "Geweldig dat je ook via postzegels dagelijks op de 
hoogte blijft van onze sportprestaties in Rio." Wat mij verraste was dat 
PostNL er toch weer in is geslaagd om een postzegeluitgave te maken, die 
zich kan kwalificeren voor de 'Lelijkste Postzegeluitgave Ooit'. 
 

Smartphone 
De postzegeluitgave Olympische Spelen 2016 is geen feest voor de 
postzegelverzamelaar. Daar is dit velletje niet voor gemaakt. "Door op een 
smartphone de postzegels te scannen met een Cee-app wordt doorgelinkt 
naar een website met achtergrondinformatie over de Nederlandse sporters 
die in Rio goud, zilver of brons hebben gewonnen," zei PostNL. 
 

Ontwerp 
Het velletje toont een podium, waarop de drie beste atleten of teams 
worden gehuldigd. Het velletje bevat twee postzegels van 36 bij 25 
millimeter en één postzegel, de middelste voor de gouden plak, van 36 bij 
50 millimeter. Het postzegelvelletje Olympische Spelen 2016 werd in offset 
gedrukt door Joh. Enschedé in Haarlem in een oplage van 135.000 
exemplaren. De drukker gebruikte hiervoor de drukkleuren geel, magenta, 
cyaan, zwart, goud, zilver en brons. 
PostNL vermelde geen ontwerper en dat is misschien ook wel begrijpelijk: 
niemand wil verantwoordelijk zijn voor de 'Lelijkste Postzegeluitgave Ooit'. 

Ruud van Capelleveen op de site van Filahome.nl 
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ZO KLEURRIJK KAN HET DUS OOK 
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Uiteraard gaf 
gastland Brazilië 
veel postzegels 
en velletjes uit 
ter gelegenheid 
van de 
Olympische 
Spelen 2016. 

En nog een leuke 
uitgave uit 2009 
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HOT OFF THE PRESS 
Goud, zilver of brons. Het winnen van 
een medaille, of het nu een individuele 
sporter of een team was, er werden door 
de Nieuw Zeelandse Post al zeer snel 
een paar dagen later postzegels en 
velletjes uitgegeven van de landgenoten 
die in Rio 2016 een medaille wonnen. 
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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

1 Doosje Munten incl. zilver 7,00

2 Laatste officiele Nederlandse zilveren gulden 8,00

3 84-86 TBC-zegels * 135,00 15,00

4 96 Jubileumzegel. * 20,00 2,00

5 97 Jubileumzegel, 50ct minieme plakkerrest * 40,00 8,00

6 474-489 Koningin Wilhelmina * 195,00 19,00

7 513-517 Nederland 1949 Zomerzegels o 5,00 bod

8 538-541 Nederland 1949 NIWIN-zegels o 5,50 bod

9 583-587 Nederland 1952 Zomerzegels ** 22,00 2,00

10 592-595 Nederland 1952 I.T.E.P. zegels o 60,00 5,00

11 596-600 Nederland 1952 Kinderzegels o 10,00 bod

12 v2381-90 Gestempelde Kerstzegels in half vel o  bod

13 R94-97 Roltanding Kind 1932 o 45,00 9,00

14 2115R-2134R Kerstzegels 2002 v/d/rol ** 6,00

15 20pm Plaatfout strip port *** 2,00

16 462p Plaatfout blokje Suriname *** 2,00

17 BZ 6 t/m BZ 9 Portbetaald zegels strippen van 5 ** bod

18 Duitsland Kaartje diverse zegels o bod

19 2238/1434 Mapje 150 jaar Limburg 1989 ** 1,00

20 Nederland 1864 brief van Wormerveer naar Nieuwe Diep 2,00

21 Nederland Diverse blokken 1709, 78, 1841, 2671 ** 20,00 2,00

22 331-34 Suriname ** 1,00

23 354-70 Suriname ** 1,00

24 1011 China Mao o 85,00 8,50

25 SG 1026-8 Koningin 1, 2, 5 pound ** 34,00 8,00

26 42 Singapore $ 5,00 verticaal paartje ** 130,00 15,00

27 96 Reich ** 250,00 25,00

28 708-711 Duitsland Berlijn 1984 o 6,50 bod

29 807-810 Duitsland Berlijn 1988 ** 8,50 bod

30 828 Duitsland Berlijn 1988 o 20,00 2,00

31 21 Duitsland Beieren 1868 o 16,00 1,00

32 154 A Duitsland Beieren 1919 o 20,00 2,00

33 178-181 Duitsland Beieren 1920 o 12,00 1,00

34 DDR DDR ** 130,00 2,00

35 Cept Andorra 1969 o 17,00 bod

36 Cept Andorra 1969 *** 22,00 bod

37 Cept Oostenrijk blokje auto *** 1,50

38 Cept Bosnie 2005 *** 1,50

39 Cept blokje Montenegro 2008 *** 1,50

40 Kaartje Cept Europa *** 2,00

41 Vel persoonlijke postzegels met mooie stempel o bod

42 Kaartje Rep. de Panama, oudjes 23 stuks 8,00

43 Mi4476/85 Belgie schilderijen van Rene Magritte o 16,00 2,50

44 Mi5858/69 Frankrijk, kunst in de renaissance o 16,80 4,00

45 Mi5983/94 Frankrijk, thema reukzin o 16,80 4,50

46 Mi6000/11 Frankrijk, kerst en nieuwjaars groetzegels o 16,80 4.00

47 Mi6045/56 Frankrijk, serie handenarbeid uit 2015 o 20,00 4,50

48 Mi6162/73 Frankrijk, serie fijne vakantie uit 2015 o 18,00 4,50

49 Frankrijk, serie "beste wensen" uit 2014 o 17,00 2,50

50 Frankrijk, serie "dynamiek" uit 2014 o 17,00 3,00
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Kavel Cat. Nr. Omschrijving Cat. w. Inzet

51 Frankrijk, serie "bloemboeketten" uit 2015 o 17,00 3,00

52 yv 2071a Rode Kruis postzegel;boekje Frankrijk ** 10,00 1,00

53 Moldavie vogels 2015 *** 2,50

54 Moldavie vogels 2011 *** 2,50

55 Moldavie vogels 2010 *** 2,50

56

113,122, 

149,152 Berlijn o 26,00 2,50

57 Nulcent zegel op brief en ongebruikt bod

58 Kaartje Deutsche Reich o.a. nr 738 2,50

59 873-885 Deutsche Reich 2,00

60 Poststukken Noorwegen en Finland, dik pak 10,00

61 Noorwegen, betere fdc's 4,00

Mappen A5, zegels, poststukken documentatie

62 2 Zuid-Afrika (oud) zegels, poststukken, info 10,00

63 5 Rhodesië, zegels, poststukken, info 5,00

64 7 Noorwegen, poolexpedities,  poststukken, zegels (Spitsbergen) info 14,00

65 8 Poolexpedities, poolvluchten, etc. 4,00

66 9 Fiume, zegels, poststukken, info 15,00

67 10 Portugal, covers, fdc's 5,00

68 11 Gibraltar 2,00

69 13 Israel, Palestina, poststukken, fdc's  en info 5,00

70 14 Basutoland, zegels en info 3,00

71 Map Nederland nominaal , 229 euro 160,00

72 Finland en en Aland, postfris op stockkaarten 1980-1985, met boekjes, velletjes 5,00

73 Idem, Noorwegen 5,00

74 Idem, Zweden 5,00

75 Idem, Denemarken 5,00

76 Idem, IJsland 5,00

77 Idem Faroer, met extra fdc's 5,00

78 Bladen Nederland, ongebruikt betere series op bladen 5,00

79 Bladen Albumbladen met China en oud Japan 2,00

80 Bladen Nieuw Guinea, Untea, compleet ** op albumblad 6,00

81 Indonesië, 9 fdc's, o.a. Klederdrachten 1974 met info-folders 4,00

82 Nederland Boekjes, zegels en velletjes jaren '90 + euro waarden 15,00

83 Nederland Regina in hele en halve vellen 10,00

84 Stockkaart A4 Nederland o 3,00

85 Stockkaart A4 India o 3,00

86 Stockkaart A4 Japan/China o 5,00

87 Telebrieven (nr.2 t/m 12) o 4,00

88 Album

Behrens-album Duitse lokaal marken prachtig (ebay € 

280,00) hoog 150,00

89 Stockboeken 1 dik en 1 dun stockboek met iets Luxemburg o 10,00

90 Stockboek Europa Cept gebruikt o 5,00

91 Stockboek Nederland o 5,00

92 Stockboek Diversen ook postfris veel Cept enz., leuk **/o 12,50

93 Stockboek Dik stockboek met Jersey 5,00

94 Stockboek Dik stockboek met Guernsey 6,00

95 Stockboek Dik stockboek met Isle of Man 4,00

96 Stockboek Alderney bod

97 Album Collectie Engeland in 3 albums en 1 stockboek 3600,00 150,00

98 Davo Indonesie postfris ook iets RIS zegels tot 1989 ** 95,00

99 Stockboek Kroatie o 8,00
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100 stockboek Estland, Letland, Litouwen incl. blokken o 8,00

101 stockboek Frankrijk o 6,00

102 stockboek Roemenie, Polen, beetje Hongarije o 5,00

103 stockboek Italie, Spanja, Malta o 5,00

104 stockboek Rusland, Tsjechie, Slovensko, Bosnie, Kazachstan o 10,00

105 stockboek Slovenia o 6,00

106 stockboek Servie o 4,00

107 stockboek Oekraine o 4,00

108 stockboek Griekenland o 6,00

109 stockboek Duitsland 2 x o 5,00

110 stockboek Ierland o 6,00

111 stockboek Portugal o 4,00

112 stockboek Australie o 6,00

113 stockboekje Wit Rusland o 5,00

114 stockboek Duitsland en Italie o bod

115 Album Unie album Nederland met zegels (Dorcas) 3,00

116 stockboek Nederland modern ook euro's (Dorcas) 10,00

117 stockboek Met o.a. Belgie en Italie 8,00

118 stockboek Nederland blokken enz **/o 5,00

119 stockboek Australie, Spanje, BRD en iets Reich 5,00

120 stockboek Oostenrijk en Engeland en wat Kroatie, Joegoslavie bod

121 stockboek Australie, Nieuw Zeeland enz. 5,00

122 stockboek Album Nederland 1971-1992 postfris ** 5,00

123 stockboek Ook wat kaarten 5,00

124 stockboek Nederland enz. bod

125 stockboek Diverse landen bod

126 stockboek o.a. Scandinavie enz 4,00

127 stockboek Diversen, veel thema bod

128 stockboek Canada en iets Reich en Berlijn 5,00

129 stockboek GB, luxe stockboek, gebruikt en postfris 10,00

130 stockboek USA in mooi stockboek 6,00

131 stockboek Mooi stockboek Tsjechoslowakije, met goede blokken ** 6,00

132 stockboek België pf vanaf 1980 t/m 1989, deels dubbel + Frankrijk  o 870,00 50,00

133 stockboek Luxemburg in Davo-band 3,00

134 stockboek Nederland gestempeld, Regina etc. 3,00

135 stockboek NL Collectie in 3 mooie albums, geheel pf, 1945-1989 1976,00 150,00

136 stockboek GB en USA in stockboek, ook wat ** 2,00

137 stockboek Luxe stockboek, koperen hoeken, Nederland, ruim € 600 cat. 7,00

138 stockboeken Drie lege stockboeken 3,00

139 stockboek Ca. 30 (Kinder)blokken en Kerstvellen in stockboek 5,00

140 stockboeken Nederland NVPH 1715-2600 in 3 stockboeken A5, €18 nominaal 12,00

141 stockboek FDC's Nederland in keurig album 5,00

142 stockboeken Australië en Nieuw Zeeland in 2 stockboeken 6,00

143 stockboeken Nederland Overzee in 2 stockboeken 6,00

144 stockboek Nieuw Guinea in zwart Patento 2,00

145 stockboeken Frankrijk in drie mooie stockboeken 6,00

146 stockboeken Duitsland Bund en Reich in 4 keurige stockboeken 10,00

147 stockboek DDR in stockboek 2,00

148 stockboek Nederland in album, tussen 1 - 600 1200,00 50,00

149 stockboek Italië en San Marino in dik stockboek 8,00

150 stockboek Zwitserland in ringband op insteekkaarten 10,00
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151 stockboek Diverse Europese landen in dik stockboek 6,00

152 stockboek Idem, Oost-Europa 6,00

153 stockboek Diverse landen in mooi stockboek. Het bekijken waard 5,00

154 stockboeken NVPH 1480 t/m 1950 in 2 mooie stockboeken 6,00

155 stockboeken Drie stockboeken, leeg 4,00

156 stockboek Rusland in mooi stockboek 3,00

157 stockboek Stockboek thema kunst(?) 3,00

158 stockboeken Antillen en Suriname in 2 stockboeken 3,00

159 Albums NL fdc's tussen  E36 -254, veel dubbel onbeschr. in 3 mooie albums 15,00

160 stockboeken Ned. Indië en Indonesie in 3 stockboeken A5, beter 10,00

161 stockboek Ned. Antillen **, in stockboek A5 2,00

162 stockboek Suriname in twee stockboeken, A5 2,00

163 stockboek Indonesië, Davo-christal leeg 3,00

164 stockboek Luxe Davo-band + cassette Aruba + zegels 1986 8,00

165 stockboek

Nederland in luxe Importa 3 delen t/m 2001, met 

betere series o/*/** 125,00

166 stockboek Collectie Zuid-Afrika 1961-1987 in luxe Davo o/** 25,00

167 stockboek Nederland in Davo-christal 1928-1969, gebruikt o 15,00

168 stockboek Idem, 1970-1988, gebruikt, iets postfris o/** 20,00

169 stockboek Patento stockboek met Nederland  Overzee, gebruikt en ongebruikt 8,00

170 stockboek Stockboek Nederland gebruikt, ook recent 3,00

171 Album Fdc NL, loketstempels, blokjes (nom. 9 euro) + thema’s (o.a. schepen) 15,00

172 stockboek Nederland in 2 Davo’s, t/m 2006, meest eenvoudig materiaal  o/*/** 20,00

173 stockboek Twee albums fdc's Nederlandse Antillen, 180 stuks 8,00

174 GB, Jersey, Guernsey, o.a. Machins 2,00

175 Jaarsets USA 1972 t/m 1984 25,00

176 Profilbladen, ingebonden, met zegels 2,00

177 doos PTT-mapjes 51 t/m 100 in kistje 4,00

178 doos Idem 136 t/m 161 3,00

179 doos Sigarenkist Indonesië doubletten 3,00

180 doos Poststukken Zweden, betere fdc's, eerste vluchten, stempels, etc. 10,00

181 doos NL postwaardestukken, ca. 100 stuks, geen doubletten + literatuur 30,00

182 doos Doos poststukken Portugese koloniën, mooie frankeringen 6,00

183 doos Doos met ptt-mapjes 5,00

184 doos Doosje post(waarde)stukken Japan 15,00

185 doos Kistje Nederland (on)afgeweekt bod

186 doos Plastic bak diversen bod

187 doos Mooi kistje met munten en penningen 3,00

188 doos Blikje wereld met o.a. aardig Frankrijk en koloniën 3,00

189 doos Doos wereld (on)afgeweekt met veel bijzonder materiaal 5,00

190 doos Zes stockboeken en wat covers, meest eenvoudig materiaal 6,00

191 doos Insteekboeken 6x diverse landen (Dorcas) 8,00

192 doos Insteekboeken 4x leeg (Dorcas) 5,00

193 doos Schoenendoos onafgeweekt Ned. veel euro's (Dorcas) 7,00

194 doosje Divers 1000x verschillende zegels 4,00

195 doosje Divers 1000x verschillende zegels 4,00

196 Kistje Diversen  5,00

197 Catalogus Yvert overzee deel 3 D-G 3,00

198 Catalogus Yvert overzee deel 4 G-L 3,00

199 Catalogus Yvert overzee deel 5 L-N 3,00

200 Catalogus Yvert overzee deel 6 O-S 3,00
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