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VOORTVAREND VAN START
Met ruim 70 bezoekers beleefden we een voortvarende start van het
nieuwe seizoen, ook omdat er op de veiling goed geboden werd
(verkooppercentage 82,6 %).
Toch een paar kanttekeningen.

- De Postzegelvereniging Waterland (Monnickendam) heeft zich bij
ons aangesloten, maar door een communicatiefout ontvingen de
leden geen clubblad. We hebben dat met een brief zo goed mogelijk
proberen te herstellen. Excuus, en van harte welkom.
- Bij de stuiverboeken is het
dringen geblazen, zeker als
leden stoelen bezet gaan
houden door er boeken,
tassen of jassen op te leggen.
Dat is langs de rand van het zwembad hinderlijk, maar ook in de
Zuiderhof !! U kunt eventueel, in overleg met de stuiverboekenman
Jan de Zwaan, een boek mee de zaal in nemen.
- Voor het rondzendverkeer hebben we een opvolger voor Ad
Springer gevonden: Bert Joosten. Ad, nogmaals bedankt voor alle
inspanningen, Bert sterkte en succes.
Nu bijna iedereen van vakantie teruggekeerd is, kan het ook op
woensdag 11 oktober weer gezellig druk worden. In ieder geval
hebben we weer een mooie veiling. Een bezoek aan de Postex moet
u tien dagen later zelf regelen. Misschien volgend jaar weer met de
bus?
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: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17
1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: a.joosten15@upcmail.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 en bibliothecaris: Juan de Groot Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen j.groot89@chello.nl
Gastheer: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.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, Ad Springer en Rob Grigoletto..

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren
van kopij voor het november nummer uiterlijk vrijdag 27 oktober
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG
Op het omslag Baron Karl Friedrich Drais
von Sauerbronn, die door de spaken van een
van de eerste loopfietsen naar u kijkt. Het is
dit jaar al weer 200 jaar geleden dat de
Draisines, de loopfietsen, door deze Duitse
bosbouwkundige werd geconstrueerd. Meer
over ‘fietslatelie’, het ontstaan en de ontwikkeling van het “stalen ros”

naar de huidige fietsen, o.a. de e-bike, leest u vanaf pagina 19.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL
Woe. 11 okt. Purmerend, PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze
gezellige clubveiling, nummer 305, de kavellijst staat op de
pagina’s 38 tot 41.
Za. 14 okt.

De verzamelaar Afd. Zaanstreek, Water- en Kennemerland
houdt de tweede zaterdag van de maand een verzamelbeurs
van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1505 VP Zaandam. Er zijn postzegels,
munten, ansichtkaarten, suikerzakjes, sigarenbandjes etc.
Voor info: 075-6354316 / 075-6421723
Vrij. 20 okt. Dag van de Postzegel 2017 - vel met 10 gelijke postzegels
(gegomd)
De Postzegelshow POSTEX 2017 in de grote zaal van de
Americahal, Laan van Erica 50 7321 BX Apeldoorn. Op
vrijdag 20 oktober van 10.00 tot 17.00 uur, op zaterdag 21
oktober van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 22 oktober
van 11.00 tot 16.00 uur.
Zo. 29 okt.
Ruilbeurs van houdt Filatelie Vereniging Heerhugowaard
e.o. in Zalencentrum “De Swan”, Middenweg 178 te
Heerhugowaard van 10.00 tot 15.00 uur. Er zijn munten- en
postzegelhandelaars aanwezig. Toegang is gratis evenals
het parkeren.
Ma. 6 nov.
Kinderpostzegels 2017 - vel met 6 verschillende postzegels
(gegomd)
Ma. 13 nov. Decemberzegels 2017 - vel met 2 keer 10 verschillende
postzegels (zelfklevend)
Woe. 15 nov.. Purmerend, PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.
Zo. 26 nov. Ruilbeurs OHvZ in cultureel centrum “Wij Heemstede”
voorheen “Casca de Luifel”, Herenweg 96, 2101 MP
Heemstede, van 11.00 tot 15.30 uur. Met postzegels, poststukken, munten, ansichtkaarten en andere waardepapieren. De toegang is gratis. Info Rinus Hagenaars, tel.
023-5334252 e-mail: m.hagenaars2@chello.nl
Do. 14 dec.. Purmerend, PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.
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Toen Tirza. mijn kleindochter van 12 jaar, dit velletje voor het eerst zag was
haar eerste opmerking “Leuke krabbeltjes, ik denk dat die Victor en Rolf
twee jongetjes uit groep drie van een lagere school zijn.” Even later vond
ze het toch eigenlijk beetje ‘meisjesachtige tekeningetjes’. “Hebben die
tekeningetjes soms iets te maken met mode?” vroeg ze daarna.
Inderdaad, Viktor&Rolf is een modehuis onder leiding van het ontwerpersduo Viktor Horsting en Rolf Snoeren, bekend om hun theatrale modeshows
en extravagante kledingcollecties die ze de afgelopen jaren hebben
getoond..
PostNL meldt het volgende: “Het vel met tien postzegels is uitgegeven ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de bekende Nederlandse
modeontwerpers. Op het postzegelvel Viktor&Rolf staan allerlei schetsen
en doodles die de modeontwerpers gebruiken als middel om hun creativiteit
te uiten. De twee werken aan dezelfde tafel en hun ideeën ondersteunen zij
door voortdurend te tekenen. Het gebruik van schetsen maakt een
essentieel deel uit van hun werk, omdat zij geloven dat ze alleen kunnen
maken wat ze kunnen tekenen. Op de kleurrijke postzegels zijn schetsen te
zien van trouw- en avondjurken en schoenen, gecombineerd met
gezichten, ogen, een strik, een logo en een bloem. Verstrooide zwarte
stippen en krullen zorgen voor verbinding tussen de tekeningen.“
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WIL DEDTERS
Vlak voordat ons clubblad naar
de drukker ging, kreeg ik van
een Edams lid een mail waarin
stond dat hij had gehoord dat
Wil Dedters plotseling was
overleden tijdens zijn vakantie
in Griekenland. Sinds 2014
leverde Wil Dedters regelmatig
artikelen aan voor ons clubblad. Bij de Edammers was hij
wel bekend, maar bij veel van
onze leden niet, omdat hij maar Wil Dedters, hier links op de foto. Hij gaf
zelden op de clubavonden
tijdens ons jubileum feest tekst en uitleg
aanwezig was. Maar zijn stukjes aan geïnteresseerden over zijn collectie.
werden wel door velen gelezen.
Over de geschiedenis van het oude beschavingen wist hij erg veel. Maar
ook in zijn zeer uitgebreide thematische collectie “5000 jaar geschiedenis
tot 1500” werden heel veel andere historische gebeurtenissen filatelistisch
uitgezocht/bewerkt en naar de bijbehorende postzegels gezocht, vaak via
internet. Zo kwam hij tijdens onze zomerstop bij mij langs met het leuke
idee voor een 9 delige reeks artikelen “2000 jaar geschiedenis van Egypte”.
In ons september nummer stond zijn eerste aflevering. We gaan door met
het publiceren van de andere artikelen over Egypte, want ik weet zo goed
als zeker dat dit is wat hij zou willen.
Namens de PPRC wensen wij zijn vrouw en andere familieleden veel
sterkte toe.
Hans Vaags

VUURTORENS, EEN BIJZONDER LEUK THEMA
De Nederlandse vuurtoren
vereniging organiseert op
zaterdag 11 november 2017 voor
de 5e keer een regio bijeenkomst
in het Zee- en Havenmuseum,
Havenkade 55, 1973 AK
IJmuiden, van 10.30 tot 15.00
uur. De toegang is gratis voor
iedereen die interesse heeft in vuurtorens, o.a. op postzegels,
ansichtkaarten, foto’s, boeken, techniek, enz… U bent van harte welkom.
Info; jaaptermes@kpnplanet.nl of telefoon 0251-232054
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EGYPTE, 4DE DYNASTIE: CA. 2655-2484 v. Chr. (aflevering 2)
De 4e dynastie van het Oude Egypte was het begin van het Oude
Rijk in (ca.) 2639 v.Chr.
Cheops / Chufu
Cheops, zoon van Snofroe (beschermd door Chnoem), zijn vrouw is
Merititis I. Zijn kinderen zijn Djedefre en Chefren. Cheops is vooral
bekend vanwege zijn piramide. Het was met 146 meter, 3800 jaar
lang het hoogste bouwwerk ter wereld. Hij liet tijdens zijn bewind
tempels sluiten om geld en mankracht uit te sparen. Hij liet zijn
dochter in een bordeel plaatsen zodat ze ook haar steentje voor de
bouw van de piramide kon bijdragen. Naast zijn piramide werd in een
ondergrondse kelder een boot ontdekt, 43,6 meter lang en 5,9 meter
breed (van cederhout). Voor de hand ligt dat de boot gebruikt is in
religieus opzicht (volgens het dodenboek) voor een ontmoeting met
Osiris en Maat (◄ de Zonne-bark).
Aangezien de boot rivier (water)
bestendig lijkt te zijn wordt er ook
gedacht dat de boot gebruikt is om
de dode farao te transporteren via
de Nijl naar zijn laatste rustplaats
in de piramide.
Menkaoera / Mycerinos
Mycerinos is de zoon van Chefren ►, na de
strenge regime’s van zijn vader Chefren en
grootvader Cheops blijkt Mycerinos een
verademing te zijn. De tempels werden weer
geopend en de rechtspraak hersteld. Toch
overkwam hem een groot verdriet. Zijn enige
dochter overleed. Mycerinos wilde zijn
dochter op een speciale manier herdenken.
Hij liet van hout een holle koe maken en liet daar het lichaam van zijn
dochter in plaatsen. De koe werd verguld en in een speciale kamer,
gevuld met offers, met dag en nacht licht, in het paleis van Saïs
geplaatst. In een andere kamer stonden beelden van bijvrouwen.
Boze tongen beweren dat Mycerinos verliefd was op zijn eigen
dochter en dat hij haar verkracht heeft waarop zijn dochter zelfmoord
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Mycerinos,
Chefren en
Cheops met hun
piramiden
pleegde. Van een
orakel uit de stad
Boulous kreeg
Mycerinos te
horen dat hij nog
slechts 6 jaar te
leven had. Uit onvrede bezoekt hij het orakel en doet zijn beklag en
is verongelijkt omdat zijn voorvader(s) er een zooitje van maakten en
lang leefden en hij die alles weer op de
rails zette kort zou leven. De orakelboodschap luidde dat het 160 jaar slecht zou
gaan met Egypte en dat
de reden is van zijn
snelle overlijden.
◄ Mycerinos ging zich
daarna dag en nacht te
buiten aan wijn en vrouwen en leefde nog 12 jaar, in
plaats van de voorspelde 6 jaar.
Chefren / Khafra
Chefren was de zoon van Cheops/Merititus en opvolger van zijn
broer Djedefra. Er is niet veel bekend van
Chefren. Herodotus heeft bijna 2000 jaar later
via via gehoord dat Chefren wreed en een
ketter zou zijn. Hij had vier vrouwen;
Meresankh III, Khameremebty II,
Hekenuhedjet en Persenet, ca, 12 zonen en 3
à 4 dochters. Zijn tempel is op één na de
grootste. Bij deze tempel staat “de Sfinx van ►
Gizeh” deze is 73 meter lang, 5 meter breed
en 20 meter hoog. De exacte ouderdom is
discutabel. Het was een rotsformatie die door
de erosie op een beeld leek (ca, 10.000 jaar
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Mycerinos geflankeerd door Hathor en een Nomegodin.
v.Chr.). Ten tijde van Chefren heeft men het tot het
huidige profiel geproportioneerd. Het gezicht van de
Sfinx lijkt meer op Cheops dan op Chefren. De Sfinx
diende als bewaker van de piramides en wordt
geïndentificeerd met de god Harmachus.
Op schetsen die Frederick Lewis Norden in 1737
heeft gemaakt (in 1755 gepubliceerd) wordt de Sfinx
al zonder neus afgebeeld. Al drie eeuwen daarvoor, in de vijftiende
eeuw, schrijft de Egyptische historicus al-Maqrizi, het verloren gaan
van de neus toe aan vandalisme in 1378 door Muhammad Sa'im alDahr, een soefifanaticus, die in woede uitbarstte toen hij Egyptische
boeren aantrof die offerandes brachten aan de Sfinx in de hoop dat
ze zo hun oogst konden verhogen. Er is een hypothese dat de creatie
van de Sfinx te maken zou hebben (astrologisch) met de start van de
piramide-bouw (2448 v.Chr.).
Wil Dedters
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Geen zin om te koken?
AANSCHUIVEN OP DE WOENSDAG … € 9,95 p.p.
Wo. 27 september: Spaghetti met romige tonijnsaus;
Wo. 4 oktober: Schnitzel met gebakken aardappelen en sla;
Wo. 11 oktober: Stamppot andijvie met balletje gehakt, spekjes;
Wo. 18 oktober: geen aanschuifmaaltijd;
Wo. 25 oktober: Rôti. Uiteraard ook à la carte!
Reserveren gewenst tot uiterlijk dinsdagmiddag!

VAKANTIE … Wij zijn op vakantie van 16 t/m 24 oktober.
OPENINGSTIJDEN …
Woensdag t/m zondag geopend vanaf 11.00 tot 15.00 uur lunch
en van 17.00 uur diner. Maandag en dinsdag open op aanvraag.
Verder bent u bij ons welkom voor lunch, diner, high-tea,
high wine, brunch, buffetten, condoleances, recepties, bruiloften
en voor het vieren van een verjaardag.
Voor iedere gelegenheid maken wij een voorstel op maat.
Informeert u gerust naar onze mogelijkheden.
Max & Liesbeth, Maurice en Noëlle van Wersch.
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. Tel: 0299-743399.
Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Reserveren kan ook via: info@brasserieallesmetliefde.nl
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 156
ALFRED OST
Het kan de trouwe lezers
van deze rubriek niet
ontgaan zijn dat ik een
warme belangstelling
koester voor de Eerste
Wereldoorlog.
Poststukken,
prentbriefkaarten, kom
maar op, ik vind het
allemaal leuk. Op de
recente
prentbriefkaartenbeurs in
Houten kon ik mijn hart
ophalen, want de kaarten
waren hier gecombineerd met poststukken. Aan rustig lunchen ben ik niet
toegekomen.
Er waren ook wat buitenlandse handelaren en bij een van hen (een Belg)
scoorde ik een aantal kaarten die precies in mijn verzamelgebied passen:
de invloed van de Grote Oorlog op Nederland en België. Hij was ook nog
eens gul met zijn korting. Het gaat om tekeningen van de kunstenaar Alfred
Ost. Van hem had ik al een kaart in mijn verzameling, destijds uitgegeven
met een toeslag voor het goede doel (‘Dubbeltje Belge’) (zie boven)
In Wikipedia lezen we onder meer: Alfred Ost (Zwijndrecht, 14 februari
1884 - Antwerpen, 9 oktober 1945) was een Vlaams kunstschilder die
vanaf 1901 het dagelijkse leven tekende en schilderde in Mechelen. Er is
daar een straat naar hem vernoemd.
Hij woonde van 1892 tot 1902 in Rumst (in het oude brouwerijgebouw dat
nu de cultuurdienst huisvest). Hij liep school in het Klein Seminarie van
Hoogstraten.
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Voor 1914 had Ost een enorm optimistische kijk
op het leven. Hij tekende daardoor ook veel
kermissen en bedevaarten. Hij tekende in die tijd
ook veel dieren. Ontwerpen voor een aantal
affiches zijn ook van zijn hand verschenen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij, zoals
zoveel andere kunstenaars, gevlucht naar het
neutrale Nederland. Hij maakte toen veel
prenten over vluchtelingen als steun voor
noodlijdenden en krijgsgevangenen. Vanaf 1919
vestigde hij zich te Borgerhout. Door de Eerste
Wereldoorlog werd zijn werk veel minder
optimistisch en tekende hij veel droevige schilderijen. Hij vond dat een
kunstenaar een werktuig van God is. Hij ondertekende daarom zijn grootste
schilderijen niet, soms ondertekende hij het met D.G. (Deo Gratias). Op 9
oktober 1945 stierf hij in Antwerpen in de Eeuwfeestkliniek.
Via Google-Alfred Ost- zijn veel afbeeldingen van tekeningen, schilderijen
en boekillustraties te bekijken. Klik op Afbeeldingen. Daaronder deze:
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Op deze pagina de twee kaarten die ik in Houten voor een vriendenprijs
kon kopen:
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De bovenste kaart vermeldt op de achterzijde: De Holland-Belgische grens St.
Anna-Termuiden Sluis; gedrukt door Drukkerij Kotting.

De kaart eronder is van dezelfde drukker en toont ‘De spijziging der
vluchtelingen in de kerk te Sluis’.
Op Ebay en Delcampe worden kaarten met afbeeldingen van het werk van
Alfred Ost regelmatig aangeboden. Diverse kaarten zijn propaganda voor
de Vlaamse Beweging, maar er is ook een hele serie reclame-kaarten van
hem bekend.
Reclame voor de
producten van
Verkade.
Een veelzijdig
kunstenaar dus,
neem eens een
kijkje op internet.
John Dehé
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Het Stedelijk Museum Hoogstraten heeft meer dan 500 werken, geschonken in
2011 door de kleinkinderen van Joseph Carette, de kleermaker van Alfred Ost
van wie hij regelmatig tekeningen en schilderijen kreeg als betaling in natura.
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Ooit won Alfred Ost een bronzen medaille ... op
de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen met
zijn schilderij "De voetballer", een groot doek op
posterformaat. Schilderkunst, literatuur, bouwkunst,
architectuur en muziek waren sinds 1912
Olympische disciplines. Ze werden afgeschaft in
1948. Op deze wijze wilde Pierre de Coubertin de
Olympische Spelen, een feest ter ere van de
god Zeus, eren met kunst. Alfred Ost had gehoopt
hiermee internationale erkenning te krijgen, maar
kunstmedaillewinnaars werden vlug vergeten. Zijn
droom om hiermee leraar te worden aan de
Antwerpse kunstacademie kwam niet uit.
Ost had veel moeilijkheden met het oorlogsregime vanaf 1940 dat werkte met
voedselbonnen. Vaak verloor hij die of kwam hij te laat. De paters namen dit
over voor hem. Dit laat ook vermoeden dat Ost leed aan bipolariteit,
een stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan
weer manisch of hypomaan, dan weer depressief, een disfunctie waar
proportioneel veel (bekende) artiesten aan lijden.
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DE FIETS IS JARIG,
LEVE DE FIETS...
12 juni 1817 is de dag
waarop alles begon.
Baron Karl Friedrich
Drais von Sauerbronn
presenteerde toen vol
trots in het Duitse Mannheim zijn ‘Laufmachine’. De voorloper van de
huidige fiets was een alternatief voor vervoersmiddelen waar je
dieren voor nodig had. Het voertuig uit 1817 beschikte over een
houten frame en twee houten wielen, maar had geen stuur of
pedalen. De bestuurder zat op het harde
frame en bewoog zichzelf voort met behulp
van zijn benen. Drais slaagde erin om met
zijn 22 kilo wegende prototype maar liefst 13
kilometer af te leggen binnen het uur. Overal
in Europa werd zijn vinding nagemaakt,
daarom heetten alle loopfietsen al snel
Draisines. Helaas werd het geen commercieel succes, vooral omdat
de loopfiets uiterst oncomfortabel was op onverharde wegen. Pas in
1862 werd de fiets populair nadat een Franse mecanicien enkele
verbeteringen had aangebracht.
De meest herkenbare tweewieler is echter niet de
loopfiets van Drais, maar de ‘Penny-Farthing’ uit
1867. Deze fiets van Engelse makelij had een
gigantisch groot voorwiel en een klein achterwiel en
was vernoemd naar een groot (penny) en een klein
(farthing) muntstuk. In Nederland maakte onder
andere Concordia deze fiets. Het gebruik van het
rijwiel vergde nogal wat oefening en er
gebeurde regelmatig ongelukken mee. Zo bleek
afdalen van een heuvel vrijwel onmogelijk en
werd de fietser bij een onverwachte stop over
het stuur gelanceerd. Pas aan het eind van de
19de eeuw werd de fiets wat veiliger met de
introductie van de eerste kettingaandrijving en
het gebruik van luchtbanden.
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De Brit John Kemp Starley
werkte aan de verdere
ontwikkeling van het rijwiel.
Hij ontwikkelde een
kettingaandrijving en toen
deze in 1885 aan het
achterwiel werd gekoppeld
was de echte voorloper van
onze huidige fiets geboren.
Deze ‘rover safety’ lijkt in vele
opzichten nog het meest op
de fietsen van nu. Deze ‘veiligheidsfiets’ had een achterwiel met
kettingaandrijving waardoor het hoge wiel niet meer nodig was, een
veel veiligere optie dus. De uitvinding van de rover safety bleek te
leiden tot de losbarsting van het gouden fietstijdperk. In 1888 werd
de luchtband uitgevonden door John Dunlop die het fietscomfort
aanzienlijk verbeterde.

Zo zijn er in de loop der jaren
heel veel modellen ontwikkeld:
zoals b.v. stadsfietsen, bakfietsen, transport fietsen, racefietsen,
mountain bikes, trekking fietsen, tourfietsen en elektrische fietsen.
In 1997 verscheen een catalogus: Bicycle Stamps: Bikes and Cycling
on the World's Postage Stamps (Bicycle Books) met daarin een
opgave van 1200 fietspostzegels. Ik schat dat dit aantal na 20 jaar nu
ruim verdubbelt is, 2500 tot 3000 postzegels? Een aardig thema...
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Een riksja of Indonesische
becak. Fietsen in alle
soorten en maten, eerst een
loopfietsje, dan een leuke
driewieler, een autoped, en
daarna de fiets voor de
boodschappen of om naar
school te gaan, met of zonder mand of een bak boven het voorwiel.

Nederland is bij uitstek hét fietsland. Met gemiddeld 1,3 fiets per persoon
zijn er in ons land meer fietsen dan mensen te vinden, namelijk zo'n 23
miljoen. Ook zijn Utrecht, Eindhoven en Amsterdam steevast te vinden in
de top vijf van de beste fietssteden ter wereld

JAAR
NEDERLANDSE
POSTZEGELS IN
HET
RIJKSMUSEUM
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Het platte Nederland is dé beste plek om van hot
naar her te fietsen. De tweewieler speelt voor velen
van ons daarom een belangrijke rol in ons leven.
In totaal fietsen Nederlanders zo'n 15 miljard
kilometer per jaar. Dat is ruim 880 kilometer per
persoon, verdeeld over ongeveer 250 ritjes per jaar.
En de toekomst van de
fiets? De populariteit van de
fiets is nog steeds hoog,
zeker met de opkomst van de e-bike. Het is
het duurzame alternatief voor de vervuilende
auto en scooter. In Denemarken wordt de ebike als transportfiets inmiddels veel gebruikt in de binnensteden
door o.a. de post. Voor fietsfanaten is de ‘Scott Plasma Premium
2017’ te koop, de meest aerodynamische fiets ooit, kost € 11.999,-,
nu met € 2.000,- korting, kost deze fiets u ‘slechts’ € 9.999,-, niet
echt een koopje. Dan is er nog de flitsfiets, de aanleg van snelfietsroutes, kortom de fiets zal nog heel veel jaren meegaan. Bovendien
zijn de e-bikes van tegenwoordig een stuk comfortabeler dan de
houten loopfietsen van Drais.
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De Duitser Walter Stolle besloot na het kwijtraken van zijn huis na WOII de
wereld rond te gaan fietsen. Hij reisde in 18 jaar door 159 landen, was 231
keer beroofd, verslond 11 fietsen waarvan er 5 werden gestolen.

Die 200 jaar dat de fiets bestaat heeft tot een groot succes geleid.
Wij mogen ons als kleine landje namelijk gelukkig prijzen met een
derde plek (13%) op de ranglijst van ’s werelds grootste fiets
exporteurs. Portugal is verantwoordelijk voor 15% van alle exporten
en staat daarmee op numero 1. Van de Europese Unie zijn wij ook niet
de grootste exporteur, die eer gaat namelijk naar het Verenigd Koninkrijk.
23

De eerste rijwielfabriek in Nederland opende pas in 1869 haar deuren, ruim
vijftig jaar na de eerste loopfiets. Het Nationaal Fietsmuseum Velorama in
Nijmegen organiseert tot 31 december een tentoonstelling met loopfietsen.
Dit om het 200-jarig jubileum van de fiets te vieren.
Hans Vaags
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POSTZEGELS EN HUN ONTWERPERS (5)
Engelina Reitsma-Valença, tekenaar, grafisch kunstenaar en
schilderes is in 1889 in Amsterdam geboren en in Doorn in 1981
overleden. Zij was vooral bekend door haar portretten, maar zij heeft
ook stillevens geschilderd en talloze etsen vervaardigd. In de
Nederlandse filatelistische wereld is zij vooral bekend geworden door
haar portretten van beroemde personen. In de oorlog verschenen
ook nog drie door haar ontworpen zegels (resp. Aagje Deken,
Maarten Harpertsz Tromp en Piet Hein), hoewel zij van Joodse
komaf was.
Engelien Reitsma heeft haar opleiding genoten aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zij ontwikkelde
zich tot een zeer bekwaam kopergraveerder en ontwierp ook talloze
ex libris, die meestal stadsgezichten, landschappen, bloemen of
dieren voorstelden.
Een aardige bijzonderheid is dat onder de ontwerpers van de
zeeheldenserie twee joodse ontwerpers waren te weten Sem Hartz
en Engelien Reitsma-Valenςa. De Duitsers verboden hen nog langer
aan de ontwerpen te werken, maar in het geheim gingen zij door.
Voor de PTT ontwierp mevrouw Reitsma-Valença uitsluitend
portretten van bekende Nederlanders
De postzegels van mevrouw Reitsma-Valença:
V.l.n.r.
Koning Willem
III, prins Hendrik
en koningin
Wilhelmina uit
de Rode Kruis
serie 1927.
Ds. A.S. Talma
F. de la Boë Sylvius
en J. v.d. Vondel
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Maria Tesselschade Roemersdochter Matthijs Maris en G. van
Swieten Visscher en Herman Boerhaave
Bronvermelding: Exlibris van
Joden in Nederland; Brielse
Mare; april 2010; Bouwen
A. Torreman; Wikipedia;
Zegels uit eigen collectie

E.J. Potgieter

Aagje Deken

Maarten Harpertszn Tromp en
J,F, van Royen
Piet Hein
Hans Wientjes, Postzegelvereniging Noord-Holland
pvnh@kpnplanet.nl
STUIVERBOEKEN
Er zijn weer een aantal ‘verse’ stuiverboeken ingeleverd. Momenteel
maximaal maar twee boeken per lid/donateur inleveren. Het is zo dat
er voor de kleine postzegels, uit langlopende series, b.v. Juliana of
Beatrix of de Engelse Machins, geen belangstelling is. En ook niet
tientallen van dezelfde postzegel in de stockboeken steken.
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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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BIOLOGISCHE MUGGENBESTRIJDING.
Sommige eilanden in de Stille Oceaan lijden onder hevige
muggenplagen. De muggen brengen ernstige ziekten over op de
mens, zoals malaria en het Zika virus, en op dieren. Zo heeft vogelmalaria dat door muggen word overgebracht de Hawaiiaanse
◄ 'beecreeper' uitgeroeid. Het tijdschrift
Nature van 3 augustus jl schrijft over
effectieve biologische muggenbestrijding op
het eiland Tetiaroa. Dit werkt als volgt.
Muggen zijn bijna allemaal besmet met een
bacterie (Wolbachia, voor de kenners). Als
man en vrouw mug met dezelfde bacteriestam besmet zijn leggen ze
gezonde eitjes. Door de mannetjes op het eiland te vangen en
besmetten met een andere bacteriestam, kunnen de eitjes, die vrouw
mug legt nadat ze door de gemanipuleerde man is bevrucht, niet
meer uitkomen. Op het onbewoonde Tetiaroa (zie ook volgende
pagina) is in 1965 de film Muiterij op de Bounty opgenomen met als
ster Marlon Brando. Brando leasede het eiland nadien voor 99 jaar.
Hij bouwde er een vakantie resort dat in 2014 gereed was.
Marlon Brando op een zegel uit
een serie van 9 filmsterren van Senegal.

Zegel uit Guinee,
een oude Franse kolonie in de hoorn van Afrika. Links de normale
zegel links, rechts is de mug kopstaand afgedrukt. De tekst onderaan
de zegel luidt: ...contre le paludisme. Paludisme is frans voor malaria
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Recent blokje uit Niger (2016) dat
aandacht vraagt voor de gevaren van het
Zika Virus. Op de zegel, links in het blok,
is de kaart van Afrika afgebeeld met daar
overheen een bloeddoorlopen mug. Achter
de man met besmet kind staat een Rode
Kruis hulpverlener in beschermende
kleding muggengif te spuiten.

Ansichtkaart met op de voorzijde het eiland Tetiaroa. Dit is een
atol in de Stille Oceaan dat hoort bij Frans Polynesie, zoals blijkt uit
de frankering. De 100Fr zegel uit 2010 van Frans Polynesie is rechts
boven ingevoegd.
De wetenschappelijke muggenbestrijders worden gesteund door het
“lokale hotel” meldt het Nature artikel. Zo snijdt het mes aan 2
kanten. Minder besmettelijke ziekten voor mens en dier en een
aangenamer vakantieverblijf. Nadelen van deze manier van
muggenbestrijding zijn niet bekend. Muggen hebben nu eenmaal ook
een rol in de voedselketen van de natuur.
Sjaak Burgers, uit het maandblad van PV Aalsmeer
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25 april van dit jaar was het weer Wereld Malaria Dag. Daarbij
schenkt de hele wereld aandacht aan malaria en de vooruitgang in
de strijd tegen deze dodelijke ziekte. Jaarlijks worden er nog altijd
rond de 200 miljoen mensen ziek, waarvan er ongeveer een half
miljoen overlijden. Onder de slachtoffers zijn veel jonge kinderen.
Daarom werd in 2007
de Wereld Malaria Dag
in het leven geroepen
door de lidstaten van de
World Health
Organisation (WHO). De
dag legt de nadruk op
investeringen, donaties,
wetenschappelijke inzet
en politieke inzet voor
het bestrijden van
malaria. Dit jaar gaat er
extra aandacht uit aan het voorkomen van de ziekte, onder het motto
‘push for prevention’.
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MICHEL ZUID- EN ZUIDOOST EUROPA
2017/2018
In de reeks Europa catalogi zijn nu ook de delen 3
en 4 verschenen.
In deel 3 - Zuid-Europa worden de volgende
landen/gebieden behandeld: Albanië, Bosnië Herzegovina, Fiume, Italië Joegoslavië, Kosovo,
Kroatië, Macedonië, Malta, Montenegro, San
Marino, Servië, Slovenië, Triest en Vaticaanstad.
Deze catalogus is, zoals we gewend zijn, geheel
volgens het beproefde Michel stramien opgezet. Veel adequate
informatie, waar nodig aangevuld met duidelijke uitvergrotingen om
types te herkennen. Met ruim 1500 bladzijden, bijna, alle 19500
afbeeldingen in kleur en 80.000 prijsnoteringen moet u die informatie
kunnen vinden die u zoekt. Deze catalogus is inhoudelijk opnieuw
bewerkt en veel informatie is herschreven en daardoor duidelijker
geworden. Uiteraard zijn er vele, vooral stijgende, prijsaanpassingen
doorgevoerd. Opvallend zijn de gestegen prijzen bij Albanië en het
klassieke Servië. Verder vinden we nu bij Italië prijzen voor brieven
tot en met 1900. Bij diverse landen zijn varianten en subtypes
ingevoerd. Afijn, met deze nieuwe catalogus kunt u er weer een
flinke tijd tegenaan.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1536.
Illustraties: kleur. Verlijmd, softcover, 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-203-8

In het Zuid-OostEuropa deel (deel 4) vinden we
de volgende landen/gebieden terug:
de Egeïsche eilanden, Bulgarije, Epirus,
Griekenland, Athos (een autonoom religieus
gebied dat sinds 2008 mooie plaatjes postzegels
uitgeeft), Ikaria, de Ionische eilanden, Kreta,
Oostrumeliën, Roemenie, Samos, Thracië, Turkije,
Turks Cyprus (ook wel Noord Cyprus genoemd) en
Cyprus.
Ook hier geld de gouden Michel regel: veel
adequate informatie, waarnodig aangevuld met duidelijke
uitvergrotingen om types te herkennen. Bij Griekenland is extra
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aandacht geschonken aan de zegels die met verschillende tandingen
voorkomen. Dit geld ook voor Bulgarije en Roemenië. De
prijsstellingen in 2 of 3 kolommen (waarbij zeker voor de klassieke
Griekse en de moderne Turkse uitgaven sterke prijsstijgingen terug
te vinden zijn) zijn weer aan de huidige markt aangepast. Met ruim
1280 bladzijden, bijna, alle 18200 afbeeldingen in kleur en 7100
prijsnoteringen, kan het niet missen of de verzamelaar van zegels uit
deze Europese hoek kunnen zich weer tevreden stellen met deze
uitgave. Uiteraard zijn ook deze twee delen voorzien van een harde
kaft en 2 leeslinten.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1280.
Illustraties: kleur. Verlijmd, softcover, 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-204-5. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Winkelprijs per deel: € 69,80 excl porto. Informatie // Verkrijgbaar bij:
Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim,
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. E-mail:
europa1@michel.de Web-site: www.michel.de of www.briefmarken.de
Beide delen zijn via de online bibliotheek voor 39,80 € te downloaden.
Henk P. Burgman (AIJP)

Altijd op de tweede zaterdag van de maand van september

t/m april organiseert
De Verzamelaar afd. Zaanstreek Water- en
Kennemerland een gezellige en drukbezochte

verzamelbeurs
met ansichtkaarten, postzegels, munten etc.
Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.
Info 075-6354316 of 075-6421723

33

SMIKKELEN EN SMULLEN MET NEDERLANDSE LEKKERNIJEN

PostNL bracht op 19 juni een postzegelvel uit over tien typisch
Nederlandse lekkernijen. Deze zijn in naam gekoppeld aan een
streek of stad. De meeste van de afgebeelde etenswaren zijn ook
buiten de oorspronkelijke streek te koop. Veel lekkernijen zijn een
landelijk begrip en hebben een groot aantal liefhebbers.
Samen met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland koos
PostNL tien typisch Nederlandse lekkernijen. Dit zijn de Bossche bol,
Limburgse vlaai, Goudse stroopwafel, Zeeuwse bolus, Groningse
eierbal, Amsterdamse ui, het Drents kniepertie en het Fries
suikerbrood, die allemaal ook landelijk verkrijgbaar zijn. Alleen de
afgebeelde Zwolse balletjes en Tielse kermiskoek zijn echt alleen
streekgebonden.
Voor het ontwerp zochten Joost Overbeek, Maarten Geurink en Ayla
Maagdenberg van Studio Overburen naar weergaven van de
etenswaren, die meer vertellen dan alleen de afbeeldingen van alle
lekkernijen. “We kozen voor beeldvullende kleurenfoto’s, waarbij op
de foto een of twee handen elke lekkernij vasthouden”. De tabs naast
de postzegels geven korte omschrijvingen, waardoor liefhebbers
direct weer op de hoogte zijn van de ingrediënten en bereidingswijze
van iedere lekkerni. Tanding 141/4. Prijs € 7,80
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In prestigeboekje nr. 71 vindt u
alle postzegels uit het
postzegelvel Nederlandse
lekkernijen, aangevuld met
uitgebreide achtergrondinformatie rond het onderwerp,
ontwerp en de technische
gegevens.
Tanding 123/4 31/4.
Prijs € 12,45

Het postzegelmapje bevat vijf
postzegels ontworpen voor het
postzegelvel Nederlandse
lekkernijen, aangevuld met
extra informatie over het
onderwerp, het ontwerp en de
technische gegevens.
Prijs € 4,95
Persoonlijk vind ik
negerzoenen ook erg lekker, maar de omschrijving van dit lekkere
product mag blijkbaar niet meer. En hoe moet het nu met de
jodenkoeken en de blanke vla ? We slaan een beetje door in ons
landje, dames en heren, jongens en meisjes... oh gut, dat mag ook al
niet meer.
Hans Vaags
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BESTE POSTZEGELVRIENDEN,
Op de laatste Algemene Ledenvergadering heb ik mijn functie als
hoofd rondzending neergelegd. Ik heb dit werk voor de vereniging
enkele jaren met plezier gedaan. Gezien mijn leeftijd moet dit werk
door een jonger persoon worden overgenomen.
Mijn opvolger is Bert Joosten, wonende Lambertus Huisengastraat
17, 1442 DA Purmerend, telefoon 0299-423315.
Bert heeft mij geruime tijd bijgestaan en weet hoe het systeem werkt.
Het zou prettig zijn als een van de postzegelvrienden Bert zou willen
helpen.
Ik wil toch nog antwoorden op een opmerking van een van de leden,
die het rondzendverkeer niet rendabel vindt en dat er maar mee
gestopt moet worden. Het rondzendverkeer is een service van de
vereniging aan de leden, om uit de rondzendboekjes die zegels te
kunnen vinden en kopen die zij missen.
Het rondzendverkeer moet kostendekkend zijn. Geld dat overblijft na
aftrek van de kosten gaat naar de penningmeester. Dit kan het ene
jaar meer zijn dan het andere. Kosten zijn o.a. met de kerst een
kleinigheid voor de sectiehoofden. Ook zij steken veel tijd in het
rondzendverkeer. Aanschaf rondzendlijsten, stempels voor de
secties, printerinkt, postzegels etc. Ook zijn er soms kosten die niet
meer te verhalen zijn. Bv. overlijden van lid, terwijl er nog moet
worden afgerekend.
Al deze kosten worden betaald uit de opbrengst van het rondzendverkeer. Ook hebben wij te kampen met de lage rente. Op de spaarrekening staat een groot bedrag tegen een geringe of geen rente.
De aan de vereniging betaalde donatie is dus niet het totale bedrag
van de opbrengst van het rondzendverkeer over het afgelopen
boekjaar.
Als u de jaarstukken van het rondzendverkeer goed bekijkt ziet u dat
er een grote omzet is aan de verkoop uit de rondzendingen.
Een opmerking aan de leden van de het rondzendverkeer, tel
alstublieft goed. Regelmatig moeten er brieven of mails worden
gestuurd omdat er telfouten zijn gemaakt. Erg frustrerend.
Ik wil iedereen danken voor de prettige samenwerking.
Met een vriendelijke groet, Ad Springer
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Kavel Cat. nr.
Omschrijving
1
Vier munten 100 jaar Rabobank
2
Diverse telefoonkaarten
3
356-373 Tralie serie
4
379A-D Strippen
5
568/572 Nederland
6
681/682 Nederland
7
V2979-88 Velletje 125 jr. Carre echt gelopen
8
R78/81 Idem
9
R82/85 Idem
10
R86/9 Idem
11
R90/3 Idem
12
R94/97 Idem
13
R98/101 Idem
14
V1491b/V1501b,1984 Beatrix Inversie
15
o.a. 13a Automaatboekjes
16
9 g Automaatboekje
17
o.a. 221P1 Plaatfouten 5 zegels
18
218/229 Nederlandse Antillen
19
Nederland Rie Cramer september
20
Natuurkunst 6-9-2016
21
Natuurkunst 22-3-2016
22
Natuurkunst 17-5-2016
23
Janneke Brinkman 14-2-2017
24
Janneke Brinkman 16-5-2017
25
OS 6 Australië (gedeeltelijk zw akke tanding boven)
26
Australië Elizabeth II rechts ongetand
27
489-96 België
28
België diverse oudere zegels
29
"1-5 België dienst, met keur stempel
30
België zw art drukken
31
B19 België eenden
32
China Kaartje
33
yv 564-748 Denemarken, Margaretha II 1974-81
34
yv 749-972 Denemarken, Margaretha II 1982-90
35 yv 406A-410 Denemarken, permanente zegels, Leeuw en
36
yv o.a. 213 Denemarken, 15 permanente postzegels
37
431-438 Duitsland blok 3 met eerstedag afstempeling
38
IJsland Postzegelboekje schepen 2003
39
IJsland Postzegelboekje auto's 2004
40
IJsland Postzegelboekje 2x schepen 2005
41
IJsland Postzegelboekje 2x auto's 2006
42
IJsland Postzegelboekje 2x schepen 2007
43
615-617 Griekenland
44
Italie Bezette gebieden
45
99/109 Japan (geprijsd nr. 104 en nr. 109)
46
284-289 Luxemburg
47
555-557 Luxemburg CEPT
48
2158 Oostenrijk Dag van de Postzegel 1995
49
Oud Scandinavië
50
Servie Blokje paarden
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Catw .

*
**
**
**
o
o
o
o
o
o
o

187,00
34,00
39,00
45,00

**

85,00

*

100,00

*/**
*
*

30,00
30,00
35,00
50,00
45,00
40,00
84,00
37,50
35,00

55,00
175,00
5,00
70,00
50,00
70,00
45,00

130,00
o
**
o

**

88,00
150,00
80,00
17,00
hoog

Inzet
1,00
bod
20,00
3,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
9,00
8,00
7,50
15,00
4,00
5,00
bod
12,00
bod
bod
bod
bod
bod
bod
5,00
2,00
5,50
2,50
18,00
5,00
bod
3,00
12,00
10,00
7,50
7,50
4,00
1,50
1,50
3,50
3,50
3,50
15,00
3,00
12,00
15,00
10,00
1,50
10,00
bod

Kavel Cat. nr.
Omschrijving
51
Servië- Montenegro 50 jaar Donau regatta
52
173/176 Roemenië
53
177/186 Roemenië
54
187/196 Roemenië
55
Roemenie Kaartje
56
Roemenie Kaartje
57
2237-2538 Spanje Juan Carlos eerste serie
58
2238-2659 Spanje Juan Carlos eerste serie
59
2678-3028 Spanje Juan Carlos tw eede serie
60
192/193 Zw itserland
61
209/212 Zw itserland
62
226/228 Zw itserland
63
291/293 Zw itserland
64
133-134 Zw itserland Pro juventute 1917
65
143-144 Zw itserland Pro juventute 1918
66
1726 Zw itserland geborduurd zegel 5 Frank
67
Nambia Vogels en dieren
68
RSA Kaartje
69
m9a+9b Cesko-Slovenska
70
m27u Idem
71
m23a+23b Idem
72
Marocco
73
Bulgarije 2 kaartjes
74
Brief Luxemburg Pax serie
75
834 -840 België aangetekende brief
76
FDC's E4/9 Indonesië
77
FDC's Indonesië
78
FDC's Indonesië
79
FDC's Indonesië
80
Pakje fdc's Indonesië
81
Vietnam
82
Jaarsets NL 2007 t/m 2011 niet compleet? Nom. € 318,00
83
Diverse enveloppen/kaarten
84
Mapje Nederlandse Antillen
85
Mooi Nederland 2007 8x (nominaal € 17,6
86
Stadspostzegels
87
Nederland mapje 10 jaar Euro
88
China mapje Expo 2010
89
DDR herdruk van 1 april 1990
90
VN vel 1995
91
1689-90 Ned. Antillen tw ee vellen met vogeltjes
92
Frankrijk mooi vel Salon du Timbre 2004
93
Indonesië, Japanse bezetting 2 stockkaarten vol
94
Ukraine en divers
95
Filippijnen
96
Blok 91 België 500 jaar Post + velletje Zw art
97
Olifanten
98
Port betaald zegels
99
Stockboekje Frankrijk modern gebruikt
100
Idem Rheinland Pfalz
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Catw .
**
o
*
*

**
**
**
o
o
o
o
o
o

13,00
50,00
28,00

30,00
50,00
8,50
10,00
22,00
70,00
45,00
76,50
45,00
12,00

o
o
o
o
o
o

**
**
**
**

**
**
**

25,20
120,00
4,50

75,00
33,00
41,90
54,55
37,35
29,80

36,00

34,00

Inzet
bod
2,00
6,00
3,00
bod
bod
5,00
7,00
1,50
1,50
4,00
10,00
8,00
6,00
4,00
4,00
2,00
bod
3,00
12,00
1,00
bod
bod
7,50
5,00
4,00
5,00
4,00
3,00
bod
bod
200,00
bod
bod
10,00
4,00
2,50
5,00
bod
1,50
7,00
4,50
10,00
bod
2,00
5,00
6,00
5,00
3,00
3,00

Kavel Cat. nr.
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111 Nederland
112
Album
113 Nederland
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133 Turkije en
134 Nederland
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Omschrijving
Catw .
Stockboekje idem Saar
Idem Reich
Idem Baden
Idem Wurtemburg
Idem Nederland modern
o/**
Idem Nederlands Indië
o/**
Idem Groenland
o/**
Idem Faeröer
o/**
Idem Finland en IJsland
Idem DDR
o/*/**
Davo 2x t/m 1994
Nederland en Overzee (ong. geteld voor 50%)
*/**
407,00
Jaargangen 1983/1996 (series minimaal 9x)
**
hoog
Davo album (in cassette jaren 1985/1989)
**
Davo album Nederland
Davo album Nederland (Dorcas)
Album Duitse staten enz.
Album Duitsland en Berlijn
Album Duitsland, Saarland en bezette gebieden
Importa Juw eel album Nederland
**
Insteekboek 30 bladen w it dubbel perkament
Stockboek rood USA Precancels
Stockboek groen USA Precancels + rood frankeringen
Stockboek bruin USA Precancels
Stockboek CEPT
Stockboek met gestempeld Italië na 2000
Stockboek diversen
Hongarije Stockboekje
o
Rusland ruim 2000 zegels
Stockboek Spanje
Stockboek 2x o.a. Frankrijk, Israël, België enz. (Dorcas)
Stockboek Nederland incl. € 22,00 nominaal (Dorcas)
Otto Germaanse rijk leuke collectie in 2 stockboeken
o
1875,00
Collectie 1867/2011, incl. achterin 85 velletjes
Frankrijk, collectie 1849/1965
o/*
NL **, o.a. Crouw el en veldelen in mooi stockboek
Nederland ** in blokken van 4, mooi stockboek
Stockboek NL + Overzee, gebruikt + iets buitenland
Stockboek Nederland, veel oud materiaal **
Stockboek Nederland, meest o
Stockboek Nederland, * en **
Stockboek Nederland, ** in aantallen, jaren '80
Stockboek Nederland o
Stockboek Nederland, klein formaat
Ringband (rood) met Oost-Europa op stockkaarten
Ringband (grijs) met Nederland op stockkaarten
Ringband (blauw ) met diverse Europese landen
Idem, België + Duitsland
Stockboek GB + 'Koloniën'
Ringband (grijs) Aziatische landen & Afrika
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Inzet
4,00
bod
bod
bod
bod
4,00
4,00
3,00
3,00
3,50
20,00
15,00
30,00
3,00
50,00
10,00
90,00
25,00
25,00
25,00
4,00
2,50
2,50
bod
15,00
5,00
bod
5,00
10,00
10,00
4,00
12,00
80,00
65,00
15,00
4,00
4,00
1,00
10,00
3,00
4,00
4,00
1,00
1,00
3,00
8,00
5,00
3,00
3,00
3,00

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
173
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Doosje
Doos
Doos

Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos

Doos

Ringband Afrika en Amerika (w aarbij **)
Verzameling PTT-mapjes in 6 albums
Collectie fdc's Nederland in 7 albums vanaf nr. 19
Catalogus Duitsland 2016/2017
Munten catalogus
5x rondzendboekjes
Pak bladen uit rondzendboekjes
Pak bladen uit rondzendboekjes
Pak bladen uit rondzendboekjes
500 verschillenede zegels
Onafgew eekt Nederland
Onafgew eekt w ereld
Doosje met diverse zakjes
Doosje diverse landen
Doosje dieren en planten
Afgew eekt
Afgew eekt
Afgew eekt
Halve vellen Nederland met plaatfouten??? (Dorcas)
Kilow aar Buitenland (Dorcas)
Idem Nederland veel kinderzegels (Dorcas)
Nederland incl. enveloppen enz. (Dorcas)
Diverse insteekboekjes (Dorcas)
Onafgew eekt
Onafgew eekt
Onafgew eekt
met grote hoeveelheid postfris NL, deels in aantallen
Kistje met fdc's, NL + iets buitenland. Met beter
Drie kistjes met groot aantal postzegelboekjes
Blikje diversen
Blik w ereld afgew eekt
met postfris materiaal NL, ook euro's (13), en diversen
BENEFIET Kavels
Leeg Davo album voor postzegelmapjes
Thema mapjes met gestempelde zegels in album
Album met eerste dag bladen en maximumkaarten
Dik stockboek (krokodil) leeg
Leeg album fdc's
Stockboek Zw eden
Rommelboek, vondsten mogelijk, o.a. spoorw eg België
Duitsland, veel in slordig stockboek
Stockboek Scandinavië
Stockboek met aardig Frankrijk
Drie (bijna) lege stockboeken
Stockboek met veel verschillende landen
Uvitec ultra-violet lamp
Morley-Bright w atermerk zoeker
Michel-Lux uv-lamp
Fluor test apparaat
Doosje buitenland
Doosje Nederland
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3,00
15,00
40,00
10,00
bod
5,00
bod
bod
bod
5,00
5,00
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
6,00
7,00
5,00
5,00
bod
bod
bod
20,00
10,00
50,00
bod
2,00
15,00
1,00
1,00
3,00
3,00
1,00
5,00
2,00
3,00
4,00
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
bod
bod
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