Postzegelen in de herfst
Leuk toch, zo’n bustocht naar de Postex. Goed, er wordt niet gezongen
(een pluspunt, wat mij betreft), maar er is wel altijd een klompje met
munten voor onze chauffeur en er werd lekker geknikkebold op weg naar
huis. Moe, maar voldaan heet zoiets, behalve voor Jeffrey, die bij station
Weidevenne moest constateren dat zijn fiets gejat was. En hij had hem nog
wel met een extra kabel vastgezet!
Eén ding was de meesten wel opgevallen: de prijzen. Zijn wij verwend in
Purmerend? Bij ons beginnen sommige veilingkopers al bedenkelijk te
kijken als de inzetprijs van een kavel boven de 10% catalogus ligt. In
Apeldoorn lagen die prijzen aanmerkelijk hoger. De hoge tafelhuur zal er
ongetwijfeld mee te maken hebben.
Met zo’n zeventig bezoekers hadden we weer een goed gevulde zaal
tijdens onze oktoberbijeenkomst. Veel gezelligheid, ook bij de
stuiverboeken, tijdens de veiling en aan de bar, waar Sanja en Svenja zelfs
diepgevroren biertjes wisten te verkopen. Bert lust alles, als hij dorst heeft.
In november hopen we op net zo’n grote opkomst. Dan zal ik u ook iets
laten zien van mijn nieuwste hobby: de Eerste Wereldoorlog, op zegels en
– vooral – poststukken.
We willen uw aandacht vragen voor onze bijeenkomst in december. We
houden dan weer onze benefietveiling om de clubkas te spekken. U stelt
(gratis) wat materiaal beschikbaar, wij vinden er een blije koper voor. En als
u toch aan het zoeken bent in uw kasten: we nemen graag weer materiaal
voor onze grote veiling in ontvangst.
In november houden we twee bijeenkomsten, één op woensdag de 14e,
één op zaterdag 24 november. Die laatste bijeenkomst doen we samen
met de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie. Een mooie
gelegenheid om met deze tak van sport kennis te maken. Er zijn
handelaren, tentoonstellingsbladen, stuiverboeken en er is een aardige
veiling, met onder andere veel boeken en boekjes tegen lage prijzen. Zelfs
voor de soep en broodjes hoeft u niet naar huis. Maar eerst gaan we op
woensdag 14 november weer voor een volle zaal zorgen!
John Dehé
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Op het omslag
Het jubileumvelletje van de NVTF was verkrijgbaar bij Post NL Collectclub
te Groningen, maar is aldaar inmiddels uitverkocht. Leden van de NVTF
kregen als bijlage van het julinummer van hun blad THEMA één
jubileumvelletje gratis. Voor nadere informatie of en op welke wijze meer
velletjes aan leden en eventueel ook aan derden ter beschikking kunnen
worden gesteld: neem even contact op met een van de aanwezige NVTF
bestuursleden tijdens de contactdag NVTF en PPRC op zaterdag 24
november a.s., zie de agenda hiernaast.
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Agenda van PostNL, de PPRC en beurzen
Za. 10 nov.

PV Huizen houdt haar Grote Najaarsbeurs van 10.00 tot
17.00 uur met grote veiling en aantal semi-handelaren in de
Zenderkerk, Borneolaan 30, 1276 NS Huizen. Wilt u meer
weten? Bel Jan Visscher 036 5387550
Za. 10 nov. Voorschotense postzegel- en muntenbeurs met uniek trio
met persoonlijke postzegels Corina Riem, Marcel Vos en
Marjan Versteyne. Ze zien u graag langskomen in Sporthal
De Vliethorst, Burg. v.d. Haarplein 8, 2251 CT Voorschoten.
10.00 tot 17.00 uur. Entree bedraagt € 2,00 maar u kunt er
gratis parkeren.
Voor meer informatie kijkt u op www.vph-wph.nl
Woe. 14 nov. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in
“Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof 16, ZO Beemster.
De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met als vast
onderdeel onze kleine veiling, zie pagina 18, 19 en 20.
Zo. 18 nov.

De Posthoorn Krommenie organiseert haar Grote Veiling
met meer dan 1000 kavels. In de “Lindeboomschool”,
Raadhuisstraat 57, Krommenie (ingang Verzetstraat achter
Albert Heijn). Van 10.00-17.00 uur. De veiling start om
12.30. Zie ook www.deposthoornkrommenie.nl
Di. 20 nov.
Decemberzegels 2012: postzegelvel met 20 postzegels
(zelfklevend)
Za.24 nov.
Contactdag van de PPRC en de Nederlandse Vereniging
voor Thematische Filatelie (NVTF) in “Wooncentrum
Zuiderhof”, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster. U bent
van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom.
Za. 8 dec.
De Verzamelaar houdt haar maandelijkse verzamelbeurs in
Buurthuis De Kolk, Heijermansstraat 129 te Zaandam, van
10.00 tot 14.00 uur. Voor meer informatie: Rita en Wim
Loman (075 6354316).
Do. 13 dec. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC.
Vr. 28 en za. 29 dec. Eindejaarsbeurs Internationale Postzegelbeurs met
o.a. heel veel handelaren, van 10.00 tot 17.00 uur. In de
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld. Entree
€ 3,00 per persoon, jeugd t/m 16 jaar gratis. Voor meer
informatie: www.eindejaarsbeurs.nl
Voor uitgebreide informatie over beursen en nieuwe postzegel uitgaven zie
het maandblad Filatelie nummer 11.
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Falklands of Malvinas ?
Een eigenaardigheid van de Argentijnse Post is dat ze met enige regelmaat
postzegels uitgeeft met een landkaart van andermans grondgebied, en wel
de Malvinas, bij ons beter bekend als de Falkland Eilanden. Zij liggen vóór
de kust van Argentinië weliswaar, maar zijn al sinds 1833 Brits bezit. De
Argentijnen zeggen dat de Britten het wederrechtelijk in bezit genomen
hebben. Daar valt wel iets voor te zeggen. De eilanden, ongezellig, want er
groeien praktisch geen bomen, waren tot ver in de 18 e eeuw onbewoond.
Toen vestigden zich er wat Fransen en kort daarna een 100-tal Britten,
meest Schotten. Spanje, dat toen Argentinië nog beheerste, maakte na een
deal met Frankrijk aanspraak op de hele eilandengroep. Nadat Argentinië
in 1816 onafhankelijk werd, stichtte het er nederzettingen, met een klein
garnizoen, dat in 1833 door de Britten werd verjaagd. Zij namen definitief
bezit van de eilanden die zij de Falklands noemden. In 1843 werd het een
kroonkolonie, samen met de South Orkneys en South Shetlands.
De imperialisten hadden er weer een stukje land bij. Er viel trouwens niet
veel te halen, maar het bleek een prima steunpunt te zijn voor de
oppermachtige Royal Navy. In 1914 vond er in de buurt een grote zeeslag
plaats tussen een Duitse en een Britse vloot, waarbij vier van de vijf Duitse

1 jaar invasie van de Malvinas

slagkruisers werden uitgeschakeld. Daarna bleef het weer rustig op de
Falklands. De schapen zorgden voor een prima kwaliteit wol, er werd wat
gevist en de bevolking bleef vrij stabiel met zo’n kleine drieduizend zielen.
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Totdat in 1976 in Argentinië een militaire junta de macht greep en een
rechtse dictatuur instelde. Vijanden van dit regime werden bij nacht en ontij
ontvoerd en velen werden boven de Atlantische Oceaan uit vliegtuigen
gedropt hun dood tegemoet. Toen het regime er niet in slaagde de
volksgunst te verwerven, werd een aloude truc uit de doos gehaald, met als
eerste slachtoffer het Verenigd Koninkrijk; Argentinië viel op 2 april 1982
met een flinke troepenmacht de Falklands binnen. Het enthousiasme onder
de Argentijnse bevolking was groot. In allerijl besloten
de Britten, onder

Landing van de Britten.

Alles werd ingezet voor de
bevrijding.

Onderscheiden met
het Victoria Cross.

Margaret Thatcher, Argentinië de oorlog te verklaren en schraapten een
legermacht bijeen die op weg ging naar wat inmiddels herdoopt was in de
Malvinas. Daarop volgde de Britse invasie die met enige moeite de
Argentijnen versloeg. Triest resultaat: zo’n 650 Argentijnen en 250 Britten
verloren het leven.
Eén onverwacht gunstig resultaat boekten de Argentijnen wel, de junta met
zijn moordpartijen moest opstappen en de democratie keerde weer !
Argentinië beschouwen de Malvinas/Falklands nog steeds als een
onderdeel van hun natie, wat regelmatig ook tot
uitdrukking komt in de uitgifte van postzegels
met daarop de eilanden, zoals onlangs in
september 2012 nog weer (hier rechts).
Er kwam ook nog een reden om ‘n rechtszaak
tegen Engeland aan te spannen toen er grote
oliereserves werden aangetroffen in de
territoriale wateren van de Falklands.
Zolang het nog zo heet is Falklands een heel leuk postzegelgebied, niet te
gek veel uitgaven en met een bescheiden budget kun je al een attractieve
verzameling opbouwen. En tot slot mijn conclusie: als je filatelie en
geschiedenis verbindt, heb je de boeiendste hobby die er is!
Jan Ellenbroek
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Van de PENNINGMEESTER
Zoals reeds eerder aangegeven, zult U ook dit jaar GEEN acceptgiro
ontvangen om Uw contributie te betalen. U dient dit dus zelf over te maken
op bankrekening 166 364 312 t.n.v. de PPRC.
Tijdens de ALV in mei j.l. hebben wij de goedkeuring van de leden
gekregen om onze contributie iets te verhogen naar € 30,00.
Hiervoor krijgt U alle geneugten van de vereniging zoals een prachtig
clubblad met heel veel wetenswaardigheden, U bent iedere maand welkom
op onze gezellige clubavond in Zuiderhof in Z.O.Beemster en U krijgt
maandelijks een prachtig filatelistisch blad toegestuurd.
Indien U heeft aangegeven dat U het maandblad Filatelie niet wenst te
ontvangen, betaalt U slechts € 15,00.
U mag Uw bijdrage nu reeds overmaken, maar het moet op 31 dec. op
onze rekening zijn bijgeschreven. Onze dank is groot, Ron Versteyne
Postzegels worden per 1 januari duurder
Het basistarief voor brieven binnen Nederland gaat met vier cent omhoog
tot 54 cent. Een brief versturen naar een ander Europees land gaat 90 cent
kosten, vijf cent meer dan nu. Het tarief wereldwijd blijft gelijk: 95 cent.
De december(kerst)zegel gaat 40 cent kosten.
Dit werd onlangs bekend gemaakt. De verhogingen zijn volgens PostNL
noodzakelijk omdat de hoeveelheid bezorgde post voortdurend afneemt.
Nederland houdt één van de laagste tarieven in Europa, alleen wat betreft
aangetekende zendingen is PostNL duurder dan onze buren.
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Hebben aartsengelen een boezem?
Een vraag waar ik het antwoord ook niet op kan geven.

Een postzegel van $ 0,05 van de Amerikaanse PTT
heeft een discussie ontketend onder de Amerikanen.
Die discussie hebben de theologen al honderden
jaren geleden gevoerd en toen hebben ze al besloten
dat een engel geen geslacht heeft. Ze zijn dus niet mannelijk en ook niet
vrouwelijk. Het Amerikaanse zegel laat echter een engeltje zien dat wel
degelijk typisch vrouwelijke vormen heeft. Ik weet niet eens wanneer het
werd uitgegeven, maar in ieder geval is het misschien wel 45 jaar geleden.
De eerste, die zich hieraan ergerde was een Amerikaan, Morris Gordon,
die in Connecticut woonde. Hij zag de afbeelding van het zegeltje in de
plaatselijke courant en schreef aan de toenmalige minister van postzaken.
Hij was van mening dat het afgebeelde wezen - volgens de beschikbare
gegevens de aartsengel Gabriêl - onmogelijk in het bezit van een boezem
kon zijn.
Over de vraag of engelen de bekende vrouwelijke rondingen hebben,
hebben de theologen zich allang geleden het hoofd gebroken. Onder de
eerste christenen gold het standpunt dat het vertonen van vrouwelijke
geslachtskenmerken zondig was. Tot in de vroege middeleeuwen werden
engelen voorgesteld als schone jongelingen of als stramme oude mannen.
Op heel veel voorstellingen, schilderijen, enz. worden ze afgebeeld als
mannen. Er worden zelfs mededelingen gedaan over engelen die zich
hadden ingelaten met het vrouwelijke geslacht en daarom werden
verbannen naar de hel, maar daarmee was nog niet bewezen dat er geen
vrouwelijke engelen zouden kunnen bestaan.
Het was de grote kerkleider, Thomas van Aquino, besliste omstreeks 1250
dat engelen volledig geestelijk zijn en helemaal geen lichaam hebben. De
schilders en de beeldhouwers hielden zich echter niet aan deze
theologische beslissing. In de vrolijke 14e eeuw gingen ze engelen als
meisjes schilderen en beeldhouwen. Zelfs de strenge Dominicaner monnik
Angelico vormde omstreeks 1400 geen uitzondering op dit standpunt.
Sinds die tijd worden engelen afgebeeld met borsten. De Amerikaanse
postminister heeft advies gevraagd aan een bijbel expert van de katholieke
universiteit van Washington en deze gaf het volgende antwoord: In de
kerkelijke kunst is het gewoonte geworden aartsengelen af te beelden alsof
we te maken hebben met een vrouw.
Waarom dat gebeurde - en nog gebeurt - is niet bekend.
Luc van Veen
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.14)
Veiligheid en gezondheid op de bouwplaats
Het dragen van een helm is al jaren verplicht.
Maar de bouwvakker lapt dit aan zijn laars en al te
vaak loopt hij zonder helm.
De helm mag niet ouder zijn dan twee jaar en moet
dan worden vervangen door een nieuwe.
Ook moet er
voor de
start van het
werk een
veiligheidsplan
worden
gemaakt
om de
veiligheid
tijdens de bouw
te kunnen
waarborgen.

In de jaren 60 was een aannemer al blij wanneer een van de
bouwvakkers of de uitvoerder een E.H.B.O cursus had gevolgd.
Sinds 1 april 2002 is de wet verbetering Poortwachter van kracht.
Deze wet moet leiden tot een snellere werkhervatting van zieke
werknemers en een verminderde instroom in de WAO / WIA.
Het Poortwachtercentrum in onze provincie NoordHolland is opgericht door het bedrijfsleven om
ondernemers te helpen bij de uitvoering van de wet
verbetering Poortwachter.
Herman Verhoef
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 113

Terug bij af?

Jaren geleden ben ik begonnen met het verzamelen van oude
brieven, posthistorie, en het doen van onderzoek naar de
achtergronden daarvan. Daarna ontdekte ik de thematische filatelie,
maar via Waterland en de Stelling van Amsterdam, kom ik langzaam
maar zeker terug bij mijn liefde.

Mijn meest recente thematische verzameling gaat over de
Nederlandse neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog. De jaren van de
Grote Oorlog zijn zeker interessant. Grote hoeveelheden
vluchtelingen en geïnterneerde militairen zorgden voor een nieuwe
dimensie in het berichtenverkeer. We kregen te maken met een
groeiend aantal gevallen van portvrijdom voor militairen en
burgerlijke instellingen, commissies en verenigingen. De
postverbindingen met het buitenland waren problematisch, veel post
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kwam retour. Post kon op last het militair gezag aan censuur worden
onderworpen.
De verontrustende oorlogsberichten uit het buiten leidden ertoe dat
Nederland op 27 juli1914 begon met een voorbereiding van de
mobilisatie. Als eerste werden de grens- en
kustwachtbewakingstroepen in positie gebracht. Het gonsde in het
land van de oorlogsgeruchten, er kwam een grote uittocht van
buitenlanders op gang. Op 30 augustus publiceerde de
Staatscourant onze neutraliteitsverklaring, een dag later werd de
algehele mobilisatie bekend gemaakt
en werd C.J. Snijders tot
opperbevelhebber van de Land- en
Zeemacht benoemd.
Nederland verklaarde zich neutraal
toen de Grote Oorlog in 1914 uitbrak,
maar dat verplichtte het land wel tot
het naleven van alle ‘spelregels’ die
bij een neutrale status horen.
Neutraliteit houdt onder meer in dat je
geen voorkeur laat zien voor een der
strijdende partijen en dat je geen van
die partijen toegang geeft tot je
grondgebied. De grenzen moeten
gesloten worden en zo goed mogelijk bewaakt. Militairen van
vreemde mogendheden die de grenzen overschrijden, moeten
krijgsgevangen worden gemaakt en geïnterneerd. Burgers die
vluchten voor het oorlogsgeweld moeten zo goed mogelijk
opgevangen worden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog ging men op last van het militaire
gezag over tot het censureren van post. Daar is nog niet zo heel veel
over gepubliceerd, maar in het Nationaal Archief in Den Haag liggen
dikke pakken met archiefstukken die goed zijn voor mooie verhalen
en veel informatie. Ik zal u daar de komende maanden wat meer
over vertellen.
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Censuurstroken
Post die gecensureerd is, kun je herkennen aan de stroken waarmee
de geopende brieven weer dichtgeplakt zijn en aan de stempels die
de censuurdienst gebruikte. Als voorbeeld een brief die in november
1914 in Maastricht gecensureerd werd.

Op briefkaarten gebruikte men geen stroken, maar stempels om aan
te geven dat een kaart door de censuur bekeken was. Zie de
afbeelding op de vorige bladzijde.
De censuurdienst was op zoek naar twee soorten gegevens:
-militaire informatie en berichten die een bedreiging van onze
neutraliteit inhielden
-economische informatie: smokkelactiviteiten, zwarte handel.
John Dehé
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Van onze buitenlandse correspondent
Elf november is de
dag waarop mijn
lichtje schijnen
mag. Ook hier is
het de gewoonte
dat de kinderen langst de deuren
gaan, maar wel op 31 oktober, dan
is het hier Halloween. Dus die dag
staat de snoeptrommel bij ons bij
de deur. We waren vorige keer
toegekomen aan de zegels van 22
mei waarvan u de ◄ afbeelding
nog te goed hebt.

We gaan snel over naar 15 juni met de uitgave van de twee onderstaande
afgebeelde samenhangende P zegels.
Op de linker
zegel ziet u een
afbeelding van
Sir Isaac Brock
en rechts Chief
Tecumseh.
Beiden hebben
te maken met de
oorlog van 1812
welke zich hier afspeelde. Het is niet mogelijk hier met een paar zinnen een
beschrijving van een en ander te geven. Mocht u geïnteresseerd zijn, in de
bibliotheek zal ongetwijfeld een boek te vinden zijn over de geschiedenis
van Canada. We gaan snel door naar 27 juni, hoe kan het ook anders, een
zegel voor de Olympische spelen in
Londen.
We moeten weer afscheid van u
nemen, in de maand december zijn we
weer present, dus tot dan.
Trudy en Pieter Farenhorst
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IN MEMORIAM
Luuk Kok, hij werd slechts 72 jaar
Een gewone maandagavond begin september. Ik word
gebeld door Luuk Kok, één van onze leden die mij wel
eens eerder had gebeld. Leuk dat je belt, wat kan ik
voor je doen? Nee, niets van dat alles. Hij wilde zijn
lidmaatschap bij onze mooie vereniging beëindigen,
want hij was stervende. Zelf dacht hij nog een week of
drie te hebben.
Ja, dan moet je even slikken en je gedachten in een andere richting
brengen. Maar toch, we hadden een kortstondig maar prettig gesprek met
elkaar. Aan het eind van ons gesprek vertelde ik hem dat ik nooit eerder
zo’n bijzondere en dappere man had gesproken. De hele volgende dag
bleef dit bijzondere gesprek mij bezighouden en woensdagochtend wist ik
het zeker. Ik had geen beeld bij de man en ik moest en zou met hem
kennismaken voordat het te laat was. Mevrouw Kok liet mij binnen en Luuk
begroette mij direct vanaf zijn ziekbed in de huiskamer. Hij had dus wel een
beeld van mij. Wij hebben bijna anderhalf uur buitengewoon plezierig met
elkaar gesproken; natuurlijk over onze hobby met de postzegels. Maar ook
over zijn ziekte en het onvermijdelijke einde waar hij zich toch wel bij
neerlegde. Hij had zijn begrafenis al tot in de puntjes geregeld.
Bij ons afscheid heb ik nogmaals kunnen zeggen dat ik trots was dat ik zo’n
dappere en bijzondere man heb mogen kennen.
Iets meer dan drie weken daarna ontving ik de kaart van de familie, die ik
via deze weg nogmaals heel veel sterkte wil wensen.
Ron Versteyne
Over het rondzendverkeer
Het rondzendverkeer loopt nu enkele weken. Het gaat goed en er zijn maar
weinig knelpunten. De inzenders van de boekje zou ik willen vragen om
postfrisse zegels zodanig in het boekje te verwerken, met Hawidstrook, of
zakje, dat de koper op een eenvoudige wijze kan zien dat de zegel postfris
is. Dit is nu vaak niet mogelijk.
De kopers zou ik willen vragen om de zakjes en de Hawidstroken te
verwijderen. Immers in het vak moet het nummerstempel komen en het
sectiehoofd moet ook zijn sectiestempel kunnen plaatsen.
De verkopers zou ik willen vragen om van het bladzijde, met een waarde
van meer dan € 30,00 een fotokopie te maken en die op de linker, blanco,
zijde te plakken.
Sectie 9 is vervallen. Er waren in die sectie maar 4 deelnemers en er was
niemand bereid om sectiehoofd te worden. In overleg met het sectiehoofd
van sectie 6, de heer Verhoef, zijn de 4 deelnemers daarbij gevoegd.
Ad Springer, Ron Tel
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In het postzegel-ABC zijn we bij DANZIG
Danzig, een Baltische zeehaven onder protectie van de Volkenbond, was
met het omringende land van 1920 tot 1939 een vrijhaven. Later werd het
door Duitsland geannexeerd. Het gebied is nu een deel van Polen. Zie ook
postzegels van de Poolse Post in Danzig.
VRIJE STAD DANZIG
Na de Eerste Wereldoorlog werd in het Franse Versailles het gebied rond
de stad Danzig (nu Gdansk) tot Vrije Stad Danzig verklaard.
Van 1920 tot 1939, toen Danzig weer bij Duitsland werd gevoegd,
verschenen enkele honderden postzegels. Daarnaast verschenen ook
dienstzegels en portzegels.
Voor de eerste postzegels van Danzig werd gebruik gemaakt van
Germania-zegels, die voorzien werden van een opdruk. Sommige
overgedrukte postzegels en briefkaarten zijn nu zeer zeldzaam.
De postzegels van Danzig kennen veel variëteiten. Hierdoor kan het
verzamelen van Danzig worden uitgebouwd tot een dure hobby.
De opdruk “DM” komt voor op postzegels van Danzig, welke als
dienstzegel werden gebruikt.
Landnaam op postzegels: Danzig
Periode waarin postzegels verschenen:
1920 tot 1939
Valuta op de postzegels:
Vanaf 1920: 100 Pfennig = 1 Mark
Vanaf 1923: 100 Pfennig = 1 Danzig gulden
**************************************************
Van het PPRC-reisburo
Volgend jaar (2013) geen bus naar Postex, maar U kunt natuurlijk gewoon
op eigen gelegenheid gaan. Want het blijft een mooie beurs.
Wel hebben we een optie op bus genomen op zaterdag 4 mei a.s. Voor
slechts € 25,00 per persoon wordt U (’s morgens om ca. 7 uur) naar een
grote beurs in Essen (Duitsland) vervoerd en U mag terug ook weer met
ons meereizen.
Dus als U mee wilt, wacht dan niet te lang met U aan te melden want de
eersten hebben zich al opgegeven. En ja, VOL is VOL !!!
Per e-mail of telefonisch bij Ron Versteyne
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Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Cat. nr.
46C
47B
102-103
105
402B
623b/34b
1894-1903
V1988
V2258-59
V2260-69
V2270
2282-83
V2285-94
V2296-2316
Rolt. 82-85
Pzb 6b
NI 38fb
Div.
Div.
Fdc 47
Fdc 49
Fdc
Fdc
Pzb
8
Pzb

41
Blok 80
37
943-962
943-962
59
128
163-172
182-186
1 t/m 9
995,7,8,9
1139-43
212-227
380-399
409-428
213-217
309-314
853-857
853-857
Yv 455-466
Yv 355-368
5259-70
5202-13
124-128

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

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

Omschrijving
Prima exemplaar
Net exemplaar
Met minimale plakker rest
Prachtig exemplaar
Legioenblok
Juliana, zonder 628b, met 465b
Met tab
Verhuisvel dubbele w aarde
Velletje Spijker
Europese Unie
Voetbal
De Veluw e
Fabritius
Drie kerstvellen 2004
Mooie roltandingserie
Prachtig boekje
Verschoven opdruk in strip van 8 stuks heel leuk
858, 894-898, 912-916
839, 800-1, 918-9,812-5, 818-9,836-8, 830-4,
Provincie vellen 11 stuks mist Gelderland Nom € 51
Beschreven incl. aantekenstrookje
Blanco open klep
Belgie strip figuren o.a. Kuifje
Belgie boombladeren
Belgie boekje boombladeren
België, blokje Belgica 62
Finland
Aland boekje rendieren
Denemarken vliegtuig blokje
IJsland velletje vliegtuigen
Oostenrijk
2x europese architectuur Bulgarije
Duitse rijk
Geallieerde zone
Geallieerde zone
Berlijn
Wilhelm Furtw angler

Amerikaanse druk
Rolzegels Deutse Bundespost met nummer
Rolzegels Deutse Bundespost
Duitsland Sovjet zone 1948
Duitsland OPD Saarbucken 1957
Duitsland OPD Saarbucken 1957
Luxemburg Caritas 1929
Luxemburg 1938
Caritas 1972
Caritas 1972
Frankrijk Romeinse kunst
Frankrijk Le petit Nicolas
Frankrijk reliefs uit Het Louvre
Frankrijk groetzegels
Frankrijk
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Cat. w .
80,00
175,00
70,00
125,00
160,00
20,00
13,00
20,00
8,00
10,00
8,00
11,00
11,00
38,00
25,00
140,00
200,00
10,70
12,00
20,00
35,00

3,60
100,00

15,00
120,00
11,00
450,00
130,00
7,00
20,00
28,00
18,00
20,00
11,00
62,50
97,00
65,00
25,00
55,00
25,00
70,00
5,00
5,00

14,40
14,40
35,00

Inzet
20,00
40,00
15,00
35,00
16,00
2,00
1,50
5,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
7,00
3,00
25,00
1,00
1,00
1,00
20,00
2,00
7,00
6,50
6,50
6,50
1,00
10,00
bod
2,00
5,00
10,00
bod
40,00
10,00
bod
2,00
2,00
1,50
1,50
1,00
10,00
14,00
15,00
5,00
12,50
10,00
15,00
1,00
1,00
1,50
1,50
2,50
2,50
3,50

Kavel
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Cat. nr.
112-114
Lp 14

Omschrijving
Cat. w .
Frankrijk
31,00
Frankrijk luchtpost let op rechter bovenhoek
420,00
Frankrijk luchtpost 29
27,50
Kaartje vnl Scandinavie met leuke stempels
S63,64,65
Zw itserland met tussenstrook
Zw itserland automaatzegels
Div.
Zw itserland div. gebruikt
Div.
Zw itserland div. postfris
Uruguay vogels gestempeld
Ecuador Galapagos eiland 1957 x
2x blokken Jersey/Man xx
4 x kaartjes recent w ereld koopje
Oud Peru luchtpost
Afrika leuke zegels
Kaartje Uruguay mooie zegels
Mooie stempels Ned. Indie
Oostenrijk panda blok, mooi
Australië internationale post de hoge w aarden
Recent Slovenija
Oostenrijk recent
Wereld op 4 kaartjes recent
Vogels Zuid-Amerika heel mooi
** Sabine, 32 stuks, hoge cat. w aarde
4 postzegelboekjes, nom. Fl. 14
Nederland, 15 postzegelboekjes
Nederland 10 postzegelboekjes, nominaal fl. 38
5 postzegelv., o.a. NH Provincie, nom. fl. 40
Portzegels 80-106*, op Davo-blad
65,00
Courzegels 1989-1991 op Davo-blad, nom. fl. 19
Nieuw Guinea op Davo-bladen, incl. Untea en port
330,00
Combinaties uit postzegelboekjes op albumbladen
Ned. Indië, stockkaart met allerlei (tw eezijdig)
Mapje diversen, o.a. mooi Elfsteden en Marilyn Monroe
Velletjes Antillen, 19 stuks
70,00
Velletjes Suriname 19 stuks
24,00
België, Voorafstempelingen op 2 stockkaarten
Map
o Oud Duitsland enz., leuk
Rondz.b
Nederland
Rondz.b
Ned en overzee
Rondz.b
Diverse landen
Rondz.b
Engeland, Oostenrijk enz.
Rondz.b
Canada en USA
Rondz.b
Nederland
Stockboekje
Schepen
Stockboek
Wereld
Stockboek
Ruimtevaart
Stockboek
IJsland gebruikt en postfris
Stockboek
Diversen bomvol
Stockboek
Diverse landen
Stockboek
Duitsland 1450 zegels
Stockboek
Belgie Frankrijk
Stockboek
Nederland
Stockboek
Bomvol met Europa
Stockboek
Luxe stockboek met vellen en blokken, nom. Fl. 140
o
o
o
o
o
*
o
**
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Inzet
3,00
1,00
3,00
2,50
2,00
2,00
2,50
2,50
bod
1,00
1,00
1,00
1,00
bod
bod
1,00
bod
bod
bod
bod
bod
bod
4,00
2,00
5,00
6,00
6,00
4,00
3,00
15,00
8,00
3,00
2,00
4,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
3,00
3,50
2,50
2,00
1,00
1,00
1,00
25,00
bod
7,50
8,00
4,00
7,00
7,00
20,00

Kavel
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Cat. nr.
Omschrijving
Cat. w .
Stockboek o Guatamala, Haiti en Panama
Stockboek
Israel postfris en motief
Stockboek
Meest gestempeld buitenland
Stockboek
Wereld met o.a. postfris Antillen
Album
o Oud Duitsland en Luxemburg
Davo
Davo standaard album als nieuw t/m 1992
Davo-album
Collectie Nederland in Davo, vanaf 1941, *, **
1.600,00
Fdc's Ned. Antillen in mooi album
Fdc's Suriname
43,00
Cat.
NVPH cat 2012 hard cover
Cat.
Michel West Europa 2006/7
Cat.
Japan
Cat.
Yvert 2008 Monaco enz
Cat.
Yvert 2033 Europa deel 4 Albanie tot Polen
Cat.
3x oude Yvert catalogus
Doosje
Doosje met allerlei covers en stempels
Kistje
Goed kijken heel leuk met hoge w aarde
Doos
Engeland onafgew eekt
Doos
Tsjechie onafgew eekt
Doos
Onafgew eekt buitenland
Doos
Dorcas doos onafgew eekt Ned. veel euro's + zak afgew eekt
Doos
Uitzoeken leuk
Doos
Afgew eekt Nederland
Doos
Doos met 2 kg onafgew eekt meest Nederland
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Inzet
20,00
11,00
12,00
7,50
20,00
9,50
60,00
8,00
2,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
bod
3,00
bod
2,00
1,00
2,00
bod
bod
bod
8,00

