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EEN MOOIE AFSLUITING VAN HET JAAR   
 

Zoals gebruikelijk was de benefietveiling drukbezocht en lekker 
rommelig. Een prachtig versierde zaal (dank aan de bewoners-
commissie van Zuiderhof!), een record opbrengst, alles bij elkaar  
€ 1815, die de drie goede doelen met elkaar mogen delen.  
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, zoiets is alleen mogelijk 
door de inzet van velen: de mensen die de kavels aanleveren en 
kopen (u, dus), de mannen die alles klaar leggen en rondbrengen en 
het barteam, dat deze keer versterkt was met de vriend van Danique 
en ernstig zijn best had gedaan met het banket. Hulde. En de zaal 
zag er na afloop weer onberispelijk uit. 
 
Toch twee kanttekeningen. Ook bij een benefietveiling is het wel zo 
aardig als de kavels, dozen en partijen voor de kopers enigszins de 
moeite waard zijn. Ik kon me niet aan de indruk onttrekken, dat in 
enkele gevallen de grijze container een betere bestemming geweest 
was (deze opmerking geldt ook voor sommige kavels in de kleine 
veilingen). Misschien kunt u daar een voornemen voor 2019 van 
maken. 
Verder kregen we een klacht over slordig 
geparkeerde auto’s. Uitladen mag voor de 
deur, parkeren alleen in de parkeervakken 
en niet op ‘het pleintje’. Nu stonden twee 
auto’s zo geparkeerd, dat een eventuele 
hulpdienst er slechts met de grootste 
moeite langs had gekund. 
Genoeg gemopperd. Ik denk dat we een mooi verenigingsjaar achter 

de rug hebben en dat we er na de Eindejaars-
beurs (volle bus !, zie pag. 32) weer tegenaan 
kunnen. In januari staan er twee bijeenkomsten 
op het programma: de gewone clubavond op 
woensdag 16 januari én de Regionale Ruildag op 
zaterdag 19 januari. En mocht u langzaam maar 
zeker aan de Grote Veiling gaan denken: die is 
op zaterdag 16 maart. Goed materiaal kan tot 
eind januari  ingeleverd worden.  
Ik wens u een gezond en gelukkig 2019 toe. 

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: pprc1942@gmail.com  
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 – 
e-mail: j.groot89@chello.nl  
 

Gastheer: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend - 
tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

Algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 -  1441 RE 
Purmerend- tel. 0299-421957 - e-mail: ad.springer@planet.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 februari nummer uiterlijk vrijdag 25 januari per  
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com 

 
OP HET OMSLAG 
 

‘Officieren en manschappen van de compagnie van 
kapitein Frans Banning Cocq’. Wereldwijd bij 
kunstliefhebbers beter bekend als de Nachtwacht. 
Frans Banning Cocq was kasteelheer van Huis 
Ilpendam en droeg de titel Heer van Purmerlant en 
Ilpendam. Meer over de schilder vanaf pagina 22. 

 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:pprc1942@gmail.com
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:rob.grigoletto@kpnmail.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL 
 

Za. 12 jan. De Verzamelaar Afd. Zaanstreek Water- en Kennemerland 
  houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur nu in  
  buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.   
  Er zijn Postzegels, Munten, Ansichtkaarten, Suikerzakjes, 
  Sigarenbandjes etc. Voor Info: 075-6354316 / 0639439777. 
 
Woe. 16 jan. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in woon- 

centrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met 
onze gezellige club-veiling, nummer 3162 de kavellijst staat 
op de pagina’s 36 tot 40. 

 
Za. 19 jan. Purmerend PPRC onze jaarlijkse grote postzegelbeurs.  
  Kijk voor alle gegevens op pagina 10. 
 
Za. 26 en zo. 27 jan. De 31e Filateliebeurs zal worden gehouden in De 
   Dudok Arena op het Arenapark in Hilversum.   
  Openingstijden; zaterdag 10.00 tot 17.00 uur en zondag  
  10.00 tot 16.30 uur Website: www.optisport.nl/dudokarena/ 
  De toegang voor het publiek is gratis. Parkeren is gratis. De 
  hal ligt 2 minuten lopen v/a station Hilversum-Sportpark.  
 
Do. 14 febr. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  
  wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  
 
Za. 16 febr. 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.nl.  
 
Zo. 17 febr. PV Castricum organiseert haar jaarlijkse postzegel (ruil) 
   beurs van 10.00 u. tot 16.00 u. in Dorpshuis De Kern,  
  Overtoom 15 1901 EW te Castricum.Toegang is gratis. Info: 
  de heer Ernst Brandon, telefoon 0251-658303  
 
Noteer ook alvast de volgende data voor 2019 in uw agenda: woensdag 
20 maart, donderdag 11 april en donderdag 16 mei. Onze jaarlijkse grote 
beurs is op zaterdag 19 januari en onze grote veiling is op 16 maart in 
wijkcentrum De Inval. 

http://www.optisport.nl/dudokarena/
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HET ROMEINSE RIJK - PHOENICIËRS/CARTHAGO  
 

De Feniciërs of Phoeniciërs waren de inwoners 
van Fenicië (Phoenicië) dat ongeveer het 
huidige Libanon bestrijkt.  
 Het zijn Kanaänieten die de verwoestingen 
van de Zeevolkenin ca. 1200 v. Chr. in steden 
als Ugarit, Aradus en Sidon hebben overleefd. 
De belangrijkste steden waren eerst Baalbek, 
Byblos, en Sidon en later Tyrus. De oorsprong 
van de Feniciërs is duister maar waarschijnlijk 
waren ze aanvankelijk gewone Kanaänieten 
die zich later mengden met Semitische  nomaden uit het achterland 
en kustvissers. Nadat het Minoïsche Kreta in verval raakte werden 
de Feniciërs tussen 1500 en 400 v.Chr. de belangrijkste zeevaarders 
en handelaars van de Middellandse Zee en stichtten ze 

overal koloniën. 

 
Vlnr: basreliëf 1000 v. Chr. Zaghuane/stierenkop, Punische penning 
en een Punisch mozaiek 
 

Dido (afkomstig van het Oudgriekse Deido =     
‘zwerfster’, vanwege haar vele zwerftochten) stamde 
af van Agenor, haar zuster was Anna en haar broer 
heette Pygmalion. Het verhaal gaat dat Dido ooit 
gevlucht was uit haar eigen land, Tyrus. Zij was daar 
namelijk getrouwd met een rijk man, Sichaeus 
genaamd. Haar broer, de koning van Tyrus, was 
jaloers op hun welvaart. Het echtpaar besloot te 
vluchten, maar Dido's echtgenoot kwam hierbij om 
het leven. Dido redde het tot aan de kust van Noord-
Afrika. Er regeerde reeds een koning (volgens 
sommigen Hiarbas) in het gebied waar zij toen 
terechtkwam. Deze stond haar daar toe een stuk  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenici%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Libanon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kana%C3%A4nieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeevolken
https://nl.wikipedia.org/wiki/12e_eeuw_v._Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ugarit
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aradus&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sidon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Byblos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sidon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tyrus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kana%C3%A4n_(gebied)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nomaden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visserij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mino%C3%AFsche_beschaving
https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/400_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonie_(staatkundig)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Agenor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_van_Tyrus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pygmalion_van_Tyros
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tyrus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sichaeus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hiarbas
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Dido komt in Noord Afrika aan 
 
grond in gebruik te nemen zo groot als zij met een runderhuid kon 
omtrekken. Dido sneed daarop een huid in zeer smalle repen, legde 
deze reepjes achter elkaar en kon op die manier een aanzienlijk 
gebied voor haar stad veroveren. Toen de koning in kwestie haar 
een aanzoek deed (hij was gecharmeerd door haar knappe uiterlijk 
en slimheid) weigerde ze beleefd; ze was immers een weduwe en 
wilde haar overleden man trouw blijven. 
 
Nadat het carthaags-etruskisch verbond 
de griekse opmars in de Thyreensezee 
hadden gestopt voelden de Carthagers 
zich sterk genoeg om Sicilië aan te 
pakken. Hamilcar I (510-480 v.Chr.) 
versloeg de griekse coalitie onder 
Gelon van Syracuse en Theron                          

van Agrigentum in                          Agrigentum 
510 v.Chr. bij Agrigentum.   
De Carthagers probeerden het in 480 v.Chr. 
nog een keer maar werden nu verpletterend  
                 verslagen bij Himera door een  
 Cicilië▼   griekse alliantie, het einde van de 

Carthaagse 
suprematie en 
opkomst van 
vooral de stad 
Syracuse.                                                                            
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Carthaagse kunst 
 

De Carthaagse kunst nam 
aanvankelijk nog veel van 
haar Fenicische voorganger 
over, maar door contacten met 
de Griekse kolonisten op 
Sicilië kende de Carthaagse 
kunst al vroeg Griekse 
invloeden. Vanaf de 4e eeuw 
v.Chr. was de hellenistische 

Maskers.                                            Invloed dan ook al bijzonder 
sterk. De meest bekende en in 
groten getale gevonden 
voorbeelden van Carthaagse 
kunst zijn de votiefmonumenten 
op de grafzerken (topheten). 
Het voornaamste motief is het 
Tanitteken en de halvemaan-
schijf,  afbeeldingen van 
mensen en dieren kwamen 

Hangertje van       Theater van           zeer zelden  voor. 
glas, 4e/3e                    Malaca, in het     
eeuw v.Chr.          romeins - Calama 
 

◄ Dougga, 4e eeuw 
v.Chr., thernen van 
Caracalla  
               
             De hoofdstad ► 
                           Sbeïtla 
 
 

 
◄ Amfitheater van 
El Djem 
                Vloer mozaïek ► 
 
                         Wil Dedters 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenicische_kunst&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicili%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tophet&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tanit


9 
 

 

Brasserie Alles met Liefde wenst U hele gezellige feestdagen,  

een Liefdevol, gezond en culinair 2019 toe. 
 

Wij zijn met vakantie van 28 december t/m 15 januari 2019. 
 

Vanaf woensdag16 januari starten wij het jaar met speciaal dry aged 

rundvlees. Dit stuk vlees heeft 3 weken gehangen en gerijpt in een 

speciale kast. Tournedos, ribeye’s  en entrecotes worden van dit mooie 

stuk vlees gesneden, gebraden en geserveerd. Verder kunt u genieten 

van nieuwe gerechten op onze à la carte kaart en blijven we 

traditioneel op de woensdag de aanschuif avonden serveren. 
 

Tevens hebben we de eerste maand een nieuwe expositie  

van kunstenares Piep van Sante uit Middenbeemster. 
 

Verder bent u welkom bij ons voor lunch, diner, high tea, high wine, 

Condoleances, recepties, bruiloften of het vieren van een verjaardag.  

Voor iedere gelegenheid maken wij een voorstel op maat.  

Informeert u gerust naar onze mogelijkheden.  
 

Onze openingstijden in 2019 … 

Van woensdag t/m zondag geopend van 11.00 tot 15.00 uur  

voor de lunch en vanaf 17.30 uur voor diner.  

Maandag en dinsdag gesloten. 

U kunt alleen bij ons telefonisch reserveren.  
 

Max & Liesbeth van Wersch. 

Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. tel: 0299-743399. 

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl  

 

http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
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ZATERDAG 19 JANUARI 2019 
organiseren wij onze 51e jaarlijkse 

GROTE REGIONALE 

POSTZEGELBEURS 
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van boven het IJ 

in Noord Holland staat weer voor de deur. Ook dit keer weer op de  
voorlaatste zaterdag van januari in 

 

Wijkcentrum “De Inval”,  
Karekietpark 16, 1444 HV  Purmerend 

 
Een beurs waarvoor verzamelaars en vele handelaren traditiegetrouw 

van heinde en verre naar de PPRC komen. 
Een beurs waar voor menig verzamelaar buitenkansjes wachten, 

met munten, ansichtkaarten en méér postzegels en postwaardestukken.  
 

De zalen van “De Inval” zijn open van ’s ochtends  
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.  

 
Ook dit jaar is er weer volop gelegenheid om weer eens ouderwets  

postzegels te ruilen! Taxatie vanaf 12.00 uur. 
 

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum 
zaterdag 19 januari 2019 in uw agenda te noteren! 

 

TOEGANG (en parkeren) GRATIS   
 

TRACTEER UZELF WEER EENS EN GA GEZELLIG EEN DAGJE 
POSTZEGELEN BIJ UW P.P.R.C. 
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MICHEL NORDEUROPA 2018-2019 
 
Naast de Norgeskatalogen, de Facit en de AFA 
catalogi gebruiken veel Scandinavië verzamelaars 
een andere catalogus. Dit is de welbekende 
MICHEL-Nordeuropa Katalog. 
Deze (alweer de 103e uitgave) catalogus behandelt 
de zegels van de Scandinavische landen: 
Denemarken, Færøer, Groenland, Finland met 
Aunus en Oostkarelië, Åland, IJsland, Karelië, 
Noord-Ingermanland, Noorwegen en Zweden plus 
de Baltische staten: Letland, Litouwen + Midden-
Litouwen en Estland.  
 De prijsnoteringen, zoals we gewend zijn bij de Michel catalogi, vinden we 
in 2 kolommen weergegeven n.l. tot 1920 voor *= Ongebruikt met originele 
gom en = Gebruikt. Voor de uitgaven vanaf 1920, **= Postfris en  
= Gebruikt, met waar nodig prijzen voor zegels op brief en op FDC. In 
vergelijking met de voorgaande editie zien we dat het hoofdstuk Zweden 
opnieuw onderhanden is genomen. Hierbij zijn vele watermerk variëteiten. 
Ook het nooit uitgegeven boekje uit 1994 (MH 188 = Facit 444) is nu 
opgenomen. Bij de meeste landen zijn de prijzen weer naar boven 
bijgesteld maar voor al bij de diverse Baltische staten zijn deze stek 
gestegen.  De zegels zijn in verkleind formaat, ± 50%, maar door de 
moderne scan mogelijkheden in goede kleuren en scherp afgebeeld. Waar 
nodig zijn verduidelijkende vergrotingen afgebeeld waardoor type 
verschillen goed te herkennen zijn.  
 Behalve de postzegels vinden we ook de frankeerlabels, de port- en 
dienstzegels en alle andere zegels die we ook in de andere diverse 
Noordse catalogi vinden. Wat apart is en waar veel verzamelaars blij mee 
zijn is dat er per land een hoofdstuk is waarin de samenhangende 
combinaties van zegels uit postzegelboekjes vermeld en zo hier en daar 
ook (schematisch) afgebeeld worden. Tevens worden de velletjes uit 
postzegelboekjes afgebeeld en geprijsd.  
Deze Michel Nordeuropa catalogus is met 1120 bladzijden, 62.000 
prijsnoteringen en ruim 12.000  afbeeldingen, jaargangregisters met 
waarde aanduiding, overzichten van de postzegelboekjes, een gedegen 
naslagwerk van de diverse postale producten die door de Scandinavische 
en Baltische landen zijn uitgegeven. 
Uiteraard is, zoals we ondertussen gewend zijn, ook deze catalogus met 
harde kaft en twee leeslinten uitgevoerd. 
De Michel catalogus is mijns inziens een degelijke en goed bruikbare 
catalogus! 
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Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladz. 1120 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-275-5 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 72,00 € Excl. Verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, 
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de  Web-site: www.michel.de   

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

****************************************************************************** 
CONTRIBUTIE / DONATIE 2019 - Opbrengst  Benefiet-veiling 
 

Als u dit leest heeft de automatische incasso van uw bijdrage 2019 
plaatsgevonden voor zover u een machtiging heeft afgegeven. 
Heeft u geen machtiging afgegeven dan heeft u uiteraard in 
december ’18 al uw bijdrage voldaan, of toch niet ………….? 
Zo niet, betaal dan omgaand op de bankrekening van de PPRC: 
NL30 RABO 0166 3643 12.  
  
Op onze clubavond in december is er een bedrag bijeengebracht van 
€ 959,- voor de drie goede doelen. Tezamen met de eerdere 
veilingen in 2018 – deels ook benefiet - is het eindresultaat: 
                                      totaal € 1.815,-   
Hierdoor is het geweldige bedrag van € 605,- aan elk goed doel 
overgemaakt. 
        Hans de Block  

mailto:europa1@michel.de


13 
 

 

Nieuwtjesdienst 
Speciaal voor de leden van de PPRC 

 

Levering van alle landen in abonnement tegen een speciale clubprijs. 
Ook levering van alle supplementen in abonnement mogelijk. 

 

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

SPECIALE ACTIE: 
Indien u een abonnement afsluit, kunt u een Davo-album naar keuze 

 bestellen met een korting van 
maar liefst 25% op de winkelprijs! 

Deze actie geldt ook voor de leden die al een abonnement op de 
Nieuwtjesdienst hebben en hun abonnement willen uitbreiden. 

 

******************************************************************* 
Alle Davo stockboeken met 25% korting op de winkelprijs. 

 

E. du Bois, Postbus 1132, 1440 BC  Purmerend 
Tel. 0299-648262 – email : ed.dubois0@gmail.com 

 

 
 
 

 

    
 
 
 
 

      
         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 0639439777 
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FEEST IN DE ZAANSTREEK 

 
De Zaanse Posthoorn bestaat 80 jaar en het leek het bestuur een aardig 
idee om de feestelijkheden te onderstrepen met een Jubileumboek.  
Ik ben daar samen met Jan Kluft een jaar mee bezig geweest, op 18 
november kon het eerste exemplaar overhandigd worden aan 
burgemeester Hamming. 
 
Het is, al zeg ik zelf, een mooi boek geworden. 80 grote en kleine stukken 
over de geschiedenis van het postwezen in de Zaanstreek, meer dan 270 
pagina’s, formaat A4, volledig in kleur, rijkelijk geïllustreerd. Verschillende 
verzamelaars hebben ideeën, materiaal en artikelen aangeleverd.  
Jeffrey Groeneveld heeft de tekst met scherpe blik en een rode pen 
doorgespit.  
De lijn is min of meer chronologisch. De eerste stukken gaan over de 
‘postale prehistorie’, waarin vooral schippers zorgden voor het vervoer van 
brieven tussen Amsterdam en de Zaanstreek. In het laatste stuk geeft Jan 
Kluft zijn visie op de stand van zaken in ons filatelistische wonderland.  
 
Een van de meest bijzondere stukken gaat wat mij betreft over de brief die 

hieronder afgebeeld is. Het verhaal gaat als volgt:                                     

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 168 
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Met de pen vernietigd 
 
Met de Postwet van 1850 kregen zelfs de kleinste dorpjes in Waterland en 
Zaanstreek een eenvoudige postinrichting. Er werden brievenbussen 
geplaatst, bestelhuizen en hulppostkantoren opgericht. De 
postverbindingen werden onderhouden door lopende boden en soms 
verscheen er zelfs een postkar in het dorp. 
 
Bovenstaande is mij dierbaar. Niet alleen omdat het een postale 
zeldzaamheid is, maar ook omdat ik hem voor een zacht prijsje mocht 
kopen van een handelaar bij wiens prijzen ik vaak even moest slikken. ‘Ik 
vind dat hij in jouw verzameling thuishoort, misschien kun je er nog een 
keer een stukje over schrijven. De inhoud is ook leuk.’ Ronald Bouscher is 
in 2018 overleden, een fantastische man, een uitnemend filatelist met grote 
kennis van zaken en met een zeer bijzonder gevoel voor humor. Tot in de 
laatste weken van zijn leven. Een foto op de volgende pagina. 
De brief komt niet uit de Zaanstreek, maar schurkt er tegenaan. Op het 
kaartje hieronder is Oostzaan nog net te zien. Bijzonder aan dit briefje is 
vooral de penvernietiging van de postzegel.  
 
De brief werd op 23 maart 1857 verstuurd van Holijsloot naar Nieuwendam, 
Waterlandse dorpjes 
die vooral bekend zijn 
vanwege hun rust en 
natuurschoon. Het 
gebied is een paradijs 
voor wandelaars en 
fietsers, onder de rook 
van Amsterdam. Het 
kaartje laat de ligging 
zien, vlak bij het IJ en 
het IJsselmeer. Bijna 
had ik Zuiderzee 
getikt. 
 
In Nieuwendam werd 
in 1854 een bestelhuis 
opgericht, in Ransdorp 
gebeurde dat twee jaar later. Ransdorp deed ook dienst als bestelhuis voor 
het nog kleinere Holijsloot. In 1856 werd er ook een bodeloop ingesteld 
tussen Ransdorp en Nieuwendam. 
 



16 
 

Poststempels kregen de bestelhuishouders niet, wel een aantal Instructies 
waarin hun werkzaamheden (en betaling) vastgelegd werden.  
Over de wijze waarop postzegels door de bestelhuishouders vernietigd 
moesten worden, ben ik nog geen duidelijke regel tegengekomen. Van der 
Willigen schreef hierover in zijn boekje over de afstempelingen op de 
Emissie 1852 onder het kopje ‘Penvernietiging’ dat ze doorgaans niet over 
stempels beschikten en dan ook de zegels niet mochten vernietigen. 
‘Deden de bestelhuishouders dit toch, dan bestond daarvoor meestal een 
bijzondere reden, bijv. omdat de brief dicht in de buurt moest worden 
besteld en niet op een post- of hulpkantoor kwam.’ En dat is precies wat er 
met deze brief gebeurde, al bestaat de mogelijkheid dat niet de 
bestelhuishouder maar de postbode zijn kruis over de zegel zette. 

Een Instructie uit 1870 – bij de invoering van de poRTzegels gaat in 
dezelfde richting. Circulaire 780 (23 april 1870) schrijft voor (art. 3): ‘De 
postboden en Bestelhuishouders, die in het geval kunnen komen om 
portzegels te gebruiken, 
bewerkstelligen de 
vernietiging door middel 
van twee strepen in inkt, 
kruiselings op de zegels te 
plaatsen.’  

         Ronald Bouscher >> 
 

Ook de inhoud van de 
brief is de moeite waard. 
De geadresseerde is D. 
Hoogeboom, van 1854 tot 
1865 burgemeester van 
Nieuwendam. De afzender 
is B. Cloos, dominee in 
Holijsloot en Uitdam. Hij 
schrijft dat hij kort geleden 
‘naar de stad’ gereisd 
was, van plan om de 
volgende dag ‘met de 
schuit van 4 ure’, terug te 
reizen. Helaas werd het 
weer zo ‘onstuimig’ dat hij 
besloot de terugreis uit    
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te stellen, omdat hij en zijn vrouw anders ‘meer als druipnat’ in Holijsloot 
zouden aankomen. Daardoor miste hij wel de avond van de Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen. 
 
Terug in zijn dorp sprak hij de onderwijzer van Ransdorp die hem vertelde 
dat men zich verbaasd had over zijn afwezigheid.  
Cloos gaf daarop aan de heer Hoogeboom het commentaar dat de 
voorlezingen en bijdragen van het Nut voor hem – door zijn drukke 
werkzaamheden – op het tweede plan moesten staan, maar ook dat hij aan 
veel bijdragen op de bijeenkomsten een ‘inhoudelijke hekel’ had. Verder 
had hij vernomen dat de volgende bijeenkomst gepland was op de dag 
voor Goede Vrijdag, wat hem in verband met zijn werk als dominee heel 
slecht uitkwam. Hij stelt in de brief een andere dag voor, die als bijkomend 
voordeel heeft dat de maan dan in het eerste kwartier staat, waardoor er – 

bij gunstig weer – 
voldoende licht is 
om met zijn vrouw 
een tocht naar 
Nieuwendam (en 
terug!) te 
ondernemen. 

 

 

 

U kunt het boek bij 
mij bestellen. Het 
kost slechts € 20. 
Op de komende 
verenigingsavond 
zal ik een paar 
exemplaren 
meenemen. 

 

             John Dehé 
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DE GESTOLEN POSTZEGEL 
 

Boeken over postzegels zijn er bij honderdduizenden 
geschreven en gepubliceerd. Dat noemen we dan 
filatelistische literatuur. Echter een roman over één 
postzegel? Die zijn op de vingers van één hand te 
tellen, nou vooruit twee handen dan. Dit boek is er 
een van de laatste categorie en wat voor een! 
Hans Klein, de vader van de schrijver, was een 
bekende Nederlandse postzegelverzamelaar die in 
2014 overleed. Hij had ooit een grote en belangrijke 
verzameling Tsjechoslowakije waarin vele topstukken 
zaten. Hij exposeerde met deze verzameling en 
tijdens één van de tentoonstellingen, Philanippon, 

Tokio in 1991, verdwenen er twee zegels uit de verzameling. Iets wat, en 
dat weet iedere exposant, bijna onmogelijk is. Toch gebeurde dit. Deze 
twee zegels waren topstukken uit de verzameling. Hans Klein wist met 
bijna 100 % zekerheid wie verantwoordelijk was voor de vermissing van de 
zegels. Het zou een andere grote verzamelaar van Tsjechische afkomst 
zijn, maar bewijzen kon hij dat niet. Het verhaal van de vermissing is 
diverse malen in de filatelistische wereld gepubliceerd, zelfs nog in 2011. 
Dit alles in de hoop dat het verdwijnen van de zegels in de loop der jaren 
niet vergeten zou worden. 
  
Ruim 25 jaar later dook één van de twee zegels op bij een Tsjechisch 
veilingbedrijf in Praag. Degene die het zegel aanbood was de 1991 al door 
Hans Klein als de vermoedelijke dief aangewezen verzamelaar. Deze man, 
met een bedenkelijke reputatie binnen de Tsjechische filatelistische wereld, 
claimt dat hij het zegel van Hans Klein destijds gekocht heeft en maakt 
Hans Klein dus uit voor verzekeringsfraudeur.  
De verzekeringsmaatschappij word daarmee een van de vele deelnemers 
in deze boeiende roman. Tijdens de voorbereiding van de veiling in 2017 
werd de zegel herkend en men ging op zoek naar de zoon van Hans Klein. 
Toen Bram Klein gevonden was en geïnformeerd over de zegel begon voor 
hem een spannende periode. Zou hij eindelijk de achtergronden van de 
diefstal te weten komen? Bram is zelf geen verzamelaar en heeft niets met 
postzegels maar hij wilde wel de onderste steen boven hebben. Niet alleen 
om gerechtigheid voor zijn vader te verkrijgen maar ook om diens naam te 
zuiveren.  
Hij ging op zoek naar betrokkenen waaronder medeverzamelaars van zijn 
vader om meer te weten te komen over de achtergronden van de diefstal. 
Hiervoor moet hij wel op stap want zij die op welke wijze dan ook iets met  
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het zegel en zijn geschiedenis te maken hebben gehad bevinden zich in 
diverse landen. Het boek combineert op een uitermate effectieve wijze 
realiteit en fictie en voert ons terug naar 1919 waarin de jonge Republiek 
Tsjechoslowakije zijn eerste postzegels laat ontwerpen. Vanaf daar  voert 
het verhaal ons, samen met Bram, langs bestaande en verzonnen details, 
tot begin 2018 wanneer de ontknoping nadert. Toen de Tsjechische pers 
lucht kreeg van deze affaire werd het verhaal al snel tot op de TV in detail 
besproken en heeft Bram op verzoek van een Tsjechische uitgeverij hier 
een boek over geschreven. Het Tsjechische boek verscheen op vorig 
jaar14 augustus en nu is er dan ook een Nederlandse uitgave. 
 
Dit boek, met een enkele postzegel als onderwerp, zuigt zowel de filatelist 
als de niet-verzamelaar vast in zijn stoel waar hij pas na het lezen van het 
laatste woord met verstijfde spieren uit op zal staan. 
 
Schrijver: Bram Klein. Taal: Nederlands. Bladzijden: 255. Illustraties: geen. 
Verlijmd - soft cover; 21,5 x 14 cm. ISBN: 978-94-6297-105-9 
Uitgever: Uitgeverij de Kring. Prijs: 16,50 - Als eBook: 7,99 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Uitgeverij de Kring 
E-mail: publiciteit@uitgeverijdekring.nl   Website: 
www.uitgeverijdekring.nl/de-gestolen-zegel          Henk P. Burgman (AIJP) 

 

mailto:publiciteit@uitgeverijdekring.nl
http://www.uitgeverijdekring.nl/de-gestolen-zegel
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 MOOIE POSTZEGEL UIT HAÏTI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichaamsschilderkunst komt 
al voor sinds het begin van de 
mensheid. Bodypainting is 
een uiting van moderne 
kunst. Matt Deifer is de 
oprichter van deze galerie 
vlak buiten Los Angeles. Hij 
werkt ,met klanten over de 
hele wereld. Deze Haitiaanse 
postzegel bodypaint is een 
mooi voorbeeld dat helemaal 
bij onze hobby past. Meer 
voorbeelden zin te zien op www..bodypaint.me 

Uit het december-nummer van De Zegelaars uit Diemen 

 

****************************************************************************** 
 GEEN STUIVERBOEKEN TIJDENS ONZE GROTE BEURS

 
Dit jaar zijn er geen PPRC 5 cent stuiverboeken aanwezig tijdens onze 
grote regionale beurs op zaterdag 19 januari a.s. Wel is er weer heel veel 
te vinden bij de jaarlijks aanwezige handelaren om uw manco’s aan te 
vullen. Ook is er een handelaar met kratten vol met stockboeken, die z’n 
postzegel verkoopt voor slechts 10 cent per stuk. Vanaf 12.00 uur is het 
ook mogelijk om filatelistisch materiaal te laten taxeren. Inleveren van 
nieuwe stuiverboeken is weer mogelijk, maximaal twee boeken per 
inzender, graag met wat ‘betere’ zegels en geen ‘klein spul’ of tientallen 
van dezelfde postzegel. 
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REMBRANDT PRIVĖ, GELD, MACHT EN LIEFDE 

Toen Rembrandt (1609-1669) zich rond 1631 in Amsterdam 
vestigde, nam zijn carrière een hoge vlucht en werd hij de meest 
gevraagde schilder van zijn tijd.  
De Nachtwacht is een schilderij van een heel bepaald genre, de 
schuttersstukken, die meestal uit Holland komen, voornamelijk uit 
Amsterdam. Rembrandt begon met het schilderen van dit 
wereldberoemde schuttersportret in 1639 of 1640 en voltooide het in 
1642. De stad Amsterdam heeft vandaag de dag niet minder dan 57 
schuttersstukken uit de 16e en 17e eeuw. Een aantal van die grote 
schutterstukken is momenteel te bewonderen in de Hermitage en 
Amsterdam Museum. 
 
Dit jaar zal er veel aandacht aan 
Rembrandt worden besteed en wordt de 
350ste sterfdag van Rembrandt uitgebreid 
herdacht. De Nederlandse musea, waar-
onder het Haagse Mauritshuis, de Leidse 
Lakenhalen het Rijksmusem Amsterdam, 
maken er een groots themajaar van, 
getiteld Rembrandt en de Gouden Eeuw. 
Ook buiten onze grenzen zullen er 
speciale tentoonstellingen worden 
georganiseerd, van Edinburgh tot 
Denver tot Australië. Directeur Taco 
Dibbets van Het Rijksmuseum zei het mooi “We vieren zijn 
onstervelijkheid”  En zullen ongetwijfeld veel postzegel uitgaven 
volgen.. 
 

Postzegel uit 1941, ‘Titus bij lessenaar’.  
Dit schilderij dat in 1933 naar Nederland werd 
gehaald, was tot aan de Russische Revolutie 
eigendom van de aderlijke Stroganoffs. De lening 
van 700.00 gulden die de Vereniging Rembrandt 
ervoor afsloot met de Russische regering (die 
harde valuta nodig had), mocht in veertig jaar 
worden betaald. Door de inflatie kon dat bedrag 
worden overgedragen alsof het een fooi was. 
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De Staalmeesters (uitgave uit 1930), de 
eerste Nederlandse postzegel met daarop werk van Rembrandt). 
Zelfportret, uitgave uit 1938, en Rembrandt samen met zijn 
echtgenote Saskia, uitgave uit 2006  

Serie uit 1953 met 
etsen van 
Rembrandt: Boer met 
hoge muts, Jonge 
Tobias met engel, 
Pers met bonte muts, 
De oude blinde 
Tobias en een 
zelfportret van 1639. 
 
 

Eigenlijk was Rembrandt aan de lopende band blut. Veertien jaar 
nadat hij in 1639 zijn kapitale huis op de Jodenbreestraat kocht voor 
13.000 gulden, waren veel rekeningen nog niet voldaan.                
 



24 
 

 



25 
 

Een uitgave uit 2006, twee maal 5 postzegels. Man met baard in 
oosterse kleding, zittende oude vrouw, Saskia van Uylenburgh, de 
zoon van Rembrandt Titus en vrouw in een deuropening 

◄Uit 1999. 
Zelf portret en 
Danea.  
 
▼Uit 198 
Saskia. 
 

 
De liefde van zijn leven was Saskia van 
Uylenburgh. Rembrandt kreeg met haar 
vier kinderen, waarvan alleenTitus 
volwassen werd.  
Na de dood van Saskia kreeg 
Rembrandt relaties met zijn dienst- 
meisjes. Geertje was kindermeid voor 
Titus. Hij deelde waarschijnlijk het bed met haar. Rembrandt gaf haar 
juwelen uit Saskia’s erfenis. Toen enige tijd later de twintig jaar 
jongere Hendrickje in dienst trad, werd Geertje aan de kant gezet.  
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I 
De Hermitage in St-Pietersburg heeft een collectie van ruim 1500 
schilderijen en is daarmee de belangrijkste verzameling Hollandse 
schilderkunst buiten Nederland, waaronder veel werk van 
Rembrandt. Ook zijn er in Rusland al veel postzegels uitgegeven met 
daarop de beroemde schilderijen van de Hollandse meester. 
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In 
Amsterdam 
was 
Rembrandt 
leermeester, 
had hij lief, 
werden zijn 
kinderen 
geboren, 
stierven zijn 
kinderen, 
maakte hij 
ruzie en 
ging hij 
failliet.  
 
 
De tentoonstelling Rembrandt Privé in het Stadsarchief Amsterdam 
vertelt het persoonlijke verhaal van de grootste schilder uit de 
Nederlandse geschiedenis en geeft een verrassend en intiem beeld 
van zijn leven. Dichter bij Rembrandt kun je niet komen. 
De kunstenaar woonde een belangrijk deel van zijn leven in 
Amsterdam en liet naast een groot aantal kunstwerken ook vele 
sporen in de archieven na. 
Het Stadsarchief Amsterdam bewaart een groot aantal van deze 
documenten, over zijn dagelijks leven, zijn werk, zijn opdrachtgevers, 
zijn vrouwen, kinderen en geldproblemen. De tentoonstelling vertelt 
met de originele zeventiende-eeuwse documenten bekende én 
onbekende verhalen over Rembrandt. Zo is er het nieuwe verhaal 
over de zwarte gemeenschap in de buurt van de Breestraat, waar 
Rembrandt woonde. Naast de archiefstukken is er op de 
tentoonstelling ook origineel werk van Rembrandt te zien. Er zijn 
etsen en tekeningen uit eigen bezit en in bruikleen van onder meer 
het Rijksmuseum en Museum Het Rembrandthuis. 
Tentoonstelling is te zien in het Stadsarchief Amsterdam, 
Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam, tot 7 april 2019, open: 
dinsdag t/m vrijdag 10 tot 17 uur en zaterdag en zondag 12 tot 17  

uur.                                                                                 Hans Vaags   
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DIE FARBEN DER 
BRIEFMARKEN 
 
In 2015 schreef Rien de Jong een 
uitgebreid artikel over het kleuren 
en kleurgebruik in de filatelie. Dit 
epistel werd in de jubileumuitgave 
van de "Philatelistenclub 
Rotterdam" geplaatst. 
 
Ondertussen is er door Rien 
meer research verricht op dit 
gebied en zijn bevindingen en 
"ontdekkingen" noodzaakten hem 
om een nieuwe uitgebreidere en 
aangepaste publicatie het licht te 
laten zien. 
 

Deze publicatie behandelt vele aspecten van het begrip kleur in de filatelie. 
Iedere verzamelaar komt regelmatig , vooral bij oudere emissies, zegels 
tegen die in meer of mindere mate afwijken van de door de catalogus 
aangegeven kleuren. De meeste verzamelaars weten ondertussen wel dat 
zeker bij de oudere emissies kleurverschillen zijn ontstaan door het gebruik 
van net even andere kleurmelanges bij meerdere drukken van een zegel. 
Ook de invloed van zon- en kunstlicht is alom bekend. Echter er is veel 
meer te vertellen over kleuren. Hoe ontstaan kleuren? Hoe worden inkten 
gemaakt en hoe krijgen we daarin veel of juist geen kleurschakeringen. 
Wat zijn de invloeden van diverse natuurlijke en chemische elementen die 
bij de fabricage van drukinkten worden gebruikt. Uiteraard zijn de 
materialen, denk aan verschillende samenstellingen van papier maar ook 
van het drukken op stoffen, plastics en folies, waarop gedrukt word van 
invloed op de kleur die het eindproduct weergeeft. Welke kleuren passen 
wel of niet bij verschillende drukprocedés? Verder zou je zelf kunnen 
afvragen waarom bepaalde zegels die of juist die andere kleur hebben 
meegekregen? Wat dacht u van kleuren die gebruikt zijn om vervalsers en 
bedriegers het leven moeilijker te maken. En niet te vergeten de 
kleurverschillen bij de diverse in de filatelie gebruikte kleurenkaarten. Afijn 
zo kunnen we nog wel een aantal vragen bedenken. Maar bijna alles wat 
met kleuren op postzegels, en daar omheen, te maken heeft komt wel 
ergens aan bod. 
Het boek is opgedeeld in 18 hoofdstukken die ieder weer verdeeld zijn in 
onderwerpen. Alles wordt door Rien helder uitgelegd en toegelicht. Door  
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Voorbeeld van pagina 86. 
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het hele boek vinden we heldere en duidelijke illustraties met zo hier en 
daar een verhelderende tabel en sluit af met een redelijk uitgebreide 
literatuuropgave. Het is in zijn geheel in het Duits geschreven en ik heb 
begrepen dat het in Duitsland een bestseller is in de filatelistische wereld. 
 
Deze publicatie is zéér zeker een goede aanvulling geworden voor de 
bibliotheek van de geïnteresseerde verzamelaar die meer 
achtergrondinformatie en duidelijkheid wil hebben over het kleurgebruik in 
de filatelie. Ondanks dat het in het Duits gesteld is denk ik dat het zijn weg 
ook naar de serieuze Nederlandse verzamelaar wel weet te vinden.  
 
Schrijver: Rien de Jong. Taal: Duits. Bladzijden:  168. Illustraties: Kleur. 
Hardcover, 23,5 x 20,5 cm.(hxb). ISBN: 978-90-71287-99-2 
Uitgever: Rien de Jong, Waddinxveen. Prijs: € 29,95 excl. Verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: M.W. de Jong - Tel. nr.: 0182615698. E-mail: 
gosuniram@planet.nl                                               Henk P. Burgman (AIJP) 
 

 

IMPRESSIE EINDEJAARSBEURS 2018 IN BARNEVELD  
 

mailto:gosuniram@planet.nl
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Ik ben voor het eerst met het “PPRC 
reisbureau” meegeweest naar deze beurs. 
Ik had al veel positieve verhalen over deze 
beurs gehoord, dus wilde ik er ook eens 
een kijkje nemen. En ik moet eerlijk 
bekennen, een uitstekende beurs. Geen 
tentoonstelling, maar een beurs met maar 
alleen handel, professionele en semi-
professionele, handelaren, meer dan 150 
uit binnen- en buitenland. Series of enkele 
postzegels, collecties, stockboeken, heel 
veel poststukken (waar John graag in 
snuffert), ansichtkaarten, munten en alles 
wat daar bij hoort.     
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Ik kwam in de grote Veluwehal regelmatig bekende PPRC gezichten tegen, 
allemaal op zoek naar datgene wat ze graag aan hun collecties willen 
toevoegen. Als ons reisbureau eind dit jaar weer naar deze beurs gaat, ben 
ik zeker weer van de partij. Het is me uitstekend bevallen.         Hans Vaags  
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w . Inzet

1 Finland 1 en 2 euro cent + Griekenland 1, 2, 5 ct 1,50

2 Aruba verschillende muntsets 3x 5,00

3 Vierkante stuivers verschillend 6x 10,00

4 Amerika State Quartes 2000 UNC 4,00

5 Wilhelmina 4x  1/2 gulden 10,00

6 2 1/2 gulden Wilh. 1939 prachtig + 2x 25ct Wilhelmina 15,00

7 2x 5ct zilver Kon. Willem III 1850 + 1869 15,00

8 Bankbiljetten 2 1/2 gulden Wilhelmina 1943 + 1949  Juliana ZF 25,00

9 Bankbiljet 10 gulden 1953 ZF 20,00

10 Suriname fl. 25,00, 1976 1 jaar onafhankelijkheid 10,00

11 28 Nederland o 50,00 5,00

12 29 Nederland o 150,00 25,00

13 44 Nederland o 100,00 10,00

14 47 Nederland o 175,00 30,00

15 49 Nederland o 150,00 25,00

16 131 Nederland o 225,00 30,00

17 R78-81 Roltanding o 30,00 4,50

18 R82-85 Roltanding o 30,00 4,50

19 R98-101 Roltanding o 35,50 5,00

20 212-219 Olympische Spelen ** 200,00 35,00

21 166-168 ** 25,00 3,00

22 274-277 ** 117,00 20,00

23 V886-888 Amphilex velletjes ** 75,00 8,00

24 2258/59B velletje Spijker uit pr.boekje ** 10,00 2,00

25 2366/9 Treinen ** 16,00 3,00

26 V3632-41 Beleef de natuur veldbloemen echt gelopen o 16,00 4,00

27 V3658-67 Beleef de natuur, insecten echt gelopen o 16,00 4,00

28 pers Velletje Sierraden bod

29 14 Suriname o 65,00 5,00

30 30 Suriname o 75,00 7,50

31 NG 10-18  Koningin Juliana ** 65,00 6,50

32 WK 2008 5 velletjes persoonlijke zegels ** 54,00 8,00

33 1709 Tien om te verrassen +jaarg. 2000 +2001 (guldens.) ** 4,00

34 Mi1129/33 Frankrijk, helden uit het verzet * 5,50 1,00

35 Mi1696/98 en 1707/09 Frankrijk, bekende personen ** 3,00 1,00

36 Mi6000/11 Frankrijk, serie Nieuw jaar postzegels o 16,80 3,00

37 Mi6487/98 Frankrijk, serie zonnige vakantie o 19,00 4,00

38 Mi6513/24 Frankrijk, Gezegden o 19,00 4,00

39 Mi6648/59 Frankrijk, landschappen uit de hele w ereld o 22,80 4,00

40 Mi6667/78 Frankrijk, Dieren van het Chinese nieuw jaar o 20,00 4,00

41  Mi6681/92 Frankrijk, serie dieren op de boerderij o 20,00 4,00

42 Mi6705/16 Frankrijk, serie maskers o 20,00 4,00

43 Mi6724/35 Frankrijk, serie bloemen en handarbeid o 20,00 4,00

44 Frankrijk Affranches postes ** bod

45 Frankrijk Affranches postes ** bod

46 Frankrijk Affranches postes ** bod

47 Frankrijk Affranches postes ** 16,00 3,00
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Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w . Inzet

48 840 Italië o 50,00 7,00

49 663-665 Italië met opdruk ** 80,00 15,00

50 206-211 Italië * 60,00 3,00

51 blok 157 Albanië ** 11,00 1,00

52 153 Pokotest zegel 50,00 5,00

53 Monte- negro, Blok 3 nominaal € 5,50 ** 20,00 2,50

54 29 Leeuw ard Islands * 100,00 10,00

55 Kaartje Azië (India) 3,00

56 Finland pzb vogels ** 1,00

57 m 17/25 Italië/Rodi x 699,00 50,00

58 m 312 België x 100,00 10,00

59 m 313 België x 200,00 20,00

60 m blok 17 Indonesië xx 80,00 8,00

61 m blok 18 Indonesië xx 38,00 3,50

62 y 32 Frankrijk op brief o 60,00 10,00

63 y 11 Frankrijk o 100,00 15,00

64 y 10 Frankrijk o 40,00 6,00

65 730-732 Indonesië bod

66 882-4 Indonesië bod

67 Oostenrijk 55B, 968, 1022 65,00 5,00

68 937-40 Oostenrijk 60,00 3,00

69 247-48 CEPT Andorra 20,00 bod

70 423-24 CEPT Andorra 10,00 bod

71 CEPT Portugal ** 80,00 4,00

72 CEPT Andorra 55,00 3,00

73 CEPT Ierland 50,00 2,50

74 Oostenrijk WIPA 2,00

75 Prestigeboekjes 1, 6, 7, 8, 9 (Nijntje) 107,00 15,00

76 FDC E5, enveloppe iets getint, geschr. 375,00 10,00

77 FDC E29, getypt 40,00 3,00

78 FDC E36 met plaatfout, geschr. 4,00

79 FDC 153 a, blanco 35,00 3,00

80 NVPH 1131, Delftse bijbel, met reclamestrook NCR (bijzonder) 3,00

81 fdc Ned. Nieuw  Guinea, 45-48 op mooie lp-brief 4,00

82 Eerste vlucht Paramaribo-Amsterdam, 23-5-1949 4,00

83 Ned. 592-595 (Itep) met velrand en mooie afstempeling 56,00 5,00

84 Ned. Europa 681-682 postfris ** 41,00 4,00

85 Ned. Indië, Java kopstaand, nr. 77F * 35,00 3,00

86 Frankrijk, kaveltje luchtpostzegels, o.a Mi 1177 3,00

87 Australië, prestigeboekje thema rozen bod

88 Mapje Engeland o/** 5,00

89 poststuk Aangetekend zilverenzegel W. Alexander o 4,00

90 Stockkaart vogels 3,00

91 Vel Indonesië klederdrachten ** 15,00

92 Frankrijk vel Jaar van het varken 2007 ** 5,00

93 USA vel Musiciains 4,00

94 USA Civel War 4,00
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95 1945 Victory at last bod

96 Map gelegenheids enveloppen Koningin Beatrix bod

97 Suriname bod

98 Turkije bod

99 Ajman 135,00 bod

100 Afghanistan 77,00 bod

101 Pakje gestempelde prov. velletjes en setje lege mapjes 122,00 20,00

102 Yv 3984 Fr. Rembrandt blokje van 4 ** en gestempeld  + FDC Bayle 2,50

103 Stockkaart Zw eden o 3,50

104 Map Orchideeën bod

105 Mapje Port betaald zegels op album bladen 5,00

106 Liechtenstein 2,00

107 Rondzendboekje Engelse koloniën 2,00

108 Rondzendboekjes 11x 10,00

109 Mapje blokken incl. nominaal 5,00

110 Mapje kinderblokken incl. nominaal 5,00

111 Beleef de Natuur, veldbloemen bod

112 Nederlands meest fotogenieke vogels bod

113 Stockboekje met paar leuke blokken o.a. Joegoslavië nr. 1 3,00

114 Stockboekje Australië 4,00

115 Stock boekje Duitse staten 4,00

116 Stockboekje Duitsland 2,00

117 Stockb.je Amerika 790 stuks 4,00

118 Stockb.je Dieren en bloemen 2,50

119 Stockboek persoonlijke zegels 5,00

120 Album CEPT 1956 t/m 1971 **/o 25,00

121 Album CEPT 1972 t/m 1990 incl. Andorra** **/o 80,00

122 Album CEPT 1977 t/m 1905 dubbel verzameld **/o 40,00

123 Album CEPT met betere blokken 20,00

124 Map met 62 pzb div landen 15,00

125 Insteekboek 30 bladen zw art 4,00

126 Stockboek Ned. blokken bod

127 Stockboek diversen bod

128 Dik stockboek Europese landen 5,00

129 Dik stockboek diversen 4,00

130 Stockboek Ned. kerstzegels o bod

131 Stockboek Nederland postfris ** 5,00

132 Stockboek Duitsland 5,00

133 Stockboek DDR 400,00 10,00

134 Stockboek 3x divers o bod

135 Stockboek Oostenrijk o bod

136 Stockboek Frankrijk ** bod

137 Stockboek 2x Frankrijk o bod

138 Stockboek Rusland 2x 5,00

139 Stockboek Cuba 2,50

140 Stockboek Burundi Dieren 220,00 6,00

141 Stockboek Bhutan 200,00 bod
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142 Stockboek Albanië 250,00 5,00

143 Stockboek Japan 5,00

144 Map Diversen Suriname, Antillen stockboekje brieven enz. 5,00

145 PTT-mapjes euro's 328-368 nom € 109,00 (Dorcas) 52,00

146 Stockboek w o pzb en velletjes nom. € 75,00 (Dorcas) 38,00

147 Stockboek 2x Antillen en Suriname en div. landen (Dorcas) 3,00

148 Stockboek Nederland en Jersey ook frankeergeldig (Dorcas) 5,00

149 NL bak met postzegelmapjes 2011-2014, nominaal ruim €  450 300,00

150 NL postfris materiaal, euro's, album en kaart, nominaal ruim € 65 35,00

151 Tw ee stockboeken Olympische Spelen

152 Luxe stockboek Nederland postfris 3,00

153 Album ruitjesbladen met leuke series Nederland en buitenland 5,00

154 Polen 1961/1998 in drie mooie stockboeken 10,00

155 Stockboeken  Groot Brittannië en Ierland 3,00

156 Regiozegels, Stadspost 3,00

157 Turkije in mooi Leuchtturm stockboek, zw arte bladen 2,00

158 Tsjecho-Slow akije 2,00

159 Italië en Vaticaan 1,00

160 Vijf stockboeken Polen 8,00

161 Keurig stockboek Denemarken 2,00

162 Joegoslavië en Portugal 2,00

163 Noorw egen en IJsland 2,00

164 USA en Israël in Patento stockboek 3,00

165 Australië 2,00

166 Nieuw  Zeeland en Zuid-Afrika, Malta 2,00

167 Canada 2,00

168 Luxemburg met postfris 3,00

169 Finland met postfris en boekjes in tw ee mooie stockboeken 8,00

170 België 2,00

171 Hongarije in tw ee stockboeken 3,00

172 Duitsland , Bund, DDR in drie stockboeken 6,00

173 Bankbiljet Oostenrijk-Hongaarse Bank, 1000 Kronen in stockboek Oostenrijk 2,00

174 Indonesië, Griekenland en Cyprus 2,00

175 Zw eden en Zw itserland in keurig stockboek 2,00

176 Frankrijk en overzee 2,00

177 Sovjet-Unie in 2 stockboeken 5,00

178 Bulgarije en Albanië 3,00

179 Roemenië in mooi stockboek 3,00

180 Spanje in keurig stockboek 3,00

181 Nederland diversen in tw ee stockboeken 2,00

182 Nederland tussen 1981 en 1990 gebruikt en postfris 2,00

183 Nederland diversen gebruikt (mooi gestempeld) en postfris, diverse kinderblokken 3,00

184 Nederland gebruikt en postfris 1991-1998, in keurig stockboek 3,00

185 Stockboek met Kinderzegels, 1991-2009, gebruikt en **, nominaal 22 15,00

186 Mooi stockboek met Zomerzegels, 1992-2009, **, nominaal 26 18,00

187 Mooi stb Nederland 1991-2003, nominaal 72 45,00

188 Nederland gebruikt 2001-2008, Collect-stempels 12,00
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U komt toch ook naar onze grote beurs  

Kavel Cat.nr. Omschrijving Cat.w . Inzet

189 Nederland gebruikt 2008-2016   (Collect-stempels) 15,00

190 sb NL postfris en iets buitenland bod

191 Verzameling Nederland in sb, 1852-1977, o, *, ** 

met o.a. 1-2-3 in pracht kwaliteit 2.000,00 100,00

192 NL gebruikt en postfris in 2 mooie sb, 1978-1995 25,00

193 Stockboek NL en iets buitenland, restanten met oud materiaal bod

194 Importa album met brieven, jaarsets, etc. bod

195 SB NL 1967-1978 + port, dienst, Internering 1 (*) en Overzee 25,00

196 Fil-i-safe met Europa en diversen, ook** bod

197 Stockboek NL, Duitsland, Joegoslavië, USA en diversen 2,00

198 Patento stockboek NL postfris guldenzegels 6,00

199 Filiisafe NL postfris en ongebruikt met betere series 8,00

200 Verenigde Naties (en Palau) postfris in Davo stockboek 10,00

201 Blik chocolade, met de hele w ereld (on)afgew eekt bod

202 Kleurige doos (bloemen) met diversen bod

203 Prachtige doos met bloeiende cactus (en postzegels) bod

204 Nederland jaarsets 1995 (2) -2000 8,00

205 6 albums met eerstedag enveloppen, tussen E41 

(1959) en 375  deels beschreven, deels 2 of 3 keer 35,00

206 15 albums fdc's klein formaat, tussen E51 en 371 20,00

207 Doosje met zegels, covers (veel eerste vluchten) en diversen 5,00

208 6 albums PTT-mapjes, één leeg, nr. s. 1-257, meest 2x verzameld 30,00

209 Doosje met telefoonkaarten bod

210 Doosje met albums en stockboeken bod

211 Catalogus Michel Europa deel 5 Scandinavië 2016/17 15,00

212 Catalogus Michel Europa deel 7 oost Europa 2016/17 15,00

213 Doosje diversen 3,00

214 Doosje planten en dieren 3,00

215 Doosje planten en dieren bod

216 Doosje 3x diverse landen bod

217 Doos Australië in albums en stockboeken 20,00

218 Doos Bomvol doosjes enz. bod

219 Doos Buitenland onafgew eekt ruim 1 kilo (Dorcas) 6,00

220 Doos Albums, insteekboeken en nom €48,00 (Dorcas) 25,00

221 Doos Nederland oud en modern !(Dorcas) 20,00

222 Doos Nederland ook euro zegels (Dorcas) 5,00

223 tas kleine stockboekjes enz. (Dorcas) 5,00

224 tas Lege stockboeken (Dorcas) 5,00

225 Doos Verhuisdoos, albums w ereld albums, stockboeken enz. bod

226 Catalogus Yvert, Frankrijk deel 1, 2013  z.g.a.n. 4.00
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