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POSTZEGELS KUN JE BETER WEGDOEN
Dat vonden tenminste al die mensen die zeulend met grote tassen,
koffers en dozen hun verzameling lieten taxeren op onze grote
postzegelbeurs in de Inval. Het verhaal komt in allerlei varianten
terug. Jaren verzameld, geen plezier meer in, of het is de
verzameling van vader, oma of opa die jarenlang in de kast lag te
verstoffen. Met vijf mensen kon ik een afspraak maken voor een
taxatie bij hen thuis.
Gelukkig zaten er ook een paar mooie verzamelingen tussen, maar
het meeste was toch Davo Nederland in een voordrukalbum, de
eerste 20 pagina’s leeg. Er komt een moment dat ook wij dit spul niet
meer kunnen slijten.
Enkele mensen lieten hun spullen
achter voor het goede doel, één
verzameling zet ik als het even kan
buiten om te luchten. Toch lastig
met die sneeuw. Twee mensen
leverden een oude, goed gevulde,
koffer in. ‘Misschien kunt u dit later
uitzoeken. Het is nu te druk.’
Foto: Cees Bandt
Ik heb door al die taxatiedrukte weinig van de beurs mee gekregen,
maar het was zeker gezellig. Geen topdrukte, geen topomzetten,
maar de meeste handelaren waren best tevreden en enkele
verzamelaars meldden leuke vondsten.
De organisatie van de beurs was perfect (dank aan Juan en zijn
hulptroepen), al hadden sommigen problemen met het vinden van
het juiste parkeerterrein. Ik zag mensen in de weer met een
schroevendraaier om hun auto te bevrijden, toen opeens het hek
afgesloten bleek. Filatelie is avontuur.
We zijn alweer bezig met het volgende evenement:
de Grote Veiling op zaterdag 16 maart.
We hebben een mooie selectie gemaakt uit het
aangeboden materiaal. Ook een prachtige
thematische verzameling over het bouwen
van het huis is er zeker ook bij.
Die zal op onze volgende bijeenkomst ter inzage
liggen: donderdag 14 februari in Zuiderhof.
John Dehé
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Op 19 januari j.l. was het al weer de 51ste keer dat we onze jaarlijkse grote
regionale postzegelbeurs organiseerden. Vroeger was het ‘de grote
postzegelruilbeurs’, maar het ruilen is bijna verleden tijd. Tegenwoordig is
het kopen en verkopen. Er was bij de vele handelaren weer erg veel keus
en variatie aan postzegels, munten en ansichtkaarten te vinden.

3

4

Foto’s
Cees
Bandt

5

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 maart nummer uiterlijk vrijdag 22 februari per e-mail naar:
hansvaagspprc@gmail.com

OP HET OMSLAG
Een Italiaanse luchtpostzegel uitgegeven op 28
october 1938, ter gelegenheid van de proclamatie
van het Italiaanse Rijk. Het einde van de frankeergeldigheid was al op 31 december 1939. Het
zelfportret van dezelfde persoon staat ook op de
Poolse postzegel hier rechts. Meer op pagina 23.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL
Za. 9 febr.

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.

Do. 14 febr.

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 317, de kavellijst staat
op de pagina’s 35 tot 39.

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 haa 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 of e-mail
ernst.brandon@gmail.com

Za. 16 maart Purmerend PPRC onze jaarlijkse GROTE VEILING.
Kijk voor alle gegevens op pagina 9.
Woe. 20 mrt. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. Met de naverkoop van de niet verkochte
kavels van de grote veiling. De zaal is open van 19.00 tot
22.00 uur.
Za. 30 mrt.

Huizen: Voorjaarsbeurs in De Zenderkerk, Borneolaan 30,
1276 Huizen. Parkeren gratis. Openingstijd 10.00 – 17.00
uur, waarbij om 14.00 uur een grote veiling met ca 500
kavels wordt gehouden. Voor verdere informatie: Jan
Visscher 035 – 5387550 of gjvis123@xs4all.nl.

Nieuwe uiitgaven PostNL: 15 febr, Rembrandt en het Rijksmuseum.
25 febr. Mooi Nederland Vlieland en Beleef de Natuur, stinsenplanten.
25 maart Mooi Nederland Terschelling.
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U komt dit jaar toch ook naar onze

GROTE VEILING
van

POSTZEGELS,

MUNTEN en papiergeld
Ook dit jaar weer met vele

HONDERDEN KAVELS !!!
het juiste aantal is momenteel nog niet bekend

OP ZATERDAG 16 MAART
in wijkcentrum “De Inval”
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend
BEZICHTIGING VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR
AANVANG VEILING OM ± 13.00 UUR
Dit jaar geen taxatie, maar de tientallen
stuiverboeken liggen wel weer voor u klaar.
Kavellijst staat op eind februari op www.pprc.nl
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HET ROMEINSE RIJK - NUMIDIË
Numidië of Numidia was een gebied in de oudheid. Het komt ongeveer overeen met het huidige
noorden van Algerije en een deel van Tunesië. De
bewoners van het gebied, de Numidiërs, worden
beschouwd als voorouders van de Berbers.
In de 3e eeuw v.Chr. werd Numidië beheerst door
verschillende semi-nomadische Berberstammen,
die door de Romeinen werden onderverdeeld
Syphax 250-202
en aangeduid als de Massylen (of Massyli; naar
v.Chr. koning
Ilès, de overgrootvader van Massinissa) en de
van de Massylen
Massaessylen (of Masaesyli).
De Massylen woonden in het oostelijk deel en
werden in die tijd geleid door Massinissa. De
Massaessylen bewoonden het westelijk deel, daar
waar nu de steden Algiers, Oran,
en Sétif liggen en hadden Syphax toen als leider.
De Berbers waren bondgenoten van Carthago, die
hen inzette als ruiters.
Numidië kende zijn gouden tijden in de periode
Ptolémée
van Massinissa, die de diverse stammen verenigde
40-23 v.Chr.
tot een rijk. Numidiërs vochten onder leiding van
Massinissa aanvankelijk als bondgenoot van Carthago, in de Tweede
Punische Oorlog, tegen het Romeinse Rijk en de bondgenoten
hiervan. In de Slag bij Zama Regia, de laatste slag van die oorlog,
vochten zij met de Romeinen tegen de Carthagers, die
onder bevel van Hannibal Barkas stonden. Dit overlopen van
bondgenoten (zoals Numidiërs, Iberiërs en Galliërs) tussen

Numidische munt 2e eeuw v.Chr. (Jugurtha?)
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Dionysus
mozaïek
(romeins)
te Setif, de
oude
hoofdstad
van
Massasylen
rivaliserende grote mogendheden was destijds niet ongebruikelijk.
De aanleiding voor de Derde Punische Oorlog was dat de
Carthagers zich te veel verdedigden tegen toen anti-Carthaagse
Numidiërs. Carthago werd toen belegerd, na drie jaar ingenomen en
in 146 v.Chr. geheel verwoest.
De Numidische koning Jugurtha verloor een oorlog tegen het
Romeinse Rijk na een bloedige opstand. Na deze opstand werd het
gebied in 105 v.Chr. een Romeinse vazalstaat. In 46 v.Chr. werd het
ten slotte officieel deel van het Romeinse Rijk.
Wil Dedters
▼ Madaure, numidische stad, later romeins/vandaals/byzantijns
▼ Koninklijk mausoleum in Thugga/Dougga,
2e eeuw v.Chr.
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Aanschuiven op de woensdag …
Woensdag 6 februari: Rendang;
Woensdag 13 februari: Hutspot met stoofvlees;
Woensdag 20 februari: Biefstukpuntjes;
Woensdag 27 februari: Zuurkool op Duitse wijze met Casselerrib.

Valentijn: van 14 t/m 17 februari …
Donderdag 14 februari Lover menu € 39,75 p.p.
Vrijdag 15 t/m zondag 17 februari Valentijnmenu op reservering.
Ook à la carte. Reserveren gewenst!
Ons menu kunt u bekijken op www.brasserieallesmetliefde.nl
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.
Max &amp; Liesbeth van Wersch.
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster.
Tel: 0299-743399.
Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl
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Michel Plattenfehler Deutsches Reich
1872 - 1945
Een klein boekje maar met een o zo volle
inhoud.
Al jaren lang ben je de Nederlandse
postzegels aan het verzamelen. Je hebt een
behoorlijk verzadigingspunt qua
compleetheid bereikt en staat eigenlijk een
beetje te dimdammen wat moet ik nu doen?
Op de zelfde voet verder gaan? Posthistorie,
met brieven en formulieren etc., er bij doen?
Of....? Tja hoe kunnen we onze verzameldrift een nieuwe impuls en
uitdaging geven. Als je, zoals gezegd, alle gewone postzegels al
hebt kan je je natuurlijk laten verleiden tot het verzamelen van
bijzonderheden of aparte dingetjes. Waarom kijk je dan niet eens
naar afwijkingen of plaatfouten die je bij veel gewone zegels, soms
met wat geduld, kunt vinden? Ik hoor u zuchten en denken : waar
moet ik dan beginnen? Wel een bijzonder goed hulpmiddel is
gewoon in de postzegelwinkel te verkrijgen.
Zo begon ik de bespreking van de Nederlandse plaatfouten
catalogus van Mast. Als we Nederland vervangen voor Duitsland,
ben ik klaar met de inleiding. Dit boekje behandeld namelijk de
plaatfouten die op zegels voorkomen die door het "Deutsches Reich"
zijn uitgegeven. Meer specifiek op de postzegels (Mi 1 t/m 910), de
Dienstzegels (t/m Mi 165), de telegraafzegel(s) (Mi 11), alsmede bij
de drie semi-officiële luchtpostzegels van 1933 (Mi 21a, b en c). Al
deze zegels zijn terug te vinden in het eerste deel van de Michel
speciaal.
Nieuw in deze 2e uitgave ten opzichte van de 1e (2015), is de
toevoeging van de plaatfouten die te vinden zijn op de "Brustschild"
emissie van 1872/1874 (Michel nummers 1 t/m 30). Verder zijn er
pakweg 100 nieuwe plaatfouten opgenomen en ruim 200 nieuwe
illustraties. Uiteraard zijn de prijzen aangepast en een aantal
afbeeldingen zijn nu in kleur opgenomen. Van mij mogen ze allemaal
in kleur opgenomen worden maar soms is een zwart/wit afbeelding
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geschikter om afwijkingen te kunnen zien of te ontdekken. Helaas
zijn niet alle opgenomen plaatfouten voorzien van een afbeelding.
Dat vind ik een minpuntje. De prijs noteringen voor ** = Postfris -- 
= Gebruikt en  = Op brief is bij diverse plaatfout vermeldingen
uitgebreid met een kolom * = Ongebruikt met originele gom.
Met 1000 afbeeldingen en 3000 prijsnoteringen is dit boekje tot de
rand gevuld met leuke vondsten die uw Duitsland verzameling een
extra dimensie kan geven. Warm aanbevolen!
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 94
Illustraties: Kleur. Verlijmd, softcover 22,5 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-231-1 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 29,80 € 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)
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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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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 169
WILLY VON WIERINGEN
Een vriend van mij woont in het
dorpje Stroe, op het voormalige
eiland Wieringen. De aanleg van
de Afsluitdijk maakte aan dat
eilandschap een einde.
Toen die vriend met pensioen
ging, heb ik hem de suggestie
gedaan om het zwarte gat
waarin hij dreigde te vallen, te
vullen met wat onderzoek.
De Duitse kroonprins vluchtte
tegen het eind van de Eerste
Wereldoorlog naar Nederland
en werd vijf jaar lang op
Wieringen vastgehouden, als
een banneling op het Elba van
de Zuiderzee.
Misschien moest je dat eens
uitzoeken, was mijn advies,
want de meeste mensen weten
hier niets van. Ja, de vader, de
Duitse keizer, zat in Doorn,
maar de zoon?
Omdat ik door mijn WO1afwijking en het verzamelen van
ansichtkaarten al aardig wat wist over de keizer en zijn zoon, zijn we
samen aan de slag gegaan. De bedoeling is een boek dat in november
moet verschijnen en dat moet lukken, want we krijgen veel steun van
diverse particulieren en verenigingen op het ‘eiland’.
In aflevering 166 schreef ik ook al over de kroonprins en intussen ben ik
door verschillende gesprekken met eilandbewoners en veel leeswerk al
heel wat verder gekomen. Nog steeds wordt er geroddeld over de op het
eiland verwekte nazaten van de kroonprins (hij had nogal een reputatie als
het om vrouwen ging) en zijn er veel anekdotes over hem in omloop.
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Zo gaat het verhaal dat de prins op een gegeven moment commentaar had
op de kwaliteit van de thee, die smaakte toch anders dan een tijdje terug.
Water kwam toen nog steeds uit de regenton en daar bleek de oorzaak van
de veranderde smaak te liggen. Een van de dienstmeisjes leegde de
kroonprinselijke pispot in de regengoot en die stond in directe verbinding
met de regenton….
In aflevering 166 schreef ik:
Helaas heb ik geen brieven die de stille getuigen zijn van het verblijf van de
Kroonprins, maar wel een heleboel prentbriefkaarten en aan de hand
daarvan is wel een mooi verhaal te vertellen.
Inmiddels is daar iets in veranderd, want op Ebay vond ik een bijzondere
prentbriefkaart:

De kaart geeft een mooi beeld van dit toch wat sombere eiland, waar
volgens de prins op 300 van de 365 dagen de storm loeide en de mist hing.
In zijn Mémoires (geschreven op het eiland) klaagt hij niet veel over zijn
ballingschap en geniet hij ook van de tochten die hij wandelend of met de
motor over het eiland maakt, maar als hij klaagt, is dat over het weer: Het is
er meestal koud en nat.
Maar wat deze kaart bijzonder maakt, is de adreszijde.
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Een postzegel ontbreekt. Misschien werd de kaart in een enveloppe
verstuurd, misschien werd hij wel nooit verstuurd en lag hij klaar om
verzonden te worden.
De kroonprins ontving tientallen felicitaties bij zijn verjaardag en iedereen
werd daarvoor bedankt, met een getypte of geschreven tekst en daaronder
zijn handtekening.
Onder die handtekening staat wat gekrabbel. Misschien van de ontvanger,
misschien van de ‘hofhouding’ van de kroonprins, als de kaart niet
verzonden was.
Toegegeven, het is geen filatelistisch hoogstandje, maar wel een historisch
interessant document. Maar een echt poststuk moet toch ook nog eens
opduiken. Tenslotte kreeg de plaatselijke postbode bij het vertrek van de
kroonprins (in 1923) een speciaal bedankje voor het vele werk: een tas met
de letter W + wapen en een kaart:
Op de kaart (met handtekening) staat een bedankje voor de verjaardagfelicitaties.

John Dehé
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PENNING WERD LATER EEN ZEER BEKENDE POSTZEGEL
Charlotte Ragot was dertig jaar
toen ze in haar blootje poseerde
voor Oscar Roty, die in 1887
opdracht had gekregen om een
penning voor het Franse
◄Ministerie van Landbouw te
ontwerpen. In 1903 stond ze in dezelfde pose,
maar thans in een lang gewaad, op een nieuwe
Franse postzegel, zaaiend op een akker in de
ochtendzon. Bij de Frankrijk verzamelaars
bekend als het type “semeuse lignée”. Dat zaaien
heeft ze tot in de jaren dertig volgehouden.
Tijdens de z.g. 5de Republiek
1959-2002 werd deze munt
van 5 francs gebruikt van
1970 tot 2001

Het beeld van Charlotte als
zaaister verscheen ook op
andere Franse postzegels
Oscar Roty werd in 1846 in Parijs geboren. Hij volgde vanaf 1864
een opleiding aan de École nationale supérieure des beaux-arts in
Parijs. In 1875 won hij de Prix de Rome. Zijn ontwerpen voor
medailles zijn in Frankrijk jarenlang gebruikt, voor onder andere de
herinneringsmedaille aan Madagaskar (1883 en 1896), Eremedaille
van de Spoorwegen en de Eremedaille van het Gevangeniswezen.
Zijn "Semeuse" was één van zijn bekendste ontwerpen. Roty
overleed in maart 1911 op 64-jarige leeftijd.
HV
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AFA DANMARK Frimærkekatalog
De AFA “Danmark” catalogus is in kleur
uitgevoerd. Hierin vinden we alle door
Denemarken, en de Deense gebieden,
uitgegeven postzegels en aanverwante artikelen.
Voor alle duidelijkheid dit zijn Denemarken, met
Sleeswijk (Slesvig), Færøerne, Groenland en
Deens West Indië. Het een en ander is wat meer
gespecialiseerd en de verzamelaar die deze
gebieden wat dieper en gespecialiseerder wil
verzamelen is met dit boekje weer een jaar uit
de brand. De catalogus is onderverdeeld in
uiteraard de diverse gebieden en hierbinnen
vinden we weer aparte hoofdstukken voor
bijvoorbeeld de postzegels, krantenzegels, portzegels, dienstzegels,
frankeerstroken, jaar- en souvenirmappen en al wat niet meer. Uiteraard weer
in die handige en overzichtelijke opstelling die wij gewend zijn van AFA. Zoals
gezegd niet alleen alle zegels maar ook een keur aan vele extra’s zoals FDC’s
(met afb. v.d. FDC-stempels) boekjes en samendrukken, souvenirpakketten en
-velletjes, Julezegels, frankeeretiketten afijn noem maar op! Hier kan elke
verzamelaar van Denemarken en gebieden zijn hart aan ophalen. Alle zegels
zijn in magnifieke kleuren en haarfijne scherpte afgebeeld. Waar nodig zijn
vergrotingen van details aangebracht om de verschillen tussen bijvoorbeeld
druktypen te verduidelijken. De laatste jaren worden steeds meer varianten en
afwijkingen omschreven en afgebeeld. Ook handig is een typen overzicht
waardoor het vinden van zegels met een bepaalde waarde van langlopende
zegels/series een makkie is geworden. De prijswaarderingen vinden we in 5 tot
2 kolommen, dit afhankelijk van de tijd waarin de zegels werden uitgegeven.
M.a.w. hoe ouder hoe meer prijskolommen. Het geheel word afgesloten met
een overzicht van de Deense nummerstempels en een korte verhandeling over
het verschil tussen plaatfouten en varianten etc.
Een meer dan goede catalogus voor de verzamelaar van de Deense gebieden
die jaarlijks op de hoogte wil zijn en blijven. Er is ook een spiraalband
uitvoering, iets minder handzaam en wat breder van formaat maar ideaal door
dat het boek open blijft liggen op elke pagina die gewenst is. Warm
aanbevolen!
Taal: Deens. Bladzijden: 704. Illustraties: Kleur. Verlijmd, softcover 21 x 15 cm
of Spiraalband 21 x 17 cm. ISBN-13: 978-87-7012-436-2
Uitgever: AFA-Forlaget – Nordfrim A/S. Prijs: Excl. Verzendkosten, 310,-- DKK
- Spiraalband uitvoering 360,-- DKK. Informatie // Verkrijgbaar bij: AFAForlaget, Kvindevadet 42, 5450 Otterup, Denemarken
E-mail: afa@afa.dk Web-site: www.afa.dk
Henk P. Burgman (AIJP)
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HIJ WERD OP 15 APRIL 1452 GEBOREN IN VINCI
Toen ik jaren geleden in het Louvre, tussen vele
tientallen bezoekers, naar het schilderij voor mij
keek dacht ik “Nou, zo bijzonder vind ik het
eigenlijk ook weer niet”. Ik keek naar de Mona
Lisa (La Gioconda) van Leonardo da Vinci. Een
olieverf op paneel van 77x 53 cm. Men noemt het
schilderij het beroemste schilderij ter wereld, dat
jaarlijks meer dan vijf miljoen bezoekers trekt.
Misschien wel het meest
bekend is de mysterieuze
glimlach van de Mona Lisa.
Weet zij iets over de
schilder of weet de schilder iets over haar? Of is de
glimlach een binnenpretje omdat zij van arme komaf
was en een rijke oudere man heeft gehuwd? Het blijft een mysterie.
Leonardo da Vincij is de oudste van de drie kunstenaars,
die worden beschouwd als de grote genieën van de
renaissance. De andere twee zijn Michelangelo en Rafaël.
En een genie was Leonardo zeker naast het schilderen
was hij uitvinder, ziener, wiskundige, filosoof en architect.
◄Deze roodkrijttekening, een zelfportret, bepaalde lange
tijd het beeld dat men van Leonardo da Vinci had. En staat
ook veel afgebeeld op postzegels. Inmiddels geldt ze als
een vervalsing of in het gunstigste geval als een kopie.
De Britse kunsthistoricus en museumdirecteur Sir
Kenneth Clark noemde hem “de man met de
meest onverzadigdigbare nieuwsgierigheid in de
geschiedenis’. En ‘hij was een man die midden in
de nacht ontwaakte, terwijl de anderen nog vast in
slaap waren’ aldus een citaat van Freud.
Het Laatste Avondmaal is samen met de ►
latere Mona Lisa bepalend geweest voor
Leonardo’s roem als schilder. De muurschildering van 460 x 880 cm groot, die tussen 1495
en 1497 ontstond, begon al in de 16e eeuw de
eerste tekenen van verval te tonen, door een
foute materiaal keuze van Leonardo. Tot op
heden probeert men met telkens nieuwe restauratie het verval te stoppen.
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1 Portret van een muzikant, vermoedelijk Franchino Gaffurio, de kapelmeester van de dom van Milaan en vriend van de schilder. 2 Ginevra de’
Benci, portret van een jonge, haast jeugdige Florentijnse edelvrouwe.3
Madonna Litta, dit lange tijd omstreden schilderij wordt tegenwoordig
toegeschreven aan Leonardo da Vinci. Het zou echter voltooid zijn door zijn
bekendste leerling Boltraffio. 4 De Verkondiging, linkergedeelte, met
daarop een engel, van een groot paneel dat hij schilderde op twintig jarige
leeftijd. 5 Madonna met kind. 6 Het wereldberoemde schilderij Mona Lisa.
Een van de beroemdste
portretten van Leonardo da
Vinci. Cecilia Gallerani, de
belangrijkste maîtresse van
Ludovico Sforza. Tien jaren
lang beheerste zij met haar
schoonheid, scherpe geest
en deugden het hof van
Ludovico. De hermelijn gold
als symbool van reinheid
en deugd.
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Volgens de meeste biografen was Leonardo’s opvallendste karaktertrek dat hij vaak enthousiast aan een
opdracht of nieuwe interesse begon maar dan heel
vaak zijn begonnen werk niet afmaakte. Dat verbaast
mij niet, want naast de vorige opsomming was hij tekenaar, kaartenmaker, beeldhouwer, schrijver, componist, ingenieur en scheikundige.En hij was geïnteresseerd in biologie, geologie, anatomie en astrologie.
Ja, dan kom je tijd tekort om alles af te maken.

Links boven: Man van Vitruvius: Leonardo da Vinci tekent het ideale
menselijk lichaam gebaseerd op een pentagon met de verhouding
1:1,618 van de gulden snede. Rechts boven: Da Vinci’s tekening van de
luchtschroef, voorloper van de helikopter. Links onder; een geaderde
vleugel en rechts een zeer grote kruisboog.
Leonardo, die linkshandig was en zijn hele leven in spiegelschrift schreef,
noteerde zijn bevindingen gedetailleerd in
aantekenboeken, die een combinatie zijn
van kunst en wetenschap.
Zijn boeken bevatten tekeningen van
verschillende nieuwe apparaten en
machines, zoals een helikopter, een
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bepantserde tank, een een onderzeeboot en
een apparaat met tandwielen waarvan men
vermoedt dat het een mechanische
rekenmachine voorstelt. Op 3 januari 1496
voerde Leonardo een mislukte proef uit met
een vliegtuig dat hij had gebouwd. Ook de viola
organista, een muziekinstrument, is door
Leonardo ontworpen.
Toen Leonardo da
Vinci in 1519 stierf, liet
hij aan zijn leerling
Francesco Melzi zijn
aantekeningen en
schetsen na, die
gebundeld bekend zijn geworden als de Codex
Atlanticus. Dit werk – dat overigens na 1570 uiteenviel doordat delen ervan
verkocht werden en zich over Europa verspreidden – bestaat uit twaalf
bundels van in totaal 1119 pagina’s. Hij maakte zijn aantekeningen
– die bestonden uit allerlei ideeën en schetsen van
futuristische uitvindingen – tussen 1478 en 1519.
Allerlei onderwerpen komen in de Codex
Atlanticus aan bod, zoals geneeskunde,
vliegkunst, mechanische ideeën en projecten,
wapenkunde, muziekinstrumenten, en biologische
en anatomische thema’s. Veel ideeën van Da Vinci waren futuristisch en
zouden later daadwerkelijk gerealiseerd worden, zoals zijn helikopterontwerp, de parachute, de radarboot, het machinegeweer (dat tijdens
de Eerste Wereldoorlog in militair gebruik raakte), het duikpak, de tank en
zelfs een primitief
model van de robot.
Het is dit jaar het
500 jaar geleden dat
hij overleed.
Links profielportret
van Isabella d’Este
en rechts portret
studie van een
mannenhoofd.
Hans Vaags
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HET JAAR VAN HET VARKEN
Chinees Nieuwjaar staat ook wel bekend als het lentefeest en is dé
feestdag in heel China. Het feest wordt gevierd op de eerste tot en
met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender.
Het feest wordt daardoor ieder jaar op een andere datum gevierd,
maar vindt nooit plaats voor 21 januari of na 20 februari. Houd voor
Chinees Nieuwjaar 2019 de datum dinsdag 5 februari (en de dagen
erna) vrij in je agenda.
In totaal zijn er twaalf
dierenriemtekens, namelijk; Rat,
os, tijger, konijn, draak, slang,
paard, schaap, aap, haan, hond en
varken/zwijn.
Net als in 1995 en 2007 is 2019
volgens de Chinese kalender het
jaar van het varken, ook wel het
jaar van het zwijn of everzwijn
genoemd. De Chinese kalender,
een maan-zon kalender, is meer
dan 4000 jaar oud en bepaalt alle
data voor de feestdagen. Dit houdt in dat de lengte van de maanden
door de maan bepaalt wordt en de lengte van de jaren door de zon.
Om de drie jaar vindt er een schrikkelmaand plaats om zo het
verschil tussen het 365 dagen tellende zonnejaar en het 354 dagen
tellende maanjaar te compenseren.
Aan iedere twaalf jaren is een teken uit de dierenruim toegekend.
Deze dierenriemtekens vertegenwoordigen allemaal
karaktereigenschappen die betrekking hebben op personen die in dat
jaar geboren zijn. Ieder jaar tijdens de viering van het Chinees
Nieuwjaar wijzigt het dierenriemteken. Kinderen die in dat jaar
geboren worden krijgen automatisch het teken van dat jaar als
sterrenbeeld. Alle kinderen die in 2019 geboren worden krijgen dus
als sterrenbeeld varken.
Karaktereigenschappen van mensen die geboren zijn in het jaar van
het varken zijn vaak loyaal, attent en galant. Deze persoonlijkheden
komen vaak stoer over, maar hebben vaak een klein hartje. Verder
zijn ze eerlijk, vastberaden, moedig en oprecht.
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NORMA - 2019
Deze alom bekende catalogus heeft weer zijn
jaarlijkse uitgave gepubliceerd. Zoals we gewend zijn
van de “kleine” Norma vinden we hier alle door
Finland en gebieden (Aunus - Noord Ingermanland
Karelië en Oost Karelië) + Åland uitgegeven post-,
automaat-, frankeer-, buspakket-, en veldpostzegels.
Ook de door de post uitgegeven postzegelboekjes,
jaarsets en maximumkaarten komen aan bod. De
prijssetting is weergegeven in drie kolommen en wel
voor ongebruikt, tot 1885, of postfris, na 1885,
gebruikt en op brief, tot 1963 of gebruikt in excellente
conditie, na 1963. Waarvoor er gekozen is voor deze
opsplitsing is mij nog steeds niet geheel duidelijk maar een kniesoor die daar
op let. Bij de eerste 3 emissies zijn er 4 prijskolommen vermeld. Daar wordt
o.a. onderscheid gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van de tongen.
Verder worden ook nog de prijzen voor FDC ’s vermeld en vinden we bij de
modernere uitgaven de perforatie verschillen vermeld en geprijsd. Alle
afbeeldingen zijn buitengewoon scherp en in kleur. Waar nodig zijn, vooral bij
de klassieke uitgaven, verhelderende illustraties ingevoerd die de diverse
typen verduidelijken. Ook de diverse standen van de watermerken zijn duidelijk
weergegeven. Bij Åland vinden we drie kolommen n.l. voor postfris, gebruikt en
luxe gebruikt. Uiteraard vinden we ook de gutterpairs, geprijsd en al, terug.
Ook dit jaar is de laatste sectie in dit boekje geweid aan de Finse munten en
bankbiljetten (in Penni en Markkaa1860 - 2001 en in € en €-cent 1999 - 2018)
die in de loop der jaren in Finland zijn gebruikt. Het is geen diepgaande
catalogus maar voor de doorsnee verzamelaar voldoet deze uitgave weer
prima. De gehele catalogus is drietalig (Fins, Zweeds en Engels) waardoor ook
de niet Fins lezende verzamelaar niet voor verrassingen hoeft te komen staan.
Het is zoals we gewend zijn een handzaam boekwerkje dat gemakkelijk mee
te nemen is naar beurs of bijeenkomst. Door het aanvinken van de kleine
hokjes die voor elk catalogus nummer zijn geplaatst is het gelijktijdig een
handige mancolijst en kan men zonder door de waarderingen heen te krassen
makkelijk zien wat er in de verzameling aanwezig is en/of wat er nog ontbreekt.
Ook de prijs mag geen beletsel zijn, de Finse winkelprijs bedraagt € 23,00.
Portokosten van uit Finland zijn evenals in andere Noord Europese landen
behoorlijk hoog maar bij meerdere bestellingen kan ik korting krijgen en
eventueel wat aan de portokosten doen.
Taal: Fins/Zweeds/Engels. Bladzijden: 424. Illustraties: Kleur. Verlijmd, 21 x
13,5 cm. ISSN: 0358-1225 Uitgever: Käpylän Merkki Oy
Winkelprijs: 23,00 € excl porto. Informatie // Verkrijgbaar bij: Käpylän Merkki
Oy, Pohjolakatu 1, Fin 00610 Helsinki, Finland.
E-mail: myynti@kapylanmerkki.fi
Web-site: www.kapylanmerkki.fi
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BEROEMD IN AUSTRALIE – ONBEKEND IN
DUITSLAND
Het is natuurlijk best grappig, dat dat een Duitser
overkomt. In 2013 zou Ludwig Leichhardt 200 jaar
zijn geworden, maar slechts heel weinig Duitsers
weten wie hij was en weten wat hij allemaal
gedaan heeft. Dat is in Australië wel anders.
Hij wordt daar beschouwd als één van de beroemdste en bekendste
Duitsers van het land. Er zijn straten naar hem genoemd, dieren werden
naar hem genoemd, evenals planten. Bergketens ontvingen zijn naam
en er is zelfs een wijk in Sydney naar hem vernoemd.
Het was een zeer belangrijke natuurvorser en
ontdekkingsreiziger en ter zijner nagedachtenis
gaven Australië en Duitsland gezamenlijk een
speciale postzegel uit, waarop de “Humboldt van
Australië” wordt afgebeeld. De frankeerwaarde van
de Duitse zegel is € 0,75 en van de Australische
60 cent, het ontwerp was een gezamenlijk project
van Gary Domoney uit Australië en Karen Weiland
uit Hürth. De Duitse druk werd zoals gewoonlijk uitgevoerd in meer
kleuren offset op wit fluorescerend papier door de Bundesdruckerei in
Berlijn. De maten zijn 34,89 x 34,89 mm en er zitten 10 zegels in een
velletje, vijf zegels naast elkaar en twee onder elkaar. Dag van uitgifte
10 oktober 2013 en zoals altijd een eerste
dag stempel uit Berlijn en uit Bonn.
Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt werd
op 23 oktober 1813 als zesde kind geboren
in een gezin van 9 kinderen. Dat gebeurde
in Trebatsch in Brandenburg. Nadat hij het
gymnasium had doorlopen studeerde hij in Göttingen, Berlijn, Londen
en Parijs en daar studeerde hij medicijnen, zoölogie en plantkunde. Na
studiereizen door Frankrijk en Italië keerde hij met grote plannen terug.
Hij wilde onderzoek doen naar de donkere kern van Australië. Over dit
gebied, met zijn vreemde en opvallende flora en fauna, deden in
wetenschappelijke kringen de wildste verhalen de ronde. Ondanks alle
daaraan – zeker in die tijd – verbonden gevaren werd het zijn
levensdoel het grote rode werelddeel te ontsluiten, want dat was
grotendeels nog terra incognita.
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Op 1 oktober 1841 vertrok hij met het zeilschip “Sir Edward Piaget” en
arriveerde in februari 1842 in Sydney. Hij was niet komen opdagen op
zijn verplichte dienstplicht, en gold derhalve als deserteur toen hij in
1842 in Australië aankwam.
In 1844 vertrok hij voor zijn eerste expeditie, zelf gefinancierd, waarin hij
probeerde een landverbinding te vinden tussen Sydney en Port
Essington, een toenmalige kolonie in Arnhemland. Hij vertrok vanaf
Moreton Bay bij Brisbane, stak het Groot Australisch Scheidingsgebergte over, ontdekte de Mackenzie rivier en bereikte de Mitchell
rivier, waar hij zich realiseerde dat hij te ver noordelijk was gekomen.
Eén van zijn mannen werd gedood en twee werden verwond bij een
aanval van Aboriginals. Hij volgde langzaam de kust van de Golf van
Carpentaria, gaf veel rivieren hun naam en bereikte uiteindelijk Port
Essington. De expeditie was slecht uitgevoerd: het proviand was al
vroeg op, er was te weinig mogelijkheid om water mee te nemen,
Leichhardt had weinig leiderschap en zijn navigatie was beroerd (eens
berekende hij dat hij zich 30 km uit de kust in zee bevond). Desondanks
gold zijn expeditie als een van de grootste successen in de Australische
ontdekkingsgeschiedenis, omdat hij ruimschoots geschikt grasland had
gevonden. De Pruisische regering verleende hem gratie van zijn
desertie.
In december 1846 vertrok hij voor een riskante onderneming: De tocht
ging dwars door Australië van oost naar west, van Brisbane naar Swan
River, het huidige Perth. De onderneming eindigde tragisch, want alle
mensen, die aan deze expeditie deelnamen werden voor het laatst
levend waargenomen op 6 april 1848 in Macphersons station, toen de
meest westelijke voorpost van de beschaving. Sinds die tijd zijn er geen
sporen van de expeditie meer gevonden.
◄ In 1983 gaf Australië vier postzegels uit met daarop
bekende ontdekkingsreizigers die in het verleden het
binnenland hebben verkend, o.a. Ludwig Leichhardt.
Over het verdwijnen van de hele expeditie werden de
wildste verhalen verteld, maar er ís geen enkel bewijs
voor welke redenering dan ook. Ze waren verdwenen en
zijn nog steeds verdwenen, maar in het hele land werden scholen,
gebergten, rivieren en straten naar hem genoemd, zodat zijn naam tot in
de verre toekomst in Australië bekend zal blijven.
Luc van Veen
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Kavel

Cat. nr. Omschrijving

Cat.w.

Inzet

1

10 c zilver W III - 1/2 c - 1 c

2

fl 2,50 1937

10,00

3

fl 2,50 1964

5,00

4

fl. 10,00 zilver 1945-1970

7,50

5

fl. 10,00 zilver 1994

5,00

6

fl. 10,00 zilver 1995

5,00

7

fl. 10,00 zilver 1945-1970

7,50

8

fl. 50,00 zilver 1985

9,00

9

fl. 50,00 zilver 1990

9,00

10

fl. 50,00 zilver 1995

9,00

11

Set USA Quarters

1,50

12

Div. euro-centen o.a San Marino /Finland

1,00

13

Oostenrijk 22 Herdenkings munten 20 schilling(totaal 440 S. nominaal)

14

muntset Spanje WK Voetbal

15

muntset Spanje 1975 Juan Carlos

16

bod

8,00
3,00
4,00

doosje munten ongeveer 1 kilo incl bankbiljetten

10,00

17

41 Nederland

o

17,50

2,00

18

43 Nederland

o

25,00

2,50

19

45 Nederland

o

20,00

2,00

20

46 Nederland att. Tandje linksboven

o

30,00

2,00

21

84-86 Nederland

o

70,00

7,00

22

97 Nederland

o

40,00

4,00

23

98 Nederland

o

25,00

2,50

24

100 Nederland

o

45,00

6,00

25

136-138 Nederland

o

160,00

16,00

26

132-133 Nederland

o

26,00

2,00

27

134-135 Nederland

**

100,00

8,00

28

225-228 Nederland

o

16,00

1,00

29

232-235 Nederland

o

15,00

1,00

30

238-239 Goudse glazen

o

42,00

4,00

31

257-60 Zeemanszegels

o

40,00

bod

o

20,00

1,00

32

274-277 Nederland

33

279-282 Nederland

34

NL 340 e.v. diverse waarden Konijnenburg postfris

o

13,50

1,00

**

30,00

2,00

35

370 80 cent

o

13,50

1,00

36

371 fl. 1,00 Tralie

*

43,50

2,50

37

372 fl 2,50

*

47,00

2,50

38

373 fl 5,00

**

47,00

5,00
2,50

39

555-60 Kerken

o

47,00

40

592-95 ITEP

o

56,00

3,00

41

609PM in blok en paar 607-611 **

**

120,00

10,00

**

16,50

42
43

688-692 Postfris
pb 6ef met rood ongeldig stempel

bod
5,00

44

R 18 Roltanding

o

15,00

2,00

45

R 30 Roltanding

o

23,00

2,50
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46

R 44 Roltanding

o

10,00

1,00

47

R 48 Roltanding

**

12,00

1,00

48

Amphilex-blokken 1967

**

49

Rolzegels met rugnummers in strips

**

50

FDC E24 met getypt adres

o

51

235-238 Ned. Indie Wilhelmina

**

52

lp 15-16 Suriname luchtpost in blok

**

53
54

2,00
60,00

3,00
1,00

90,00

8,00

30,50

3,00

**

20,50

3,00

Ned. Indie 167-70, 176-79,182-185,226-227 enz.
1363-1368 Ned. Antillen Vogelserie 2001

8,00

55

Aruba 2001

**

37,00

4,00

56

Aruba 2002

**

33,00

3,50

57

Aruba 2003

**

37,00

4,00

58

Aruba en Curacao luchtpost

59

Suriname op kaartjes

60

Nederland mapje wapen uitrusting 2018

***

bod

61

provincievellen 9x € 42,10

**

25,00

62

Nederland op kaartjes waaronder boekjes

63

2,50
bod

376-377 Suriname 2 velletjes Dag Hammarskjöld

3,50
**

2,50

**

5,00

64

7 verschillende kerstvelletjes

65

Daf museum, 3 kaarten met bijpassende zegels

2,00

66

Prestigeboekje 28- 100 jaar Rijksoctrooiwet

3,00

67

Prestigeboekje Vogels in uw tuin

68
69
70
71

104-106 Belgie
106 Belgie 3x
110-112 Belgie
77 Berlijn klepel links

3,00
o

75,00

6,00

o/*

195,00

12,00

*

90,00

4,50

o

25,00

2,50

72

Duitsland AM Post 2 blokjes + 7 zegels

**

bod

73

Frankrijk Mineralen 1218/1229

o

1,50

74

Frankrijk Hanen 1244/1255

o

1,50

75

Frankrijk Impressonisten 1258/1269

o

1,50

76

Frankrijk Bloemen

o

1,50

77

Frankrijk voetbal

o

1,50

78

6755/66 Frankrijk, serie kermis attracties

o

20,00

4,00

79

6777/88 Frankrijk, Gewassen

o

20,00

4,00

80

6792/03 Frankrijk, Zintuigen, de smaak

o

20,00

4,00

81

6805/16 Frankrijk, Bruggen en viaducten

o

20,00

4,00

82

6894/05 Frankrijk, December postzegels

o

20,00

4,00

83

6875/86 Frankrijk. Circus attracties

o

20,00

4,00

84

6927/38 Frankrijk, Kunstwerken in de natuur

o

25,40

5,00

85

6944/55 Frankrijk, Hondenfiguren in de kunst

o

21,50

4,00

86

6959/70 Frankrijk, Porselein

o

26,00

5,00

87

7004/15 Frankrijk, Postzegels om te feliciteren

o

26,00

5,00

o

245,00

12,00

*

60,00

5,00

75,00

6,00

20,00

1,00

88

Italie diversen

89

157-59 Italie

90

172 Italie

91

366A Italie

**

36

92

111a Griekenland

x

70,00

7,00

93

344b Griekenland

x

120,00

10,00

94

416/420 Griekenland

x

140,00

14,00

95

427/436 Griekenland

x

750,00

70,00

96

578/581 Griekenland

x

250,00

20,00

97
98
99

Ijsland 6 pzb

**

169 Zweden

9,00
50,00

Engeland 212/14 + 1445

2,00
5,00

100

blok 7 Polen

*

35,00

2,00

101

blok 8 Polen

*

40,00

2,00

*

40,00

2,00

102

2541 Rusland

103

Spanje Klederdrachten

104

RZ boekje Noorwegen

105

Plaatfouten in V1491b,PB 54,55,56

106

bod
bod

1045 in veldeel met plaatfout

7,00
**

45,00

5,00

107

scott 3293 USA Sonar Desert

**

3,00

108

scott 3378 USA Pacific coast

**

3,00

109

scott 3403 USA Stars and Stripes

**

5,00

110

scott 3505 USA The Pan american inverts

**

3,00

111

scott 3506 USA Great plaines prairie

**

3,00

112

scott 3611 Longleaf pine forest

o

3,00

113

Duitsland Reich opdruk op Bayern, 34-51, gebruikt

75,00

4,00

114

idem 119-130 + 132

39,00

2,00

115

GB 55, postfris

30,00

2,00

116

Tanganjika Mi 80 Y

150,00

5,00

117

Tanganjika Mi 79 Y

120,00

4,00

118

USA 42

90,00

3,00

119

Australië nr, 20 postfris

160,00

5,00

120

Noorwegen boekje 350 jaar post, 1997

1,00

121

Letland, boekje Amphilex 2002, omslag molens, grachtenpanden

2,00

122

Fiscaal controlezegels jaren 60 in strips

1,00

123

Oostenrijk, eik, houten postzegel

3,00

124

Oostenrijk geborduurde postzegel, 2008

2,00

125

Zwitserland, houten postzegel

1,00

126

Frankrijk 2003, vel automobielen

2,00

127

Frankrijk Disney, Fete du Timbre, nomin. 7 euro

3,00

128

Frankrijk tuinen, Salon du timbre 2006, nomin. 4 euro

3,00

129

Frankrijk regionale producten, nominaal 10 euro

6,00

130

Frankrijk dagelijks leven, nominaal 2,30

1,50

131

China en Nederland Molens, gemeensch. Uitg.

2,00

132

Portugal historische gebouwen, vel

2,00

133

Aanvraag werkkleding met distributiebonnen, 1949

5,00

134

Frankeermachinestempels (roodfrankeringen), regio Purmerend

3,00

135

Twee jaarsets Aland 1984

136

Jaarset Faroer 1975-1976

137

Rondzendb. Scandinavië, niet gelopen, o.a diverse boekjes

2,00
26,00
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2,00
3,00

138

Beroemde uitvindingen uit Oostenrijk, boek met zegels

3,00

139

NL stockkaart met betere series jaren 20, ongebruikt

8,00

140

Suriname 1976, onafhankelijk 4 vellen, nationale vlag

5,00

141

Idem 1975, 3 verschillende blokken

5,00

142

Kinderzegels 1970, blok op grf. Fdc, Dam-afstempeling

143

Jaarset Nederland 2001

10,00

144

Jaarset Nederland 2002

22,00

145

Jaarset Nederland 2003

22,00

146

Jaarset Nederland 2004

22,00

147

Jaarset Nederland 2005

22,00

148

Thema mapjes nr 7 t/m 12 (6x ) nominaal ± 25,00 euro

16,00

149

stockboekje Antillen

2,00

150

stockboekje Suriname

4,00

151

stokboekje Vietnam

152

Australie Jaarboek 1990

5,00

153

Kaart Engeland

1,50

154

Kaartje divers mooi motief oa turks cyprus

5,00

155

Belgie op stokkaart vast geplakt

156

sb Bulgarije

157

sb Frankrijk

158

Davo album Ned.III 1972-1992 met zegels

159

Album Denemarken 1959-1973 + kaart met postfris

160

Ned verzameling incl euro waarden en nominaal

161

sb meest euro's en nominaal € 54,00

162

sb 2x Italie en Spanje

163

fdc's Suriname en Antillen

164

Stockboek NL, o.a. Dag vd Postzegel in velletje van 10 (gebruikt)

165

Nederland postfrisse jaarsets 1988-2001

15,00

166

16 postzegelboekjes Suriname en Antillen

4,00

167

Album en stockboeken wereld, meest eenvoudig materiaal

168
169

Hongarije in Schaubek
Nederland en Overzee (on) gebruikt in 2 albums, vanaf
1937 met mooi Indonesië

170

Leeg album voor poststukken

171

Collectie NL in Davo, 1971-1987 + extra's postfris

10,00

172

idem 1987-2000

10,00

173

Mooi Patento sb met NL gebruikt + A5 met buitenland

3,00

174

Mooi Leuchtturm sb met NL **

3,00

175

2,00

bod

bod
115,00
o / ***

bod
2,00
11,00
8,00
6,00
25,00
4,00

175++

6,00
2,00

1,00
15,00
20,00
1,00

Fdc-album met covers van allerlei evenementen + zegels Frankl. Mint

3,00

176

Nederland ** in Davo-christal, 1970-1989

10,00

177

Nederland ** in luxe Davo-1990-1999

15,00

178

Luxe fdc-album in cassette 138-308, getypt

179

Idem 309-343, deels getypt. Tweede deel blanco

180

Album covers Israel, lp-brieven, fdc's, ook met tabs

181

Leeg Importa stockboek

182

Mooi stockboek met Zweden, gebruikt

3,00

183

Groenland en Noorwegen in stockboek, gebruikt

2,00

8,00
10,00
2,00
bod
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184

Zweden en Finland in stockboek, meest gebruikt, enkele boekjes

185

Sigarenbandjes in map

186

GB doosje vol afgeweekte zegels Kon. Elisabeth

187

Doos met jaarsets NL, Suriname en Antillen 1972-1987

188

Doosje met restmateriaal, postfris NL, Suriname, Antillen

189

Suriname, doosje met betere fdc's, veel thema's

190

Doosje covers, mooie fdc's Hongarije

191

Doosje fdc's NL en overzee, met betere, o.a de eerste kinderblokken

192

Doosje met 13 betere postzegelboekjes Nederl. , waaronder telblok

193

zes pakken blanco Davo bladen Nederland luxe met kader

194

Nederland doos met PTT-mapjes 98-200b (1998)

195

Doos met fdc's NL, 435 (2001)- 561 (2007)

196

Mooie doos met fdc's Nederland en overzee,

3,00

197

Sigarenkistje met heel leuk Nederland afgeweekt, veel eurozegels

3,00

198

Mooi blik ansichtkaarten, hele wereld, ca. 150 stuks

2,00

199

Luxe wijnkist met ansichtkaarten, veel exotisch en gefrankeerd

3,00

200

rommeldoosje met aardige inhoud

2,00

201

Doosje met 20 lege rondzendboekjes (nieuw)

202

2,00
bod

catalogus Michel Europa deel 7 oost europa 2016/17

bod
15,00
5,00
2
3,00
5,00
15,00
8,00
8,00
10,00

5,00
15,00

203

doosje pzboekjes Ned

5,00

204

doosje pzboekjes buitenland

5,00

205

doosje Van alles en nog wat

2,00

206

doos diversen opbrengst voor KIKA

bod

207

doos diversen

bod

208

doos diversen

bod

PRIVACYVERKLARING PPRC
Het zal u niet ontgaan zijn dat vorig jaar een
nieuwe privacywet van kracht geworden is.
Deze wet houdt onder andere in dat
verenigingen verplicht zijn om aan hun
leden bekend te maken wat zij met de
privégegevens van die leden doen.
Verenigingen moeten ook iemand
aanstellen die als eerste verantwoordelijk is voor het bijhouden en
verwerken van deze gegevens.
Inmiddels heeft ook de PPRC een privacyverklaring opgesteld, die
voor iedereen te lezen is op de website van de vereniging
www.pprc.nl Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze
privacyverklaring dan kunt u zich wenden tot Jeffrey Groeneveld, de
secretaris van de PPRC en tevens degene die de gegevens beheert.
Jeffrey Groeneveld
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