
Handen omhoog voor postzegels
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Purmerend * Zonder jeugd, maar
wel met een behoorlijk goedgevul-
de veilingzaal in De Inval gaanza-
terdagmiddag bijna duizend ka-
vels onder de hamer bij PPRC, de
Purmerender Postzegel Ruilclub.
In rap tempo verhandelt veiling-
rneester Bert Huisenga de items:
niet alleen losse postzegels, maar
ook hele boeken, collecties en bo-
vendien munten en ansichtkaar-
ten. Kratten, dozen, DAVO-albums
en zelfs een volle reiskoffer staan
klaar voor de nieuwe eigenaren.
Bijna zeventig belangstellenclen
schuiven met regelmaat hun vei-
lingnummer de ]ucht in, terwijl
Huisenga scherp die handbewe-
gingen in de gaten houdt. De ka-
vels waarop niet wordt geboden
gaan retour.

Stabiel

77 jaar oudisde PPRC bijna.In een
tijd dat de prijs van een postzegel
zoetjesaan onbetaalbaar lijkt te
worden, is de belangstelling voor
de postzegel als verzamelobject
nog ongekend stabiel in Purme-
rend. Er is weliswaar nauwelijks
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re. Met een boodschappenlijstje in
zijn hoofd als houvast.
Yerzamelaar Garrelt Bont (ZB) uit
Monnickendam moet nog lang
wachten, zijn favoriete kavels met
ansichten komen pas aan het eind
van de middag aan bod. De'Plaat-
jesman', zoals hij zichzelf om-
schrijft, heeft duizenden kaarten
in zijn collectie, met een onvoor-
stelbaar aantal opnamen uit Pur- '

merend, Maar de charme ligt bij de
kleine oplagen, zoals van Uitdam
en Zuiderwoude.
Vooraf zijn de postzegels zo veel
mogelijk bekeken door de kandi
daat-kopers. Met Pincet en ver-
grootglas zijn de stempels en tan-
dingen bekeken. Voor voorzitter
John Dehé is deze jaarlijks grote
veiling weer het bewÍjs dat er nog
genoeg animo voor de club is. De
ruilmomenten, de kleine aanschaf
via de stuiverboeken (met zegels
voor vijf cent per stuk) en de vei-
ling vormen een sociaal contact en
ook de mogelijkheid om eenvou-
dig de collectie uit te breiden. Post-
ftis, zwaat gestempeld, soms licht
gevouwen of nog op een enveloP
geplakt, alle mogelijke aanbod
passeert de revue.

aanwas, want kinderen en jonge-
ren hebben tegenwoordig heel an-
dere prioriteiten dan Postzegels
verzamelen, maar de aanhang is
trouw. En nog steeds enthousiast'
En wie niet op de veiling kan zijn,
kon zich voorafmet een bod oP een
kavel al schriftelijk aanmelden.
Willem Loman uit Zaandam is zelf

een'muntenman' (met name het
'KoninkrijlC van Willem r en NaPo-
leon) maar voor zijn vrouw (Post-
zegels) en zijn maat (ansichtkaar-
ten van kleinere dorpen in zwart-
wit) maakte }l,ij graag de reis naar
de veiling in Purmerend. Op zoek
naar Nederlandse, Duitse en Indo-
nesische postzegels, liefst de oude-


