1

IMPROVISEREN VOOR HET GOEDE DOEL
Nadat ik glibberend tussen zand en modder mijn
weg naar Zuiderhof gevonden had, ging het fout.
Ik deed het licht aan, hoorde een klap en gelijk
was het stikdonker in de zaal. Misschien toch
iets te veel kerstverlichting ?
Haastig aangerukte schemerlampen (dank aan
de beheerders van Zuiderhof!) brachten wat
licht in de duisternis, maar we moesten
wachten op de komst van een echte monteur
voor alles weer werkte.
U heeft de oplossing kunnen meemaken.
Kavels uitgestald in de hal, geïmproviseerd
afrekenen, maar het was allemaal voor het
goede doel, dus er werd weinig gemopperd.
Een mooie opbrengst voor Only Friends: meer
dan duizend euro.
Ik hoop dat de
aangekondigde
kerstverrassing goed gevallen is, een
mooi initiatief van onze penningmeester, die ook de inhoud bij elkaar
winkelde. We hielden nog wat pakketten
over voor leden die er niet konden zijn,
maar ook die zijn inmiddels bezorgd.
Eén doos had een vreemde inhoud:
Dank aan allen die meegeholpen
hebben om ook deze laatste avond van
het jaar tot een succes te maken, met
speciale hulde aan ons onvolprezen
barteam.
Ik hoop dat 2020 net zo’n mooi verenigingsjaar wordt als het jaar dat
we nu gaan afsluiten.
Op donderdag 9 januari gaan we er weer tegenaan!
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 en algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 1441 RE Purmerend- tel. 0299-421957 – e-ail: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 24 januari per e-mail naar:
hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG
De nieuwste Japanse Nieuwjaarsgroet
postzegels voor 2020, het jaar van de
rat of muis, met 3 yen extra toeslag..
De twee grote postzegels hebben sinds
1989 bovenin een loterij-nummer
waarmee een souvenir velletje gewonnen kan worden. Vanaf 1991 worden
er elk jaar vier Nieuwjaargroet postzegels uitgegeven, twee met en twee
zonder loterijnummers. Meer over het jaar van de rat vanaf pagina 6.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL
Do. 9 jan.

Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. En met
onze veiling nr. 315, kavellijst voor deze benefietveiling staat
op de pagina’s 37 tot 41.

Za. 11 jan.

De Verzamelaar Afd. Zaanstreek Water- en Kennemerland
houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.
Er zijn postzegels,munten, ansichtkaarten, suikerzakjes,
sigarenbandjes etc. Voor info: 075-6354316 of 0639439777

Za. 18 jan.

Grote Regionale Postzegelbeurs van de PPRC. In
Wijkcentrum “De Inval”, Karekietpark 16, 1444 HV
Purmerend, 10.00 uur tot 16.00 uur. Zie ook pagina 14.

Zo. 26 jan.

Beurs van PV de Zegelaars, van 10.00 tot 16.00 uur in
‘De Schakel’, Burg. Bickerstraat 46a, 1111CC Diemen.

Woe. 12 febr.. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.
Zo. 16 febr.

Beurs van PZ ver. Castricum, van 10.00 tot 16.00 uur in
Dorpshuis De Kern, Overtoom 15, 1901 EW Castricum

Nieuwe postzegeluitgiften: 2 januari, Beleef de Natuur: roofvogels en
uilen: Typisch Nederlands: rookworst. 24 februari, Beleef de Natuur:
boerenlandvogels: Typisch Nederlands: wortelen. 23 maart, Oude
landkaarten: Typisch Nederlands: hagelslag. 4 april, 75 jaar bevrijding
Noteer ook alvast de volgende data voor de PPRC clubavonden in 2020,
donderdag 12 maart, woensdag 8 april en donderdag 14 mei.020.. Datum
voor de grote veiling is zaterdag 4 april 2020
DIT CLUBBLAD GEHEEL IN KLEUR
BEKIJKEN ?
Geeft u zich nu op bij een van onze
bestuursleden en u ontvangt ons clubblad
digitaal, met alle illustraties geheel in
kleur.
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BENT U EEN RAT ?
Nee, deze vraag is echt niet onaardig
bedoeld. Je hoeft je echt niet te schamen om
de Rat als je teken te hebben De Rat of Muis
is het eerste dier in de cyclus van de Chinese
dierenriem volgens de Chinese kalender.
Voor ieder jaar staat een ander dier. Er zijn in
totaal 12 verschillende dieren. Zodra de
cyclus van al deze 12 dieren rond is, wordt er
weer opnieuw begonnen. Het is een beetje te
vergelijken met onze 12 sterrenbeelden.
Deze gelden alleen voor een maand, terwijl
een Chinees dierenteken voor het hele jaar
geldt. Het jaar van de Rat is van 25 januari
2020 t/m 11 februari 2021.

Geboortejaren van de rat zijn: 1924, 1936,
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 en 2020.
Wat zijn de karaktertrekken van de Rat ? In China wordt de Rat
gerespecteerd en gezien als een moedig en ondernemend persoon.
Het wordt als een eer gezien om in het jaar van de Rat geboren te
worden en het is een voorrecht om geassocieerd te worden met een
Rat. De Ratten weten precies waar ze oplossingen moeten vinden en
kunnen zowel voor zichzelf als anderen zorgen zonder problemen.
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Fdc met speelgoed
muis voor het jaar
van de rat of muis
1960.
Velletje voor het
jaar 1984.

Velletje voor het jaar
1996.
Keizer Huang Ti werd
rond 2704 voor
Christus geboren en
hij hechtte veel
waarde aan de
Chinese astrologie. In
2637 voor Christus
zorgde hij ervoor dat
de Chinese astrologie
officieel werd erkend.
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Ze gebruiken hun instinctieve observatievermogen om anderen te helpen in tijden van
moeilijkheden en ze kunnen in vrijwel alle
omstandigheden overleven.
Ratten zijn heel levendig en hebben veel
mentale en fysieke prikkels nodig. Ze kunnen
kalm en opmerkzaam zijn, maar soms
ontstaat er in hun hoofd een bepaalde
geestelijke rusteloosheid, waardoor ze teveel
hooi op hun schouders kunnen nemen, om er vervolgens pas te laat
achter te komen dat ze hun verplichtingen niet kunnen nakomen.
Ratten zijn ontzettend intelligent. Daarnaast hebben ze ook een
zekere nieuwsgierigheid en levendige verbeelding, en ze zijn erg
scherp en gevat.
Een Rat is in een even jaar geboren en is
daardoor Yang, dat komt aardig overeen met
ons westerse sterrenbeeld Boogschutter. Zijn
windrichting is noord. De rat kan goede
vriendschappen onderhouden met een Draak,
Os en Aap. Hij kan beter geen vrienden
worden met een Paard, een Haan en een
Schaap/geit. In de liefde heeft hij een goede match met een Draak of
een Aap. Passende beroepen (onder andere): ondernemer, schrijver,
muzikant, politicus. Er zijn diverse karaktertrekken van toepassing op
een Rat. Hieronder vallen; zelfverzekerd. rustig, spraakzaam, eerlijk,
slordig, wijs en zeker van zichzelf
Beroemde mensen geboren in het Jaar van de Rat:
Guus Meeuwis, Esmee Visser, Prins Charles, Gerard Joling,
Nicolette van Dam, Johan Boskamp, Cristiano Ronaldo, Wesley
Sneijder, Ben Affleck, Daan Schuurmans, Burt Reynolds, Cameron
Diaz, Marijke Helwegen, Churchill, Dinand Woesthoff, Doris Day,
Nigel de Jong, Charles Aznavour, Englebert Humperdinck, Winston
Post, Ruth Jacott, Jack Spijkerman, Peter Heerschop, Hans Kraay
jr., Marc Klein Essink, Eminem, Karin Bloemen, Henny Vrienten,
Barry Hay, Marlon Brando, Mozart, Margriet Eshuijs, president
George Washington, Sandra Reemer, Jeroen Pauw, Sean Penn,
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Shakespeare, Jimmy Choo, Froukje de Both, Michael Boogerd, René
Froger, en Rob Kamphues.
Carrière
Door hun goede, scherpe inzicht en perspectief, kunnen ratten goed
beoordelen wat ze moeten doen. Hierdoor zijn ze in staat onnodige
problemen te voorkomen. Ratten zijn voorzichtig en zorgvuldig, zodat
ze de neiging hebben om een serieuze houding ten opzichte van hun
werk te laten zien.

Mensen geboren in het Jaar van de Rat zijn geschikt als bestuurder,
directeur, manager, ondernemer, schrijver, muzikant, stand-up
comedian, politicus, advocaat, onderzoeker, en autocoureur. Ze
hebben een superieure vermogen zich aan te
passen aan verschillende situaties, waardoor ze
vaak deelnemen aan verschillende zaken.
Rusteloosheid en nieuwsgierigheid kan resulteren, dat ze te snel van opdracht wisselen. Ze
moeten leren om zich meer te focussen op één
opdracht, dan is hun kans op succes groter. HV
.
In 2008 gaf Japan o.a. deze muis/rat postzegel uit
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FRANKRIJK (Historische notities 8)
◄ Lodewijk IX (Poissy, 25 april 1214 – nabij Tunis,
25 augustus 1270), genaamd de Heilige uit het Huis
Capet, was koning van Frankrijk van 1226 tot zijn
dood. In 1297 werd hij door paus Bonifatius VIII
heilig verklaard. Na de dood van zijn vader werd hij
op twaalfjarige leeftijd gekroond tot koning van
Frankrijk in de kathedraal van Reims. Onder zijn
leiding groeide het rijk in zuidelijke richting. Krachtens het Verdrag
van Meaux in 1229 kreeg Lodewijk gebieden toebedeeld in
Languedoc, Quercy en Rouergue, waardoor de belangrijke
verbinding met de Middellandse Zee tot stand kwam. Later verkreeg
hij ook nog gebieden rond Blois, Chartres en Mâcon. Lodewijk IX trad
in 1234 in het huwelijk met Margaretha van Provence, de oudste
dochter van graaf Raymond Berengar V van Provence. In 1241
bestreed Lodewijk met succes een feodale revolte in de Poitou, die
vanuit Engeland gesteund werd door koning Hendrik III.
In 1242 verordende hij de openbare verbranding van de ▼ Talmoed,
die bij karrenvrachten tegelijk in vlammen opging.
Slechts weinige handschriften ontsnapten aan de
vernietiging.
De uitzonderlijke vroomheid van Lodewijk IX, die zijn
politiek realisme soms in de weg stond, uitte zich
onder meer in zijn deelname aan de rampzalige
Zevende Kruistocht (1248-1250), waarin hij bij
◄Damiate, Egyote, gevangen werd
genomen. Wat er in de Franse
schatkist nog overbleef, werd
toen besteed aan de betaling van
zijn losgeld. Het was niet in het
Franse staatsbelang dat hij na
zijn vrijlating nog vier jaar in het
oosten bleef. Hij keerde niet naar
Parijs terug vóór de fatale
hartkwaal van zijn moeder, de
regentes van Castilië.
Het beeld van de “Heilige” koning Lodewijk,
rechtsprekend onder een eik in het bos van
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Vincennes, is tot de collectieve verbeelding gaan behoren. Hij
stichtte hospitalen, liefdadigheidsinstelligen en bevorderde kunsten
en wetenschappen, voor zover die ten dienste van de religie
stonden. Hij liet de Parijse universiteit uitgroeien tot één de culturele
centra van de christenheid en het was ook onder zijn regering dat de
Gotiek in Frankrijk tot volle bloei kwam. In 1239 verwierf hij uit
handen van de Byzantijnse keizer de zogenaamde doornenkroon en
daarna, in 1241, nog andere relikwieën, waaronder een zogenaamd
fragment van het kruis van Christus. Voor deze voor de
middeleeuwse katholieke christendom waardevolle relieken liet hij in
Parijs de beroemde Sainte-Chapelle bouwen.
De Kathedrale basiliek van Saint-Denis is een kerk in
de Parijse voorstad Saint-Denis en de begraafplaats
van de Franse koningen. De basiliek is gewijd aan
Saint-Denis ofwel Dionysius van Parijs, de
patroonheilige van Frankrijk. Volgens de legende zou hij
de eerste bisschop van Parijs zijn geweest.
Heilige kapel, Parijs ►

De rampzalige Achtste Kruistocht
werd hem uiteidelijk fataal. In de
overtuiging dat de islamitische
heerser van Tunis zich tot het
christendom zou bekeren bij de
aanblik van een leger kruisvaarders
dat aan land ging, een steun zouden
zijn om het Heilige Land te heroveren. Een maand na zijn landing
overleed hij op 56-jarige leeftijd vóór de wallen van Tunis aan
scheurbuik. Na zijn dood werd hij overgebracht naar Lyon en bijgezet
in de kathedraal aldaar. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Filips III
van Frankrijk, bijgenaamd de Stoute.
Bijna 750 jaar na zijn overlijden hebben wetenschappers eindelijk
vast kunnen stellen waaraan de heilig verklaarde Franse koning
Lodewijk IX in het jaar 1270 overleed. Volgens een team experts
onder leiding van de Franse forensisch patholoog Philippe Charlier
stierf de vorst in de tegenwoordige Tunesische hoofdstad Tunis,
omdat hij Afrikaans eten haatte, uit principe weinig at en daardoor
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een extreem vitaminetekort en vervolgens dodelijke scheurbuik
ontwikkelde.

Links de Heilige Lodewijk IX op een gebrandschilderd raam, de opdracht voor het
vervaardigen van dit raam kwam van zijn kleinzoon van Philippe Auguste.
Rechts illustreert de Slag om Bouvines . De naam Bouvines kwam 800 jaar
geleden in de geschiedenis van Frankrijk. De overwinning van Philippe Auguste op
de geallieerden in juli 1214 was van aanzienlijk belang.

De praalzuchtige Filips III hield van feesten en lekker eten, het begin
van het spreekwoordelijke “Bourgondische” hofleven. Hij bouwde
zich te Dijon een groot paleis waar hij, omringd door Vlaamse
schilders en beeldhouwers, er een luxueuze hofhouding op nahield.
Zijn bibliotheek is vermaard om zijn kostbare handschriften.
Het paleis van de hertogen van Bourgondië in Dijon
was het hertogelijk paleis van de hertogen van
Bourgondie. Onder andere Filips de Goede en Karel
de Stoute bouwden aan dit paleis. In het paleis is nu
het stadhuis van Dijon en het museum Museum van
Schone Kunsten gehuisvest

Wil Dedters
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ZATERDAG 18 JANUARI 2020
organiseren wij onze

52e 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! Ook dit jaar liggen er geen stuiverboeken.
Taxatie vanaf 12.00 uur.

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum
zaterdag 18 januari 2020 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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Deze postzegelvellen, per stuk € 15,00 (exclusief portokosten) zijn aan te
schaffen in een cadeauverpakking. Heeft u belangstelling, stuur een mailtje
naar info@hertogpost-event.nl en ze nemen direct met u contact op.
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MICHEL Europa-Katalog - 2019
Band 1: Mitteleuropa
Band 2: Südwesteuropa
De diverse Michel Europa catalogi zijn
ondertussen weer verschenen.
Vanaf het eerste deel van de Michel
Europa reeks worden alle catalogi
geproduceerd met een nieuwe
filatelistische database (PDB). Na vijf
jaar van ontwikkeling kunnen we nu de
vruchten plukken van het vele werk dat
verricht is om de leesbaarheid en
gebruiksgemak te verhogen. Dit is
onder andere merkbaar bij de
kolomtitels (de koppen op elke
bladzijde). Vanaf nu bestaan de kopteksten uit de afkorting van een
gebied, gevolgd door land en deelgebied plus jaartal en bladzijde.
Dus nu lees je achtereenvolgens: "A-PO - Österreich Portomarken
(1913) - 385"en niet langer alleen "A - Österreich - 385". De bekende
"jaarbalken" zijn verdwenen wat een hoop ruimte scheelt.
Deel 1; Midden Europa met de landen Liechtenstein, Oostenrijk,
Zwitserland, Slowakije, de Tsjechische Republiek, TsjechoSlowakije, Hongarije, de bureaus van de Verenigde Naties - Geneve
en Wenen en als afsluiting West-Hongarije. Dit is een klein gebied
dat in 1921 kortstondig onafhankelijk geweest is en dat nog het
zelfde jaar tot Hongarije toetrad.
Van alle gebieden vinden we de frankeerzegels en waar uitgegeven
ook de dienst- port- luchtpost- en automaatzegels evenals allerlei
andere uitgaven. Bij Zwitserland worden, onder andere, de zegels
behandeld die uitgegeven zijn voor de diverse internationale
organisaties die daar gevestigd zijn, zoals UPU, IOC etc. In dit deel
zijn wederom, mede door het gebruik van de al eerder vermelde,
vernieuwde database, vele redactionele verbeteringen doorgevoerd.
Bij de klassieke uitgaven van Zwitserland en Oostenrijk vinden we
veel prijsstijgingen maar ook bij de moderne uitgiften van deze eeuw
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zien we prijsstijgingen langskomen. Bij
Hongarije zijn vooral bij de uitgaven uit
de 60er jaren meer illustraties geplaatst.
Met 17.200 afbeeldingen en 77.000
aangepaste noteringen in 1440
bladzijden is dit een catalogus die weer
aan alle eisen voldoet.
Deel 2; Zuidwest Europa met; Frans en
Spaans Andorra, Frankrijk, Gibraltar,
Monaco, Portugal, De Portugese
Azoren en Madeira plus Spanje.
De prijsnoteringen voor deze landen zijn
intensief tegen het licht gehouden. Zo te
zien is er door alle geledingen heen een
lichte stijging merkbaar. Vooral de Franse luchtpostzegels zijn
behoorlijk opgewaardeerd. Talrijke redactionele wijzigingen en
verbeteringen zijn opgenomen. Door filatelistisch
onderzoek van archieven is het mogelijk geworden om exacte uitgifte
data, geldigheidsperioden en oplage cijfers voor de klassieke
Portugese emissies te vermelden. Tevens zijn er bij Andorra
gegevens vermeld van niet uitgegeven zegels.
Ook dit deel is met zijn 18.000 afbeeldingen en 84.000
prijsnoteringen weer een gedegen en goed bruikbare catalogus.
Uiteraard zijn beide delen uitgevoerd met twee leeslinten en
gebonden in een harde kaft. Beide delen zijn ook als "E-Book"
verkrijgbaar in de "online library".
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits.
Bladzijden: 1440 + 1632. Illustraties: Kleur.
"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-291-5 en 978-3-95402-292-2. Uitgever:
Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: € 74,00 Excl. verzendkosten. In de "Online library": € 49,00.
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH,
Industriestr. 1 - 82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde
postzegelhandel. E-mail: europa@michel.de
Web-site: www.michel.de
Henk P. Burgman (AIJP)
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 176
SOCIALE FILATELIE
De geleerden zijn het er wel over eens: als de filatelie nog een toekomst
heeft, dan moeten we die zoeken op het gebied van de sociale filatelie.
Daarbij gaat het om een combinatie van postgeschiedenis en het
persoonlijke verhaal dat achter een bepaalde brief of briefkaart schuilgaat.
Het zal duidelijk zijn dat sociale filatelie vooral interessant wordt als het
achterliggende verhaal dramatisch is. Tijden van oorlog en tegenspoed zijn
‘ideaal’.
‘The paper trail’, het vuistdikke boek van Jeffrey Groeneveld en Kees
Adema over Nederland in de Tweede Wereldoorlog bevat een aantal
prachtige staaltjes van sociale filatelie. Ik zal daar binnenkort in deze
rubriek wat voorbeelden van laten zien.
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Heel bijzonder is een ander project dat al enkele jaren loopt en een
onbekende wereld van eeuwen terug tot leven doet komen: ‘Gekaapte
brieven’. Op de website van dit project (www.gekaaptebrieven.nl) lezen we:
Op deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw
doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone
Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die
door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in
beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn
herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig
overgetikt. De gekaapte brieven leveren een schat aan gegevens voor
historici en taalkundigen, (amateur-)genealogen, erfgoedinstellingen zoals
musea, en iedereen die geïnteresseerd is in het maritieme verleden van
Nederland. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per
schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de
opvarenden en hun familieleden.

Fragment van een brief uit het Rampjaar 1672, waarin plastisch wordt
verteld over de moord op de gebroeders De Witt:
"den haegh alwaar de pensionaeris Jan de witt met sijn broeder Ruewert
van putten, beijde oopenbaerlick op het klaarst van den dagh van de
burgherij om den hals gebroght en van lit tot lit gekapt en daernae
gruewelijk daer mee hanteert de leeden v(er)koft..."
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De zojuist genoemde website bevat allerlei informatie over het project en
de gevolgde werkwijze. Ook een
uitgebreide literatuurlijst ontbreekt niet. Je
kunt op de website ook zoeken naar
voorbeelden van brieven (je moet wel de
laatste versie van de Adobe Flash Player
geïnstalleerd hebben).
Roelof van Gelder is een van de
medewerkers aan het project en
publiceerde daar een prachtig boek over:
Zeepost. Ik haal daar één brief uit, waarin
Brechtje Claes in het rampjaar 1672 aan
haar echtgenoot schrijft. Ze is ten einde
raad, want haar man had haar en hun
zoontje in Medemblik achtergelaten, met
grote schulden. Ze had uit arren moede
hun zoontje (9 jaar oud!) op een schip
laten aanmonsteren.
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Meer lezen? Zie:
https://www.moorsmagazine.com/boeken/geschiedenis-boeken/zeepost/

John Dehé
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MICHEL Europa-Katalog - 2019
Band 3: Südeuropa
Band 4: Südosteuropa
Vanaf het eerste deel van de Michel Europa
reeks worden alle catalogi geproduceerd met
een nieuwe filatelistische database (PDB).
Na vijf jaar van ontwikkeling kunnen we nu
de vruchten plukken van het vele werk dat
verricht is om de leesbaarheid en
gebruiksgemak te verhogen. Dit is onder
andere merkbaar bij de kolomtitels (de
koppen op elke bladzijde). Vanaf nu bestaan
de kopteksten uit de afkorting van een gebied, gevolgd door land en
deelgebied plus jaartal en bladzijde. Dus nu lees je
achtereenvolgens: "TR-DI - Türkei Dienstmarken (1957) - 1205"en
niet langer alleen "TR - Türkei - 1205". De bekende "jaarbalken" zijn
verdwenen wat een hoop ruimte scheelt.
In dit derde deel van de Europa set vinden we in alfabetisch de
volgende landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Fiume, Italië,
Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Malta, San Marino, Servië,
Slovenië, Triëst en Vaticaanstad.
Uiteraard is de opbouw en uitvoering gelijk aan alle andere Michel
catalogi dus daar zal ik het dit keer niet over hebben.
Wat is er nieuw of vernieuwd? Natuurlijk zijn alle prijzen aangepast
aan de huidige markt en zijn alle nieuwe uitgiften vermeld. De gehele
catalogus is nog eens doorgelopen en diverse kleine fouten en
verschrijvingen zijn gecorrigeerd. Veel zegels zijn opnieuw ingescand
op een hogere resolutie. Bij Albanië, Triest en Slovenië zijn diverse
nieuwe tandingsvariëteiten opgenomen. Het hoofdstuk dat de
Bosnische postzegelboekjes behandelt is opnieuw opgesteld en
aangepast met een verwijzing naar de basiszegels waardoor het een
en ander makkelijker op te zoeken is. Bij Vaticaan stad is een nieuw
opgedoken watermerk variant opgedoken.
Met 1632 bladzijden, 20.500 illustraties en 86.000 prijsnoteringen is
deze catalogus weer helemaal uptodate.
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In deel 4 worden de volgende postzegel
uitgevende landen en gebieden behandeld:
De Egeïsche eilanden, Bulgarije, Epirus,
Griekenland met de autonome republiek
Athos, Ikaria, de Ionische eilanden, Kreta,
Oost-Roemelië, Roemenië, Samos, Trachië,
Turks-Cyprus en Cyprus.
Uiteraard is ook dit deel weer grotendeels
opnieuw doorgenomen en waar nodig
gecorrigeerd, vooral op het prijzengebied.
Ook in dit deel zijn de nieuwste uitgaven
opgenomen. Veel prijs verhogingen bij de
uitgaven van Griekenland, Samos en Trachië rond de eerste
wereldoorlog. Diverse nieuwe typen en plaatfouten bij Roemenië. Bij
Bulgarije zijn diverse nieuwe gegevens opgenomen zoals de
geldigheidsduur van de zegels.
Al met al vinden we in deze catalogus 1376 pagina's met 19.000
meestal kleuren illustraties en 74.000 prijsnotaties.
Ook deze uitgave zal, mede door zijn vele kleurige poszegel
afbeeldingen, niet alleen de traditionele verzamelaar maar ook de
thematische verzamelaar kunnen bekoren.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH
Taal: Duits
Bladzijden: 1632 + 1376
Illustraties: Kleur
"Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-293-9
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 74,00 € Excl. verzendkosten.
In de "Online library": € 49,00.
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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VAN DE PENNINGMEESTER contributie / donatie 2020
Na de geslaagde clubavond met benefietveiling in december, de oliebollen en het
vuurwerk is het weer tijd voor serieuze
zaken. Uw penningmeester heeft in
december de opbrengst van de benefietveiling overgemaakt naar de stichting Only
Friends.
Maar ………. heeft u in december ook uw contributie voor 2020 van
€ 30,- of donatie van tenminste € 15,- op onze bankrekening
NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. PPRC overgemaakt?
Zo niet, doet u het s.v.p. omgaande. Misschien het moment om uw
penningmeester een formulier voor automatische incasso te vragen.
U kunt het niet meer vergeten en ondergetekende heeft minder
administratie. “Leuker kunnen wij het wel voor elkaar maken“.
Hans de Block

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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AL 30 JAAR DE SIMPSONS OP DE BUIS
Op 4 november vorig jaar gaf de Spaanse post een gevouwen souvenirvel
uit met daarin een postzegel van vier euro. Waarom de waarde van het
postzegeltje zo hoog moest zijn is mij niet helemaal duidelijk. Mogelijk ook
hier weer een marketing trucje om de filatelist een poot uit te draaien.
De langstlopende animatieserie aller
tijden, The Simpsons, debuteerde op 17
december 1989 in de Verenigde Staten.
De show over een midden-klasse gezin
in de fictieve stad Springfield wordt
inmiddels ook uitgezonden in meer dan
50 landen over de hele wereld. In
Spanje werd ‘Los Simpson’ voor het
eerst uitgezonden in 1991.
Het souvenirvel van Spanje ter ere van
The Simpsons toont de familie en hun bank in de woonkamer. De scène op
de postzegel wordt in de lijst boven de bank herhaald..
Een ander tafereel van de familie rond deze bank is een hoofdbestanddeel
van de openingsreeks van de show. De lijst, altijd scheef hangend, bevat
normaal een schilderij van een zeilboot.
In de versie van de bankscène op het souvenirblad staat Bart Simpson
achter de bank. Zijn ouders, Homer en Marge, zitten erop, evenals zijn
zussen, Maggie en Lisa. De kat van de familie, Sneeuwbal, voegt zich bij
hen op de bank, terwijl de erg domme en slecht afgericht windhond,
genaamd Santa’s Little Helper, op de grond ervoor ligt.
De Koninklijke Munt van Spanje (Fabrica Nacional de Moneda y Timbre)
drukte 250.000 (x € 4,- !!!) individueel genummerde souvenirvellen.
De US Post gaf in 2009 voor het 20ste verjaardag van The Simpsons vijf
postzegels (Scott 4399-4403) met afbeeldingen van Homer, Marge, Bart,
Lisa en Maggie.
HV
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Wij zijn met vakantie van 28 december t/m 14 januari.
Onze openingstijden in de wintermaanden …
voor de lunch, vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur
voor koffie met gebak en vanaf 12.00 uur voor de lunch.
Van woensdag t/m zondag geopend voor het diner
vanaf 17.30 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

Brasserie Alles met Liefde,
sfeervol en in een huiselijke sfeer!
Max & Liesbeth van Wersch.
Middenweg 146,
1462 HK Middenbeemster
Telefoon: 0299-743399
U kunt alleen bij ons telefonisch
reserveren.
Email: info@brasserieallesmetliefde.nl
Website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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BRANDPREVENTIE: SCHOORSTEENVEGEN
Een bijzondere vorm van brandpreventie is het
regelmatig vegen van de schoorsteen. Dat wordt
gedaan door een schoorsteenveger. Een
schoorsteenveger is iemand die het rookkanaal in
schoorstenen schoonmaakt. Dit is regelmatig
nodig om schoorsteenbranden en koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Koolmonoxide is nog
steeds een sluipende doodsoorzaak. Recent is
nog een huisarts in Diemen door koolmonoxidevergiftiging om het
leven gekomen.
In de 19de eeuw werden vaak
kinderen als ‘leerlingen’ ingezet,
omdat die in de nauwe
schoorstenen konden klimmen om
ze schoon te maken. Het was vies
en ongezond werk, waarbij de
jongeren veel in aanraking kwam
met roet, en risico liepen op verstikking of huid- en longkanker.
De afbeeldingen op deze zegels lijken wel
vrolijk, maar het smerige werk van de jonge
schoorsteenvegertjes was in Engeland
aanleiding om deze vorm van kinderarbeid af
te schaffen. Op de zegel rechts is de kinderhand zichtbaar die het zware werk in de
schoorsteen doet.
Een schoorsteenbrand kan als oorzaak
hebben dat er roet en teer in het rookkanaal
zit door slechte verbranding, door
onvoldoende zuurstoftoevoer (bijvoorbeeld
door een vogelnest), ongeëigende en/of
natte brandstof of bouwkundige fouten. Bij
een schoorsteenbrand vat opgehoopt roet
in een schoorsteen vlam. Daardoor kan het
rookkanaal zo heet worden, dat het scheurt en lek raakt. Als gevolg
daarvan kunnen zich rookgassen en vlammen in de woning
verspreiden. Een schoor-steenbrand is herkenbaar aan een sterke
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rookontwikkeling die soms ook in het huis terechtkomt, een licht
bulderend geluid in het
rookkanaal en een sterkere
trek.
Rechthoekige rookkanalen
zijn moeilijker te vegen en
vormen zo een groter risico
voor het ontstaan van
brand.

Roet kan bij het verbranden uitzetten en de schoorsteen
beschadigen: zo mogelijk zal de brandweer met schoorsteenveeggereedschappen het rookkanaal proberen open te houden. De brand
kan getemperd worden door de kleppen van alle aangesloten
kachels te sluiten. De brandweer zal de stookplaats, de muren en de
vloerdelen waar het rookkanaal door of langsloopt controleren, om
een uitbreiding van de brand te verhinderen. Na een
schoorsteenbrand moet een deskundige de kachel en het rookkanaal
controleren op beschadigingen.
Het belangrijkste probleem bij het bestrijden van een
schoorsteenbrand is het bereiken van de schoorsteen. Vegen van
29

Ansichtkaart uit 1910.
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een schoorsteen gebeurt altijd van bovenaf.
Vaak wordt een hoogwerker ingezet, maar ook
wordt nog vaak met een ladder naar de
schoorsteen geklommen. In beide gevallen
moet de persoon die de schoorsteen veegt,
worden beveiligd tegen vallen. Ook moet een
ademluchttoestel worden gedragen om
inademing van de giftige hete rookgassen en
roet-deeltjes te voor-komen.
Blussen met water is geen alternatief: de
schoorsteen kan scheuren of zelfs
ontploffen. Eén liter water wordt omgezet in
1700 liter stoom en dat kan de schoorsteen
niet snel genoeg afvoeren. De brandweer
kan vanaf het dak een voorlopige inspectie
uitvoeren en met een ramoneur de
schoorsteen blussen of ragen.
Blussen met kooldioxide of poeder is
mogelijk, al geeft
poeder veel
vervuiling van de omgeving. Een ramoneur is
een gereedschap om de schoorsteenbrand te
doven. Het bestaat uit een aantal stukjes
stalen ketting van ca. 50 cm lang, met aan het
eind stukjes hoekijzer. Door de ramoneur in
de schoorsteen tot beneden te laten zakken
en deze met rukken weer omhoog te halen,
slaat men de in de brand staande roet- en
koolresten van de schoorsteenwand. Deze
deeltjes worden door de brandweerlieden beneden opgevangen en
afgeblust. De ramoneur wordt gebruikt bij vierkante schoorsteenkanalen. Bij ronde schoorsteenkanalen gebruikt de brandweer stalen
ronde borstels om de schoorsteenwand mee schoon te krabben of
vegen.
Uit De Zegelaars Diemen, met dank aan Paul van Doorne en Catawiki
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al 32 jaar tot uw dienst!
● Breed assortiment
● Scherpe prijzen
● Persoonlijke service
● Kwaliteit gewaarborgd
● www.stamps-dns.com
€ 10 KORTING OP UW AANKOOP*
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u
maar liefst € 10 korting op uw volgende
aankoop bij Stamps-DNS. Bekijk dus snel
ons assortiment op www.stamps-dns.com
en maak uw keuze uit onze aanbiedingen.
* Vraag naar de voorwaarden.
Lid van:

Dirk N. Sluis
B. de Vriesstraat 10 - 1622 AC Hoorn
Tel: 0229-261611
Mob/GSM: 0655 884387
Email: sales@stamps-dns.com
www.stamps-dns.com
32

DE RUBIK’S KUBUS
Hongarije gaf in 1982 deze postzegel uit met
daarop de wereldberoemde kubus ter gelegenheid van de eerste wereldkampioenschappen
kubusdraaien in Boedapest. Deze wedstrijd
werd gewonnen door de Amerikaan Minh Tai in
22,95 seconden. Sinds 2001 maakt deze puzzel
een nieuwe opmars en sinds 2003 worden er
wederom wereldkampioenschappen gehouden.
Het wedstrijdrecord stond vanaf 23 februari
2008 op 9,10 seconden op naam van de
Fransman Edouard Chambon. Een 22-jarige
Australiër Felix Zemdegs heeft in 2018 een nieuw wereldrecord gevestigd,
hij wist op een toernooi in Melbourne in 4,22 seconden alle vlakken van de
puzzel de juiste kleur te geven. Maar in datzelfde jaar kon het nog sneller,
namenlijk in 0,38 seconde, dit keer wel door een robot.
Ernő Rubik (Boedapest, 13 juli 1944) is een Hongaars wiskundige, architect
en uitvinder die vooral bekend is geworden door zijn uitvinding van
driedimensionale mechanische puzzels zoals Rubik’s kubus, Rubik's Magic
en Rubik's 360. Rubik gebruikte de kubus voor het eerst in 1974, tijdens
zijn lessen. Hij nam er in 1975 octrooi op, maar uitsluitend in Hongarije.
Rubik geniet buiten Hongarije geen rechten. Pas toen de Duitse
spellenmaker Tom Kremmer, begin jaren 80 met Rubik’s kubus aan de slag
ging, werd het een doorslaand succes en een rage bij de jeugd. Ook
wiskundig is de puzzel interessant als toepassing van de groepentheorie.
De Rubik’s kubus blijft de gemoederen bezighouden, ook ruim veertig jaar
na de marktintroductie nog. Het is het best verkopende speelgoed ooit (in
2009 al 350 miljoen stuks). Het is dan logisch dat anderen van dat succes
een graantje mee willen pikken. Net zo logisch is het dat Rubik alles in het
werk stelt om die kip met de gouden eieren te beschermen. Eerst had
Rubik een octrooi, maar na twintig jaar is dat verlopen en mag iedereen de
uitvinding toepassen.
Variatie op de
Rubik kubus met
daarop afgebeeld
chemische
elementen, in
2019 uitgegeven
door Moldavië.
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Forgeries of Common Stamps after
World War I
(Eastern Front, Balkans, Caucasus)
Pal voor, tijdens en na de 1e wereldoorlog
veranderde er veel in de wereld. Vooral in
Oost Europa was het een komen en gaan
van landen en staten. Grenzen werden
opnieuw getrokken en net zo makkelijk
weer opgeheven. Revoluties brachten,
voor langere maar ook vaak kortere tijd,
andere machthebbers aan het bewind. De
winnaars van de "Grote Oorlog"
verdeelden en verknipten ook nog eens de landkaart. Veel nieuwe
naties brachten postzegels uit die al weer snel verdwenen doordat
het land werd overlopen door de buren of samengevoegd met
anderen. De in deze roerige gebieden en tijden uitgebrachte zegels
waren soms maar een kort leven beschoren. Andere zegels werden
door de nieuwe machthebbers voorzien van een tijdelijke opdruk die
soms ook al weer snel werd vervangen door een andere opdruk of
een beter passende zegel. Soms waren de oplagen van deze zegels
maar heel klein. Veel verzamelaars komen ze wel eens tegen en
kennen ze maar oppervlakkig. Door de kleine oplagen zijn veel van
deze zegels vervalst of is er gemanipuleerd om maar niet te spreken
van totale fantasie producten die alleen maar tot doel hadden de
makers aan een paar makkelijke centen te helpen. Van veel zegels
zijn meer vervalsingen in omloop dan echte zegels. Philip C. Souers
(zelf verzamelaar van postzegels etc. van na WO I) heeft zoveel
mogelijk van deze producten bij elkaar verzameld en probeert de
geïnteresseerde verzamelaar wegwijs te maken in dit labyrint. Daar
is hij redelijk in geslaagd. Het is een meer dan aardig boek
geworden. Hij behandeld op alfabetische volgorde zegels van
Albanië tot en met West Oekraïne. Philip heeft een eigen
interpretatie van officiële en onofficiële postzegels en uitgiftes. Dit
legt hij uit in het voorwoord en dit bepaalt ook mede de opzet van zijn
boek. Philip haalt ook nog even het boek (Focus on Forgeries) van
Varo E. Tyler aan en hij vermeld waarom hij voor een iets andere
opzet heeft gekozen. Alle door hem behandelde en aanwezige
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illustraties van zegels zijn in kleur afgebeeld. Hij laat niet alleen een
echt en een vals zegel zien maar geeft ook vaak uitvergrote details
van de zegels weer. Verder omschrijft hij uiteraard de verschillen
tussen vals en echt. Verdere achtergrondinformatie, voor zover bij
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hem bekend,
word ons niet
onthouden. Het
boek sluit af
met een lijst
met literatuur
en websites
waarin verder
of dieper naar
meer
vervalsingen
gezocht kan
worden.
Het is in mijn
ogen een
alleraardigste
en leerzame
uitgave. 100%
compleetheid
zult u niet
vinden maar
dat is ook wel
te verwachten.
Er is van deze
zegels zoveel
vervalst dat er
nog regelmatig
nieuwe producten opduiken. Het boek geeft echter wel een meer dan
duidelijk overzicht waarmee de geïnteresseerde en wat meer
geroutineerde collectioneur mee verder kan maar waar ook de
beginnende verzamelaar een behoorlijke basiskennis uit kan
ophalen.
Schrijver: P. Clark Souers. Taal: Engels. Bladzijden: 89
Illustraties: Kleur. Verlijmd softcover 28 x 21,5 cm.
Uitgever: P. Clark Souers. Prijs: € 12,50 Excl. verzendkosten.
Informatie // Verkrijgbaar bij: H. P. Burgman.
E-mail: henk.burgman@gmail.com
Henk P. Burgman (AIJP)
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Kavel

Cat. nr. Omschrijving
Munten
1987 50 gulden FDC 50 jaar Juliana en Bernhard
1990 50 gulden proof 100 jaar vorstinnen
1994 50 gulden proof Verdrag van Maastricht
1994 50 gulden UNC Verdrag van Maastricht
1995 50 gulden 50jaar bevrijding
1994 10 gulden proof Benelux
1997 10 gulden FDC Marshall
1999 10 gulden proof Millennium
1999 10 gulden FDC Millennium
1970 10 gulden FDC Nederland herrijst
Doosje munten + mapje van gulden naar euro
Vier zilveren munten + een hoop centen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Cat.w.

18
134/135
244/247
332-349
356 - 373
356 a - d
671/675
3138b
P31-43
p31-43
P42
BZ 1 - 5

172/175
345
141/144
B322
pb 7
bl 1-4
bl 6,9-12
bl 13-15
bl 16
1-4

Postzegels
Nederland
Nederland
Nederland
Koningin Wilhelmina
Tralieserie
Traliestroken
Rembrandt serie 1956
Zakenpostzegel 2014
Michiel de Ruyter
Michiel de Ruyter
Port
Port betaald 2 stroken à 5 zegels met telnr.
Plaatfouten Nederland
PM 10 op nr. 19
PM 3B op nr. 65
PM21 op nr. 65
PM19 op 72/102
PM op 78P
PM1 op 162
PM op 597
Plaatfouten enz.
Postzegel set sieraden 2018
Postzegel set zoogdieren Konijnen
Postzegel set vlinders
Stadspost Feyenoord en Ajax
Niet aangenomen ontwerp van een postzegel
Ned.Indie
Ned.Indie
Suriname
Indonesie
Indonesie
Indonesie
Indonesie
Indonesie 627-29, 647-49
Indonesie 679-80
Japanse bezetting 2x
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Inzet

30,00
35,00
35,00
25,00
35,00
25,00
15,00
15,00
9,00
15,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
15,00
85,00 25,00

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

**

o
o
x
**
*
**
**
**
**/o

100,00
50,00
65,00
110,00
187,00
120,00
35,00
6,00
195,00
180,00
65,00

10,00
5,00
6,50
10,00
17,50
10,00
3,50
1,50
25,00
25,00
6,00
bod

1,00
20,00
3,00
20,00
3,00
100,00 20,00
90,00 15,00
110,00 20,00
20,00
3,00
94,00
8,00
Bod
Bod
Bod
2,00
1,00
18,50
2,50
19,30
3,00
30,00
4,50
10,00
8,00
1,00
40,00
3,00
120,00
9,00
25,00
2,50
15,00
1,50
60,00
6,00

Kavel
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Cat. nr. Omschrijving

Cat.w.

33-41 RIAU
RIAU diverse nummers 1954
Iran Barat
106 Belgie
106 Belgie
344-346 Belgie
239-251 Saar
Duitsland Postzegelboekjes 14x
131 1A Bayern
132 1A Bayern
479-481 Deutches Reich
481 Deutches Reich
543 Deutches Reich
582 Deutches Reich
Blok 85- DDR Blok
395 DDR
212-214 Engeland
Engeland Blokjes 2063-69 en 2112-20
prestige b. Stamps for Cooks !969)
prestige b. Story of Wedgwood 2x 1972 en 1980
prestige b. Story of Stamley Gibbons 1982
Franse Kolonieen
Frankrijk diverse kopjes hoge waarde
2638-49 Frankrijk
Frankrijk Vissen 2019
Frankrijk 2019
Mi7342/53 Frankrijk, 60 jaar Asterix en Obelix 2019
Mi7321/30 Frankrijk, Rode Kruis 2019
Mi7308/19 Frankrijk, bloemen 2019
Mi7287/98 Frankrijk, vrouwelijk naakt in beelhouwkunst 2019
Mi7262/73 Frankrijk, vissen 2019
Mi7247/58 Frankrijk, geschiedenis Franse architectuur 2019
Mi7226/37 Frankrijk, stoffen voor de Afrikaanse markt 2019
Mi7195/06 Frankrijk, Kerst- en nieuwjaarsgroet 2018
Mi7173/84 Frankrijk, sneeuwkristallen 2018
Mi7068/99 Frankrijk, bomen 2018
Mi7055/66 Frankrijk, Micky Mouse 2018
Mi7018/29 Frankrijk, foto's vanuit de ruimte 2018
9 Helgoland
Noorwegen Nominaal € 6,48
Oostenrijk Nominaal € 6,55
852 Oostenrijk
bl 85-90 Portugal blokken Columbus
Portugal o.a. Cept
Portugal o.a. Cept
Vaticaan, nominaal 11,69
Israel op kaartjes
Groot Brittannië, 5 postzegelboekjes
Mocambique, prachtige vissenserie **
Tjechoslowakijke
Sport
Afrika
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**
**
**/o
o
**
*
*
*
*
*
*
o
*
o
**
o
**
**
**
**

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

Inzet

25,00
2,50
45,00
4,00
60,00
3,00
106,00
7,50
106,00
7,50
110,00 10,00
42,00
4,00
10,00
120,00
6,00
55,00
3,00
330,00 17,50
320,00 16,00
26,00
1,50
45,00
2,50
180,00 15,00
16,00
1,00
35,00
3,00
24,00
2,50
28,00
3,00
152,00 15,00
26,00
2,50
2,50
3,00
20,00
2,00
2,00
2,00
24,00
3,00
25,00
3,50
24,00
3,00
24,00
3,00
24,00
3,00
28,50
4,00
24,00
3,00
20,00
3,00
21,50
3,00
26,00
4,00
21,50
3,00
26,00
3,50
70,00
5,00
5,00
5,00
30,00
2,50
48,00
6,00
3,00
3,00
7,00
5,00
2,00
bod
bod
bod
bod

Kavel
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Cat. nr. Omschrijving

Cat.w.

Presentation Pack GB Summer Time
Presentation Pack GB Insecten
Presentation Pack GB King Arthur
Jaarset 1979 GB
Jaarset 1982 Cyprus
Jaarset 1983 Cyprus
1985 Cyprus Frankeerserie 1985
Jaarset 1985 Cyprus
Cyprus frankeerserie 1980 met overdruk
Jaarset 1996 Madeira
Presentation Pack Nieuw Zeeland centenary 1998

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

Brieven en FDC's
111
592-595 Itep Tentoonstellingsenvelop met 1e dag-stempel
o
112
1301-1304 Weidevogels op 1e dag kaarten - stempel Oostzaan
113
1341 PM 1985 fdc dubbele Kinderzegels met plaatfout
o
9,00 +
114
Fdc 44 + 60 + 63
o
29,50
115
Fdc 136 a + 144 a + 153 a (blokken)
o
105,00
116
Brief Dingaansdagvlucht van de KLM, 5-12-1938 en 12-12-1938 retour
117 brf+490/494 Zomerzegels 1-8-1947 verz. naar Holland, Michigan USA en retour
118
Brief 2x per officiële ballon postvaart d.d. 15-8-1970,
met de handtekening van Nini en Jan Boesman
119
FDC's 3x FDC nrs. 45,53 en 55
120
Brief Met serie Olympiade zegels 1956, verzonden op 1 e dag van uitgifte
121
Ansichtkaart met de Jamboree serie 1937
122
2395-2424 Portugal blokken Columbus
**
123
Bl 1 - 4 Indonesie
*
35,00
124
6 blokken Indonesie
*/**
138,00
125 Stockkaart met velletjes oa € 17,00 nominaal (Dorcas)
126
4x Prestige boekjes Tour de France (Dorcas)
127
Mapje Koninklijke familie, nominaal € 8,19 (Dorcas)
128
Map velletjes + pzm 360, nominaal € 92,00 (Dorcas)
129
Duitsland, 3x Postzegelboekje en 3 blokken
144,00
130
Duitsland, Strips van 5, zgn 5-er Streifen
108,00
131
Jaarcollectie NL 2003, nominaal 41 euro
132
Frankrijk Unesco, postfris
133
Diverse landen met beter in map
134
Nederland 3 Kinderblokken gr. formaat fdc + 6 kinderbedankkaarten
135
Oorlogszegels: bewerkt, verknipt, beklad, geperforeerd- bijzonder
136
Map brieven, rijp en groen
137
Nederlandsche Bond tot het redden van drenkelingen, propaganda
138
Twee antieke catalogi Nederland
139
Rondzendboekjes 5x
140
Klein stockboekje Sp./Por./ Frankrijk
141
FDC 47x Olympische spelen (fakkelloop 1972 in boek Gr.land-Dld
Stockboeken en albums
142 Stockboekje Zweden Noorwegen (Dorcas)
143
St.boekje Frankrijk ob=ngeveer 350 stuks gr formaat (Dorcas)
144 St.boekjes DDR en Rwanda
145 St.boekjes Sri Lanka + Pakistan en Nepal
146 Stockboekje met o.a. Saarland, Baden, Rheinland Pfalz en Würtemberg
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Inzet
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
3,00
1,00

7,50
bod
bod
2,50
8,00
bod
bod
bod
bod
bod
bod
4,00
3,50
10,00
8,00
12,00
4,00
45,00
7,50
7,50
24,00
1,00
4,00
3,00
4,00
5,00
bod
bod
5,00
2,00
bod

3,00
6,00
bod
bod
bod

Kavel
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

196

Cat. nr. Omschrijving

Cat.w.

Inzet

2493 tot 2937B-46B (Davo Bel.) Inh.gest. zegels met tab Ned. 2007/12 230,00
Nederland Leeg Victoria album met ruitjes papier
Lege band Faroer
Stockboek diverse landen (Dorcas)
Stockboek Portugal en Noorwegen (Dorcas)
Stockboek Indonesie
Stockboek Noorwegen
Stockboek Engeland gutterpairs postfris veel nominaal 138,00 pound
Album Indonesie
1.100,00
insteekboek zwart 30/60
Stockboek Rusland 3x stockboek met klassiek
Nederland in Holland album, met betere zegels/series
Nederland in Davo christal 1937-1983
Idem. 1984-1994
Idem, 1995-2001
Fdc's Suriname, Antillen en diversen, 125 stuks, in 2 albums
Unie postzegelalbum NL, mooie stevige bladen, 1852-1994
Nederland Overzee in keurig stockboek
Nederland Overzee in Davo album
FDC's NL E30-E197
FDC's NL 197 t/m 393
Twee keurige stockboeken NL, o,**
Nederland **, met combinaties, velletjes
Nederland ** in paren verzameld, in keurig stockboek
Nederland in Holland album
Nederland Overzee in twee albums
Nederland en Frankrijk in keurig stockboek, zwarte bladen
2 mooie stockboeken, zwarte bladen, Nederland **, Antillen
Mooi stockboek Frankrijk, Monaco, Andorra, met betere series
Dik, luxe stockboek USA, met goed materiaal
Zwitserland en Liechtenstein (!) in 2 mooie stockboeken
België en Luxemburg in luxe Lindner stockboek
Italië (mooi klassiek), San Marino en Vaticaan in keurig stockboek
Spanje in mooi Lindner stockboek, veel oud (perforaties)
België in Lindner stockboek
Thema 'Sport' in Victoria album, heel veel zegels + 2 stockboeken
Canada Souvenir-Collectie Ol. Spelen 1976 in twee kleine albums
DDR, gebruikt en postfris in stockboek
Reich, Bund, ook beter **, DDR, Berlin in 2 stockboeken
Duitsland, Frankrijk, koloniën, Oostenrijk en meer in stockboek
Diversen, o.a. Indonesië, Italië (blokken), Israel, GB
Diversen, o.a. België, Spanje, Griekenland, Zuid-Amerika
Diverse landen, beter materiaal
Davo album België
Thema sport + diverse landen (3 stockboeken)
Polen en diversen inkeurig Patento stockboek
België en Frankrijk in stockboek
Cat. NVPH 2015
cat. Spanje

20,00
1,50
Bod
3,00
4,00
2,00
5,00
65,00
??
4,00
??
5,00
10,00
15,00
15,00
10,00
5,00
3,00
15,00
10,00
10,00
4,00
5,00
2,00
5,00
5,00
3,00
5,00
6,00
12,00
15,00
6,00
8,00
6,00
5,00
15,00
10,00
3,00
4,00
3,00
4,00
2,00
3,00
5,00
3,00
2,00
2,00
bod
bod

Dozen
Blik bomvolzegels afgeweekt

5,00
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Kavel

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Cat. nr. Omschrijving

Doos
Doos
Blik
Tas

Cat.w.

Inzet

Dozen
Doos met afgeweekte zegels
o
6 Stockboeken oa Nederland en euro's (Dorcas)
ongeveer 2,5kg Nederland (Dorcas)
Buitenland in zakjes (Dorcas)
Lege stockboeken enz. (Dorcas)
Doos NL**, boekjes, veldelen, blokken, iets nominaal. Plaatfouten!
Doos benodigdheden: hawids, plakkers, kleurenkaart, etc
Doos met zegels in zakjes en stockboekje
Doos NL onafgeweekt, veel eurozegels
Doos Buitenland (on)afgeweekt
Doos met diverse stockboeken (met zegels)
Grote doos, zegels, diversen

2,00
12,00
6,00
3,00
6,00
8,00
5,00
5,00
4,00
4,00
bod
5,00

Voor het goede doel
Doos met allerlei materiaal, veel kinderblokken
De wereld op albumbladen in map, voor het goede doel
Nog zoiets, maar beter. Let op: ook los materiaal
Keurig Davo-album 1988-1997, inhoud niet compleet
Mooi stockboek (als nieuw) met zegels Bulgarije
Twee antieke Davo-albums met zegels, let op: los materiaal
5 keurige stockboeken met zegels
2 albums NL, met zelfgemaakte bladen, veel stempels Zaanstreek
2 albums fdc's en speciale enveloppen NL
Schoenendoos boordevol ansichtkaarten
3 ringbanden met bladen voor ansichtkaarten
Avontuurlijke doos, zegels, poststukken, blokken, fdc's, pz-boekjes

10,00
bod
3,00
5,00
4,00
bod
10,00
5,00
3,00
4,00
6,00
3,00

Wie heeft per abuis
een van de drie
stockboeken
van kavel 163
(Benefiet Veiling)
meegenomen?
Graag even contact
opnemen met het
bestuur.
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