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EN NU VERDER… 
 

Heel veel mensen waren aanwezig bij de uitvaart van Ron Versteyne. Het 
was een indrukwekkend afscheid, waar we ook tijdens onze laatste 
ledenbijeenkomst nog even op teruggekomen zijn. Op verzoek van Ron en 
Marjan heb ik namens de vereniging een paar woorden gesproken. U vindt 
de tekst in dit clubblad. 
En nu moeten we verder zonder Ron. Dat wordt moeilijk, ook bij de - zeer 
geslaagde! - Grote Veiling voelden we zijn afwezigheid. Door de ziekte van 
Ron zijn de financiën nog niet helemaal op orde en zullen we de Algemene 
Ledenvergadering een maandje uitstellen. Dus niet in april, maar in mei. 

We zijn bij met alle betalingen, maar ik moest 
ook constateren dat verschillende leden/ 
donateurs hun contributie nog niet betaald 
hebben. Wie de schoen past, moet hem maar 
even aantrekken. Bank, cash, alles mag. 
Ron was ook de man van de busreizen. 

Eigenlijk zijn we op zoek naar iemand die dat stokje wil overnemen. Verleg 
uw grenzen en meld u bij een van de bestuursleden. Rons 
Evenementenkalender wordt nu beheerd door Reinder Luinge, waardoor 
die kalender nog meer een landelijke uitstraling heeft gekregen. Reinder 
verzorgt ook de KNBF-Nieuwsbrieven. 
 

Op 14 en 15 maart ben ik aanwezig geweest bij 
Filafair in Den Bosch. Toen kleindochter Ninte (4) 
dat hoorde, waarschuwde ze ons om heel 
voorzichtig te zijn: in het bos lopen namelijk wolven 
en die eten grootmoeders op. Dat viel mee. Het 
was een gezellige beurs, veel gastvrijheid en 
Bossche bollen, mooie tentoonstelling, en 
verschillende bekende handelaren, waaronder onze 
‘eigen’ Bert en Dirk Sluis. Het aantal bezoekers op 
de tweede dag viel tegen. Misschien een idee om 
daar volgend jaar eens met de bus heen te gaan? 
 

Op 12 en 13 april is het feest in Wijk aan Zee (Filamanifestatie) en wij 
hopen daar veel leden van de vereniging te mogen begroeten. Misschien 
wordt het dan wel net zo leuk als twee jaar geleden in Purmerend.  
De ledenbijeenkomst hebben we dan al achter de rug, want die is op 
donderdag 10 april in de Zuiderhof, mét de naverkoop van de Grote 
Veiling (inzetprijs + 10%). In postzegelland hoeft u zich nooit te vervelen.   

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:  Jeffrey Groeneveld  -  De Goedemeent 1  -  1447 PT  Purmerend   
tel. 0299-463850  -  e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl 
 

Penningmeester en ledenadministratie:  Vacant  
Bankrekening NL30 RABO 01663.64.312 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub             
 

Hoofd rondzending:  Ad Springer  -  De Oeverlanden 253  -  1441 RE  Purmerend  
tel. 0299-421957  -  e-mail: ad.springer@planet.nl  -   
Bankrekening nr. NL 78 RBRB 0825314690 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Redacteur clubblad:  Hans Vaags  -  Bazuinstraat 29  -  1443 JC  Purmerend  
tel. 0299-426287  -  e-mail: hans.vaags@tiscali.nl 
 

Veilingmeester:  Bert Huisenga  -  Zwaansvliet 13  -  1462 NE  Middenbeemster  
tel. 0299-683587  -  e-mail: pzh.bert@quicknet.nl 
 

Coördinator Werkgroep “Thema” en van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto  
Paltrokmolen 4  -  1444 GH  Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: 
rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

Bibliothecaris:  Juan de Groot  -  Eufraatlaan 16  -  1448 CK  Purmerend  -   
tel. 0299-777161  -  e-mail: j.groot89@chello.nl 
 

Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek. Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek, Ron 
Versteyne† en Nic ter Hofstede†. Leden van verdienste: John Dehé, Piet Struik, 
Joop de Groot, Cor Boon en Rob Grigoletto. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
van kopij voor het mei nummer uiterlijk donderdag  
24 april bij mij thuis, of per e-mail naar: hans.vaags@tiscali.nl  
 
OP HET OMSLAG 
 

Het schilderij “Madame Manet au canapé blue” werd ca. 1880 
geschilderd door Édouard Manet. Al sinds 1961 geeft Frankrijk een 
prachtige reeks postzegels uit met als thema kunst; schilderijen, 
sculpturen, glas-in-lood ramen, tapijten enz. enz. van oude tot zeer 
moderne kunst. Over het leven en werk van bekende schilders is 
vaak al veel gepubliceerd, maar hoeveel weet men over de 
afgebeelde modellen op de schilderijen? Meer over deze 
Nederlandse dame op de blauwe canapé leest u op pagina 19.  

mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Do. 10 april Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in  
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  

Met de na verkoop van overgebleven kavels 
van de grote veiling, tegen de inzet prijzen. 
En ook nu weer met slechts 10 procent opgeld.  
 

Za. 12 en zo.13 april Na het grote succes van Filamanifestatie 2012 is er 

nu de Filamanifestatie 2014.  
Zaterdag is er de Dag 
van de Jeugdfilatelie. 
Post NL geeft ter ere 
van de dag van de 
Jeugdfilatelie 2014 
speciale postzegels 
uit. Kortom, de echte 
filatelist mag dit  
beslist niet missen. 

Meer over dit fantastische evenement leest u op pagina 13 en 15. 
 

Ma. 22 april Europapostzegels 2014: Nat. Muziekinstrumenten: post- 
zegelvel met 10 postzegels waarvan 2 verschillend (gegomd)  
Orchideeën van het Gerendal: postzegelvel met 10 
verschillende postzegels (gegomd)  

 

Woe. 14 mei Purmerend, Laatste clubavond/ledenbijeenkomst van de  
  PPRC van dit seizoen 2013-2014 met de jaarlijkse  
  algemene ledenvergadering. In Wooncentrum Zuiderhof,  
  Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster.  

De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  
 

Ma. 19 mei Mooi NL: plaatsen met keramiek*: postzegelvel met 5 gelijke  
postzegels (gegomd) )  
Mooi NL: plaatsen met keramiek verzamelvel**: postzegelvel 
met 5 verschillende postzegels (gegomd) )  
WK Voetbal: postzegelvel met 10 verschillende postzegels 
(gegomd)  

 

Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie 
het maandblad Filatelie, april-nummer. 
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In memoriam Ron Versteyne 
 
Het dagelijks bestuur van de PPRC 
vond in 2005 dat het mooi geweest 
was. Gezamenlijk hadden Jan 
Ellenbroek, Nico ter Hofstede en 
Han Zwertbroek meer dan honderd 
jaar lang leiding gegeven aan de 
club en ze vonden dat het tijd was 
voor een frisse wind. Zo kwamen 
we met een aantal mensen terecht 
in een bovenzaaltje van Concordia 
op de Koemarkt, toen nog het vaste 
home van de club. 
 
Het bestuur kende ik, Jeffrey 
Groeneveld kende ik, maar die ene meneer had ik nog nooit gezien. 
Waarschijnlijk kwam ik te weinig op de clubavonden. Die meneer was Ron 
Versteyne en hij verbaasde ons een beetje met de mededeling dat hij van 
postzegels absoluut geen verstand had. Maar voegde hij eraan toe, 
besturen deed hij wel graag wel, al vanaf zijn 15e. We waren het snel eens. 
Ron zou het geld doen, Jeffrey werd secretaris en ik mocht de voorzitter 
zijn. We spraken meteen af dat we dit geen 100 jaar zouden doen en we 
merkten al snel dat we met de andere bestuursleden een mooi team 
vormden,  een mooie mix van filatelistische kennis en enthousiasme. 
Samen hebben we ervoor gezorgd dat de landelijke terugloop van 
ledenaantallen aan Purmerend voorbij ging. En dat brengt me op Ron. 
 
Zo’n twee weken terug heb ik het financiële archief van Ron overgenomen. 
Dikke ordners met een zeer nauwgezette vastlegging van ons financiële 
wel en wee.  Natuurlijk, dat mag je van een penningmeester verwachten, 
maar Ron was veel meer dan dat. Ron was de man die overal op afstapte, 
initiatieven nam, dingen regelde en organiseerde. Bustochten naar 
filatelistische evenementen, stukken in het clubblad, contacten leggen met 
de Postzegelvriend, die materiaal verzamelt voor zieke verzamelaars, het 
ontwerpen van postzegels en enveloppen. Hij was overal inzetbaar, 
noemde zichzelf de Haarlemmer olie van de club en was meer dan eens 
mijn privé-chauffeur. Hij kende alle leden bij naam, de voornaam erbij.  
 
Maar hij deed meer. Met Marjan bezocht hij vele beurzen en waar hij kwam 
maakte hij reclame voor haar winkeltje. Het is zo jammer dat hier een     ►                           
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eind aan gekomen is. Vooral het kletsen met mensen was Rons  grote 
hobby, maar langzaam maar zeker kreeg hij ook verstand van postzegels 
en bouwde hij een aantal verzamelingen op. 
 
Een paar dingen wil ik nog noemen. 
 
● Het succes van Filamanifestatie, het evenement dat de Noord-Hollandse 
verenigingen in 2012 in Purmerend organiseerden. Vooral dankzij het  
promotiewerk van Ron kan het geen mens in filatelistisch Nederland 
ontgaan zijn dat we dit evenement organiseerden. Er waren alleen maar 
lovende kritieken en heel veel bezoekers. 
 
● De evenementenkalender die hij ontwierp en de reclame die hij maakte 
voor alle beurzen en tentoonstellingen die erop voorkwamen en die hij vaak 
persoonlijk bezocht. 
 
● Zijn stimulerende rol bij het regio-overleg. Sommigen vonden hem wel 
eens iets te stimulerend en vonden dat zijn dadendrang wat doorschoot. 
Ron liep voor sommigen mensen inderdaad wel eens iets te hard. 
 
Maar voor Ron stond één ding vast: alleen met elkaar kunnen we ervoor 
zorgen dat onze mooie hobby blijft bloeien. De beurs die hij samen met 
Wouter Beerekamp in Weidevenne organiseerde, was zijn laatste 
kunststuk. 
 
Het is allemaal niet onopgemerkt gebleven. Ron heeft de PPRC landelijk 
op de kaart gezet en toen het nieuws over zijn ziekte naar buiten kwam, 
kwam dat ook buiten Purmerend heel hard aan. De KNBF heeft zijn inzet 
voor de filatelie gezien en hem een zilveren Bondsonderscheiding 
toegekend. Ik mocht hem opspelden en ja, dat was een emotioneel 
moment. Toen Jeffrey en ik twee weken geleden afscheid van hem namen, 
hebben we hem er nog een onderscheiding bij gegeven, het 
erelidmaatschap, als dank voor alles wat hij voor de club betekend heeft. 
   
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk leden te informeren over het 
overlijden van Ron. Dat leverde een aantal aardige reacties op.  Wil Bron  
schreef: ‘De vereniging mist aan hem een heel bijzonder lid en ik denk dat 
eenieder diep bedroefd is om dit vroege heengaan van deze lieve man.’  
 
Zo is het. Ron, we gaan je heel erg missen, Marjan, we zullen je steunen 
waar we kunnen.  

John Dehé 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 28) 
De binnen kozijnen met hang – en sluitwerk. 

Al jaren moeten de binnendeurkozijnen in de woning rolstoel 
toegankelijk  zijn. Een bekend merk deuren zijn de “Picus” deuren. 

 
 Perfin H.P. in zegel 224 N.V.  
Houtindustrie “Picus” deuren. 
Toeslagzegel kinderbescherming. 
De zegel is maar dertig dagen in de verkoop 

geweest. 
De binnen – en buiten deurkozijnen werden in het verleden 
uitgevoerd met 
sloten met de 
zogenaamde baard 
sleutels.  
Deze sloten waren 
erg inbraak 
gevoelig. 
   

 
 
Later werden 
voor de 
buitendeuren  
de minder   
 

inbraak gevoelige Lips cylindersloten  toegepast. 
 

Kent u ze nog de  
voordeur oplegsloten? 
Wanneer deze niet op 
slot waren gedraaid 
kon je ze van buiten af 
met een hangertje door 
de brievenbus te 
steken zo open 
trekken. 
 

Herman Verhoef 
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Schade 
 
De Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgde ervoor 
dat ons land veel ellende bespaard bleef, al kwamen we niet helemaal 
ongeschonden uit de strijd. Er ging wel eens een geweer af, waarbij een 
onhandige soldaat zichzelf of een collega doodde, er werd langs de 
grenzen met scherp op smokkelaars geschoten en daarbij vielen veel 
slachtoffers. Ook zijn er in Zeeland per ongeluk bommen op huizen 
gegooid, waarbij mensen om het leven kwamen. 

 
De meeste 
slachtoffers vielen 
waarschijnlijk op 
zee. Vissers- en 
koopvaardij-
schepen werden 
met grote 
regelmaat 
getorpedeerd, of 
liepen op mijnen. 
Twee 
monumenten in 
Nederland 
herinneren 
daaraan. Op 1 
oktober 1922 
werd in Den 
Helder een 
monument 
onthuld ter 
nagedachtenis 
aan de 58 
marinemensen 
die tijdens en vlak 
na de Eerste 

Wereldoorlog waren omgekomen, ten gevolge van mijnen voor de kust of  

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 127 
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‘normale’ 
scheepsongeluk
ken, zoals 
overboord 
slaan.  
Een jaar later 
werd op de 
boulevard in 
Scheveningen 
een monument 
onthuld ter 
herdenking van 
de inspanningen 
van leger en 
vloot tijdens de 
oorlog.  
Bij de onthulling 
roemde de 

Eerste Minister tijdens de oorlog, P.A.W. Cort van der Linden, de inzet van 
de strijdkrachten en zei dat Nederland zijn neutraliteit alleen maar te 
danken had aan de grote omvang van zijn leger. 
Daar is men later iets genuanceerder over gaan denken. 
 
Post 
Poststukken die met dit soort rampen verbonden zijn, zijn natuurlijk niet of 
heel moeilijk te vinden. Wel kan ik een brief laten zien die vervoerd werd op 
een schip dat twee keer een ‘aanslag’ overleefde. De S.S. Noordam van de 
Holland-Amerika Lijn voer in mei 1901 voor de eerste keer van Rotterdam 
naar New York. In de eerste maanden van de oorlog maakte het die 
oversteek nog een paar keer, maar op 17 oktober 1914 liep het schip op 
een mijn. De haven van Rotterdam werd gehaald, waarna het herstelwerk 
kon beginnen. 
In maart 1915 werd de dienst hervat; dat was opmerkelijk, want een verre 
zeereis begon steeds riskanter te worden. In augustus 1917 ging het weer 
mis. Bij Terschelling werd een mijn geraakt, maar ook nu kon de Noordam 
de haven van Rotterdam bereiken. Daar is het schip de rest van de oorlog 
gebleven. 
De brief op de volgende bladzijde ging in mei 1915 van New York naar 
Berlijn en maakte de oversteek met de Noordam. Vanaf Rotterdam ging hij 
per reguliere post naar Berlijn, via de Duitse censuur in Emmerich. Een 
aankomststempel ontbreekt.       ►  
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Veel van dit soort post had ook de warme belangstelling van de Engelse  
censuur, maar deze brief kon uit handen van de Engelsen blijven, 
waarschijnlijk omdat het schip geen Engelse haven aandeed, ‘op weg naar 
huis’.  

 
John Dehé 
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FILAMANIFESTATIE IN WIJK AAN ZEE 
 
Verzamelen krijgt diepgang als je met anderen je hobby deelt. Vanuit 
die gedachte gingen vertegenwoordigers van een tiental Noord-
Hollandse verenigingen boven het IJ (‘Regio 3’) een aantal jaren 
geleden met elkaar rond de tafel. Ze spraken af dat ze gezamenlijk 
en met enige regelmaat een groot filatelistisch evenement zouden 
organiseren, steeds in een andere plaats. Het eerste concrete gevolg 
van die overeenkomst was Filamanifestatie 2008 in Heerhugowaard. 
In 2012 was Purmerend het bijzonder geslaagde vervolg.  
 

 
 
Op 12 en 13 april wordt in Dorpshuis De Moriaan te Wijk aan Zee 
Filamanifestatie 2014 gehouden.  
 
Het thema van de tentoonstelling luidt opnieuw: ‘Noord-Holland in 
een kader’. Drie verenigingen (Beverwijk, Castricum en Heemskerk) 
hebben het voortouw genomen bij de organisatie. Daarnaast zijn 
Heerhugowaard, Hoorn, IJmuiden, Purmerend, de Zaanse 
‘Posthoorn’ en Wieringerwaard bij de organisatie betrokken. Gabriël 
Blik uit Landsmeer was bereid de coördinatie van de opbouw van de 
tentoonstelling voor zijn rekening te nemen. Ook JFN doet mee en ►  
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zal met allerlei activiteiten de Dag van de Jeugdfilatelie vieren. Post 
NL geeft ter ere van de Dag van de Jeugdfilatelie 2014 speciale 
postzegels uit. Er is een bijzondere tentoonstellingsenveloppe met 
een persoonlijke postzegel. 
De tentoonstelling telt bijna 300 kaders, in de categorieën 2, 3 en 
propaganda. Er zijn stuiverboeken en handelaren aanwezig en 
enkele gespecialiseerde verenigingen presenteren zich. In één der 
bijzalen zal zaterdag de jaarlijkse vergadering van de KNBF 
plaatsvinden en in een andere zaal zullen enkele gespecialiseerde 
verenigingen vergaderen. 
 
Website: www. filamanifestatie.nl  
Adres: De Moriaan, Dorpsduinen 4, 1949 EG Wijk aan Zee. 
zaterdag 12 april  2014 van 10.00 – 18.00 uur 
zondag 13 april 2014 van 10.00 – 16.00 uur 
Entree € 2,00 (inclusief catalogus). Jeugd t/m 18 jaar gratis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijke postzegel: € 1,00; velletje van 10: € 8,00; enveloppe + 
persoonlijke postzegel € 2,00. Er wordt € 1,00 verzendkosten in 
rekening gebracht. Bestellingen: ernst.brandon@gmail.com 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT    

  
“April doet wat hij wil”, luidt het spreekwoord. Zo lang 
het maar iets goeds is, hoor je ons niet klagen.  
Ook hier zijn er van die dagen dat je lekker buiten in 
het zonnetje kunt zitten.  

De bijdrage voor het april nummer 
ziet er anders uit dan wat u gewend 
bent, namelijk zonder postzegel maar 
met een afbeelding van een mailbox, 
welke u binnen Canada over niet te 
lange tijd overal zal aantreffen, als het 
aan de Canadese posterijen ligt 
tenminste.  
 
Op allerlei manieren moet er 
bezuinigd worden op de post-
bezorging, want ook hier wordt er elk 
jaar verlies geleden, mede doordat 
we steeds minder brieven versturen 
omdat we het liever elektronisch 
afdoen via een mailtje op de 
computer of ipod. 

 
De bedoeling is dat de postbezorging niet meer aan huis geschiedt, 
maar via een mailbox. Iedere bewoner krijgt een sleutel welke op een 
boxnummer past en deze dus zelf de post kan halen. Ook kleine 
pakjes worden zo bezorgd, dan wordt er een sleutel in je mailbox 
gedaan waarmee je het pakje uit een aparte box kunt halen, de box 
weer dichtdoen en de sleutel 
gooi je in de brievenbus 
welke bedoeld is voor de te 
verzenden post. Elke straat 
of gedeelte er van krijgt zo’n 
mailbox. 
Tot de laatste aflevering 
voor dit seizoen in mei. 
  Trudy en Pieter Farenhorst 
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WIE WAS HET SCHILDERSMODEL OP DE BLAUWE CANAPÉ? 
 

Dat was Suzanne Manet (meisjesnaam Leenhoff, Delft, 30 oktober 
1829 - Parijs, 8 maart 1906), een Nederlandse pianiste en de 
echtgenote van de schilder Édouard Manet (Parijs, 23 januari 1832 - 
aldaar, 30 april 1883). Hij was een 19e-eeuwse Franse kunstschilder 
en een sleutelfiguur in de overgang van het realisme naar het 
impressionisme. Suzanne Leenhoff 
groeide op in Zaltbommel. Haar vader, 
Carolus Antonius Leenhoff, was daar 
beiaardier. Een van haar broers was 
de beeldhouwer Ferdinand Leenhoff. 
Aan het eind van de jaren 1840 
vertrok zij met haar moeder en broers 
en zussen naar Parijs, waar haar oma 
woonde. Franz Liszt zou haar hebben 
aangeraden haar pianostudie in Parijs 
voort te zetten, toen hij haar in 1842       Mevrouw Manet aan de   
had horen spelen tijdens een reis door    piano, schilderij uit 1868 
Nederland. Voor dit bezoek van Liszt  
aan de familie Leenhoff in Zaltbommel zijn verder geen bronnen; wel 
zijn er documenten waaruit blijkt dat hij in 1842 in Nijmegen en op 
een boot van Keulen naar Rotterdam was. 
In Parijs gaf Leenhoff pianolessen aan onder anderen de jongere 
broers van Édouard Manet. Rond 1849 kreeg zij een relatie met deze 
schilder. In 1852 beviel Suzanne Leenhoff van een zoon, Léon. Als 
vader gaf zij ene Koëlla op, over wie verder niets bekend is. Er zijn 
theorieën dat Manet, die peetoom van het kind werd, de vader was, 
maar omdat Manet door zijn syfilis waarschijnlijk onvruchtbaar was, 
was hij vermoedelijk niet de biologische vader; mogelijk was Manets 
vader Auguste dat. Suzanne Leenhoff en Manet trouwden op 28 
oktober 1863 in Zaltbommel, een jaar na het overlijden van Auguste. 
Het huwelijk werd ingezegend in de Sint-Maartenskerk aldaar.  
Zij woonden met Léon en Manets moeder in Parijs, waar de twee 
vrouwen een wekelijkse salon organiseerden. Manet maakte in de 
loop de jaren verschillende schilderijen van zijn echtgenote. 
Suzanne Manet stierf in 1906. Zij werd net als haar man begraven op 
het kerkhof van Passy te Parijs.                   Hans Vaags 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Delft
http://nl.wikipedia.org/wiki/30_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/1829
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/8_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/1906
http://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/23_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1832
http://nl.wikipedia.org/wiki/30_april
http://nl.wikipedia.org/wiki/1883
http://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Realisme_(kunststroming)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Impressionisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaltbommel_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beiaardier
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Leenhoff
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
http://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Syfilis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martinuskerk_(Zaltbommel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salon_(bijeenkomst)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_de_Passy
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NIEUWE STUIVERBOEKEN ZIJN WEER WELKOM 
In de maand maart zijn er veel stuiverboeken met de inzenders 
afgerekend. De belangstelling voor de stuiverboeken tijdens de 
clubavonden blijft zeer groot. Op de clubavond van vorige maand 
werden 1830 zegels verkocht. Inleveren tijdens de clubavonden. 
 
DE NIEUWE CANADESE 
MAILBOXEN, NETJES EN VEILIG? 
Omdat er wat ruimte over was heb ik 
bij het stukje van Pieter op pagina 17 
nog een extra foto geplaatst die ik op 
internet tegenkwam. Een gigantische 
puinhoop bij een rij mailboxen, omdat 
men de ongewenste post en folder-
materiaal gewoon op de grond gooit.  
En diverse opengebroken boxen zijn inmiddels ook al gesignaleerd 
 
DE OMGEKEERDE “OMGEKEERDE JENNY”, VERVOLG 
Wat ik al in maart in ons clubblad voorspelde is inmiddels 
uitgekomen. In het Amerikaanse postzegel weekblad “Linn’s Stamp 
News” stond een advertentie van de “Ideal Stamp Company, South 
Plainfield, NY” waarin de postzegel handelaar het bijzondere velletje 
te koop vraagt. En tevens trots bekend maakte dat men $ 25.000,00 
heeft betaald voor een velletje “The new $2 Jenny right-up-side 
sheet”. De handel zal wel tegen elkaar gaan opbieden.   

 
ZIJN ZUSTER JAMIE VOND HET EEN EER 
Legendarische rockgitarist Jimi Hendrix zette 
zijn stempel op de muziek en nu kunnen 
Amerikanen Hendrix’s laten afstempelen op 
hun brieven. Een nieuwe “Forever” postzegel 
ter ere van Hendrix werd uitgegeven op 
donderdag 14 maart. Postzegels met daarop 
Ray Charles, Johnny Cash en Lydia Mendoza 

werden al eerder uitgegeven in de serie muziek iconen. Hendrix was 
een van de meest invloedrijke muzikanten van alle tijden. Zijn stijl 
was een creatieve, psychedelische verwerking van rock-'n-roll, soul 
en blues invloeden.          Hans Vaags 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychedelische_muziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rock-%27n-roll
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soul
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blues

