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POSTZEGELEN IN DE WINTER 
 

Hoewel het KNMI voor de avond een heftige combinatie van sneeuw 
en regen voorspeld had, was de Zuiderhof weer tot de laatste stoel 
gevuld op onze januari-bijeenkomst. Toch kozen er velen eieren voor 
hun geld en gingen ze nog voor de veiling huiswaarts. Daardoor viel 
de opbrengst wat tegen, maar begrijpelijk was het wel. Onze 
gezondheid gaat boven alles. 
Dat besef werd extra gevoeld bij de regionale ruildag toen we 
geconfronteerd werden met een flink aantal patiënten en vervelende 
situaties. En ik maar denken dat ik zielig was met mijn pijnlijke rug. 
Herman, Hans en Fred: beterschap gewenst, Rob, Henk, Peter en 
vast nog wel wat anderen: sterkte. 
De beurs in de Inval werd goed bezocht (al kan het natuurlijk altijd 
beter) en was vooral, zoals altijd, heel gezellig. Een cameraploeg van 
RTV-Purmerend verzorgde een live-uitzending van dik een half uur. 
U kunt hem in ieder geval op de computer nog een keer bekijken. Op 
mijn tv heb ik het juiste kanaal nog niet kunnen vinden.  
http://rtvpurmerend.nl/video/43722193/lars-op-pad-week-03-2017-
postzegelruilbeurs. Na de sporthelden komen wij in beeld. De avond 
daarvoor was al een interview met Hans Vaags te horen op de radio. 
De bovenstaande link staat ook op de website: even aanklikken voor 
een prachtige reportage, op de volgende pagina’s een fotoimpressie. 
Juan, bedankt voor de strakke organisatie en het gladstrijken van alle 
plooien; alle helpers en handelaren: zonder jullie hulp is een beurs 
als deze niet mogelijk. Ook tijdens de Grote Veiling op 18 maart 
hopen wij weer een beroep te kunnen doen op onze  
sterke mannen én vrouw.  
De Grote Veiling (zie pagina 11) heeft weer heel 
wat moois te bieden. Kleine kavels, prachtige 
collecties, spannende stockboeken, dozen voor de 
avonturiers. Kom kijken en bieden en bedenk dat de veilingen het 
financiële fundament van de vereniging vormen en de contributie 
laag houden.  
Meer eerst hopen wij u op woensdag 8 februari in Zuiderhof te 
mogen begroeten voor een gezellige avond met veel postzegels, een 
veiling én een lezing van Rien Krijgsman over een bijzondere 
wedsstrijd met vliegtuigen. U leest er meer over in ons onvolprezen 
clubblad op pagina 10.            John Dehé 

http://rtvpurmerend.nl/video/43722193/lars-op-pad-week-03-2017-postzegelruilbeurs
http://rtvpurmerend.nl/video/43722193/lars-op-pad-week-03-2017-postzegelruilbeurs
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Lars van der Manden, hoofdredacteur van RTV Purmerend, had “live” op tv 
een interview met voorzitter John Dehé, met een van onze vaste beurs-
handelaren Reijer de Regt en met de 91 jarige, zeer vitale, heer Koning. 
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Duizenden postzegels voor slechts 5 cent per stuk, tientallen stockboeken 
met zegels voor slechts 10 cent en natuurlijk ook veel duurdere zegels.  
Er was ook dit jaar weer keus genoeg voor elke verzamelaar en elke beurs. 
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Snuffelen in al het aangeboden zeer gevarieerde filatelistische materiaal, 
o.a. zakjes met “kilowaar”, fdc’s, postwaardestukken, catalogi, maar ook 
ansichtkaarten en bij Willen prachtige munten en gedenkpenningen.. 
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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:  Ad Springer  -  De Oeverlanden 253  -  1441 RE  Purmerend  
tel. 0299-421957  -  e-mail: ad.springer@planet.nl     
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: 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†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. 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 maart nummer uiterlijk vrijdag 24 februari bij mij 
thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
  
OP HET OMSLAG 
  

Deze maand het Twents hoen. Deze soort is 
gehard, gemakkelijk in de omgang – ook al 
werden ze ooit bijthoenders genoemd.  
Bent u ook een haan? een bijtertje? of gewoon          De Lakenvelder 

altijd haantje de voorste? Meer over de haan, maar  
dan volgens de Chinese jaarkalender is te lezen op pagina 24 en 
verder. En nog meer informatie over het velletje “Nederlandse 
kippenrassen” is te lezen op pag  29 en 30.        Hans Vaags 

mailto:info@deblockfc.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL   
 

Woe. 8 febr. 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 onze 
gezellige clubveiling, nummer 301 !!!, de kavellijst staat op 
de pagina’s 36 tot 39.  

Za. 11 febr.  Zaandam: De Verzamelaar afd. Zaanstreek-Waterland  
houdt van september t/m april een verzamelbeurs in buurt-
huis de Kolk, Klampersstraat 1, 1502 V.P. Zaandam. De 
verzamelbeurs is van 10.00 tot 14.00 uur en er zijn post-
zegels, munten, ansichtkaarten, suikerzakjes, sigaren-
bandjes etc. Voor meer info bel: 075-6354316 / 075-6421723 

Za. 18 febr. Postzegelmanifestatie NOORD 2017, wordt samen met de 
FV Roden-Leek georganiseerd in Sportcentrum De Hullen, 
Ceintuurbaan Zuid 6, 9301 HX Roden. Van 10.00 tot 16.00 
uur. Info: 050-5033926 ('s avonds) of 
info@wbevenementen.eu  zie link 
http://www.wbevenementen.eu/postzegelmanifestatie-noord-
201-in-roden/ 

Zo. 19 febr. Postzegelbeurs van PZ Ver. Castricum in Dorpshuis De 
Kern, Overtoom 15, 1901 EW Castricum. Van 10.00 tot 
16.00 uur. 

Za. 11 maart Verzamelbeurs van 10.00 tot 16.00 uur in het AFAS Stadion 
in Alkmaar. info@wbevenementen.eu   

Do. 16 maart  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.  

 
Za. 18 maart Jaarlijkse Grote  Veiling van de PPRC.  

Zie voor alle informatie op pagina 11 
 
Za. 22 en zo. 23 april  Diemen: Een tiental postzegelverenigingen in Noord  

Holland organiseert op 22 en 23 april 2017 - 
Filamanifestatie 2017 – thema Noord Holland – 
tentoonstelling categorie 2,3 en propaganda – ruim 200 
kaders – handelaren, stuiverboeken, bijzondere postzegels, 
speciaal stempel, catalogus.  Info: www.filamanifestatie.nl en 
johndehe@gmail.com  

 
Nieuw in onze PPRC bibliotheek: Mast plaatfouten Nederland en overzee 
2017 en Commonwealth & Empire stamps 2016 Stanley Gibbons. 

mailto:info@wbevenementen.eu
http://www.wbevenementen.eu/postzegelmanifestatie-noord-201-in-roden/
http://www.wbevenementen.eu/postzegelmanifestatie-noord-201-in-roden/
mailto:info@wbevenementen.eu
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PostBeeld.nl 
De grootste postzegelwinkel op internet 

 

Megavoorraad postzegels, 
postwaardestukken, posthistorie, 
numismatiek en benodigdheden. 

 

Te zien en te bestellen via internet en in onze winkels 
Amsterdam: PostBeeld-NPMH, Nieuwezijds Voorburgwal 302, 020-6223765 

Haarlem: PostBeeld, Kloosterstraat 17, 023-5272136 

Leiden: PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3, 071-5123233 

Rotterdam: PostBeeld-Medo, Nieuwe Binnenweg 255a, 010-4768643 

 

kijk op onze website voor de openingstijden van de winkels 

Onze websites zijn: online winkel: postbeeld.nl 

online wereldcatalogus: freestampcatalogue.nl online magazine: postzegelblog.nl 
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CHRISTCHURCH AIR RACE 
 

De reden van de Christchurch Air Race was het eeuwfeest van de stad 
Christchurch in Nieuw-Zeeland. Dat feest had in 1950 moeten 
plaatsvinden, maar de viering werd uitgesteld tot 1953, aangezien de 
voorbereidingen te veel tijd in beslag zouden nemen. 
The Royal Aero Club in Londen zou ter gelegenheid daarvan een luchtrace 
organiseren tussen Londen en het jubilerende Christchurch. Er waren twee 
klassen te weten de Snelheidsrace en de Transport Handicap Race. Het 
aantal inschrijvingen viel tegen. Op het laatste moment trokken zich een 
aantal teams terug en bleven er nog slechts drie over in de Handicap 
Race. De belangstelling voor deelname aan een Air Race nam sowieso af. 
Deze Christchurch Air Race wordt dan ook wel “The Last Great Air Race” 
genoemd. 

 
De KLM deed mee in de Handicap Race met een Douglas DC-6A. 
Daarvoor waren er uiteindelijk, zoals ik hiervoor al opgemerkte, slechts drie 
deelnemers overgebleven. Naast de KLM, met een Douglas DC-6A – 
Liftmaster, waren dat de British European Airways (BEA) met een Vickers 
Viscount 700 en de Royal New Zealand Air Force (RNZAF) met een Handly 
Page Hastings C.3. 

 
Met deze vlucht kon post worden meegegeven met alle deelnemende 
vliegtuigen. Met de Douglas DC-6A van de KLM werden in totaal ca. 
59.000 poststukken meegegeven, waaronder ook veel poststukken vanuit 
het buitenland. Met het Britse en het Nieuw-Zeelandse vliegtuig werd 
beduidend minder post meegenomen. 

Aan de PTT had de 
KLM een verzoek 
gedaan om uitgifte van 
een zegel “Bijzondere 
Vluchten” speciaal voor 
deze race. Uiteindelijk 
besloot de PTT tot de 
heruitgifte van de 
“kraaizegel” van 12½ 
cent, maar dan in de 
nieuwe waarde van 25 
cent. 

Aan de hand van foto’s en foto’s van verschillende poststukken van deze 
bijzondere vlucht wil ik op de komende clubavond iets over deze vlucht 
laten zien en vertellen.       Rien Krijgsman 
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HOE GEEFT U EEN MOOI CADEAU AAN DE JARIGE PPRC? 
 

Onze vereniging bestaat dit jaar al 75 
jaar en is daarmee een van de oudste 
verenigingen van Purmerend. 
Uw cadeau? Heel simpel. Wij zoeken 
de ons nog onbekende postzegel-
verzamelaar die lid of donateur wil 
worden van onze vereniging. U kent 
vast wel een van uw familieleden, een 
vriend of vriendin, een buurman of 
buurvrouw die, ook net als u, 
postzegels verzamelt. 
 
Vaak lopen verzamelaars niet te koop 
men hun hobby en zijn het “stille 

genieters” van hun liefde voor het verzamelen van  postzegels. Die 
mensen zoeken wij dus, maak ze lid of donateur, een mooier cadeau 
voor uw vereniging is er niet. 
 

****************************************************************************** 
Op donderdag 12 
januari 2017 ben ik 
achteruit rijdend vanaf 
het parkeerterreintje aan 
de Dirk Dekkerstraat, 
vlak bij de Zuiderhof, 
per ongeluk tegen een 
witte auto aangereden. 
Vanwege de duisternis 
heb ik niet kunnen 
constateren of er 
schade is veroorzaakt. Mocht dit wel  het geval zijn, mijn excuses.  
De voorzitter weet mijn naam en telefoonnummer. 
 

 

Wegens gezondheidsproblemen van Herman Verhoef staat  deze 
maand zijn vaste rubriek “Hoe kom je tot het bouwen van een huis?” 
niet in ons clubblad. Herman, we wensen je van harte beterschap en 
hopen dat je weer snel “de oude” wordt. 
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Onze openingstijden in 2017: 

Geopend van woensdag t/m zondag.  

Voor de lunch vanaf 11.00 uur  

en voor het diner vanaf 17.00 uur.  

Maandag en dinsdag gaan wij open  

voor speciale gelegenheden zoals groepen,  

feestavonden of het vieren van uw verjaardag.  

(vanaf 20 personen) 

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

VALENTIJN... 
 

Op dinsdag 14 februari gaan wij speciaal open 

voor alle Lovers.  

Vanaf 17.00 uur serveren wij een spetterend menu.  

Menuprijs is € 35,- p.p.  

Uiteraard kunt u ook à la carte eten!  

Met de lunch zijn wij gesloten. Reserveren gewenst.  

Woensdag 15 februari gesloten. 

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

Max & Liesbeth, Maurice en Noëlle van Wersch. 

Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. 

Tel: 0299-743399. 

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl  

Reserveren kan ook via: info@brasserieallesmetliefde.nl  

http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
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CHALCOLITHICUM 
 

Het Hal Saflieni Hypogeum op Malta is een onder-
gronds complex dat als begraafplaats en waar-
schijnlijk ook als tempel dienst heeft gedaan. 
Hypogeum is Grieks en betekent “onder de aarde”. 
Het complex is aangelegd in de periode tussen 
4000-2500 voor Christus en is  daarmee ouder     Hal Saflieni Hypogeum  
dan de Egyptische piramiden en ook ouder dan bijvoorbeeld de 
Minoïsche beschaving op Kreta. Het diepste punt van het hypogeum 
ligt 10,6 meter onder de straat. Het gehele complex omvat meer dan 
500 m².                     

       Chalcolithische kunst op Malta 
          5000-2500 voor Christus 
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Uit de overvloed aan 
opgegraven aardewerk 
leidt men af dat een 
dorp op de site was 
gelegen vóór de 
tempelbouw. De tempel 

nam de plaats in van het dorp. Het vroege 
aardewerk behoort tot de Mġarrfase (3800-                Tempel van Mnaidra  

3600 v.C.).                                                    3600-2500 v.C., gebouwd van 

◄ Tempel van Hagrat                        globigerina kalksteen 
3600-300 v.C. gebouwd van 
Coralijn kalksteen 

Het complex bestaat uit twee aangrenzende 
tempels die allebei minder formeel gepland zijn 
dan gebruikelijk in het neolithisch tempelontwerp. 
De kleinere tempel paalt aan de grotere langs de 

noordzijde. De twee delen zijn onregelmatig qua planning en klein in 
oppervlakte vergeleken bij de andere neolithische tempels op Malta.  
In tegenstelling tot die andere tempels zijn hier geen versierde 
steenblokken aangetroffen.                                              Wil Dedters 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neolithicum
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POSTZEGELS EN HUN ONTWERPERS (2) 
 

Willem Adriaan van Konijnenburg (1868 – 1943) was onder andere 
leermeester tekenen en schilderen voor koningin Wilhelmina en heeft mede 
door deze relatie de opdracht gekregen in 1923 de zogenaamde 
“Jubileumserie” te ontwerpen. In 1935 ontwierp hij de allereerste serie 
zomerzegels en in 1940 verschenen de definitieve zegels met de beeltenis 
van koningin Wilhelmina. In de filatelistische wereld is hij vooral door deze 
laatstgenoemde serie onsterfelijk geworden 
 
Van Konijnenburg was een veelzijdig kunstenaar en werd met name vanaf 
het tweede decennium van de vorige eeuw beroemd in Nederland. Zijn 
naam werd vanaf die tijd in een adem genoemd met andere kunstenaars 
als Jan Toorop en Johan Thorn Prikker (die ook postzegels hebben 
ontworpen).In zijn jonge jaren in de negentiende eeuw nam Willem actief 
deel aan het cultureel leven in Den Haag en ontwierp hij spotprenten (voor 
onder andere “De Koerier”) en affiches. 
Na 1900 keerde hij het Haags impressionisme de rug toe en koos hij voor 
een eigen classicistische stijl waarin veel symboliek is opgenomen (in de 
Jubileumzegels komt dit wel tot uiting). In zijn kunst wilde hij de idee van 
goed en kwaad op de een of andere manier vertolken en hij liet zich daarbij 
inspireren door de middeleeuwen de Vlaamse Primitieven en de 
Germaanse mythologie.In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw 
ontwierp hij grote monumentale kunstwerken als de beglazing van het koor 
van de Nieuwe Kerk in Delft en een reeks wandtapijten voor de aula van de 
Universiteit van Utrecht. In het Haags Gemeentemuseum is het muurreliëf 
“Eer het god`lijk licht in d`openbaringen van de kunst” te bewonderen. 
 

 
 
 
 
 
 
Bronnen: Wikipedia 
(internet). zegels uit 
eigen collectie. 
 

Hans Wientjes, 
Postzegelverenigin

g Noord-Holland 
pvnh@kpnplanet.nl 
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GESTEMPELDE BONTKRAAG 
 

 
Voor verzamelaars vaart PostNL een onbegrijpelijke koers. Aan de ene 
kant geven ze soms prachtige postzegels uit (zie het recente vogelvelletje), 
aan de andere kan zijn dat er eigenlijk veel te veel. Heel wat verzamelaars 
zijn daardoor afgehaakt of hebben de landenverzameling ingeruild voor een 
thema, vogels bijvoorbeeld.  
De beslissing om postzegels met guldenwaarden te verbieden voor 
frankering betekende een ramp voor veel verzamelaars die hoopten dat 
hun collectie in ieder geval de nominale waarde van de zegels zou houden. 
Postfrisse collecties uit de jaren 1960-2000 zijn praktisch onverkoopbaar 
geworden. Verzamelingen met eerste dag-enveloppen waren dat al.  
 
Als je tegenwoordig een mooie afstempeling op je zegels wilt hebben, moet 
je daarvoor naar het Bondsbureau in Utrecht, waar Sonja en Eveline vol 
overgave de nieuwe uitgiften van een fraaie afstempeling voorzien. Bij de 
“postkantoren” hoef je daar niet mee aan te komen. In een poging de 
service aan de verzamelaars nog verder terug te schroeven, zijn alle 
stempels bij die kantoren weggehaald en mogen we ons gaan verheugen 
op penvernietigingen en stempeldrift in de distributiecentra. Heel wat 
verzamelaars hebben laten weten dat ze dit een ongehoorde actie vinden 
en misschien heeft dat resultaat. 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 152 
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Mooie afstempelingen geven postzegels iets extra’s en een 
zegel met zo’n afstempeling  is altijd welkom in mijn 
collectie. Voor mij geen gepriegel met plaatfouten, typen en 
tandingvarianten. U kunt mij een fijne avond bezorgen met 
een Bontkraag-zegel met een kleinrondstempel, bij 
voorkeur van een heel klein plaatsje zoals Barsingerhorn, 
een cadeautje van Hans Taling.  

 
De Bontkraagzegels horen wat mij betreft tot de mooiste Nederlandse 
zegels die ooit uitgebracht zijn, met de Jubileumzegels van 1913 als goede 
tweede. 
Het aardige van de Bontkragen is ook dat je ze per stempeltype kunt 
verzamelen: kleinrond, grootrond, typenrader (lange en korte balk), 
drukwerkrolstempel, treinstempels en natuurlijk streef je daarbij naar een 
optimale leesbaarheid van het stempel en ga je ook op zoek naar mooie 
poststukken waarop die stempels te zien zijn. Een zegel met firmaperforatie 
zorgt voor extra plezier. Compleet krijg je het nooit, maar een complete 
verzameling is de dood in de pot. 
Bontkraag met kleinrond is relatief schaars omdat de introductie van de 
Bontkraagzegels (1899) zo beetje samenviel met de vervanging van 
kleinrond door grootrond. In enkele kleine plaatsen is het kleinrond wat 
langer gebruikt: 
 

 
Kleinrond Twisk (1910) op briefje naar Haarlem.     
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Het grootrondstempel heeft, het woord zegt het al, een wat grotere 
diameter en kan op verschillende emissies verzameld worden. Er bestaat 
een voortreffelijke catalogus van Frans van den Hoven die tweedehands 
nog wel te scoren valt.  
Enkele voorbeelden hieronder; zie ook het grootrond Enkhuizen op een 
label van de firma Sluis en Groot. 
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De hoge waarden van de Bontkraag-serie vindt men vooral op 
aangetekende stukken, expresse-brieven, postbuskaarten en postpakket-
kaarten  
Onderstaande kaart begeleidde in 1904 een kistje dat van Koog-Zaandijk 
naar België ging. De afzender was de firma Dil. Tarief 50 cent. Behalve het 
grootrondstempel van Koog Zaandijk staan er twee treinstempels 
(grootrond) op: Amsterdam-Helder en Amsterdam-Antwerpen.  
 

 
 
 
De kleinrond- en grootrondstempels passen aardig op een postzegel, maar 
bij de typenraderstempels wordt dat al lastiger.  
Zoeken naar kwaliteit loont en op een paartje past zo’n stempel wel prima. 
U vindt ze zelfs met een beetje geluk in de stuiverboeken. Volgende keer 
laat ik er meer zien. 
 

                  John Dehé 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
 

Een nieuwe maand en een nieuw jaar. De laatste 
maand van 2016 bracht ons veel sneeuw, heel veel. 
Alleen in 1909 viel er in de maand december meer 
sneeuw in Winnipeg volgens de statistieken als je die 
moet geloven. Gemiddeld duurt de winter hier 135 
dagen,  dus we hebben nog een tijdje te gaan. Logisch 
dat we verlangend uitzien naar het voorjaar.  
We gaan van start dit jaar op 9 januari met 
onderstaande zegels ter gelegenheid van het jaar van 
de haan en wel een P zegel a $0,85 (boekje $8.50). 
een zegel a $2.50 voor internationaal  (boekje $15,00), 
een souvenir velletje a $2,50 en een souvenir velletje 
van $5.00. Zie afbeelding van velletje van $2,50 .Wat 
opvalt is dat de tarieven voorlopig gelijk gebleven zijn.  

16 januari kwamen de 5 verschil-
lende P zegels uit met als onder-
werp Unesco World Heritage 
Sites in Canada, (boekje a $8,50) 
Ook deze waren een reden om 
een  souvenir velletje te laten verschijnen a 
$4.25 met een afbeelding van de betreffende 
zegels.   
◄ het boekje en▼ het velletje. 

 
Canada bestaat dit jaar als natie150 jaar. Reden om dit jaar geen 
toegang te heffen als u een of meerdere van de nationale park(en) 
wilt bezoeken.  
Tot het boekje van maart.      Trudy en Pieter Farenhorst 
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Links het 
boekje met 10 
zegels. 
 
En voor 
verzamelaars 
die met hun 
geld geen 
raad weten 
geeft de 
Canadese 
Posterijen dit 
ingelijste                          

       complete vel en een souvenir velletje uit, voor “slechts” $59,65 



 

23 
 

 

                          DE BLOCK 
                                      FINANCIAL  
                                                CONSULTANCY  
                                              

 

Het adres voor deskundige informatie en  

professionele begeleiding op het gebied van 
 

* financiële- en fiscale planning 
 

* fiscale (on)mogelijkheden van (expirerende)  

lijfrentepolissen en gouden handdrukken 

 

Maak vrijblijvend een afspraak: 
 

tel: 0299 – 41 36 40    email: info@deblockfc.nl    internet: www.deblockfc.nl 
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KUKELEKUUUUUUUUU........... 
2017, HET JAAR VAN DE HAAN 
 

Op het postzegelvel Nederlandse 
Kippenrassen, dat werd uitgegeven 
op 2 januari j.l., staan tien kippen-
rassen, met vijf hanen en vijf hennen. En laat dit jaar, volgens de 
Chinese dierenriemkalender, nu het jaar van de Haan zijn, dat op 28 
januari is begonnen.  
Bent u een haan? Of een ander dier volgens de Chinese kalender? 
In deze tabel vindt u het antwoord. 
 

  
Hanen zijn diepe denkers. Ze zijn direct, 
begaafd en bekwaam. Zij worden het best 
beschreven als zonderling met vreemde 
ideeën. Uiterlijk zijn het schitterende figuren, 
die in de schijnwerpers willen staan. Zij zijn 
scherpzinnig, georganiseerd, gedetailleerd 

en uiterst nauwgezet en noemen het kind bij de naam. Ze stellen hun 
ambities hoog en die zullen zij dan ook waar maken. 
Hanen hebben een grote veerkracht en zullen telkens weer in actie 
komen als dit nodig mocht zijn. Maar zij kunnen ook verwaand, bazig 
en bot worden. Zij geven niet veel om subtiliteit en als zij gezag       
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hebben in hun omgeving, zullen zij tirannieke kwaliteiten 
tentoonstellen. Hanen kunnen zich moeilijk ontspannen en schijnen, 
altijd bezig te zijn met schijnbaar moeilijke kwesties.  
Hun opzichtige extravagantie en noodzaak om herkend te worden,  
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komt vaak voor bij hanen voor. Mensen, die 
geboren zijn in het Jaar van de Haan zullen het 
ook politicus, publicist, restaurant eigenaar, 
kunstenaar, acteur, muzikant, danser, financieel 
adviseur, bank, accountant, tandarts, kapper, 
journalist, schrijver, soldaat of wereldreiziger 
goed doen. En er zitten ongetwijfeld ook 

filatelisten bij. Hanen zijn zeer gemotiveerde en hardwerkende 
mensen en zullen waarschijnlijk een succesvolle carrière hebben. 

 

Bekende Nederlandse hanen (en kippetjes) zijn: 
Gers Pardoel, Jan Kooijman, Herman van Veen, Ali 
B, Jody Bernal, Hans Klok, Frédérique Spigt, Eric 
Corton, Candy Dulfer, Antje Monteiro, Frank 
Boeijen, Maarten van der Weijden, Willeke Alberti, 
Tom Egbers, Martine van Os, Eric Clapton, Ruud 
de Wild, Dennis Bergkamp, Hilbert van der Duim, 
Kim Holland (wipkip?), Theo van Gogh, Thom 

Hoffman, Dione de Graaff, Daniël 
Boissevain, Carlo Boszhard, Tom Egbers, 
Diewertje Blok en Inge Ipenburg. 
Opgericht in het jaar van het paard viert de 
PPRC nu haar 75 jarig jubileum in het jaar 
van de haan.  .             Hans Vaags (hond) 
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► Een 
PostNL 
uitgave 
van 1 
november 
2016.  
Van 2 tot 
en met 6 
december 
was 
PostNL 
aanwezig tijdens de  Asian International Stamp Exhibition in 
Nanning, China. Speciaal voor deze beurs werd een 
postzegelvelletje uitgegeven met de combinatie Aap en Haan. 2016, 
het jaar van de Aap was toen bijna afgelopen en het jaar van de 
Haan startte op 28 januari 2017.  
 
▼ En op 31 januari j.l kon men dit velletje, van drie euro, alvast 

bestellen 
voor het 
jaar van 
de haan. 
Beide 
velletjes 
met cijfer 
1 voor 
inter-
nationale 
post ver-
zending. 
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Thematische verzamelaars van pluimvee kunnen dit jaar hun hart 
weer ophalen met alle nieuwe uitgaven in dit jaar van de haan. 
 
De Chinese dierenriemtekens worden bepaald door het maanjaar 
waarin u geboren was. De Chinezen geloven, dat het dier van het 
geboortejaar een diepgaande invloed op persoonlijkheid en het lot 
heeft. Men zegt wel: "Dit dier draag je in je hart". 
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Van links naar rechts en van boven naar beneden 
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Twents hoen 
De oorsprong van dit kippenras ligt ergens aan het eind van de 19e eeuw in de grensstreek van Twente 
en het Duitse graafschap Bentheim. Het Twents hoen komt voor in zes kleurslagen: patrijs, geelpatrijs, 
blauwpatrijs, witpatrijs, zilverpatrijs en blauwzilverpatrijs. 
 

Lakenvelder 
Op een schilderij van Melchior de Hondecoeter uit 1660 komen al kippen met een Lakenvelder 
aftekening voor. De rug is middellang, het achterdeel goed ontwikkeld, terwijl de staart niet te laag wordt 
gedragen. Het ras heeft een enkele, middelgrote kam, witte oren en roodbruine of donker oranje ogen. 
De poten zijn leiblauw. Ook het verendek is bijzonder. Kop, hals en staart van de Lakenvelder zijn 
fluweelzwart, de romp is wit. 
 

Hollands kuifhoen 
Het Hollands kuifhoen heeft sinds de 16e eeuw – zo’n beetje het beginpunt van dit ras – weinig van zijn 
glans verloren 
 

Kraaikop 
De Kraaikop is de reus onder de oud-Nederlandse kippenrassen. Het ras is vermoedelijk ontstaan uit 
kuifhoenders. De Kraaikop dankt zijn naam aan de typische vorm van de kop, die enigszins aan de kop 
van een kraai doet denken.  
 

Nederlandse uilenbaard 
Het behoort tot de afstammelingen van de in de 15e of 16e eeuw ingevoerde kuifhoenders. De 
uilebaard is een vrij rustig ras met een behoorlijke eiproductie, terwijl de niet bruikbare hanen goed 
smaken in de pot. Opvallend is de dikke nek die ontstaat door de zeer rijke, naar achteren groeiende 
veren in de hals. 
 

Noord-Hollandse hoen 
De officiële naam is Noord-Hollands hoen, maar ze worden vaak Noord-Hollandse Blauwen genoemd 
omdat dat koekoekkleurige hennen, die in weer en wind buiten lopen, van kleur veranderen in donker 
blauwgrijs. Het zijn zware, massief gebouwde dieren met een rustige aard.  
 

Hollandse kriel 
De Hollandse kriel stamt af van de boerenkrieltjes die vroeger los op het erf liepen. Vaak sliepen ze in 
open schuren, bomen en struiken. Alleen de allersterkste krielen bleven over en plantten zich voort.  
 

Fries hoen 
Friese hoenders zijn over het algemeen goed bestand tegen allerlei ziekten. De rug loopt met een 
flauwe helling naar achteren af en mag niet rond zijn. De staart van de haan is royaal ontwikkeld, staat 
op gelijke hoogte met de kop en wordt als een waaier uitgespreid gedragen, onder een hoek van minder 
dan 90 graden, anders eekhoornstaart. De vleugels hangen iets naar beneden, maar zijn wel goed 
aangetrokken. 
 

Barnevelder 
De Barnevelder dankt haar naam aan de plaats waar ze is ontstaan. In de omgeving van deze plaats 
werden in de 12e en 13e eeuw al kippen gehouden.  

 
Welsumer 
Het Welsumer hoenderras is eind 18e eeuw, begin 19e eeuw ontstaan in het dorpje Welsum en 
omliggende plaatsen op kleigronden langs de oever van de IJssel.. De Welsumer stond bekend om zijn 
buitengewone grote, donkerbruine gespikkelde eieren, maar heeft zich uiteindelijk door een te lage 
productie niet als bedrijfsras kunnen handhaven. De hanen zijn overwegend roodbruin van kleur, met 
zwarte borst-, buik-, en dijveren die iets met bruin vermengd zijn. De staart wordt vrij hoog gedragen en 
is groenglanzend zwart. Ze zijn patrijskleurig met een warm roodachtige grondkleur en donker zalmrode 
borst. De kleurslag roodpatrijs is uniek voor de Welsumer en komt bij geen enkel ander ras voor. 
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OVERZICHT VAN EEN ROERIGE TIJD IN DUITSLAND 

De grootste inflatie die men in de wereld ooit heeft gehad vond plaats 
in Duitsland tussen 1920 en 1923 en is hier in beeld gebracht door 
aan te geven wat er op een briefkaart geplakt moest worden aan 
postzegels voor binnenlands postverkeer.              
 
Let op ! In januari 1920 was het 10 Pfennig (linksboven) 
 

En in december 1923 10 miljard Mark (rechts onderaan)    
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Deze brief werd op 15 november 1923 verstuurd van Heidelberg 
naar Amsterdam en om deze brief bezorgd te krijgen moest er 
40.000.000.000 mark aan postzegels geplakt worden. Op de 
voorkant is 12 miljard mark geplakt en op de achterkant 28 miljard 
mark. 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de inflatie al op gang gebracht 
door het overmatig drukken van bankbiljetten. In de loop van de 
zomer van 1923 steeg de dollar tot 100.000 mark, tot 1 miljoen mark 
tot 10 miljoen mark ! Tegen de herfst waren 39 papierfabrieken en 
1.782 drukpersen bezig met de productie van papiergeld. De dollar 
stond toen op 99 miljoen mark. 
Het ogenblik kwam waarop men 150 miljoen mark voor een biertje 
moest neertellen...! 
De mensen renden, zodra ze hun salaris ontvangen hadden, naar de 
winkels om het geld in etenswaren om te zetten. De prijzen stegen  
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per dag en soms zelfs per uur, ten slotte was de heksendans van de 
inflatie zo wild, dat de dollar op de beurs te Berlijn steeg met 613.000 
mark per seconde... 

 
 

                Duitse kinderen spelen met 
                         waardeloos geworden  
           stapels bankbiljetten tijdens de  
                     depressie in de jaren 20. 

 
 

Goudmark, de naam van de 
munteenheid van 1873 tot 1914 in 
het Duitse Rijk 
Papiermark, de naam van de 
munteenheid van 1914 tot 1924 in 
het Duitse Rijk 
Duitse mark, de naam van de munteenheid van Duitsland vóór de 
invoering van de euro.                                                     C. H. Koning 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Goudmark&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Papiermark&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_mark
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

1 Plaquette Atomium Brussel 1958 bod

2 45 50 ct. Wilhelmina hangend haar * 175,00 15,00

3 84 * 35,00 3,00

4 164 met mooi stempel Olympische Spelen 1928 o bod

5 220/223 Kind 1928 o 13,00 bod

6 261/264 Kind 1933 o 30,00 2,00

7 274/277 Zomer 1935 o 20,00 bod

8 279-282 kinderzegels * 32,50 3,50

9 412 met treinstempel Venlo-Nijmegen o bod

10 444PM+PM3 serie met plaatfouten o bod

11 556-560 Kerkenserie, gebruikt o 53,00 4,00

12 583-587 Zomer 1952-postfris ** 22,00 2,00

13 583/7, 602/6 Zomer 1952 en 1953 gebruikt o 32,00 2,50

14 596/600 Kind 1952 o 10,00 bod

15 641/645 Zomer 1954 o 22,00 2,00

16 649/653 Kind 1954 o 12,00 bod

17 655/659 Zomer 1955 o 17,30 1,50

18 671/675 Rembrandt, * * 37,50 2,00

19 676/680 Olympische Spelen, ongebruikt * 11,00 bod

20 708 mooi stempel Marken op paartje o bod

21 612-616 Nederland 1953 Kinderzegels o 16,00 bod

22 774-776 Nederland 1962 * 10,00 bod

23 779-783 Nederland 1962 Kinderzegels ** 6,00 bod

24 965-969 Nederland 1970 Zomerzegels ** 5,00 bod

25 1642 Nederland 1995 Zomerzegels blok ** 6,00 bod

26 2324 Mooi Nederland o 1,00

27 Rt. 94-97 luxe gebruikt o 45,00 6,00

28 FDC E7 Riebeeck  keurig getypt adres 170,00 15,00

29 FDC  2x Eerste vlucht envelop Sydney en Tokio 4,00

30 V3175 gestempeld o 15,00 bod

31 Vel van Gogh pers zegels gestempeld o bod

32 Vel vlinders en bloemen gestempeld Janneke Brinkman o bod

33 pb 1A/1B Indonesië ** 15,00 1,50

34 pb 2A/2B Indonesië ** 15,00 1,50

35 pb 3A/3B Indonesië ** 15,00 1,50

36 pb 4A/4B Indonesië ** 15,00 1,50

37 731-733 Indonesie ** 30,00 3,00

38 1366-1369 Indonesië ** 30,00 3,00

39 221-225 Ned. Indië o 8,00 1,00

40 246-252 Ned. Indië o 9,00 1,00

41 290-292 Ned. Indië ** 23,00 2,50

42 Duitsland Automaatstr. met rugnr. zonderwaarde aanduiding 2,00

43 pzb 1868 Duitsland ** 11,00 1,00

44 1512-19 Duitsland Vlinders ** 10,25 1,00

45 1472 Duitsland ** 17,50 1,00

46 1578-81 en 1546-49 Duitsland ** 14,00 bod

47 diverse 271,278,281,283,284, ** bod

48 215-216 Duitsland in blokken ** bod

49 2798 DDR blokje ** bod

50 diverse Berlijn ** 17,50 bod
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51 diverse Berlijn ** 17,50 1,50

52 diverse Berlijn ** 22,75 2,00

53 diverse Europa zegels Duitsland ** bod

54 diverse Bloemen Berlijn ** 13,50 1,00

55 diverse Duitsland vrouwen uit de geschiedenis ** 43,40 4,00

56 Berlijn gelegenheids uitgave o 27,35 2,00

57 Bloemen Duitsland o 55,00 4,00

58 Bloemenserie compleet Duitsland o 82,50 6,00

59 BRD 5 blokken 2,50

60 Berlijn diverse series 1,50

61 Japan 4 blokken ** 3,00

62 G48a t/m j Japan, serie Pieter Rabbit o 2,00

63 Mi 3342/51 België, Europa nieuwe lidstaten o 5,00 1,50

64 Mi 3529/38 België dieren van de boerderij o 9,00 1,50

65 Mi 4161/70 België, kermis attracties o 13,00 2,50

66 Portugal Timor kaartje 2,00

67 Portugal Azoren serie 2006 ** 2,00

68 Faeröer 2x pb kerst 2001 25,00 4,00

69 pb25 Faeröer postzegelboekje 12,00 bod

70 pb27 Faeröer postzegelboekje 12,00 bod

71 Frankrijk, serie "vakantie" uit 2015 o 17,00 3,00

72 Frankrijk, serie "huisdieren kijken" uit 2015 o 17,00 3,00

73 Mi 5983/94 Frankrijk, serie thema reukzin o 16,80 4,00

74 Mi 6000/11 Frankrijk, serie Nieuwjaar postzegels o 16,80 4,00

75 Mi 6098/09 Frankrijk, serie renaissance bouw 2015 o 18,00 4,50

76 Mi 6127/38 Frankrijk, serie boeketten 2015 o 18,00 4,50

77 Mi 6281/92 Frankrijk, serie Nieuwjaar 2015 o 18,00 4,50

78 Carnet 2017 Frankrijk Rode Kruis boekje ** 8,00 1,00

79 Carnet 2018 Frankrijk Rode Kruis boekje ** 8,00 1,00

80 Carnet 2021 Frankrijk Rode Kruis boekje ** 10,00 1,00

81 Carnet 2023 Frankrijk Rode Kruis boekje ** 9,00 1,00

82 Carnet  2025 Frankrijk Rode Kruis boekje ** 9,00 1,00

83 Oostenrijk mooie treinzegel *** bod

84 vliegtuigen Gibraltar red Arrow 2014 *** 5,00

85 vliegtuigen Gibraltar *** 3,00

86 667-84 Thailand mooie serie *** 50,00 8,00

87 Moldavië dieren 2014 *** 2,50

88 Oud Oostenrijk 1919/21 o 1,50

89 Oud Oostenrijk 1922 5,00

90 Polen en China 1,00

91 Polen  1,00

92 Hendrick Avercamp collectors item ** 1,50

93 China Kaartje met 50x China 5,00

94 Div. Nederland bod

95 Brief van het Nederlands consulaat in Dom. Rep + telegramzegel bod

96 Brief Oostenrijk met censuurstempel bod

97 Tanganyka 2 brieven 1962 + boekje 1,00

98 Diverse herdenkingsenveloppen 6 stuks 2,00

99 Duitsland 50 enveloppen bod

100 mapje leuke stukjes bod

101 zakje 100 diversen bod



 

38 
 

 

102 zakje 100 diversen bod

103 zakje 100x Tsjechië bod

104 Ned. Jaarboek 1991 + Zegels 4,00

105 boek België vogels Andre Buzin 5,00

106 BRD 15 blokken 3,00

107 stockkaart Berlijn gebruikt en postfris 2,00

108 Stockkaart Berlijn 126,00 10,00

109 Vel 405 met plaatfouten 2 stuks ** 10,00 bod

110 Vel 410 met plaatfouten 6 stuks ** 30,00 3,00

111 Vel 411 met plaatfouten 4 stuks ** 18,00 2,00

112 56-78 NL, albumblad met Bontkraag o 48,00 bod

113 144-165 Duif en Veth op albumbladen o 41,50 3,50

114 169-198 idem, watermerk, types o 80,00 6,00

115 283/ 355 Jaren 1936-1940 op albumbladen, gebr. ongebr. postfris 120,00 4,00

116 2 stockkrt.  (a4) oud spul, o.a. Hangend Haar, Bontkraag, tbc 5,00

117 1840-1850, oude brieven stempeltype (K42); mooie lakstempels 8,00

118 Idem, stempels met jaar- (K45) en uuraanduiding (K47) 8,00

119 Partijtje oude omslagen met bestellersstempels 8,00

120 Partijtje oude brieven, o.a. punt- en treinstempels 8,00

121 Zes Ecu-brieven (munten) in fdc-album bod

122 Nederland, restant op albumbladen 4,00

123 stockboekje Stockboekje Australië en Nieuw Zeeland 1,00

124 Stockboekje Unesco 55,00 4,00

125 Stockboekje Duitsland, Frankrijk 2,50

126 Stockboek Frankrijk, Monaco en divers 8,00

127 Stockboek Vliegtuigen div landen bod

128 Stockboek Oostenrijk 5,00

129 Album wereld album **/o 4,00

130 album Zwitserland en Flora en Fauna 1,00

131 album automaatboekjes 1964-1991 10,00

132 Stockboek Dik stockboek leeg bod

133 album Indonesië 4,00

134 album fdc's bod

135 album fdc's bod

136 stockboek diversen + klein stockboekje Kennedy bod

137 stockboek Tsjechoslowakije 5,00

138 map hoge waarden Regina  plaatfouten ?? bod

139 albums 2x met profile bladen met zegels bod

140 Stockboek Dik stockboek leeg bod

141 stockboek Verz.Ned Antillen  (dorcas) 7,00

142 stockboek diverse landen in 2 stockboeken (dorcas) bod

143 stockboek Duitsland met o.a. stadspost enz. leuk  10,00

144 Restje Ned. in Lindner met cassette  +  stockkaarten, zakjes 8,00

145 Stockb. Ned. met o.a. 210 euro nominaal (ook 1 -tjes) 150,00

146 Sb NL postfrisse series, blokken en boekjes 3,00

147 luxe sb NL gebruikt en postfris 1987-2002 15,00

148 album Nederland, mooie collectie in Davo 1852-1945 + iets Overzee  met o.a. Guilloche en Legioenblokken **75,00

149 album Collectie NL in 4 Excellent-albums 1852-1989,  alleen de  topnummers ontbreken; met aanvullingsbl. 1991-96o/*/** 150,00
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150 Ringband Fili-i-fold, NL per jaar op stockkaarten 10,00

151 Nederland in Davo christal,  1928-1969 o/*/** 10,00

152 Idem, 1969-1990  + stockboek diversen o/*/** 15,00

153 Twee mooie sb met NL en diverse landen 3,00

154 Twee sb Europese landen 3,00

155 Twee sb, Polen en Hongarije + bladen (o.a. Bulgarije) 5,00

156 Tsjechoslowakije in stockboek en kistje 3,00

157 Oud album Luxemburg bod

158 Drie stockboeken met Nederland in aantallen bod

159 3 albums DDR, groot formaat, voor poststukken of kaarten bod

160 Kistje met van alles, o.a. betere series ** 5,00

161 map Maximumkaarten Guernsey, 30 stuks 2,00

162 Drie luxe cassettes voor Davo-albums bod

163 Abdicatie Beatrix, luxe cassette, bladen, geen zegels bod

164 Het Huis van Oranje, luxe cassette bod

165 Nog zoiets bod

166 Idem, zonder cassette, 3 banden bod

167 Idem, met mooie foto's en infobladen, 3 banden bod

168 Oude albumbladen van allerlei landen bod

169 Idem+ Frankrijk + stockboek België in aantallen bod

170 Doos met allerlei restanten, meest oud, vondsten mogelijk bod

171 Wereld in zakjes, zoek het maar uit bod

172 Twaalf stockboeken, gevarieerde kwaliteit en inhoud (of leeg) bod

173 NL in bananendoos, albums,bladen, stockb., literatuur bod

174 Duitsland, doos met albums en sb; voor het goede doel 5,00

175 Doos poststukken 4,00

176 Doos wereld onafgeweekt 4,00

177 Doos met catalogi, meest Michel bod

178 Doos Ned. zo van de PTT 70-80-90tiger jaren(iets Suriname) ** hoog 10,00

179 doosje Leuchtturm licht loupe op standaard nieuw in doos (€ 25,00) 5,00

180 doosje divers 1000x verschillende zegels 3,00

181 Doosje Nederland oud en Nieuw bod

182 doosje onafgeweekt bod

183 Kistje Diversen 5,00

184 Kistje Diversen  bod

185 Doosje 2000 diverse zegels 4,00

186 Doos Onafgeweekt Nederland (dorcas) bod

187 Doos losse zegels Nederland (dorcas) 4,00

188 Doos Nederland gulden tijd on- en afgeweekt (dorcas) 3,00

189 doosje divers 1000x verschillende zegels 2,00

190 doosje divers 1000x verschillende zegels 2,00

191 Doos USA en Canada in stockboeken en bladen en doosje zakjes 10,00

192 Doos onafgeweekt wereld o bod

193 Doos 500gr Ned. onafgweekt meest euro's o bod

194 Doos bomvol afgeweekt Nederland o bod

195 Doos 3 kilo onafgeweekt Ned. ook euro's o bod

196 Catalogi Michel Zuid Amerika deel 3-1 en 3-2  (2010) 10,00

197 Catalogus NVPH  2012 bod

198 Catalogus Michel Speciaal catalogus Duitsland 2 delen 2004 bod

199 Doos "Wereldverzameling" in ringbanden en zakjes 20,00
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