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SPANNENDE WEKEN
Na een zeer geslaagde clubbijeenkomst op 10 februari, met zo’n 70
bezoekers en een prima veiling (verkooppercentage 86%!!), maken
we ons op voor het volgende evenement: de Grote Veiling in De
Inval, 12 maart.
In de afgelopen weken hebben tientallen mensen onze website
bezocht en die zullen zich verbaasd hebben over de hoeveelheid en
de diversiteit van het aangeboden materiaal. Bij dit clubblad treft u de
papieren lijst aan. Een paar foto’s van topstukken staan op de
website.
Steeds vaker
blijkt dat de
vereniging een
sociale functie
heeft. Niet alleen
door de
gezelligheid op
de clubavonden,
de stuiverboeken
en het rondzendverkeer, maar
ook doordat wij
altijd bereid zijn
om ons te
ontfermen over
collecties (“van opa”) die soms jarenlang in de kast lagen te
verstoffen en via de veilingen een nieuwe eigenaar krijgen. De
meeste mensen beseffen gelukkig steeds beter dat het allemaal wat
minder waard is geworden. “Kunnen wij hiervan op vakantie?” “Nou,
als u een tentje in de voortuin zet.” Sommigen schenken hun
verzameling zelfs aan de PPRC, of via de club aan een goed doel.
In de komende veiling zitten 35 kavels verstopt waarvan de
opbrengst naar KiKa gaat. We informeren u na afloop over de
opbrengst daarvan.
We hopen dat veel leden een bezoek zullen brengen aan de Inval en
dat we er met elkaar een prachtige dag van kunnen maken.
John Dehé
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Foto’s van de grote veiling vorig jaar.
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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 april nummer uiterlijk vrijdag 25 maart bij mij
thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG
“Kijke, kijke, nie kope...” een standaard
kreet van marktkooplui in het buitenland tegen Nederlandse toeristen.
Vorig jaar was het op onze tiende grote veiling anders; na het
bestuderen van de kavellijst, eerst de kavels waar men interesse in
heeft goed bekijken en daarna bieden op de kavels die men graag
wil kopen’. Voor iedere veiling is er weer veel werk te verrichten met
het uitleggen van alle kavels, voordat de kopers gaan snuffelen.
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN

ZATERDAG 12 MAART ! ! !
Onze jaarlijkse GROTE VEILING, zie pagina 5
Woe. 16 mrt. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met de
naverkoop van de kavels die niet verkocht zijn tijdens de
grote veiling.
Za. 9 april

Do 14 april

De verzamelaar
afd. ZaanstreekWaterland
organiseert weer
de maandelijkse verzamelaarsbeurs van 10.00 tot 14.00 uur
met o.a. ansichtkaarten, postzegels, munten, sigarenbandjes, suikerzakjes en nog veel meer.
Nu in een nieuwe lokatie nl. In het voormalige Albert Heijn
Ontspannings gebouw, Klampersstraat 1, 1502 VP
Zaandam. Voor meer info 075-6354316 / 075-6421723.
Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst en tevens de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de PPRC in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.
Noteer alvast de laatste clubavond van dit seizoen:
woensdag 11 mei, in het Zuiderhof.

Postzegeluitgiften 1e helft 2016:
29 maart Postcrossing, vel met 10 verschillende postzegels (gegomd)
25 april Cour Internationale de Justice, vel met 10 gelijke postzegels
(gegomd). Griend: vogels van de wadden, vel met 10 verschillende
postzegels (gegomd). PostEurop: denk groen - vel met 2 verschillende
postzegels (gegomd)
23 mei Fotografie: Ed van der Elsken, vel met 10 verschillende postzegels
(gegomd). Mooi Nederland 2016: vissersplaatsen Scheveningen, vel met 5
gelijke postzegels (gegomd). Mooi Nederland 2016: vissersplaatsen
Arnemuiden - vel met 5 gelijke postzegels (gegomd). Mooi Nederland 2016:
vissersplaatsen verzamelvel, vel met 5 verschillende postzegels (gegomd)
Mozart in Nederland, vel met 2 verschillende postzegels (gegomd)
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U komt dit jaar toch
ook naar onze elfde

GROTE VEILING
van POSTZEGELS,
MUNTEN en papiergeld

Nu met totaal
923 kavels !!!
OP ZATERDAG 12 MAART
in “Wijkcentrum De Inval”
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend
BEZICHTIGEN VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR
AANVANG VAN DE VEILING OM ± 13.30 UUR
Dit jaar is er geen taxatie, maar de tientallen
stuiverboeken liggen wel weer voor u klaar.

Kavellijst staat ook op onze site www.pprc.nl
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JURA, 195 MILJOEN JAAR GELEDEN
Jura, een tijdperk met weinig aardkorstbeweging; warme klimaten;
vochtig, moerascondities.
Nieuw: vogelbekken-dinosauriërs, herbivore en carnivore
dinosauriërs, gepanserde dinosauriërs, eerste getande vogels.
Bloeiend: grote reptielen, dinosauriërs, kleine primitieve zoogdieren,
ammonieten, inktvissen, stekelhuidigen.

De Stegosaurus behoort
tot de ornithische
dinosauriërs, het waren
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planteneters die hun hoogtepunt
hadden in ’t Jura (Noord Amerika). Op
de rug stonden 17 beenplaten in een
rij, ca. 10 meter lang en 3 meter hoog.
De tanden hadden een bijtkracht van
275 newton, goed voor takken van ca.
12 mm doorsnee. Zijn grootste vijand:
Allosaurus.
Vaak noemt men Brachiosaurus het
grootste landdier dat ooit heeft
bestaan. Er zijn echter nog veel
grotere sauropoden bekend. Ook is
het niet waar dat hij vanwege zijn
gewicht in het water moest leven. Hij
was juist een echte landbewoner.
Wel had Brachiosaurus een enorme
omvang. Het Berlijnse skelet is 23

.
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meter lang en duidt
op een dier van
ongeveer dertig ton.
Uit Afrika zijn stukken
bot bekend die wijzen
op exemplaren van
wel veertig ton. De
Amerikaanse soort was nog eens zwaarder
en langgerekter van bouw. Ondanks de
grootte was het skelet lichtgebouwd met holle
wervels die verbonden waren met luchtzakken. Die verbeterden ook de ademhaling, een teken dat het dier
warmbloedig was.
Brachiosaurus had een hoge romp die op vier
rechte poten stond waarvan de voorpoten langer
waren dan de achterpoten. Hij had een korte
staart maar een zeer lange nek. De
wetenschappers zijn het er niet over eens of die
diende om ruim dertien meter hoog in de bomen
te eten of om plat rond te zwaaien zodat hij zo
veel mogelijk planten kon bereiken zonder een
stap te zetten. Het eind van de nek droeg een
relatief kleine kop met beitelvormige tanden waarmee het voedsel
afgebeten kon worden. Misschien at Brachiosaurus vooral de
zaadkegels van palmvarens. Die werden in grote brokken snel
ingeslikt om in de enorme buikholte verteerd te worden. Zijn
aanzienlijke grootte voorkwam dat Brachiosaurus zelf opgegeten
werd door roofsauriërs, de theropoden.
◄ 20 meter
Het eerste fossiel
van Brachiosaurus
werd in 1883
ontdekt in de
Verenigde Staten.
Het dier kreeg in
1903 zijn naam die
"armsauriër"
betekent, naar aanleiding van de zeer lange bovenarm.
Wil Dedters
11

Stegosaurus is een van de bekendste
dinosauriërs wegens zijn opvallende
uiterlijk. Hij had lange rechte achterpoten
en korte sterke voorpoten. Door de
rechte benen was hij niet in staat te
rennen. Anders dan oude afbeeldingen
laten zien, hield hij zijn staart hoog in de
lucht. Aan het uiteinde van die staart
stonden twee paar lange stekels. Daarmee kon hij zich verdedigen
tegen roofdieren, waar hij niet voor kon weglopen. Hij werd extra
beschermd door kleine beenplaatjes op zijn hals. Op zijn rug stond
een rij van grote puntige beenplaten die om en om geplaatst waren
tot het einde van de staart. De geleerden zijn het er niet over eens
waartoe die platen dienden. Misschien beschermden ze de rug tegen
een aanval maar het kan ook zijn dat ze door het dier gebruikt
werden om af te koelen of om indruk mee te maken op roofdieren en
soortgenoten.

Het blijft toch een beetje gokken door illustratoren/ontwerpers hoe de
Stegosaurus en de Brachiosaurus er nu precies hebben uitgezien.
Links beide ‘diertjes’ samen gezellig op
dezelfde postzegel.

Over het gewicht van
de Brachiosaurus liepen
de schattingen van verschillende geleerden sterk
uiteen, variërend van 78.258 kilo tot 14,9 ton.
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Helaas kunnen we het deze keer maar over een zegel
hebben. Het stukje moest ditmaal eerder klaar zijn dan
mijn bedoeling was en we hadden nog niet alle gegevens binnen.
Buiten de hier onder beschreven en afgebeelde zegels is er ook een
eerste dag envelop verkrijgbaar voor $1,85. De afbeelding hiervan
slaan we maar over, deze was veel te donker om af te drukken.
Op 1 februari verscheen de volgende zegel met
als onderwerp Black History (No. 2 construction
battalion) wat het volgende verhaal oplevert:
De mannen van de no. 2 construction batalion
gingen weg uit Halifax op 28 maart 1917 om de
Canadese troepen in Frankrijk te assisteren.
◄▼

Vooroordelen
onder sommige soldaten zagen
daar niets in.
Maar de groeiende behoefte aan
arbeidskrachten in Europa
leidden100 jaar geleden tot de
oprichting van een battalion met
zwarte soldaten in 5 juli 1916. Dit
battalion heeft erg veel werk
verricht.
Deze postzegel ontworpen door
Lara Minja, is een zwart/wit zegel
met daarop de afbeelding van 4
zwarte soldaten in uniform voor
een woud.Deze soldaten dragen
het benodigde materiaal als zij
door het woud moesten lopen.
Dit boekje bevat 10 P zegels.
Dit is het voor deze keer. Tot de volgende maand,
Trudy en Pieter Farenhorst
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Bovenstaande foto,
uit het archief van
“The Black Cultural
Centre for Nova
Scotia” was voor
ontwerpster Lara
Minja de basis voor
de postzegel uit de
reeks Black History.
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 144
DE VROUW VAN DE KEIZER
De Duitse keizer Wilhelm II is twee keer getrouwd geweest. Zijn eerste
vrouw was Augusta Victoria. Zij overleed als bannelinge in Doorn op 11
april 1921 en werd in Potsdam begraven. Wilhelm was daar niet bij, uit
angst voor arrestatie. Hij zou waarschijnlijk van de Nederlandse regering
ook geen toestemming gekregen hebben te vertrekken. In Duitsland was
de vrouw van de (voormalige) keizer nog niet vergeten: meer dan 200.000
Duitsers bewezen haar de laatste eer.
Naar verluidt was het verdriet van de keizer groot, maar hij hertrouwde kort
daarna met een veel jongere vrouw: prinses Hermine von SchoenachCarolath. Hij was 63, zij 35, weduwe met vijf kinderen, waaronder een
dochter, Henriëtte. (foto)
Enkele maanden per
jaar verbleef Hermine
in Saabor (nu Polen),
om haar bezittingen te
beheren.
Zij droomde van het
herstel van de keizer
in zijn oude functies en
zocht bondgenoten om
die droom te
verwezenlijken.
Zij onderschreef van
harte het
gedachtengoed van de
nazi’s. De keizer had
minder met hen op. Hij
hoopte nog eens als
keizer in Duitsland terug te keren, maar toen Adolf Hitler in 1934 alle
monarchistische verenigingen en partijen in Duitsland verbood, was zijn
hoop op terugkeer de bodem ingeslagen en zijn sympathie voor de nazi’s
tot nul gereduceerd.
Zijn echtgenote bleef de nazi’s wel trouw, ook toen die in mei 1940
Nederland waren binnengevallen. In die maand schreef Hermine de
volgende briefkaart:
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(Collectie Jeffrey Groeneveld)

Lees verder
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►

Huize Doorn, 29 mei 1940
Uw vriendelijke briefje, naar Locarno gestuurd – waar we nooit geweest
zijn- ontving ik vandaag, hartelijk dank.
Wij hebben hier de Hollandse internering meegemaakt en zijn op 14 mei
door de zegenrijke intocht van de Duitse troepen bevrijd en gered (…) Hoe
dapper en onverschrokken, zegenrijk is ons Duitse leger. Wij volgen vanuit
hier, Doorn, bewogen, dankbaar en trots de onvergelijkbare heldendaden.
Met Duitse groet! Hermine.
Dat is andere taal dan die van haar echtgenoot, die na een bezoek van
Hermann Göring aan Huize Doorn in 1932 geroepen had: “Verbrand de
stoel waarop deze kerel heeft gezeten”.
Hermine was een vrouw met een
eigen mening. In haar memoires
schrijft ze : “Ik heb Wilhelm II
getrouwd om zijn ballingschap en zijn
verdriet te deelen. Ik heb hem niet
getrouwd om de hoop, hoe ver in ’t
verschiet, eens de kroon van Augusta
Victoria te dragen.” Toch liet ze zich
Kaiserin Hermine noemen.
Aanvankelijk zag Hermine Adolf Hitler
als de redder van Duitsland en
misschien wel als de man die het
keizerschap zou herstellen.
Later gaf zij toe dat zij zich in het
nationaalsocialisme vergist had.
Keizer Wilhelm II overleed op 4 juni
1941 in Doorn. Een flinke delegatie
nazi’s woonde de uitvaart bij. De
oude (92!) veldmaarschalk Von
Mackensen, held uit de Eerste
Wereldoorlog, trok de meeste aandacht. Na de dood van Wilhelm keerde
Hermine terug naar haar bezittingen in Saabor. Na een aantal
omzwervingen belandde ze in Frankfurt, waar ze in 1947 verarmd stierf.
John Dehé
Literatuur: Huis Doorn in de Eerste Wereldoorlog (Thema tijdschrift)( 2014)
Jan J.B. Kuipers - Der Kaiser- Glorie en ondergang van keizer Wilhelm II (2015)
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Huis Doorn is oorspronkelijk een uit de veertiende eeuw daterende
waterburcht. Aan het einde van de achttiende eeuw wordt deze verbouwd
tot een elegante buitenplaats. Het park van 35 hectare werd aangelegd in
de Engelse landschapstijl.

De inrichting van Huis
Doorn is afkomstig uit
de paleizen in Berlijn
en Potsdam.
Schitterende meubels,
schilderijen en zilver
maken het de
vorstelijke asielzoeker
mogelijk om overeenkomstig zijn stand te blijven leven. Ze vormen een decor van Europese
allure. Hiertegen speelt zich dagelijks een hofprotocol in zakformaat af.
Deze keizerlijke residentie in ballingschap is nu een museum. De
oorspronkelijke inrichting is nog helemaal intact en biedt de bezoeker een
authentiek beeld van internationaal vorstelijke wooncultuur. Tijdens
rondleidingen brengen deskundige gidsen de geschiedenis en de Europese
hofcultuur tot leven.
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DE KEIZER, EEN BIJZONDERE AANVULLING
U weet wellicht dat ik in het Maandblad
Filatelie de rubriek ‘Wij lazen voor U’ verzorg.
Daarin bespreek ik bladen van andere
verenigingen en soms schrijf ik iets over ons
eigen blad. In het februari-nummer (p. 118):
“Het clubblad is – volledig in kleur – op de
website (www.pprc.nl) te downloaden, met
een apart linkje voor de immer populaire
veilinglijst. Bovendien ziet redacteur Hans
Vaags iedere maand kans extra pagina’s aan
de website-editie toe te voegen. Een artikel
over keizer Wilhelm II werd door hem voorzien van extra informatie en
mooie afdrukken van postwaardestukken waarop de keizer figureert.
Centrale vraag in het artikel: hoe komt het toch dat er van een van de
machtigste mannen ter wereld geen serieuze postzegel bestaat?”
Dat leverde een aantal reacties op, de mooiste wil ik u niet onthouden.
Oost-Europa specialist Olav Petri gaf als antwoord op die vraag dat de
keizer ooit gezegd zou hebben:

“Ich will nicht dass man mich lickt!“.
Een mailtje later gaf hij zelfs zijn bron: 150 Jahre Deutsche Briefmarke,
Deutsche Post 1998, deel 1, blz 103.
Hier lezen we dat er een anekdote bestaat volgens welke Wilhelm niet
“belikt van achteren en beklopt van voren” wilde zijn.
Andere reden zou kunnen zijn dat zijn portret op de zegels teveel zou
benadrukken dat Pruissen de macht had. Daarop zou tevens wijzen dat
men voor de 2 Mark gekozen had voor het benadrukken van de eenheid
tussen Noord en Zuid Duitsland. Er lagen nog gevoeligheden. Leuke
hobby hebben we toch,
Olav Petri
Het verhaal deed me denken aan gesprekken van vroeger in de
lerarenkamer, waar een collega me eens onder de koffie vroeg wat die
verzamelaars nou toch op zo’n avond deden behalve “de koningin van
achteren likken?”
John Dehé
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.45)
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw: de schilder.
De schilder deed in het
verleden bijna alles op
het werk. De kozijnen,
deuren, wanden,het
plafond het plaatsen van
het glas, noem maar op.

Dit kozijn kan wel
een kwastje
gebruiken.
Veel kozijnen komen nu kant en klaar op het werk.

Perfin P.S.Z. in zegel 60.
Pieter Schoen & Zonen,
Verf fabrikanten te Zaandam.

De wanden en het
plafond werden met een
witkwast bewerkt.
Tegenwoordig worden ze
meestal gespoten.
Otto von Guericke.
U weet wel de man van de Maagdenburgse halve
bollen en die het vacuüm heeft ontdekt. Hij is het in
wezen die de spuittechniek heeft uitgevonden waar
door, in dit geval verf, onder hoge druk op een
oppervlak wordt gespoten.
Wordt vervolgd.

Herman Verhoef
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DE ERFENIS VAN TONY BENN (1925-2014)
Aan het overlijden van Tony Benn op 14 maart 2014 werd in de
Nederlandse pers nauwelijks aandacht besteed. Dat was in het
Verenigd Koninkrijk wel even anders. Daar stond men uitgebreid stil
bij de politicus uit de linkervleugel van de Labour Party, die door
vriend en vijand met eerbied werd herdacht. Naast minister en
staatssecretaris in de kabinetten van Harold Wilson en James
Callaghan, was Anthony Wedgwood Benn 47 jaar lid van het Britse
Lagerhuis, waar hij in 2001 afscheid nam van de actieve politiek. Hij
was een fel tegenstander van Margaret Thatcher en haar beleid. Het
deed hem dan ook veel genoegen toen uit een verkiezing van een
BBC programma bleek, dat hij met 38% van de stemmen de
voormalige premier had verslagen als Politieke Held van het
Verenigd Koninkrijk. Thatcher was goed voor 35% van de stemmen.

Bij zijn overlijden haalde ook de filatelistische pers herinneringen op,
want Tony Benn heeft als geen ander zijn stempel op de Britse
postzegels gedrukt. Hij was een van de laatste Postmasters General,
een minister verantwoordelijk voor de postdienst, geweest. Het ambt
werd in 1969 afgeschaft. Al vrij snel na het aanvaarden van zijn
functie had hij nieuwe criteria opgesteld waaraan postzegels
moesten voldoen en de aankondiging van een herdenkingsserie voor
de kort daarvoor overleden Winston Churchill volgde niet lang
daarna. In onze tijd lijkt zo’n herdenkingsserie voor de grote
oorlogsleider een vanzelfsprekendheid, maar in die dagen was alleen
William Shakespeare hem als “gewone” Brit voorgegaan op de Britse
postzegels. De ontwerper had het portret van de gevierde schrijver
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bijna net zo groot gemaakt als dat van de koningin en sommige
Britten vonden dat ongehoord. Het portret van Churchill op de
postzegels was nog groter, maar gezien de verdiensten van de
staatsman en de waardering die de koningin voor hem had gehad,
leverde dat uiteindelijk geen problemen op. Wel sprak men schande
van een serie zegels voor de dichter Robert Burns, die er een zeer
losbandig leven op had nagehouden. De combinatie Burns en
koningin deed velen de wenkbrauwen fronsen.

Ondertussen werkte Benn samen met David Gentleman aan een nog
revolutionairder plan: postzegels zonder het portret van de koningin.
Hij liet Gentleman ontwerpen maken voor postzegels waarop het tot
dan toe dominante portret van koningin Elizabeth zou zijn vervangen
door de landsnaam. Benn was van mening dat postzegels kleine
kunstwerken waren en als zodanig konden bijdragen aan het
progressieve imago dat Groot-Brittannië onder leiding van de Labour
Party wilde uitstralen. Zijn plannen stuitten echter op veel weerstand
bij de conservatieve elite, maar hij trok toch de stoute schoenen aan.

Met een album vol ontwerpen van Gentleman ging hij naar de
koningin, die ze belangstellend bekeek. Ze bleek echter “not
amused” en gaf te kennen dat ze toch de voorkeur gaf aan het
behoud van haar portret op de postzegels. Benn gaf zich uiteindelijk
gewonnen, maar wist wel te bereiken dat de koningin voortaan
24

minder prominent op de
postzegels zou komen te
staan. Gentleman werkte een
jaar aan allerlei alternatieven
voor het koninklijk portret en
experimenteerde met initialen
en het koninklijk wapen. Ten
slotte werd men het eens
over een silhouette, dat ook
nu nog op Britse zegels wordt
gebruikt.
In de korte tijd dat Benn
Postmaster General was, van
oktober 1964 tot en met juli
1966, wist hij een flink aantal
wapenfeiten op zijn conto te
schrijven: hij was verantwoordelijk voor de nieuwe frankeerzegels
ontworpen door Arnold Machin, hij introduceerde de eerste Britse
kerstzegels, stelde een postzegeladviescommissie in, maakte de
oprichting van het, inmiddels helaas ter ziele gegane, Postmuseum
in Londen mogelijk en introduceerde de rijdende postkantoren (Post
Bus). Verder nam hij de regie bij de voltooiing van de Post Office
Tower, op dat moment het hoogste gebouw van Londen en richtte hij
de postgirodienst op.
In juli 1966 werd Benn bevorderd tot minster van Techniek. Er zijn
ministers die in een volledig ambtsperiode minder bereiken. Benn liet
een zelfverzekerd ministerie achter, dat zich vol
vertrouwen op de toekomst richtte. Toen hij
minister van Technologie werd, liet koningin
Elizabeth zich niet onbetuigd. “U zult uw
postzegels missen,” zei ze fijntjes. Maar ze bleek
niet rancuneus. Na zijn overlijden werd het
lichaam van Tony Benn met uitdrukkelijke
toestemming van de vorstin opgebaard in het
parlementsgebouw in Westminster. Een
veelbetekenend gebaar van een koningin aan een
republikeinse minister die maar wat graag haar
hoofd had geofferd.
Jeffrey Groeneveld
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EUROPA CEPT POSTZEGELS VERZAMELEN, MAAR TOT WELK
JAAR EN WELKE WEL EN WELKE NIET... ?
Om weer eens met een nieuw
thema te beginnen kocht ik vorig
jaar op onze grote veiling twee
Davo albums met daarin een
collectie Europa postzegels. Van
1960 tot 1990 vrij compleet (pf).
De duurdere voorloper-uitgaven
(1940/1956) zaten er niet in. Om
wat meer te leren over het thema
Europa postzegels kocht ik een
Griekse FDC uit 1951 (catalogus €1500)
nieuwe Michel CEPT 2015 catalogus, met daarin de gemeenschappelijke uitgaven en de z.g. meelopers, de dienstpostzegels van de
Europese Raad, NATO-, EFTA- en KSZE uitgaven en de
gemeenschappelijke uitgaven van de Scandinavische landen.
De NATO-, EFTA- en KSZE uitgaven na
1989 worden niet meer in de Michel
catalogus opgenomen. In een van de Davo
albums zaten ook twaalf pagina’s voor
zegels uitgegeven ter gelegenheid van
diverse Europese sport kampioenschappen,
maar deze zegels zijn helemaal niet terug te
Italië NAVO zegel uit 2002 vinden in de Michel CEPT catalogus.
CEPT staat voor Conférence européenne
des administrations des postes et télécommunications. Deze organisatie werd op 26
juni 1959 opgericht om voor coördinatie
tussen de afzonderlijke posterijen en
telecommunicatiemaatschappijen in Europa
te zorgen. De CEPT vertegenwoordigt de Europese landen in de
Wereldpostunie (UPU). Vanuit de CEPT zijn andere, meer
specialistische organisaties opgericht, zoals het Europees
Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI) in 1988. In
2011 waren organisaties uit 48 landen bij de CEPT aangesloten. Van
1960 tot 1992 coördineerde CEPT de uitgave van de Europazegels.
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In het februari nummer van het maandblad Filatelie stond een
advertentie van Collectwereld met een aanbieding van “50 jaar
Europa CEPT postzegels”. 50 verschillende landen gaven in 2006
postzegels uit om dit feit te vieren. Voor ‘slechts’ € 100,- ontvangt
men dan 54 postfrisse series + 101postfrisse souvenir velletjes + 52
postfrisse velletjes. Michel cataloguswaarde circa € 2500,-.
(Bij het doorspitten van de Collectwereld website kwam ik toevallig
een slordige fout tegen: de Michel CEPT catalogus 2015 bood men
aan voor € 107,-; echte verkoopprijs is € 54,-, maar dit terzijde...).
Toevallig had ik van Joop de Groot, een vergevorderd Europa
verzamelaar, een oude Michel 2006 te leen waarin ook een aantal
landen staan die deze postzegels hebben uitgegeven ter
gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Europa postzegels. In
de catalogus had Joop door de West- en Oost-Europese landen een
groot groen kruis getekend en door de andere landen had hij een
groot rood kruis gezet. Zijn m.i. terechte argument was “Landen als
bijvoorbeeld Cuba, Bahama’s, Ivoorkust, Kongo, Laos, Peru, Samoa
enz. enz. horen niet in een collectie Europa CEPT postzegels”.

Moet je deze landen nu wel of niet opnemen in een verzameling
Europa postzegels? Ik doe het in elk geval niet, mede omdat veel
van die landen buiten Europa een “financieel graantje” mee willen
pikken met hun omvangrijke uitgaven, zie foto. Deze z.g. “jubileum”
uitgaven staan overigens niet meer in de Michel Cept 2015.
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In de loop der jaren zijn er steeds meer voormalige Oost-Europese
landen bijgekomen die ook Europa postzegels uitgeven, zoals
bijvoorbeeld Wit-Rusland, Slovenië, Oekraïne, Servië, Kroatië enz.
Armenië, Azerbeidzjan, Cyprus, Georgië, Kazachstan, Rusland en
Turkije kunnen staatkundig gezien zowel tot Azië als tot Europa
worden gerekend. Op Armenië en Cyprus na liggen deze landen
gedeeltelijk in het ene en gedeeltelijk in het andere werelddeel.
Armenië en Cyprus liggen weliswaar in Azië, maar worden om
cultuurhistorische en politieke redenen, in samenhang met het
gegeven dat ze dicht bij Europa liggen, ook wel tot Europa gerekend.
Wil je al deze uitgaven nu nog bijhouden voor een Europa collectie,
dan moet je gauw rekenen op zo’n €250 tot €300 per jaar.
Wat wel weer leuk is zijn de verschillende jaarlijkse thema’s die men
aan de Europa postzegels verbindt.
Vlnr. 2002 Cirkus,
2003 affiches,
2004 vakantie,
Onder 2008 de brief
en in 2013 alle
soorten van
postvervoer

In 2015 was het thema
kinderspeelgoed. Italië kwam
met Pinokkio op een driewieler
(een ‘inside joke’ van de
Italianen?, misschien omdat
premier Rutte ooit "de Pinokkio
van de Lage Landen" is genoemd). In elk geval is
het de laatste maanden duidelijk geworden hoe
slagvaardig/traag en goed/slecht de huidige
samenwerking tussen de verschillende Eurpese
landen is (graag doorhalen wat van toepassing
is). Ging het maar zo goed met Europa als met de
vele Europa postzegel uitgaven...
Hans Vaags
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EUROPA-ZEGELS 2011 VAN IJSLAND
Op 17 maart 2011 gaven de IJslandse posterijen twee zegels uit in het
kader van de jaarlijkse uitgifte van Europa-zegels
Ze werden ontworpen door Elsa Nielsen en gedrukt door de Oostenrijkse
Staatsdrukkerij. Afmeting 30,2 x 42 mm, tanding 13 ¾ x 13 ¾..
Frankeerwaarde voor brieven tot 50 gram binnen Europa (Sk 165.-) en de
tweede zegel (SK 220.-) voor brieven tot 50 gram buiten Europa.
De VN hebben 2011 uitgeroepen tot internationaal jaar van de bossen.
De eerste zegel vertoont de jaarringen in een
doorgezaagde stam. Elk jaar wordt door een boom
een nieuwe jaarring aangemaakt en die ringen zin
op de zegel goed te zien. Door het tellen van de
jaarringen kan men de ouderdom van de boom
bepalen. De zegel moet de waarde van houtkap
symboliseren
De tweede zegel vertoont een close-up van een
boomblad en is een symbool voor de onttrekking
van CO2 uit de atmosfeer door de bomen.
Moderne IJslanders beschouwen de bomen
meer als elementen waardoor het landschap
wordt gevormd. In het verleden hadden de
bossen veel meer economisch belang dan
tegenwoordig. Ze leverden hout als
bouwmateriaal, brandhout, houtskool voor de ijzer--verwerking.
Langzamerhand neemt het aantal bossen weer toe en ze zijn ook heel
belangrijik voor het ecosysteem. De bosbodem houdt b,.v. regenwater erg
lang vast en een bos is de leefomgeving van vele dieren.
De bladeren en de naalden halen CO2 uit de lucht en produceren zuurstof.
Op deze manier helpen ze het broeikaseffect te bestrijden.
Opmerking
Een flink aantal landen, waaronder Nederland, maar ook Finland en
Frankrijk, geven de frankeerwaarde niet meer aan in geld, maar met een
cijfer. Nederland, brief tot 20 gram vioor binnenland, cijfer 1.
IJsland maakt het nog moeiljker. Op beide zegels staat geen waarde, ook
geen cijfer, maar een gewichtsgroep. Afhankelijk van de kleur en de
afbeelding is de zegel goed voor een brief tot 50 gram binnen Europa ( 50
g til evropu- bruine zegel). Op de groene zegel, die met het boomblad,
staat eveneens 50 g, gevolgd door de tekst: utan evropu, daarom geldig
voor een brief tot 50 gram buiten Europa. We hebben nu dus op onze
zegels een geldswaarde of een cijfer of een gewichtsklasse.
Zouden beginnelingen hierdoor worden afgeschrikt?
Luc van Veen
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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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2011, BOSSEN OP EUROPA POSTZEGELS
1,6 miljard mensen zijn afhankelijk van bossen
voor hun dagelijks bestaan. Dat is bijna een kwart
van de wereldbevolking. Bossen worden echter op
grote schaal bedreigd. Daarom was 2011 door de
VN uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de
Bossen.
Bossen zijn essentieel voor het al het leven op
aarde. Ze voorzien in de dagelijkse
levensbehoeften van miljoenen mensen, het
tegengaan van klimaatverandering en aan
duurzame ontwikkeling. De VN had daarom
2011 tot het Internationaal Jaar van de Bossen
uitgeroepen. Het Internationale Jaar van de Bossen ging op 24
januari 2011 officieel van start tijdens het United Nations Forum on
Forests (UNFF) in New York.
Tegengaan klimaatverandering
Bossen herbergen 80% van alle
biodiversiteit op aarde. Bossen beslaan
31% van de totale landoppervlakte en
slaan meer koolstof op dan de
hoeveelheid die
momenteel aanwezig is in de atmosfeer.
Bossen leggen het broeikasgas CO2 vast in
de vorm van hout, bladeren en wortels. Op
die manier vormen bossen een enorme
opslagplaats van
koolstof en dragen ze
bij aan
klimaatregulatie. Als er bos wordt gekapt, komt
er CO2 vrij. Ongeveer achttien procent van de
mondiale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door
ontbossing. Het verminderen van ontbossing en
herstellen van bos is daarom een logische
manier om klimaatverandering tegen te gaan.
Bossen bieden het snelste, meest
35

kosteneffectieve middel om de wereldwijde uitstoot terug te dringen.
Het halveren van deze emissie tussen 2010 en 2020 zou volgens
schattingen 3,7 triljoen US dollar besparen.
Deze feiten tonen aan hoe belangrijk bossen zijn
voor het overleven en welzijn van huidige en
toekomstige generaties. Het Internationale Jaar
van de Bossen had als doel het vergroten van
publieke bewustzijn over het belang van gezonde
bossen en de manieren waarop bossen
beschermd kunnen worden en gezond gehouden
kunnen worden.
Ook in Nederland is bos, ondanks de geringe
oppervlakte, van groot belang. Het vormt meer dan
de helft van de ecologische hoofdstructuur, het is
één van de meest populaire recreatiebestemmingen en het levert een belangrijke,
schone en zuinige grondstof.
In Nederland heeft Landgoed
De Barkel de titel Bos van het
Jaar 2011 in de wacht
gesleept. Het landgoed
tussen Wierden en Hoge
Hexel in Overijssel. Goede
tweede werd Landgoed De
Stippelberg bij het
Brabantse Milheeze. De
verkiezing van het Bos van het Jaar werd in het
kader van het Internationaal Jaar van de Bossen georganiseerd door
het Reformatorisch Dagblad en PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification).
■
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Tijdens onze clubavond van
woensdag 16 maart
is er geen veiling.

Wel is er die avond de naverkoop
van niet verkochte kavels van
onze grote veiling.
Alle kavels gaan dan weg tegen de
inzetprijs,
nu ZONDER opgeld !

Dit mag u niet missen !
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