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ALWEER EEN MOOIE AVOND 
 

Algemene Ledenvergaderingen zijn over het algemeen niet de 
hoogtepunten in het bestaan van een vereniging, maar die van de 
PPRC was zeker niet ongezellig. Zo’n tachtig (!!) leden en donateurs 
waren op het gratis kopje koffie en de postzegels afgekomen en 
kregen er ook nog een koekje bij. De kascommissie had haar werk 
nog niet kunnen doen, maar het bestuur vertrouwt ook nu weer op 
een groen licht.  
 
Wil Bron sprak lovende woorden over dat bestuur, de voorzitter 
memoreerde - met behulp van een mooi boeket - de inzet van twee 
bestuursleden die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het 
verenigingssucces: Bert Huisenga (veilingen) en Hans Vaags 
(clubblad).  
Natuurlijk had hij ook het vaste team van harde werkers 
kunnen noemen die er elke keer weer voor zorgen dat de 
zaal tiptop in orde is en alle veilingspullen en stuiver-
boeken klaar liggen. Hulde mannen. 
Dankzij een aantal nalatenschappen en veel materiaal 
voor het goede doel kunnen we met die veilingen voorlopig nog wel 
even vooruit. U ziet het aan de lijst voor de komende clubveiling, 
maar we hebben ook nog een volle City-box (tegenwoordig Sturgard) 
met materiaal voor het goede doel.  
Iets daarvan schenken we aan Ben Buis van De Postzegelvriend, die 
traditiegetrouw op de mei-bijeenkomst langskomt om materiaal voor 
zieke en bedlegerige verzamelaars op te halen. U bent van harte 
uitgenodigd daar wat dozen, zakken en stockboeken aan bij te 
dragen. 
 
Woensdag 11 mei wordt de laatste bijeenkomst van het seizoen, in 
september komt het vervolg.  

Het bestuur wenst u een 
mooie vakantie toe en 
rekent op de 11e nog 
maar een keer op een 
goed gevulde zaal, met 
Sanja achter de bar, 
terug van weggeweest.           John Dehé 
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB 
(zie ook www.pprc.nl) 

 

Voorzitter: John Dehé  -  Purmerenderweg 181  -  1461 DJ  Zuidoostbeemster   
tel. 0299-420563  -  e-mail: johndehe@gmail.com 
 

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

Penningmeester:  Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM  Purmerend  
tel. 0299-413640 -  e-mail: info@deblockfc.nl   
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub             
 

Hoofd rondzending:  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: Rob Grigoletto, Cor Boon, Han 
Zwertbroek, Ron Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van 
verdienste: John Dehé, Piet Struik, Joop de Groot en Cor Boon.  
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
van kopij voor het september nummer uiterlijk vrijdag 19 augustusl 
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com  
  
OP HET OMSLAG 
 

Een fleurig zomers plaatje met Jip 
en Janneke, wie kent ze niet... 
Er zijn nog geen illustraties door 
PostNL vrijgegeven van de Kinder-
postzegels 2016, maar we weten 
inmiddels wel dat het tekeningen 
worden van Fiep Westendorp, 
meer hierover op pag. 6. 

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 PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Woe. 11 mei Purmerend, alweer de laatste clubavond/ledenbijeenkomst  
van de PPRC van seisoen 2015/2016 In Wooncentrum 
Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-Beemster. De 
zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze 294ste 
clubveiling, de kavellijst staat op de pagina’s 32 tot 37.  
 

Vrijdag 3 en zaterdag 4 juni wordt in De Veluwehal te Barneveld de  
  volgende Hollandfila georganiseerd. De beurs is vrijdag  
  geopend van 10:00 tot 17:00 uur, zaterdag van 10:00 tot  
  16:00 uur, de entree bedraagt € 3 per persoon per dag.  
  Jeugd tot 17 jaar gratis. 
Data voor het nieuwe seizoen van de PPRC dat in september start zijn  
  nog niet  bekend 
Za. 10 sept. De verzamelaar afd. Zaanstreek-Waterland organiseert deze  
  verzamelaarsbeurs. Van 10.00 tot 14.00 uur met o.a.  
  ansichtkaarten, postzegels, munten, sigaren-bandjes,  
  suikerzakjes en nog veel meer. In het buurtcentrum,  
  Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam. Info 075-6354316 of 

075-6421723. Altijd op de tweede zaterdag van de maand. 
Zo. 11 sept.   Postzegel- en munten ruilbeurs van Postzegelvereniging  
  Noord-Holland. Ook ansichtkaarten. Van 10.00 tot 15.00 uur  
  in wijkcentrum “De oever”, Amstelstraat 1 te Oudorp. 
 
Postzegeluitgiften 1e helft 2016:  
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) 

 
VAN HARTE 
Volgend jaar bestaat onze vereniging 75 jaar, 
maar twee van onze trouwe adverteerders 
winnen het van ons. Rijwielhander Piet de 
Jongh (Een fiets van Piet vergeet je niet!) 
bestaat dit jaar al 80 jaar en loodgietersbedrijf 
Sanders (Ze hebben alles; ze weten alles!) 
gaat daar ruim overheen met hun 125 jarig 
bestaan. Oud voorzitter en reclame man Jan 
Ellenbroek had ooit de slogan “Koop bij onze 
adverteerders, zij steunen ons ook”.  
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JIP EN JANNEKE OP KINDERPOSTZEGELS 2016  
 
In het jaar waarin we de 100e geboortedag van Fiep Westendorp vieren, 
stralen Jip & Janneke, Pluk van de Petteflet, Pim & Pom en Otje op de 
Kinderpostzegels 2016. De verkoop van de postzegels met de herkenbare 
en oer-Hollandse illustraties start in september. 
Met de opbrengst van de verkopen biedt Stichting Kinderpostzegels 
kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden kansen op een 
betere toekomst. Ook de Fiep Westendorp Foundation steunt projecten 
gericht op kwetsbare kinderen. Hierdoor is een logische samenwerking 
tussen beide partijen en PostNL ontstaan. 
Jeroen den Tex, directeur Stichting Kinderpostzegels: “Geweldig dat we 
onze krachten verenigen ten gunste van kwetsbare kinderen. We 
verwachten dat de postzegels met de vrolijke illustraties van Fiep 
Westendorp enthousiast ontvangen worden. Al duizenden scholen hebben 
aangegeven hun steentje bij te willen dragen.” 
 
Ludo Voorn, directeur marketing PostNL: “De karakteristieke illustraties van 

Fiep Westendorp hebben ook in 1999 op de Kinderpostzegels gestaan. Ik 
vind het een feest dat we ter ere van ‘100 Jaar Fiep’ haar unieke illustraties 
nog een keer mogen gebruiken. Iedereen heeft wel herkenning bij haar 
beelden. Dat maakt de Kinderpostzegels ook dit jaar weer bijzonder.” 
De Nederlandse kinderpostzegel bestond in 2014 90 jaar! De uitgifte van 

de eerste postzegels met een extra toeslag voor het goede doel. In 1912 

verschijnen deze zegels voor het eerst in Zwitserland en de opbrengst is 

Pro Juventute; voor de jeugd.                 
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In 1923 besluit de Nederlandse overheid als tweede land ter wereld ook 
een speciale postzegel met toeslag voor 'het misdeelde kind' in te voeren.  
Uitgifte van de eerste serie Nederlandse kinderpostzegels ontworpen door 
de heer Rueter was in 1924. Op de postzegels staat een afbeelding van het 

gezicht van een kind tussen 
twee beschermengelen in. De 
opbrengst van deze 
kinderpostzegels was 51.000 
gulden (€ 23.143,-).  
De Nederlandse Bond tot 
Kinderbescherming verdeelt dit 

over honderden instellingen voor voogdijkinderen.  
 
In 1925 was de oprichting van het Nederlands Comité voor Kinderpost-
zegels (NCK) onder leiding van jonkvrouwe Alting von Geusau. Deze 
organisatie wordt verantwoordelijk voor het organiseren van de 
kinderpostzegel-verkoop en gaat de verdeling van het geld regelen. Het 
NCK richt een aantal comités van vrijwilligers op die de kinderpostzegels 
(en later wenskaarten) gaan verkopen. De comités bestaan voornamelijk uit 
rijke mensen die vinden dat ze arme mensen moeten helpen. 
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Uit een fusie tussen de Stichting voor het 

Kind en het NCK ontstaat in 1989 de 

huidige Stichting Kinderpostzegels 

Nederland. Deze organisatie verzorgt zowel 

de inzameling als de verdeling van het geld. 

Stichting Kinderpostzegels geeft kwetsbare 
kinderen ontwikkelings-kansen voor een 

betere toekomst. Dit doen ze samen met kinderen, volwassenen en 
organisaties die deze visie delen. Onder het motto ‘voor kinderen door 
kinderen’ brengt Stichting Kinderpostzegels daadkracht, kennis en ervaring, 
geld, actie en support bij elkaar voor kinderen die in hun ontwikkeling 
worden bedreigd, waar ook ter wereld.Met de opbrengst van de actie zijn 
afgelopen jaar ruim 855.000 kinderen gesteund. 
 
Sophia Maria (Fiep) Westendorp overleed in 2004 op 87-
jarige leeftijd. Gioia Smid was daarvoor door  Westendorp 
aangewezen als de conservator en beheerder van haar 
werk. De illustratrice liet haar rechten op haar werk na 
aan de Fiep Westendorp Foundation.  
De met de boeken en merchandisingproducten gemaakte 
winst komt ten goede aan deze stichting, die onder meer 
kinderprojecten steunt. Het museum Stadskasteel 
Zaltbommel bevat een uitgebreide collectie objecten rond 
het leven en werk van Westendorp. De Fiep Westendorp Foundation 
schonk het museum een belangrijk deel van het interieur van haar woning, 
waaronder haar tekentafel met toebehoren. 
 
De Fiep Westendorp Foundation (FWF) brengt al meer dan 10 jaar de 
wensen van Fiep Westendorp ten uitvoer. Een van de doelstellingen die 
Fiep Westendorp zelf voor haar stichting formuleerde, is het steunen van 
kinderen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben. De FWF 
ondersteunt ook projecten die de creatieve ontwikkeling van kinderen 
stimuleren. Fiep Amsterdam bv exploiteert de rechten van de FWF.  
De winst die gemaakt wordt door Fiep Amsterdam bv gaat naar de FWF. 
De FWF is een erkende ideële stichting. 
 
Op 17 december 2016 is het 100 jaar geleden dat Fiep Westendorp werd 
geboren. Maar haar werk is nog altijd springlevend. Haar tekeningen en 
verhalen hebben bij vele mensen, zowel jong als oud een speciale plek in 
het hart veroverd.  

Irene Dijkstra/Hans Vaags 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gioia_Smid&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiep_Westendorp_Foundation&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadskasteel_Zaltbommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadskasteel_Zaltbommel


 

9 
 

 



 

10 
 

NA KLEDERDRACHTEN, NU MOOI VOLENDAM 
 

Maandag 1 februari introduceerde PostNL drie post-
zegelvellen Mooi Nederland 2016: Zoutkamp, Urk en 
Volendam.. Een uitgifte die in het teken staat van 
deze typische Nederlandse vissersplaatsen.  
In Primera Volendam, aan de Burg. van Baarstraat, 
vond de presentatie van de Volendamse postzegels plaats. 
Burgemeester Van Beek kreeg daar het zegelvel met de vijf 
Volendamse postzegels ingelijst aangeboden. 

De bekendste vissersplaats van Nederland is ongetwijfeld Volendam. 
Deze plaats kon daarom niet ontbreken in de serie Mooi Nederland, 

waarmee dit jaar aandacht wordt geschonken aan 
Nederlandse vissersplaatsen. Op de postzegel over 
Volendam staan de houten Volendammer kwak VD 
172, de klokkenpaal aan de Dijk en een gevel van een 
typisch Volendams huis. Aan de onderzijde van de 
postzegel zien we de zee met een daarin zwemmende 
aal. Op het postzegelvelletje (oplage 60.000 

exemplaren) staat de skyline van Volendam met de Katwoudermolen 
uit 1896 en de voormalige visafslag, die nu als havenkantoor dienst 
doet. In de zee, die geblokt is weergegeven, zwemmen twee 
zandspieringen, een bot en een snoekbaars.   
Het velletje is voor iedere Volendamse filatelist een must. 



 

11 
 

.  
Hierboven het velletje met Urk en daar  
onder het velletje met Zoutkamp. 
In 2014 werd, in de serie Nederlandse  
vuurtorens, een velletje met tien zegels 
uitgegeven met daarop de vuurtoren 
van Urk. De uit 1844 daterende, ronde, 
bakstenen vuurtoren; werd gebouwd 
op het fundament van een uit 1617 
daterende vuurtoren.  
. 
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PRENTBRIEFKAARTEN IN EEN KADER (VERVOLG) 
 
In de vorige aflevering schreef ik over de introductie van een nieuwe 
tentoonstellingsklasse: prentbriefkaarten. Om de invoering hiervan in 
Nederland goed te laten verlopen ben ik als afgevaardigde van de KNBF 
naar Finland (Nordia 2016) afgereisd, waar ze al een stuk verder zijn in 
deze tak van sport. 
 
Door een gemiste aansluiting op de binnenlandse vlucht brachten we een 
dag op Helsinki Airport door, maar verder ging (bijna) alles goed. In Finland 
liep ik mee met de jury en leerde Seija Riitta Laakso mij de fijne kneepjes 
van het vak. Zij heeft een belangrijk boek over dit onderwerp geschreven: 
Collecting & Exhibiting picture postcards (zie pagina 13).  

 
Een paar aandachtspunten voor mensen die denken aan het opzetten van 
een toonstellingscollectie: 
- Het gaat uitsluitend om de beeldzijde van de kaarten. 
- Aan de hand van de kaarten wordt een ‘verhaal’ verteld. De grote lijnen / 
opzet van dat verhaal staan op een inleidend blad. Hier wordt ook de 
geraadpleegde literatuur vermeld.       

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 146 
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- De kaarten moeten – net als de postzegels in een postzegel-
tentoonstelling – onbeschadigd zijn; “postfris” of gebruikt is allebei goed. 
- Vermeld bij de kaarten de uitgever en de gebruikte druktechniek. 

- Gebruik licht getinte 
bladen (roomwit) om 
de kaarten te tonen. 
Formaat A3 biedt de 
meeste 
mogelijkheden. 
 
Van de collecties die 
ik in Finland zag, 
spraken die met een 
verhaal over een 
bewogen stuk 
geschiedenis van het 
land mij het meest 
aan. Zij scoorden 
hoog, net als een 
collectie over de 
Titanic. Het waren 
collecties waar al 
jaren aan ‘gesleuteld’ 
was en waar de jury al 
vele malen haar 
commentaar en 
adviezen op had 
geleverd. 
 
Onze vaderlandse 
geschiedenis biedt 
natuurlijk vele 
mogelijkheden voor 
een interessante 

expositie van prentbriefkaarten. Te denken valt aan ons vorstenhuis, 
oorlogen, vervoer, rampen, de strijd tegen het water, sportsuccessen. Maar 
uiteraard is het ook mogelijk om de geschiedenis van een bepaalde plaats 
aan de hand van prentbriefkaarten te vertellen. Als ik zie hoe dat in Finland 
ging, staat één ding vast: u bent verzekerd van de belangstelling van een 
groot publiek.  
 

John Dehé 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.47) 
Vervolg beroepen en opleidingen in de bouw: de stukadoor. 

                
De zegel hiernaast is wat groter afgedrukt 
omdat de stukadoor er zo klein opstaat. 

  
Het gereedeschap van de stukadoor  
is een (opzet)spaan. 
 

In het verleden maar ook nu nog mengt de metselaar op de kleinere 
werken de metselmortel op het werk. 
( cement+kalk+ zand en water ). 

 
Bij het branden van de schelpen werd 
turf gebruikt  en ontstond er kalk wat 
nodig is voor de metselmortel. 
Begin 2008 werd op een terrein aan ‘t 
Prooyen in Monnickendam de resten 
gevonden van minstens twee 

kalkovens uit de zestiende eeuw wat een bijzondere vondst was. 
Molenaar Jan Copperts van een houtzaagmolen aan de 
Purmerringvaart kon niet leven van houtzagen alleen.Hij exploiteerde 
in het begin van de 17de eeuw samen met zijn compagnon de 
kalkoven onder Axwijk nabij Middelie.  
 
 
 
 
 
 

 
Een kleine en eenvoudig te verplaatsen betonmolen welke ook werd 

gebruikt voor het mengen van metselmortel. 
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Nu wordt veelal de 
metselmortel 
aangevoerd van de 
betoncentrale 
door de bekende 
beton wagens.  

Voor cement kunnen 
we in Nederland 
terecht bij  
Enci Maastricht. 
Zie hiervoor de 
roodfrankering in 
aflevering 44.  
 
Maar Cementbedrijf Enci stopt op 1 juni 2018 met de winning van 
mergel in de Sint-Piersberg. Na een eeuw mergelwinning wordt het 
gebied langzaam weer stille natuur. Het bedrijf heeft de Oehoevallei 
en heuvel de Observant in 2008 alvast overgedragen aan Natuur- 
monumenten. Al vanaf het begin van de jaartelling wordt er op het 
Limburgse heuvelplateau mergel gewonnen. Het kalksteen werd 
gebruikt om mee 
te bouwen, om 
akkers vruchtbaar 
te maken en later 
om cement mee 
te 
maken.In totaal 
krijgt 
Natuurmonu-
menten 120 
hectarte van het 
gebied in beheer, 
en dat op enkele 
kilometers van 
het centrum van 
Maastricht.                      Het zand komt aan bij de betoncentrale. 
 
Wordt vervolgd.                       Herman Verhoef 
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KRIJT, 136 MILJOEN JAAR GELEDEN (2) 
 
De Tyrannosaurus is een geslacht van 
vleesetende theropode dinosauriërs. 
Ze leefden in het late Krijt in Noord 
Amerika.  
Tyrannosaurus was een reusachtige 
vleeseter, die tot veertien meter lang 
en acht ton zwaar kon worden. Hij liep 
op sterke, hoge achterpoten waarbij de 

horizontale, brede romp in evenwicht 
gehouden werd door een lange, zware staart 
die soms uit meer dan 40 wervels bestond. 
De voorpoten waren heel klein. De prooi werd 
aangevallen met de grote, zwaargebouwde 
kop. Uitgerust met lange tanden en zware 
spieren konden de kaken een enorme 
bijtkracht uitoefenen. Tyrannosaurus joeg op 
grote plantenetende dinosauriërs, waarvan 
sommige, zoals Triceratops en Ankylosaurus, 
zich goed wisten te verdedigen zodat ze snel 

met enkele krachtige beten uitgeschakeld moesten worden. 
 T. rex was 
warmbloedig en 
ademde met 
behulp van 
luchtzakken die 
voortdurend verse 
lucht in één 
richting door de 
longen persten. 
Tyrannosaurus is 
de bekendste van 
alle dinosauriërs 
geworden doordat 
hij in boeken werd 
voorgesteld als 

het grootste landroofdier uit de wereldgeschiedenis.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Triceratops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ankylosaurus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Warmbloedig
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Luchtzak_(vogels)&action=edit&redlink=1
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Ze worden 
voorgesteld als 
het grootste 
roofdier uit de 
geschiedenis, 
maar zijn het 
niet. In het einde 

van het Krijt sterven ze massaal uit, waarschijnlijk om dat hun prooi 
d.m.v. een katastrophe ook uit stierf. Aaseter of superroofdier? 

                                                        Wil Dedters 
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EERSTE T REX BUITEN DE VERENIGDE STATEN IN LEIDEN 
 

"We zouden eigenlijk een T. rex 
moeten hebben”. In de zomer van 
2012 sprak directeur Edwin van 
Huis van Naturalis deze woorden 
voor het eerst uit. “Maar waar haal 
je een T. rex vandaan? En waar 
haal je het geld vandaan? In 
september 2013 werd een skelet 
gevonden in Montana, USA. In 
december 2014 hadden we het 
geld bijeen om T. rex naar 
Nederland te halen.  
Het ongelooflijke is gelukt! Onze 
paleontologen hebben een van de 
meest complete T. rex skeletten 
ooit opgegraven. Vanaf september 
2016 kan men oog in oog staan 
met deze legendarische 
dinosaurus!”.  
Al snel na de opgraving ontving        Het beestje zal toch zo bij u voor de  
Naturalis de eerste donaties voor            staan, om te collecteren... 
T. rex. Via de crowdfundingcampagne  
Tientje voor T. rex zijn ruim 23.000 tientjes gedoneerd. Tientallen bedrijven 
en particulieren hebben hun naam verbonden aan een bot van T. rex. Ook 
fondsen kenden financiële bijdragen toe, evenals de gemeente Leiden.  
Het fossiel bleek één van de meest complete skeletten van T. rex ooit 
gevonden en bovendien in zeldzaam goede staat bewaard gebleven. Met 
haar 12 meter lengte is zij ook één van de grootste ooit gevonden. Ze werd 
toevallig gevonden door een Nederlandse vrouw die 46 jaar geleden naar 
Montana emigreerde. 
De komende tijd blijven de botten in het Black Hills Institute in de Verenigde 
Staten voor het prepareerwerk. De laatste restjes zandsteen worden van 
de botten geschraapt. Daarna wordt elk bot verstevigd, en in een speciaal 
metalen frame gemonteerd, zodat het skelet in haar volle glorie 
tentoongesteld kan worden. 
Aan het skelet van de Grand Old Lady, een dame op leeftijd, is haar ruige 
levensloop terug te zien. President van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen Hans Clevers noemt het skelet van groot 
wetenschappelijk belang en bovendien een enorme publiekstrekker om 
kinderen voor wetenschap te fascineren. 
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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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STICHTING DE POSTZEGELVRIEND 
 

Traditie... U bent het ondertussen al een beetje gewend 
en eigenlijk valt hij niet meer weg te denken op de 
laatste clubavond van de PPRC. 
Ben Buis van Stichting De Postzegelvriend komt 
woensdag 11 mei weer even op bezoek om Uw 
overtollig filatelistisch materiaal (dozen vol postzegels, 
stockboeken, albums, insteek-kaarten, Hawidstroken, 
pincetten etc.) in ontvangst te nemen. Ben verzorgt met 
zijn collegae in de Stichting De Postzegelvriend het 
uitzoeken op land/thema en de verspreiding naar 
hulpbehoevende en bedlegerige verzamelaars. Hun 
dankbaarheid is buitengewoon groot voor alle materiaal 
dat hen wordt aangeboden. 
Begin dus nu vast met het bijeen sprokkelen van Uw materiaal zodat 
U het op woensdag 11 mei aan Ben Buis kunt aanbieden.    
 

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

NIEUWE LEDEN/DONATEURS VOOR DE PPRC 
 

“Ik wil graag een vriend, buurnan/buurvrouw, collega, familielid 
aanmelden als lid. Hoe doe ik dat?” Helaas horen wij dit niet vaak, 
dus aktie.. Kijkt u in de komende zomermaanden eens of u iemand 
weet die ook postzegels verzamelt of waar u al mee ruilt of 
samenwerkt en vertel over de vele voordelen van onze vereniging.  
Alle voordelen van het lidmaatschap van de Purmerender Postzegel 
Ruilclub opsommen is niet mogelijk. Daarom beperken wij ons tot de 
voornaamste: maandblad Filatelie en PPRC clubblad, iedere maand 
(behalve in juni, juli en augustus) organiseert de Purmerender 
Postzegel Ruilclub een verenigingsavond voor alle leden, waar u 
vragen kunt stellen, waar vaak een veiling wordt gehouden, waar u 
kunt ruilen, waar leden hun dubbele postzegels ruilen of verkopen en 
waar u gezellig met anderen over uw hobby kunt praten. Ook liggen 
er tientallen insteekboeken met duizenden postzegels voor slechts  
€ 0,05 per stuk. Eens per jaar een beurs en ook een grote veiling.  
Je kunt hem/haar aanmelden via een telefoontje of mailtje naar onze 
secretaris Jeffrey Groeneveld of neem contact op met een van de 
andere bestuursleden, zie de bestuurspagina voor alle info. 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
 
We zijn aan de laatste aflevering van het seizoen 2015- 
2016 aangeland. Dat betekent een paar maanden geen 
stukje maken voor het clubblad van de PPRC. Hier in Winnipeg is 
onze laatste bijeenkomst de eerste donderdag in juni.  

Het was 13 april toen 
voor het vierde jaar van 
de totaal 5 jaar er een 
serie postzegels 
uitkwam met het werk 
van beroepsfotografen in 
Canada. De eerste vijf 
zitten in een boekje van 
10 stuks prijs $8,50, 

waarin elke zegel 2x voorkomt. De zesde zegel in een boekje van 
zes tbv de USA voor $7.20. De zevende zegel in een boekje van zes 
tbv internationale brieven. De afbeeldingen op de zegels zijn dit jaar 
het werk van de volgende 5 fotografen, hier afgebeeld zijn de twee 
velletjes, met: nr. 1 Yousuf Karsh portret van Grijze Uil (Archibald 
Belaney), nr. 2 Michel Campeau's 
abstract, nr. 3 Byron Harmon beklimming 
de berg Habel in de Canadese Rockies, 
nr. 4 Angela Grauerholz Lutz Dille's Savvy 
straat Toronto, nr. 5 Alexander Henderson 
raam, nr. 6 Humphey Lloyd Hime Victoria 
brug, Grand Trunk Railway en nr. 7 
Humphey Lloyd Hime's boot op de oever 
van de Red River, De twee verschillende  
souvenir velletjes zijn verkrijgbaar, een 
van $3,40 en het  tweede van $4,55.  
 
Een hele aangename zomer (vakantie) 
toe-gewenst. De voorspelling voor de 
zomer hier is dat we een warme en droge 
zomer tege-moet kunnen zien. Nu maar 
afwachten of de verwachting uit komt. 
                          Trudy & Pieter Farenhorst 
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De boekjes en briefkaarten die ook te koop zijn bij”Canada Post”. 
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EEN GELIEFD PORTRET 
 
Een van mijn favoriete musea in Londen is de National Portrait 
Gallery. Er worden, de naam zegt het al, alleen maar portretten 
tentoongesteld van bekende Britten. Dat klinkt weinig opwindend, 
maar het verrast me telkens weer wat een variatie er aan 
portretkunst is. Bij het 150-jarig bestaan van het museum werd een 
serie postzegels uitgegeven, waarmee die variatie aardig 
geïllustreerd wordt.  

 
Een deel van de collectie is gewijd aan de Britse koninklijke familie 
en bij bijzondere verjaardagen of jubilea zijn er speciale tentoon- 
stellingen waarvoor men portretten leent uit allerlei kunstcollecties. 
Toen we twee jaar geleden in Londen 
waren, bezochten we een speciale 
tentoonstelling in het kader van het 
diamanten regeringsjubileum van 
koningin Elizabeth II. Portretten in alle 
soorten en maten hingen er in volle 
glorie. De meeste waren voor het eerst 
in tientallen jaren zichtbaar voor het 
grote publiek. Het was niet alleen 
bijzonder om deze kunstwerken allemaal bij elkaar te zien, maar ook 
om te constateren hoe kunstenaars de jonge koningin zonder          
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uitzondering met respect en koninklijke allure hebben geportretteerd, 
waarbij het de vraag is waar werkelijkheid stopt en idealisering 
begint. De oude koningin, ze werd op 21 april 88, wordt 
tegenwoordig genadeloos afgebeeld alsof kunstenaars  willen 
zeggen dat ook zij maar een gewoon mens is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een van mijn favoriete schilderijen hing er ook. Het is het portret dat 
Pietro Annigoni (1910-1988)  in de jaren vijftig schilderde voor een 
organisatie van Britse visboeren, The Fishmongers’ Company, die er 
een van haar representatieruimten mee wilde opsieren. U kent het 
waarschijnlijk wel, want het portret is door verschillende landen 
gebruikt voor hun postzegels en vooral de zegels van Hongkong 
zullen u niet onbekend voorkomen. Tussen 1962 en 1976 sierde een 
detail van het schilderij de frankeerzegels van de Britse kroonkolonie.  
De Royal Mail gaf ter gelegenheid van de viering van 60 jaar kroning  
een serie postzegels uit met daarop portretten van de koningin door 
de jaren heen. Op een van deze zegels staat het portret van 
Annigoni. De lezers van het British Philatelic Bulletin vonden deze 
zegel de mooiste van 2013. Vreemd genoeg had de Britse postdienst 
in 2012 ook al een zegel uitgegeven met hetzelfde 
portret, maar toen in een serie gewijd aan de vorsten 
uit het Huis Windsor. Het getuigde niet bepaald van 
veel originaliteit, maar het werd blijkbaar door de 
Britse verzamelaars wel op prijs gesteld. Annigoni’s 
portret van de jonge koningin Elizabeth gekleed in het 
gewaad dat hoort bij de Orde van de Kouseband  is 
altijd al populair geweest bij de Britten. Toen het voor 
het eerst in het openbaar getoond werd in de Royal Academy,         
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stonden de mensen tien rijen dik om het te bewonderen. Op de een 
of andere manier was men gefascineerd door het geïdealiseerde 
portret met een landelijke setting op de achtergrond. Het definitieve 
idee was gebaseerd op een opmerking die de koningin had gemaakt 
toen Annigoni voorbereidende schetsen van zijn onderwerp maakte 
op Buckingham Palace. Ze vertrouwde hem toe dat ze het als klein 
kind altijd geweldig had gevonden om uit het raam te kijken en de 
mensen en het verkeer voorbij te zien gaan. De koningin in het 
portret kreeg vervolgens een nieuwsgierige blik die contact met haar 
omgeving zoekt, maar ondanks dat is er toch sprake van een zekere 
afstandelijkheid. Het geheel straalt koninklijke waardigheid uit, maar 
is ook mysterieus. Het portret is overigens sterk beïnvloed door de 
Italiaanse schilderkunst uit de renaissance, een periode die een 
grote inspiratiebron vormde voor Annigoni. De koningin toonde haar 
waardering voor het portret door de schilder niet lang nadat het 
schilderij af was een hoge koninklijke onderscheiding te verlenen.  
 
 
 

 
 
 
Op de meeste postzegels is alleen het hoofd van de koningin uit het 
portret te zien, maar er zijn ook postzegels waarop het geheel is 
afgebeeld. Bij het gouden regeringsjubileum in 2002 werd het 
gebruikt als gemeenschappelijk ontwerp voor een omnibusserie van 
de landen van het Britse Gemenebest. Australië gaf in 2006 zelfs een 
velletje uit om de tachtigste verjaardag van de vorstin te vieren, maar 
ook om het gouden jubileum van het portret te herdenken. 

              Jeffrey Groeneveld 
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“The Royal 
Collection 
Bundle” kost 
verzamelaars 
£37.17  
(± €47,45) 
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Kavel Cat nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

1 Album met munten, waarbij zilver 90,00

2 Muntsets 13 stuks (jaarsets) 12,00

3 Amalia fdc met herdenkingsmunt 2,00

4 Purmerend 500 jaar Marktstad, zilveren penning 5,00

5 Avontuurlijk mandje munten wereld met zilver en dollars 10,00

6 Blikje centen 2,00

7    Bakje met (vakantie)munten, o.a. USA en mapje Spanje Mundial '82 5,00

8 Mooi muntenalbum met zilver (en oud) 35,00

9 Vijftig gulden,  4 zilveren munten 35,00

10 Munt 10 gulden, zilver 6,00

11 Doos diverse muntjes enz. (opbrengst voor een goed doel) bod

12 30/33, 50/55 ongebruikt, postfris + Bossche tanding 2x; 32 defect 275,00 25,00

13 36 Koning Wilhelmina 7½ cent ** 100,00 20,00

14 67 Bontkraag 17½ cent ** 70,00 17,50

15 84 TBC zegel 1 cent * 35,00 5,00

16 87-89 M.A. de Ruyter ** 50,00 7,00

17 141-43 Kinderzegels 1924 ** 35,00 7,00

18 186 15 cent Veth * 9,00 1,00

19 188 20 cent Veth * 9,00 1,00

20 195 35 cent Veth * 80,00 15,00

21 229-231 Rembrandt * 30,00 bod

22 238-239 Goudse glazen o 47,50 bod

23 349 Konijnenburg 10 gulden 3,00

24 534-537 Luxe postfris met certificaat ** 1300,00 250,00

25 948p in blokje van 6 met plaatfout ** 3,00

26 2603-2607 in paartjes met tabs o 15,00 3,00

27 2658-63 met tabs o 10,80 2,00

28 592-595 E 10+ Itep, strakke fdc's 220,00 20,00

29 Internering 1 op brief, zegel pracht exemplaar (en echt!) 100,00 20,00

30 pzb 6d met telblok ** 70,00 14,00

31 1093 2x met diverse plaatfouten 14,00 bod

32 D61-63 Cour de Justice  - NL 1 - Europa  1 - Wereld 1 ** 3,00

33 BZ 6 t/m BZ 9 Portbetaald zegels strippen van 5 ** bod

34 2563-B-2 Collector's Item velletje TNT Post 0,44 + 1 ** 2,50

35 PTT mapje nr 372 100 jr NBFV ** 1,00

36 Idem 433 Cour de Justice ** 2,50

37 Cour de Justice ** 2,50

38 PTT mapje 251 zilverenzegel ** 2,00

39 Mi3342/51 België, Europa nieuwe lidstaten 2004 o 5,00 1,50

40 96 Reich ** 250,00 25,00

41 95 Berlijn o 50,00 5,00

42

113,122, 

149,152 Berlijn o bod

43 150,157,217 BRD o bod

44 171 BRD o bod

45 118-9, 148,209 BRD o bod

46 232-33, 250-1 BRD o bod

47 170 Duitsland o 23,00 2,00

48 223-225 Duitsland o 43,00 4,00

49 Duitsland pzb sporthilfe wm 2006 voetbal o bod

50 Duitsland pzb funf kampf fur dem sport 2007 o bod
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Kavel Cat nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

51 DDR DDR ** 130,00 3,00

52 549-551 Engeland 1970 Koningin Elisabeth II ** 4,20 bod

53 1113-1116 Engeland1987 ** 4,50 bod

54 258 Andorra Frans 1974 o 10,00 bod

55 43 Frankrijk o 135,00 7,00

56 Mi5661/72 Frankrijk, serie gotische kunst o 14,00 3,00

57 Mi5689/00 Frankrijk, een van de zintuigen, lucht o 15,50 3,50

58 Mi5765/75 Frankrijk, serie sterrenbeelden o 16,80 4,00

59 Mi5804/15 Frankrijk, milieu o 16,80 4,00

60 Mi5827/38 Frankrijk, vakantie serie o 16,80 4,00

61 yv 2071a Rode Kruis postzegel;boekje Frankrijk ** 10,00 1,00

62 yv 1515 Carnet 2007 ** 22,00 2,00

63 Monaco Europa blok Cept 1979 ** 18,00 3,50

64 Portugal 1999 blok 158 ** 6,00 bod

65 USA Duck stamps 2x ** 9,00

66 USA Duck stamps 2x ** 9,00

67 71 Andorra Cept 1972 ** 150,00 15,00

68 Blok 4 Jugoslavië trein 1949 ** 200,00 20,00

69 SG 1026-8 Koningin 1, 2, 5 pound ** 34,00 10,00

70 475 Japan vogels ** 160,00 16,00

71 42 Singapore $5,00 verticaal paartje ** 130,00 20,00

72 250-253 Singapore serie orchideeen ** 20,00 3,00

73 St Vincent 2x Misdruk mist tennisbal op de zegel ** 4,00

74 Oostenrijk Diverse treinen zegels postfris ** 9,00

75 Oostenrijk Diverse treinen zegels postfris ** 9,00

76 Prestigeboekjes, 15 stuks 40,00

77 Ot en Sien, zegels en kaarten 1,00

78 NL eurowaarden, mapjes, velletjes, etc. nominaal 250 euro 175,00

79 Rondz.b. USA bod

80 Rondz.b. Italie bod

81 Rondz.b. Nederland 3x bod

82 Rondz.b. Duitsland 3x bod

83 4x telefoonkaarten ongebruikt 3,00

84 15 ETB Duitsland 4,50

85 Diverse blokken BRD bod

86 1ste vlucht Swissair Caravelle bod

87 Oostenrijk velletje Spaanse rijschool gebruikt + diverse bod

88 Carte postale St Etienne 1899 en Paris 1900 bod

89 Stockkaart series jaren '40 en '50 ** 140,00 10,00

90 Ned. Indië, oud 5,00

91 712 in veldeel van 10 + velrandbijzonderheden 10,00 3,00

92 Duitse bezetting Marokko 5,00

93 Suriname 2 vellen** Zonnebloem 19 en 20 ** 20,50 bod

94 Map Nederlandse Antillen o 3,00

95 Taiwan, sport 8 FDC's, 1997 o 2,00

96 Taiwan, FDC 1992 postzegel tentoonst. 1,00

97 Mapje Diverse brieven bod

98 Jaarsets Nederland 1978 t/m 1985  8x 10,00

99 Insteekkaart Nederland diverse velletjes ** bod

100 Insteekkaart Nederland diverse velletjes ** bod
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Kavel Cat nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

101 Insteekkaart Nederland diverse Kindervelletjes ** bod

102 Insteekkaart Frankrijk 1992 beroemde musici 2892-2897 ** 6,50 bod

103 Insteekkaart Engeland 1993 1431-1440 blok/boekje ** 12,00 1,00

104 Insteekkaart Engeland 1995 1554-1563 blok/boekje ** 12,00 1,00

105 Insteekkaart Duitsland D.D.R. 1948 212 e.v. of 1952 327 e.v. o 1,00

106 Insteekkaart Rep. Suriname 1975 gedenkvellen onafhankelijkheid ** bod

107 Map Profil-bladen nrs. 2 t/m. 82 okt.1983 t/m. nov.1991 bod

108 Stokboekjes 2x a5 formaat bod

109 Stockboek Met ruim 2000 zegels 2,00

110 Album Deutsche Reich zonder zegels (Dorcas) bod

111 Stockboeken Diverse landen in 3 stockboeken (Dorcas) 4,00

112 Album Album en insteekboek incl euro's (Dorcas) 6,00

113 Stockboek Wereld 3,00

114 Stockboek  5,00

115 Stockboek Frankrijk en kolonien o 800,00 15,00

116 Stockboek Hongarije o 5,00

117 Stockboek Roemenie o 3,00

118 Davo album met paar pzm enz 3,00

119 Stockboek Scandinavie 4,00

120 Stockboek USA enz 3,00

121 Stockboek Nederland ** bod

122 Stockboek Nederlandse Antillen enz. ** 4,50

123 Stockboek Diversen 8,00

124 Nederland in Davo (opbrengst voor een goed doel) bod

125 Davo Indonesie postfris ook iets RIS zegels tot 1989 ** 95,00

126 Album Luxe album Nederland van 1950 t/m 1987 ** 1500,00 70,00

127 Indonesië en Nw. Guinea, o en * in 2 albums 15,00

128 Nederland in Davo-christal, vanaf 1960-1981 10,00

129 Republiek Suriname in Davo-christal 1975-1986 20,00

130 Suriname 1964-1974 in Davo-christal 15,00

131 Collectie Nederland in 3 Davo albums, deel 3 Davo luxe, 1852-1995 40,00

132 Patento stockboek A5 met Crouwel postfris 3,00

133 NL in twee mooie stockboeken met oud en postfris + iets buitenland 8,00

134 Curacao, Ned. Antillen, in Davo, vanaf 1948 */** 15,00

135 Davo Nederland 1976-1996 in luxe Davo ** 20,00

136 Nederland A5 stockboek NVPH 1273  t/m 1520 4,00

137 Nederland A5 stockboek , NVPH 1521 t/m 1714 4,00

138 Fil-i-Safe met Nederland Overzee o/** 4,00

139 Album Collectie fdc's Nederland, veel onbeschreven, o.a. E15 (getint) 30,00

140 Nederland postfrisse blokken van 4 in 3 stockboeken 12,00

141 Nederland postfris materiaal in stockboek 5,00

142 Nederland stockboek met betere zegels en series 5,00

143 Diverse thema's en landen op stockkaarten in ringband 5,00

144 Mapje met meer dan 50 meest exotische poststukken (o.a. oud Japan) 4,00

145 Zeer dik stockboek NL, gebruikt + eenvoudig stockboek 8,00

146 Indonesië in Holland-album en stockboek 8,00

147 België in mooi stockboek 3,00

148 Ruitjesalbum met België bod

149          Allerlei in Patento stockboek, o.a. Olym. Spelen, oud Japan, vissen, etc 3,00

150 Ned. Antillen, ongebruikt, postfris, mooi stockboek 5,00
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Kavel Cat nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

151 Duitsland in 2 stockboeken 6,00

152 Wereld in keurig stockboek, ook oud 3,00

153 Diverse landen, iets China 2,00

154 Togo t/m Zwitserland 3,00

155 Aden t/m Mali 3,00

156 Engeland gestempeld 3,00

157 Wereld, paren en blokjes, veel USA 5,00

158 USA, gestempeld 3,00

159 Frankrijk en Oostenrijk gestempeld 3,00

160 Drie stockboeken, diverse landen, o.a. Duitsland 5,00

161 Azië in keurig stockboek 5,00

162 China in stockboek, met o.a. prachtig blok ** (2004) 5,00

163 Griekenland, Cyprus in keurig stockboek 3,00

164 Oostenrijk 3,00

165 Finland in Patento stockboek, ook euro-waarden 3,00

166 Denemarken, met Julen-zegels, iets IJsland, mooi stockboek 4,00

167 Tsjechoslowakije etc. 4,00

168 Estland, Letland, Litauen, Bulgarije, Roemenië 3,00

169 Rusland, met mooie thema's 5,00

170 Balkan-landen 3,00

171 Zweden 3,00

172 Polen in 2 stockboeken 5,00

173 Diverse landen Europa, o.a. Ierland, Portugal 3,00

174 België en Luxemburg in mooi stockboek 4,00

175 Bund, met postfris, o.a. pzboekjes, en gebruikt 15,00

176 Vijf stockboekjes A5, met o.a. China en Korea 3,00

177 Stockboek A5 met o.a. Griekenland en Japan 3,00

178 Twee stockboeken div. landen met leuk materiaal., veel Frankrijk 5,00

179 Twee stockboeken wereld, o.a. Indonesië ** 5,00

180 Importa stockboek, eenvoudig materiaal 2,00

181 Mooi Corona stockboek wereld 5,00

182 Zak afgeweekte zegels heel veel ook postfris 2,50

183 Zakje Scandinavie o bod

184 Zakje Engeland o bod

185 Doosje Diversen bod

186 Doosje Diversen o bod

187 Doosje Diversen o bod

188 Kistje Diversen  5,00

189 Kistje Divers 750x 2,50

190 Doosje Divers 1000x 2,50

191 Doosje Divers 1000x 2,50

192 Doosje Diversen afgeweekt o bod

193 Doos Bananendoos met onafgeweekt buitenland en ook Ned.(Dorcas) 8,00

194 Doos Losse zegels (Dorcas) 4,00

195 Doos met ca. 250 fdc's tussen nr. 68 en 414 15,00

196 Chinese trommel (blik) met allerlei materiaal 4,00

197 Doos fdc's etc. Nederland 3,00

198 Doos met o.a. enveloppen met bijzondere stempels 5,00

199 Avontuurlijke doos, van alles, ook eurozegels Nederland 10,00

200 Doos voor Kika 5,00
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