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TROTS
Er zijn de afgelopen weken wel momenten geweest dat ik twijfelde
aan onze Grote Veiling.
Was het allemaal niet een beetje te groot, met bijna 1000 kavels,
inzetwaarde ruim 16.000 euro? Het paste allemaal maar net in een
busje en twee niet al te grote middenklassers. Ik geef het toe, ik zag
er tegenop, maar met vereende krachten hebben we er (weer) iets
moois van gemaakt.
Niet alleen was de opbrengst fantastisch (verkooppercentage 73%!),
maar ook de inzet van vele
medewerkers was dat.
Strakke organisatie van Juan,
rimpelloze afhandeling van
de kavels, een zaalteam dat
zich vol overgave ontfermde
over tafels en stoelen en een
veilingmeester die er met een
scherp oog op de klok 988
kavels doorheen jaste. Hulde, hulde, met een speciaal woord van
dank aan penningmeester Hans die tijdens de veiling geïnformeerd
werd over zeer verdrietige familieomstandigheden.
Bij de veiling zaten er gelukkig veel leden in de zaal, maar er waren
ook veel gasten van buiten, die vol lof waren over het gebodene en
niet te beroerd waren flink door te bieden. Voor herhaling vatbaar
dus, met volgend jaar misschien toch iets minder kavels.
Intussen nadert er al weer een nieuwe happening, want op 8 april
gaan we onze 75e verjaardag vieren. Het idee is: gezelligheid, een
hapje, een drankje en een stukje, maar ook een soort minitentoonstelling, waarbij leden iets van hun verzameling laten zien.
Voor dat laatste lijkt de animo nog niet zo groot en dat is jammer,
want we hebben zoiets een keer bij de Zaanse Posthoorn gedaan en
daar was iedereen laaiend enthousiast. Zie elders in dit clubblad een
laatste aansporing.
Een paar dagen later (woensdag 12 april) houden we onze
Algemene Ledenvergadering en doen we de na-verkoop van de
Grote Veiling. Geen saai moment bij de PPRC,
John Dehé
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Dit jaar nieuwe tafels en stoelen in De Inval, coördinator voor de veiling
Juan de Groot had met een team behulpzame handen al om negen uur de
zaal ingericht en stonden alle kavels klaar, dus was er tijd voor een bakkie.
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Op één kaveltje na werden alle kavels munten en bankbiljetten verkocht.
Ook aan de tafels met de z.g. kleine kavels was het steeds erg druk met
geïnteresseerde kijkers/kopers. Keus genoeg: zegels en series van
Nederland en Overzee, met roltanding, portzegels, luchtpost, dienst en
postzegelboekjes, maar ook veel buitenlandse zegels, poststukken ed.
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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 mei nummer uiterlijk vrijdag 21 april bij mij thuis,
of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG
Er zijn ongetwijfeld verenigingen van postzegelverzamelaars die langer bestaan dan de PPRC.
Maar vijfenzeventig jaar is toch wel een mijlpaal.
Het is jammer dat er zo weinig bekend is over de
oprichters, de eerste leden en de oorlogsjaren,
toen onze club werd opgericht. Dit jaar wel een
klein aandenken voor u, een eigen PPRC
postzegel, u vindt deze postzegel op pagina 19.
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL
Za. 8 april

Za. 8 april

we vieren dat de Purmerender
Postzegel Ruilclub 75 jaar
bestaat, voor alle informatie
kijk op pagina 18 en 19.
Zaandam: De Verzamelaar afd. Zaanstreek-Waterland
houdt van september t/m april een verzamelbeurs in buurthuis de Kolk, Klampersstraat 1, 1502 V.P. Zaandam. De
verzamelbeurs is van 10.00 tot 14.00 uur en er zijn postzegels, munten, ansichtkaarten, suikerzakjes, sigarenbandjes etc. Voor meer info bel: 075-6354316 / 075-6421723

Woe. 12 april Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst en 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. Deze
avond geen veiling maar wel de naverkoop van restanten
van onze grote veiling. Prijs is inzet, plus 10% opgeld.
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: zie pagina 33 of kijk op
www.filamanifestatie.nl en johndehe@gmail.com
Ma. 24 april

Botanische Tuinen in Nederland - vel met 10 verschillende
postzegels (gegomd) en Koning Willem Alexander 50 jaar vel met 6 verschillende postzegels (gegomd), zie pag. 9.

Do. 11 mei

Purmerend, laaiste PPRC clubavond/ledenbijeenkomst van
het seizoen 2016/2017 in Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof
16, 1461 AJ Zuidoost-Beemster. De zaal is open van 19.00
tot 22.00 uur.
3x Mooi Nederland 2017: Beek & rivierdalen: Dommel - vel
met 5 gelijke postzegels (gegomd) - Beek &
rivierdalen: Geul - vel met 5 gelijke postzegels (gegomd) - :
Beek & rivierdalen: Verzamelvel - vel met 5 verschillende
postzegels (gegomd) –
150 jaar Nederlandse Rode Kruis: vel met 6 postzegels
waarvan 3 verschillende (gegomd)

Ma. 22 mei
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Het postzegelvel Willem-Alexander 50 besteed aandacht aan de vijftigste
verjaardag van koning Willem-Alexander, op 27 april 2017. Op de zes
postzegels en op de tabs naast de postzegels staan tien foto’s van koning
Willem-Alexander, in kleur en zwart-wit. Negen foto’s zijn van Vincent
Mentzel, de tiende foto van de jonge Willem-Alexander met voetbal is door
prins Claus genomen.
Op het postzegelvel Willem-Alexander 50 staan tien foto’s van koning
Willem-Alexander, uit verschillende periodes in zijn leven. Alle foto’s zijn
aflopend geplaatst. De bovenste rij foto’s is in zwart-wit, de onderste rij is in
kleur. Bovenaan loopt over de gehele breedte van het vel een smalle
blauwe balk, deels over de foto’s en deels over de witte velrand. Onderaan
loopt een even smalle balk, maar dan in oranje. Deze twee transparante
kleurbanen geven het postzegelvel een koninklijke allure en de typografie is
erin geplaatst. Linksonder op de zwart-witfoto’s en linksboven op de
kleurenfoto’s is in wit een driehoek uitgespaard. Deze biedt ruimte aan de
sorteerhaak en verwijst naar de gelijmde hoekjes die worden gebruikt om
foto’s in albums te plakken. Op de velrand boven staat de naam van de
uitgifte. Het ontwerp is van Irma Boom. Vincent Mentzel (1945) is een van
de bekendste fotojournalisten van Nederland. Mentzel werkte van 1973 tot
2011 als staffotograaf voor NRC Handelsblad, aanvankelijk als
parlementair fotograaf en later als reportagefotograaf in binnen- en
buitenland. Van 1980 tot 2005 was hij lid van het dagelijks bestuur van de
Stichting World Press Photo.
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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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Purmerend, april 2017
GEACHTE LEDEN EN DONATEURS
Het bestuur van de Purmerender Postzegel Ruilclub (PPRC) nodigt u
uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 a.s. in
wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, Zuidoostbeemster.
De zaal is open van 19.00 uur tot 22.00 uur.
De Algemene Ledenvergadering zal beginnen om 20.00 uur.
**********************************************

Agenda Algemene Ledenvergadering
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 14 april 2016
Verslagen over 2016 (de verslagen die niet in het Clubblad
zijn opgenomen, liggen ter inzage op de bestuurstafel):
- secretaris
- rondzendverkeer
- veilingmeester
- bibliotheek
- stuiverboeken
- penningmeester en kascommissie
Verkiezing nieuwe kascommissie
Begroting 2017
Bestuursverkiezing. Volgens schema treden af: Jeffrey
Groeneveld (secretaris en Rob Grigoletto (coördinator
Regionale Ruildag). Zij stellen zich in hun functies weer
herkiesbaar. Aftredend Aad Springer (hoofd rondzending.
Tegenkandidaten dienen voorafgaand aan de vergadering
schriftelijk bij het bestuur te worden aangemeld.
Rondvraag
Sluiting

Voor de vergadering wordt u de eerste kop
koffie aangeboden door het bestuur.
Wij rekenen op een grote opkomst.
Jeffrey Groeneveld, secretaris
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PPRC
14 APRIL 2016
Aanwezig: 75 leden
1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Jaarverslag 2015
Per ongeluk staat er Joop Boon dat moet natuurlijk Joop de
Groot zijn.
Verslagen 2015
De kascommissie heeft het financieel beleid nog niet kunnen
controleren. Men komt op korte termijn bijeen. (Het verslag lag
op de meibijeenkomst ter goedkeuring en het bestuur werd
toen alsnog decharge verleend). Frans van der Hof en Willem
Loman vormen de nieuwe kascommissie. Reserve: Rita
Loman.
4. Begroting
Opslag grote veiling staat bij de uitgaven klopt dat? Bedoeld
wordt de opslagruimte bij Shuguard.
Ontvangsten rondzendverkeer is vervijfvoudigd is dat niet te
optimistisch? Nee, er zijn veel kosten gemaakt voor nieuwe
stempels, etc. Opbrengst 2015 was ook groter dan begroot,
dus realistisch.
5. Bestuursverkiezing
John Dehé (voorzitter), Bert Huisenga (veilingmeester) en
Hans Vaags (clubblad/stuiverboeken) treden af volgens het
rooster en worden herkozen.
6. Rondvraag:
Wil Bron dankt het bestuur voor de inzet en efficiëntie, wat
een instemmend applaus krijgt. Bloemen voor Hans Vaags als
dank voor het maken van een mooi clubblad. De inkomsten uit
de veiling vormen een van de pijlers van de vereniging en
daarom krijgt Bert Huisenga ook een bloemetje.
Sluiting vergadering: 20.15 uur.
12

JAARVERSLAG 2016
2016 was een wederom een goed jaar voor de Purmerender
Postzegel Ruilclub. Menig vereniging is jaloers op onze gezellige
clubavonden, die regelmatig door zo’n zeventig mensen bezocht
worden, onder hen meestal ook onze leden van verdienste Cor
Boon, Joop de Groot en Piet Struik.
De bezoekers moeten bij binnenkomst altijd langs het presentieboek
dat Rob Grigoletto, ook een lid van verdienste, beheert. Hij kreeg dit
jaar de Gouden Speld van de Koninklijke Bond van
Filatelistenverenigingen voor al het werk dat hij al bijna veertig jaar
voor de vereniging doet. In januari verliep onder zijn strakke leiding
de 48e Regionale Ruilbeurs op rolletjes.
Traditiegetrouw waren er weer negen clubavonden. De zaalinrichting
wordt telkens weer verzorgd door Juan de Groot en zijn sjouwteam.
Achter de bar troffen we de altijd vriendelijke gezichten van de
bardames Lisanne, Rachel, Sanja en Svenja.
Vast onderdeel van de clubavonden waren de veilingen die onder de
deskundige leiding van Bert Huisenga stonden. Met een verkoop die
gemiddeld rond de 80% lag, deed de PPRC het erg goed. De Grote
Veiling met bijna 1000 kavels was zeer succesvol.
De royale opbrengst van de Benefietveiling, 1550 euro (inclusief
eerder geveild materiaal), ging in zijn geheel naar het
Campagneteam Huntington. Naast het materiaal van de leden
konden we ook dit jaar materiaal veilen dat het veilinghuis Van
Dieten ter beschikking had gesteld. John Dehé en Jeffrey
Groeneveld waren daarvoor een paar keer naar Den Haag gereden
om het materiaal op te halen. Dat de PPRC-ers hun hart op de
goede plek hebben, bleek verder wel in mei toen de
vertegenwoordiger van de Postzegelvriend niet voor niets naar
Purmerend was gekomen.
Naast de Grote Veiling en het rondzendverkeer, dat beheerd wordt
door Ad Springer met assistentie van Bert Joosten, bleven de
stuiverboeken ook in 2016 in een behoefte voorzien. Hans Vaags
had de boeken onder zijn hoede en tijdens de clubavonden hield Jan
de Zwaan een oogje in het zeil. Toen hij door rugklachten geveld
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werd, konden we rekenen op Gerard Stalenberg, die een goede
vervanger bleek.
Bij de leden viel elf keer het Maandblad Filatelie, met bijdragen van
Purmerendse oorsprong, op de mat. Net als voorgaande jaren
zorgde Hans Vaags er weer voor dat negen keer het Clubblad
verscheen. Hij kon rekenen op medewerkers als John Dehé, Wil
Dedters, Herman Verhoef, Peter de Leeuw, Jeffrey Groeneveld en
Pieter en Trudy Farenhorst, onze verslaggevers in het verre Canada.
John Dehé hield de website (www.pprc.nl) bij, waarop onder andere
het clubblad in full colour met allerlei extra’s te downloaden is.
Onze voorzitter deed mee aan de internationale postzegeltentoonstelling in New York en kwam vol indrukken en goede
herinneringen terug. De club zelf was ook niet vies van een reisje,
hoewel de bestemming minder ver was. Dankzij Hans Ruiter konden
we met een volle bus in oktober naar de Postex
Helaas moesten we in 2016 een paar keer stil gestaan bij het
overlijden van clubleden. Er was jammer genoeg ook een aantal
opzeggingen. In de meeste gevallen gebeurde dat wegens de
gevorderde leeftijd. Op 31 december mochten we echter constateren
dat we met 113 leden en 84 (+2) donateurs/leden zonder Maandblad
Filatelie het nieuwe jaar ingingen. Daarmee groeide de vereniging
iets, waarmee we, gezien de landelijke trend, best tevreden kunnen
zijn. We zijn duidelijk nog steeds een bloeiende en aantrekkelijke
vereniging, die ondanks de naderende 75e verjaardag, bruist van de
activiteiten.
Afgelopen jaar werd er in het bestuur prima samengewerkt. Er
werden vier bestuursvergaderingen belegd om alles in goede banen
te leiden. We konden daarbij ook in 2016 een beroep doen op een
groep leden/donateurs, waaronder de verspreiders van ons clubblad
en de sectiehoofden van het rondzendverkeer. Net als andere jaren
gaat onze hartelijke dank uit naar elk van hen en natuurlijk ook naar
onze adverteerders. Samen vormen we een club die laat zien dat
postzegelen nog steeds van deze tijd is!
Jeffrey Groeneveld, secretaris
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Aanschuiven… elke woensdag, ook à la carte!
22 maart: Kipsaté met frites en sla;
29 maart: Lente stamppotje;
5 april: Spaghetti met spinazie tomatensaus.
Uiterlijk tot dinsdag te reserveren. € 9,95 p.p.
***************************************
PASEN...
Op zondag 16 april, 1e paasdag serveren wij
een brunch voor jong en oud. Reserveren gewenst!
€ 26,50 p.p. en kinderen tot 12 jaar € 19,50.
Vanaf 18.00 uur een spetterend paasmenu à € 35,- p.p.
Uiteraard ook à la carte! 2e paasdag 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
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JAARVERSLAG RONDZENDVERKEER
Het aantal leden bij de rondzending groeit gestaag.
In het jaar 2016 hebben wij ontvangen 273 boekjes voor de
rondzending. Deze boekjes hadden een waarde van € 25752,95
Aan de inzenders van boekjes is afgerekend een bedrag van
€ 3892,40. Van dit bedrag is 10 % provisie ingehouden. Na aftrek
van de kosten voor het rondzendverkeer is een bedrag van € 263,29
gedoneerd aan het hoofdbestuur van de PPRC.
Het afgerekende bedrag aan de inzenders van boekjes, betreft de
jaren 2013, 2014 en 2015.
In omloop zijn van het jaar 2013,
15 boekjes met een totale waarde van: € 1995,49
In omloop zijn van het jaar 2015,
51 boekjes met een totale waarde van: € 6263,20
In omloop zijn van het jaar 2016,
273 boekjes met een totale waarde van € 25752,95.
Op de Regiobank een saldo van € 5807,18.
Aan de nieuwe deelnemers aan het rondzendverkeer wordt een
rondzendstempel verstrekt. Dit stempel blijft eigendom van de PPRC.
Zij krijgen dit stempel in bruikleen, tegen betaling van een borgsom
groot € 10,00. Stoppen zij met de rondzending en leveren zij het
stempel in dan krijgen zij € 10,00 terug.
Voorts verzoeken wij om de kopers van zegels, die in zakjes of
hawidstroken zitten, de zakjes of stroken te verwijderen. Immers er
moet een stempel van de koper in het vakje worden geplaatst en het
sectiehoofd moet ook zijn stempel kwijt kunnen.
Aan de inzenders van boekjes zou ik willen vragen om de zakjes en
stroken zodanig in te plakken, dat zij makkelijk te verwijderen zijn.
Ook is het verzoek om geen gebruikte boekjes opnieuw in de
plakken. Wilt U boekjes plakken dan liever geen Nederland of
Duistland. Wij hebben hier een grote voorraad van en het blijkt dat er
weinig Nederland en Duitsland wordt uitgenomen. Mocht onze
voorraad slinken, dan zullen wij weer een beroep op U doen.
Ad Springer
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VERSLAG STUIVERBOEKEN
De belangstelling voor de stuiverboeken was in 2016 tijdens onze
maandelijkse clubavonden, onze grote jaarlijke beurs en de grote veiling
nog steeds erg groot. Er lagen gemiddeld 100 of meer stuiverboeken
gereed, waar men lekker in kon gaan struinen.
Ook nu waren er weer enige leden/donateurs, die inmiddels al
vergevorderd zijn met hun land- of thema-verzameling en daarmee ‘een
beetje vastlopen’, die met een ‘nieuw ‘ land of thema zijn begonnen. Voor
de leden en donateurs van de PPRC die onze clubavonden regelmatig
bezoeken bleek ook nu weer dat de stuiverboeken een welkome aanvulling
is tijdens ‘een gezellige avondje postzegelen’
De praktijk leert dat men voor kleinformaat postzegels van langlopende
series meestal geen belangstelling heeft. Ook is het niet zinvol om b.v. 10
of 20 maal hetzelfde kleine postzegeltje in een stuiverboek te doen.
In 2016 waren er 25 inzenders en werden er 22.153 postzegels uit de
stuiverboeken verkocht
De stuiverboeken kunnen bij mij, Jan de Zwaan of een van de
bestuursleden ingeleverd worden, maximaal 5 per lid/donateur.
.
Hans Vaags
*************************************************************************************

HOMMELES BIJ ROYAL MAIL
De Britse postdienst wil dit jaar 37
postkantoren sluiten. Hierdoor zullen
driehonderd medewerkers hun baan
verliezen. De postdienst zegt dat
veranderingen zullen bijdragen om
vestigingen in stand te houden, waar de
consument wel behoefte aan heeft. Ook onze PostNL gebruikte hier een
dergelijke argument. Royal Mail heeft een begin gemaakt met het
verkleinen van het aantal 'Crown Offices'. Deze postkantoren zijn
doorgaans gevestigd aan de hoofdstraat van de steden en dorpen in het
Verenigde Koninkrijk. De vakbond van postmedewerkers, de
Communication Workers' Union (CWU), zei dat de sluiting van deze
kantoren aangeeft dat het bedrijf een crisis doormaakt. Volgens deze
vakbond zijn sinds 2016 al meer dan tweeduizend banen verloren gegaan
bij de postkantoren van Royal Mail. De CWU organiseerde vorig jaar in de
week voor Kerstmis een vijfdaagse staking voor behoud van
werkgelegenheid bij de postkantoren. De vakbond is bang voor
toekomstige ontslagen door sluitingen van postkantoren en bezorgd over
het behoud van de pensioenregeling voor de postmedewerkers.
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Het bestuur heeft lang getwijfeld hoe we onze 75e verjaardag het
beste konden vieren. Verschillende ideeën kwamen langs:

Maar rekening houdend met onszelf en onze doelgeroep, besloten
we toch dat het niet al te wild moest worden. We maken er een
filatelistisch gezelligheidsprogramma van, op zaterdag 8 april in de
kantine van het Purmerendse Da Vinci, met een ingang in de
Johanna Naberstraat, 218.
U bent vanaf 10 uur welkom en als u zich tijdig opgegeven heeft/
opgeeft, serveren we een feestelijke lunch. Vergeten aan te melden?
Snel een mailtje of belletje naar Jeffrey Groeneveld.
We vragen alle leden of ze een interessant deel
van hun verzameling mee willen nemen en op
de gereedstaande tafels uitstallen. U blijft in
de buurt om iets over uw verzameling te
vertellen, maar heeft ook alle tijd om bij
anderen te gaan kijken.
We hopen dat veel leden aanwezig zijn op
zaterdag de achtste, tenslotte worden we
maar één keer ► ► ► ► ► ► ► ► ►
Het bestuur
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 153
GESTEMPELDE BONTKRAAG (2)
Een van de mooiste brieven in mijn verzameling is er één met
penvernietiging op de eerste emissie (daarover een andere keer meer).
Toch wil ik graag een klein pleidooi houden voor het verzamelen van mooie
stempelafdrukken, als antwoord op de onbegrijpelijke vernietigingsdrift van
PostNL.

In de vorige aflevering schreef ik: “De Bontkraagzegels horen wat mij
betreft tot de mooiste Nederlandse zegels die ooit uitgebracht zijn, met de
Jubileumzegels van 1913 als goede tweede.” Het mooie van die
Bontkraagzegels is ook dat je er een fijne stempelcollectie mee kunt
opzetten: kleinrond, grootrond, typenrader, etc. In deze aflevering laat ik
daar wat voorbeelden van zien.
De typenraderstempels zijn er in verschillende uitvoeringen. Bij het langebalk type loopt de middenbalk door tot de buitenste stempelrand:
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< Noordbeemster

Ansichtkaart van Wormerveer naar Duitsland, drukwerktarief van 5 cent, NVPH
50+106

Een variant op dit
stempel is het zgn.
Martin-stempel, dat
slechts in een aantal
plaatsen kort gebruikt is.
Boven en onder de lange
balk is een arcering
aangebracht.
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Opmerkelijk is dat het typenraderstempel met lange balk van Purmerend
nog heel lang door gebruikt is. Het stempel met nr. 3 onderin komen we
nog in de jaren ’80 van de vorige eeuw tegen, onder meer als
aankomststempel op aangetekende stukken en al verzoekstempel. Maar
dan wel zonder Bontkraag.
Op 30 april 1980 gaf de PTT een
bijzondere postzegel uit van 60 cent
ter gelegenheid van de inhuldiging van
Koningin Beatrix (“met coltrui”).
Aangezien de postinrichtingen op 30
april gesloten waren en de zegel vanaf
1 mei verkrijgbaar was, werden de
stukken op verzoek alsnog
afgestempeld met de datum van 30
april 1980.
Typenrader lange balk, nr. 3.

Bij het typenraderstempel met korte balk loopt de middenbalk door tot de
binnenste ring van de cirkel. Onderin het stempel staat het jaartal.

In Purmerend kwam het in (februari?) 1918 in gebruik,
13 februari 1918
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Typenraderstempel met korte balk van hulppostkantoor De Purmer (1921)

Het Kalf bij Zaandam, 11 februari 1919, een opmerkelijk stukje maakwerk.

John Dehé
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Allereerst de gelukwensen voor het 75 jarig bestaan van
de PPRC. Niet alleen het bestuur, maar de gehele vereniging. Want zonder leden valt er niets te besturen. 75 jaar is niet niks,
het is een leeftijd dat veel mensen denken aan een bejaardentehuis.
Maar niets van dat alles, de vereniging bloeit als nooit te voren.
Mede door een uitstekende leiding. Wij zullen zeggen ga zo door en
nog vele vele jaren toegewenst.
Ja, nu hebben wij een probleempje met dit stukje. De chef redacteur
Hans Vaags van dit voortreffelijke blad wil
de kopij aangeleverd krijgen uiterlijk
vrijdag 17 maart. Door dat vroege tijdstip
zijn er nog geen afbeeldingen van de
nieuwe uitgiften beschikbaar. Dus een
mooie gelegenheid om aandacht te
schenken aan dat gene waar we andere
keren niet aan toe kwamen. Zoals de
jaarboeken van de Canadese posterijen.
Elk jaar geeft de post hier een jaarboek uit met daarin alle zegels van
het betreffende jaar voorzien van een
uitgebreide tekst. Zo ook in 2016 voor de
prijs van $82,95.
Zo zijn er ook jaarsets van 1e dag
enveloppen verkrijgbaar van dat
betreffende jaar. Traditiegetrouw zo
ook in 2016, bijvoorbeeld voor de Star
Trek Series met 8 enveloppen voor
$22. Zo'n jaarset word ook verkocht
in een speciaal kistje dus wel zo
makkelijk. $88,25 bent u kwijt als u
zo'n kistje van 2016 zou willen kopen.
Wat u later terug krijgt als u ze zou
willen verkopen, dat is een andere
vraag. Maar ja, misschien wilt u de kamer er mee behangen, je weet
maar nooit.
Volgende maand zijn we weer present voor het laatste stukje van
seizoen 2016 / 2017. Tot dan.
Trudy en Pieter Farenhorst
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VERSLAG VAN DE BIBLIOTHECARIS
Lijst van boeken en catalogi in de bibliotheek van de Purmerender
Postzegel Ruilclub
De vervalsingen van Nederland en O.G.
Speciaal catalogus Nederland 2006-2011b, deel 1 en 2
Mast plaatfouten 2017
Stanley gibbons 2016
Catalogi van Michel, Europa
Deel 1 Midden Europa 2014
Deel 3 Zuid Europa 2014
Deel 5 Noord Europa 2014
Deel 7 Oost Europa 2014
CEPT Verenigd Europa 2015

Deel 2 Zuid West Europa 2014
Deel 4 Zuid Oost Europa 2014
Deel 6 West Europa 2014
Duitsland speciaal 2014, deel 1
en 2

Catalogi van Michel, wereld
Deel 1 Noord Amerika 2015
Deel 2 Caribische Eilanden 2008/09
Deel 3 Zuid Amerika 2090/10, A t/m I
Deel 3 Zuid Amerika 2090/10, K t/m Z
Deel 5 -1+2 Westafrika 2011
Deel 6 Zuid- en Centraal Afrika, 2002
Deel 7 Australië, deel 1 en 2
Oceanië, Antarktis 2013
Deel 8 -1+2 Zuidoostazie 2011

Deel 1Midden Amerika 2008/09

Deel 4 Noord-Oost Afrika 2009
Deel 9 China 2014
Deel 9 Japan, Korea 2008 No.2
Deel 10 Midden oosten 2013

Al deze boeken en catalogi beheert onze bibliothecaris Juan de Groot. Als
u ze lenen wil, prima, maar wel van te voren even een belletje, tel. 777161.

EEN HISTORISCH SCHIP

De inwoners van Jersey werden
tijdens de winter van 1944-1945
bijna uitgehongerd omdat de
toevoerroutes vanuit bezet
Europa afgesneden waren door
de invasie van Normandië door
de geallieerde troepen.
Hongersdoden werden
voorkomen doordat het Rode
Kruis schip de "Vega" het eiland
in december 1944 kon
bevoorraden.
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OSCAR BERGER-LEVRAULT
Eén van de eerste postzegel-verzamelaars
was Oscar Berger Levrault (1826-1903).
Hij was een boekhandelaar in Straatsburg
en een filatelist. Hij wordt samen met de
Engelsman John Edward Gray beschouwd
als de bedenker van de
postzegelcatalogus. In 1861 bezat hij 671
verschillende postzegels; in de drie jaren
die volgden groeide dit aantal tot 1142,
1553 en 1857.
Weinig postzegels
Dit aantal lijkt klein, maar u moet rekening houden met het feit dat in deze
jaren nog slechts weinig postzegels waren verschenen. In Nederland waren
in 1861 slechts drie verschillende postzegels uitgegeven.
Vreemde verzamelwijze
Oscar Berger Levrault hield er een voor ons vreemde visie op na. Hij
beschouwde een postzegel als beschadigd indien de postzegel uit het vel
gescheurd was, omdat de originele perforatie dan was aangetast. Oscar
Berger Levrault knipte daarom uit een blok van negen postzegels de
middelste postzegel met behoud van de perforatie, waarbij de omringende
postzegels onherstelbaar verminkt werden.
Postzegelcatalogus
Op 17 september 1861 gaf hij een catalogus uit van
postzegels en postwaardestukken, waarin 973 items
waren opgenomen. Deze catalogus was niet veel
meer dan een lijst, zonder afbeeldingen, die hij aan
vrienden gaf.
Deze lijst bevatte heel veel fouten. Dit kwam
waarschijnlijk doordat er nog maar weinig over de
verschenen postzegels was gepubliceerd. Door
sommigen wordt de lijst van Berger-Levrault nog
steeds als eerste postzegelcatalogus aangemerkt.
Door anderen wordt dit bestreden, omdat in die tijd
ook de Engelsman John Edward Gray een soortgelijke lijst samenstelde.
De lijst van Berger-Levrault werd door Alfred Potiquet gebruikt voor een
eerste geïllustreerde catalogus, die door verzamelaars kon worden
gekocht.
Ruud van Capelleveen, Filahome.nl
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STANLEY GIBBONS
De postzegelcatalogus van Stanley
Gibbons begon in 1865 als een simpele
prijslijst. Tegenwoordig heeft Stanley
Gibbons een assortiment van tientallen
catalogi, van eenvoudig tot
gespecialiseerd. Stanley Gibbons brengt
als een van de weinigen een complete
wereldcatalogus op de markt.
Concurrenten zijn de Michel in Duitsland,
Yvert et Tellier in Frankrijk en de Scottcatalogus in de Verenigde Staten. De
Zwitserse Zumstein beperkt zich tot de
postzegels van Europa. In Nederland
wordt de Stanley Gibbons buiten de
kring van Engelandverzame-laars
nauwelijks gebruikt.

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

NVPH
De eerste editie “Speciaalcatalogus van de
postzegels van Nederland
en koloniën 1934” van de
NVPH verscheen in
augustus 1933. Daarna
verschijnt er in principe
jaarlijks een nieuwe editie
(76e editie in 2017).
Sinds 1995 verschijnt de
catalogus ook op cd-rom,
De eerste NVPH-catalogus (1934) en een
deze DVD=ROM wordt
jongere uitgave uit 2010.
sinds 2003 uitgegeven in
samenwerking met Collect-A-ROM. Vanaf zomer 2007 (editie 2008)
verschijnt de catalogus op dvd-rom.
De nummering van de postzegels in deze catalogus is maatgevend voor de
Nederland-verzamelaar.
De catalogus geeft alle postzegels van Nederland, Nederlands-Indië,
Nederlands Nieuw-Guinea, Suriname tot aan de onafhankelijkheid op 25
november 1975, Curaçao, de Nederlandse Antillen, Aruba.
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DE MOEDER-GODIN (2)

Cybele, Kreta/Frygië

Cybele of Kybele was een van oorsprong Frygische
godin, werd door de Romeinen gelijkgesteld aan de
Griekse Rhea. Cybele was de Magna Mater
(Moedergodin of Grote Moeder) en werd vereerd
als vruchtbaarheidsgodin. Ca. 20 eeuwen geleden
werd Cybele vereerd in de regio van de
Egeïsche Zee, Anatolië en het Nabije
Oosten. De oudste inheemse
Moedergodinnen zijn Rhea en Gaia. Na de
oorlogen van de Cyclopen, Giganten en
Titanen (figuren uit de Griekse mythologie)
komt Demeter (de moeder) meer op de
Gaia
voorgrond. Op een later tijdstip
vindt een versmelting plaats
tussen Demeter en Artemis/Diana,
deze worden meer met de jacht
en natuur in verband gebracht.
Demeter staat dan nog steeds
voor vruchtbaarheid. Bekend is de
Artemis van Ephesos die
vanwege haar vruchtbaarheid vol
gehangen is met tepels.
Triptolemos
Demeter
Demeter drukt als godin van de vruchtbaarheid haar

◄ ▲ Artemis
Aphrodite

Aphrodite

stempel op zaaien en oogsten. Zij neemt de zoon van de koning van
Eleusis (Keleos) in bescherming. Deze zoon, Triptolemos, stelt als
29

◄ Artemis

dank ter ere van Demeter de
“Thesmophoria” in. Dit is het “lente-feest”
(mysterie van Eleusis) dat 5 dagen duurt
en dat alléén voor vrouwen toegankelijk is
en omgeven werd met de grootst mogelijke
geheimplicht. De historicus Strabo
beschreef kort voor Chr. de seksuele
gebruiken bij de verering van Cybele of Anaitis. De Atheense
mannen wisten absoluut niets van de inhoud van dit feest en waar
hun vrouwen mee bezig waren. Het Openbare leven lag tijdens dit
feest (mysterie) op zijn oor. Ons pasen
is hier van afgeleid. Tripolemos geldt als
de uitvinder van de ploeg die hij als
geschenk van Demeter kreeg.
Op deze vaas, ca. 450-440 v.Chr.,
het vertrek van Triptolemos op zijn reis
doorheen Griekenland, om aan de mensen
de landbouw te leren.

Wil Dedters
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Filamanifestatie 2017
‘Noord-Holland in een kader’
Op 22 en 23 april 2017 wordt door een tiental NoordHollandse postzegelverenigingen in Diemen (Sporthal
Bernhardlaan 2) Filamanifestatie 2017 georganiseerd.
Net als bij de vorige eerste Filamanifestaties is het
thema ‘Noord-Holland in een kader’.
Het wordt een tentoonstelling in de categorieën 2, 3 en
Propaganda. In totaal zijn er ruim 225 kaders. Ook is
de jeugd voor dit evenement enthousiast gemaakt.
Er komen handelaren, bijzondere postzegels, een
speciaal stempel, een catalogus. Uiteraard willen wij de
schoonheid en het roemruchte verleden van NoordHolland een plaats geven, waarbij Diemen en omgeving
extra nadruk krijgen.
Vooral verzamelingen met een Noord-Hollands tintje
waren dan ook welkom.
De openingstijden zijn op zaterdag 22 april van 10 uur
tot 18 uur en zondag 23 april van 10 uur tot 4 uur.
Secretariaat wordt verzorgd door Lous Folkers,
Bloemaertlaan 11, 1701 Heerhugowaard tel 075-715655
email lousfolkers@quicknet.nl. Ook is het te vinden op
de website: www.filamanifestatie.nl
Meer informatie is bij haar te verkrijgen.
De bijzondere zegels die uitgegeven worden kunnen
besteld worden per email ernst.brandon@gmail.com.
Kosten velletjes € 10,= per stuk, zegel los € 1,= per stuk
en iop enveloppe € 2,= per stuk plus verzendkosten.
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Al 25 jaar maakt Francien van Westering op een unieke en
levensechte wijze illustraties van katten. Ter gelegenheid van
Franciens jubileum geeft PostNL daarom deze prachtige postset uit.
Deze postset bestaat uit een postzegelvel met 3 postzegels en 3
bijbehorende kaarten, prijs € 5,10.
Katten nemen een belangrijke plaats in in vele huishoudens in
Nederland en Vlaanderen. Maar liefst 2.6 miljoen katten in Nederland
en 1.9 miljoen katten in België vragen dagelijks om aandacht. Auteur
en illustratrice Francien van Westering is de ervaringsdeskundige op
het gebied van gedragsproblemen en werd daarnaast bekend door
haar wekelijks column en tekening in het tijdschrift Margriet, wat zij
maar liefst 14 jaar verzorgde. Daarnaast werkte ze voor talloze
tijdschriften in Nederland, België, Duitsland en Engeland en schreef
en illustreerde ze talloze boeken over katten en hun avonturen en
gedragingen. Momenteel zijn de illustraties van Francien terug te
vinden op onder meer serviezen, textiel, hobbyartikelen,
bewaarboxen en behoren haar stationery artikelen waaronder
geïllustreerde agenda en - scheurkalender, een uitgave van Edicola,
tot de best verkochte in Nederland en Belgie.
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KAT IN HET BAKKIE...
En zo zijn er nog 42 andere spreekwoorden, gezegden
en citaten te vinden met de kat als onderwerp. Dit keer
de kat niet in het bakkie maar in een stockboek, want
voor een thematisch verzameling is de kat of huiskat
(Felis catus), een van de oudste huisdieren van de
mens, een leuk onderwerp. De oude Egyptenaren waren waarschijnlijk de
eersten die, rond 2000 v. Chr. katten op een nog primitieve manier
domesticeerden. De schilderingen en inscripties duiden hierop. Op de
postzegel hierboven, Bastet, de kattengodin. Vanaf die tijd zijn er
voldoende bewijzen dat de Egyptenaren katten gingen houden
Miljoenen Nederlanders zijn
‘kattenmensen’.
Soms wordt ook
het woord poes
gebruikt, vaak
meer specifiek in
het geval van een
vrouwelijke kat.
Nog wat ‘kattenweetjes’: de
levensduur van
huiskatten komt ongeveer overeen
met die van de andere katachtigen.
Na tien jaar kan een kat als bejaard
worden beschouwd. Katten sterven
gemiddeld na veertien tot zestien
jaar. De oudste Nederlandse kat
werd 28 jaar oud. De oudste kat ter
wereld werd 38 jaar en 1 dag oud. In
het algemeen zijn leeftijden moeilijk
te controleren, omdat katten geen
geboortebewijs hebben. Raskatten
hebben dit wel, maar worden
gemiddeld minder oud, ongeveer
10-13 jaar. Dit komt door
aangeboren ziekten die bij raskatten
vaker voorkomen ten gevolge van
een hoge inteeltcoëfficiënt. Een
soortgelijk beeld ziet men overigens ook bij rashonden
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Soms is het
goed zoeken,
hiet staat de
◄ kat in een
hoekje verstopt

Getekende katten uit sprookjes,
uit strips of gewoon erg mooie
foto’s die gebruikt zijn voor het
ontwerp van postzegels. Mijn
favoriete kat ▼ is en blijft Tom
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Uit een onderzoek van de Carroll
Universiteit uit Wisconsin bleek dat
kattenmensen introvert en gevoelig
zijn, terwijl hondenmensen zichzelf
als levendig en actief beschrijven.
Niet heel verrassend: hondenmensen lijken ook meer regels op
te volgen dan kattenmensen. Je
hoort wel eens: ‘ja.. jij bent echt een
hondenmens’, of ‘je bent echt een
kattenmens’. Eigenlijk nooit
konijnenmens of knaagdierenmens.
Slangenmens bestaat dan weer
wel, maar daar bedoelen ze toch iets anders mee geloof ik.
Hans Vaags (heeft overigens geen kat of hond)
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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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VERSLAG OVER 2016 VAN DE VEILINGMEESTER
In 2016 hebben we negen clubveilingen gehouden met een leuk en
zeer gevarieerd aanbod. Graag wil ik de inzenders bedanken voor
hun kavels.
De benefietveiling in december
verliep ook prima met een
gevarieerd aanbod en met een prima
opbrengst voor het Campagneteam
Huntington, een topper.
In maart organiseerden we onze
elfde grote veiling en net als voorgaande jaren wederom met groot
succes. Verder kunnen we nog steeds goede kavels gebruiken,
doosjes, stockboeken, enz. ook mooi klassiek materiaal is altijd
welkom.
Toch wil ik de inzenders ook vragen naar de kwaliteit te kijken. soms
worden er ook dozen/partijen aangeboden die niet echt veiling
waardig zijn.
Het moet ook wel de moeite zijn om te veilen zeker omdat er ook aan
dit soort kavels erg veel werk zit.
Let er ook op dat een kavel wel aan de minimum inzetprijs van een
euro voldoet.
Bert Huisenga, veilingmeester

Ook in 2016 was er veel belangstelling voor onze grote veiling.
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NAVERKOOP KAVELS
van onze grote veiling

Op woensdag 12 april, verkoop voor
de inzetprijs, plus 10% opgeld
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