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Het eind in zicht 

Twee bijeenkomsten in één maand, dat blijft 

kennelijk toch wat onwennig voor de meeste 

leden. We hadden eerlijk gezegd gehoopt op 

een wat grotere opkomst bij de thematische 

contactdag op 24 november. We telden iets 

meer dan 60 bezoekers. De thuisblijvers 

hadden natuurlijk ongelijk, want er viel heel wat 

te postzegelen en bij te kletsen. Soep en broodjes voor Hema-prijzen 

(en stralend opgediend- dank dames!) Met een veilingomzet boven 

de € 600 waren we dik tevreden. In de literatuurveiling (voor het 

goede doel) zat mooi 

en zeldzaam 

materiaal. 

Geldt dat ook voor de 

benefietveiling die wij 

voor ons eigen goede 

doel (=de clubkas) in 

december organiseren? De leden hebben als 

gulle sinten veel materiaal afgestaan, zegels, dozen, prachtige 

albums en zelfs een hagelnieuw tosti-apparaat. Mooi om uw oude 

brood in deze tijden van crisis een nieuwe kans te geven. 

We hopen op een goed gevulde decemberzaal, met een gratis stukje 

banket bij de koffie en een moppie muziek 

van Willem en Rita. 

En mochten wij u op 13 december niet 

meer zien, dan wens ik u  -  namens het 

hele bestuur  -  een mooie december-

maand toe en een gezond en gelukkig 

2013.     John Dehé 
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB (zie ook 

www.pprc.nl)  

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

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

Penningmeester:  Ron Versteyne  -  Sumatra 37 - 1448 AV  Purmerend   
tel. 0299-431137  -  e-mail: r.versteyne@upcmail.nl  -  Bankrekening 1663.64.312 
t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub             
 

Hoofd rondzending:  Ad Springer  -  De Oeverlanden 253  -  1441 RE  Purmerend  
tel. 0299-421957  -  e-mail: ad.springer@planet.nl  -   
Bankrekening nr. 4839028 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

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

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

Coördinator Werkgroep “Thema” en van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto  
Paltrokmolen 4  -  1444 GH  Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: 
r.grigoletto5@upcmail.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, Nico ter Hofstede en Han 
Zwertbroek 
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 januari nummer uiterlijk woensdag 19 december bij mij thuis, of per e-mail 
naar: hans.vaags@tiscali.nl  
 
Op het omslag 

Kunstenaar Paul Rogers werkte samen met art director Howard Paine aan dit blok 

(Santa and Sleigh) met vier zegels. De met computer bewerkte beelden waren 

oorspronkelijk getekend in potlood op papier. De Amerikaanse Santa Claus is een 

verbastering van de Nederlandse naam Sinterklaas. In 1809 beschreef Washington 

Irving in zijn fictieve geschiedenis van New York al een Santa Claus, gebaseerd op 

onder andere Nederlandse Sinterklaas gebruiken. Uitgave USPS, datum van 

uitgifte: 11 oktober 2012. 

mailto:versteyne@upcmail.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verbastering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving
http://nl.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving
http://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_City
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Za. 8 dec.  De Verzamelaar houdt haar maandelijkse verzamelbeurs in 

  Buurthuis De Kolk, Heijermansstraat 129 te Zaandam, van  
  10.00 tot 14.00 uur. Voor meer informatie: Rita en Wim  
  Loman (075 6354316). 
Do. 13 dec. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in  
  “Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof 16, ZO Beemster.  
  De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met dit keer onze  
  jaarlijkse benefietveiling, zie pagina 19 en 20.  
Vr. 28 en za. 29 dec. Eindejaarsbeurs Internationale Postzegelbeurs met  
  o.a. heel veel handelaren, van 10.00 tot 17.00 uur. In de  
  Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld. Entree  
  € 3,00 per persoon, jeugd t/m 16 jaar gratis. Voor meer  

informatie zie: www.eindejaarsbeurs.nl 

2013   
Woe. 2 jan. Persoonlijke postzegels (gegomd) Reinier Paping 
  Persoonlijke postzegels (zelfklevend) Eekhoorn 
Ma. 7 jan. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in  

  “Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof 16, ZO Beemster.  
  De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.     
Za. 19 jan. onze jaarlijkse Grote Regionale Postzegelbeurs. Voor alle 
  verdere informatie kijk op pagina 5 van dit nummer. 
27/26 en 27 Stichting Filateliebeurs organiseert de 25e Filateliebeurs in 
januari  Achmea Health Centre, Industrieweg 10, 1231 KH  
  Loosdrecht. Ruim 3000 m2 filatelie met handelaren en  
  gespecialiseerde verenigingen. Maandblad Filatelie  
  exposeert en PostNL en Deutsche Post zijn aanwezig.  
  Vrij. 25 van 13 tot 18 uur, za 26 van 10 tot 17 uur en zo 27  
  van 10 tot 16.30 uur. Meer info zie: www.filateliebeurd.nl  
Zo. 27 jan.  PV Heerhogowaard houdt een Grote Najaarsbeurs van  

  10.00 tot 15.00 uur in de Swan, Middenweg 178, 1702 HE  
  Heerhugowaard. Stuiverboeken, ruiltafels, handelaren,  
  rondzendboekjes etc. Marjan is aanwezig met haar  
  persoonlijke postzegels. Meer info kijk op  
  www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl 
Ma. 28 jan. Mooi Nederland Staphorst en Bunschoten-Spakenburg. 
  125 jaar Arcadis/Koninklijke Nederlandse Heidemij  
 
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegeluitgaven zie het 
maandblad Filatelie nummer 12. 

http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl/
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ZATERDAG 19 JANUARI 2013 
organiseren wij onze 45e jaarlijkse 

GROTE REGIONALE 

POSTZEGELRUILBEURS 
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van Noord Holland  
staat weer voor de deur. Dit keer niet op de laatste zaterdag van  

januari, maar nu op zaterdag 19 januari,  
in onze nieuwe beurslocatie, namelijk 

 

Wijkcentrum “De Inval”,  
Karekietpark 16, 1444 HV  Purmerend 

 
Een beurs waarvoor verzamelaars en handelaren traditiegetrouw van 

heinde en verre naar de PPRC komen. 
Een beurs waar voor menig verzamelaar buitenkansjes wachten, 

met méér postzegels en postwaardestukken.  
 

De zalen van “De Inval” zijn open van ’s ochtends  
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.  

 
Ook dit jaar is er weer volop gelegenheid om weer eens ouderwets  

postzegels te ruilen!  
Kom ook eens kijken in de tientallen goed gevulde stuiverboeken, 

en alle bekende postzegelcatalogi liggen voor u ter inzage. 
 

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum 
zaterdag 19 januari 2013 in uw agenda te noteren! 

 

TOEGANG (en parkeren) GRATIS   
 

TRACTEER UZELF WEER EENS EN GA GEZELLIG EEN DAGJE 
POSTZEGELEN BIJ UW P.P.R.C. 
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
Alweer de laatste bijdrage van dit jaar. Ook dit jaar is 
omgevlogen wat ons betreft. Vadertje tijd loopt elk jaar  
sneller lijkt het wel. Deze aflevering wordt grotendeels in 
beslag genomen door de 100ste Grey Cup wedstrijden 
alhier. Dan hebben we het over Amerikaans voetbal. 

Maar we starten op 29 juni 
met de rechts afgebeelde 
zegel van Tommy Douglas, 
die veel heeft gedaan om de 
gezondheidszorg voor 
iedereen toegankelijk te maken.  
23 juli was het weer de beurt aan de 
volgende vier zegels uit de dierenriem en 
wel voor de Leo=leeuw,  
Virgo=maagd, Libra=weegschaal en  
Scorpio=scorpioen. 
Ja, dan komen 

we toe aan de eerder gemelde zegels tbv de 
Grey Cup welke allemaal op 16 augustus 
verschenen in 9 verschillende boekjes, 
inhoudende 10 zegels. 
Daarnaast was er een speciaal velletje met al 
de 9 zegels. De afbeelding 
rechts is een gedeelte van het 
velletje. 
Hiernaast de Cup. 
1e links BC Lions 
1e rechts Edmenton Eskimos 
2e links Calary Stampeders 
2e rechts Saskatchewan Roughriders 
3e links Winnipeg Blue Bombers 
3e rechts Hamilton Tiger-Cats 
4e links Toronto Argonauts 
4e rechts Montreal Alouettes 

 

Prettige feestdagen en jaarwisseling 
Trudy en Pieter 
Farenhorst
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl.15) 

Het graven van de fundering. 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS?” (afl. 15) 
Het graven van de fundering 

 
 
Tot ver na 1945 gebeurde het graven van de 
fundering nog met de hand. De gemetselde 
fundering moest tot op een goede  zandlaag worden 
uitgegraven. Deze methode  wordt in de 
bouw “Op staal funderen” genoemd. Ook in 
Oostenrijk gebeurde dit met de schop. 
De “Oosterijkse Kinderdorf- Vereinigung  Pro Juventute” is een 
particuliere instelling voor hulpverlening aan kinderen uit alle 
groeperingen van de bevolking. Deze stichting wil door het stichten 
van een dorp in de eerste plaats noodlijdende kinderen helpen om er 
een veilig en blijvend huis te geven. 
Door het bestellen van een ballonpostbrief heeft men een 
waardevolle bijdrage geleverd en namens de kinderen, danken we U 
hier  hartelijk voor. Tot zover de stichting in Oostenrijk. 
 

De stichting “Voor het Kind” bemiddelde bij het bestellen van de 
envelop.  

De eerstvolgende ballonpostvlucht vond 
plaats op 25 maart 1951. 
Tot uiterlijk 19 maart 1951 kon men zich bij 
de stichting aanmelden . Deze aanmelding 
diende uitsluitend te geschieden per 
postwissel aan de stichting “Voor het Kind”, 
Herengracht 478, Amsterdam-C. 
Het over te maken bedrag bedroeg fl. 2,- 
per envelop. 
Terwijl op het strookje in blokletters naam 
en volledig adres van de afzender dienden 
te worden vermeld met de aanduiding: 
6e ballonnenpostvlucht Oostenrijk. 
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 Van de netto opbrengst van deze ballonpostvluchten werd in het 

Stiermarkse stadje Rottenmann een dorp gebouwd, dat bestemd 

werd om als woonplaats te dienen voor noodlijdende Oostenrijkse 

weeskinderen. Met de bouw ervan was reeds in het voorjaar van 

1951 een aanvang gemaakt  en de eerste kinderen zullen in de loop 

van dat jaar de huizen kunnen betrekken. 

Aan het einde van dit jaar wens  

ik u en al uw geliefden 

gezellige 

feestdagen en een heel goed 

maar vooral  

een Gezond 2013. 
                                                                                                            
                                   
            Herman Verhoef    
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Kerst in oorlogstijd 
Vergeleken 
met de 
soldaten in de 
landen om 
ons heen 
waren de 
Nederlandse 
militairen 
tijdens de 
Eerste 
Wereldoorlog 
natuurlijk 
goed af. Ze 
bewaakten de 
grenzen, 
hielden zo af 
en toe een smokkelaar aan. Ze verveelden zich over het algemeen te 
pletter, maar de Nederlandse regering had besloten dat wij – om onze 
neutraliteit te bewaken – de legersterkte vier jaar lang op peil moesten 
houden. 
 
Verveling was ook een belangrijk thema bij de buitenlandse militairen die in 
Nederlandse kampen (bijv. Amersfoort/Zeist, Harderwijk, Gaasterland) 
geïnterneerd waren. Het ging vooral om Belgen. Ze waren geen 
krijgsgevangenen, maar hun bewegingsvrijheid was zeer beperkt, ze 
mochten maar af en toe bezoek ontvangen. Het verblijf in de 
interneringskampen was voor velen troosteloos en uitzichtloos. De 
mogelijkheden om met ‘thuis’ te corresponderen waren schaars: de 
Duitsers belemmerden voortdurend de poststromen naar het door hen 
bezette België. De kaarten die wel verstuurd werden (brieven waren 
verboden), getuigen meer dan eens van de eenzaamheid en de hoop dat 
aan alle beproevingen snel een eind zal komen.  
De kersttijd was een tijd waarin de ellende extra gevoeld werd en ook daar 
zijn die poststukken de neerslag van. 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 114 
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Maar aan front in België was het 
natuurlijk nog vele malen erger. 
Beroemd is het kerstbestand dat 
daar in 1914 spontaan uitbrak. Er 
is zelfs een groots opgezette 
speelfilm van gemaakt. 
 
Op Kerstavond in het jaar 1914 
vroor het aan het Westfront. De 
modder was hard geworden, de 
kapotgeschoten bomen waren 
afgezet met rĳp en in 
niemandsland was de 
afschuwelĳke stank van rottend 
mensenvlees vervaagd. De 
vriesnacht was helder, schoon en 
over het algemeen rustig. Aan het 
front ten zuiden van Ieper klonk 
vanuit de Britse linies nog wat 
verspreid vuur, maar toen bleek 
dat er geen aanval op komst was, 
zwegen de geweren. De Duitsers 
begonnen als eersten Kerst te 
vieren. Ze wisselden schnapps 

(alcoholische drank) en sigaretten uit. Hier en daar verscheen een verlicht 
kerstboompje of een lampion boven de loopgraven. Ergens begonnen de 
Duitsers ‘Stille nacht, Heilige nacht’ te zingen. 
De Britse soldaat Graham Williams van de London Rifle Brigade herinnerde 
het zich na de oorlog nog: „Nadat ze waren uitgezongen, vonden we dat we 
iets terug moesten doen en zongen ‘The first Noel’. Toen we klaar waren 
applaudisseerden ze, om vervolgens ‘O Tannenbaum’ in te zetten, een van 
hun andere favorieten. En zo ging het maar door.“  
Ook op andere plekken aan het front gebeurde iets dergelĳks. Een 
kanonnier van de Royal Field Artillery herinnerde zich dat de Duitsers 
riepen: „Kom hierheen. We willen jullie spreken.“ Er werd heen en weer 
geroepen: „Hallo Tommy, Hello Fritz!“ Een Britse durfal klom uit de 
loopgraaf en liep richting de Duitse linies. Een Duitser kwam hem 
halverwege tegemoet. Ze gaven elkaar een hand en deden heel vriendelĳk 
tegen elkaar. Toen de Engelsman even later terugkeerde en vertelde wat 
hĳ had beleefd, durfden anderen eveneens de Duitsers te bezoeken.      
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De volgende dag, op Eerste Kerstdag, kwamen aan beide kanten van het 
front de soldaten hun loopgraven uit. In het volle zicht van de vĳand werden 
velddiensten gehouden zonder dat er een schot werd gelost. Beide partĳen 
zwaaiden naar elkaar en enkele moedige soldaten liepen het niemandsland 
in om elkaar te begroeten. Aanvankelĳk vormden zich kleine groepjes, 
vervolgens steeds grotere, totdat op sommige plekken honderden soldaten 
bĳ elkaar stonden. Er werden handen geschut, men bood elkaar een 
vuurtje aan en wisselde geschenken uit: sigaretten, Duitse worsten en 
sigaren, ingeblikte hutspot, tabak, familiefoto’s en Londense kranten. 

Op diverse plaatsen in België 
vonden dit soort verbroederingen 
plaats. Vermoed wordt dat het 
Kerstbestand op tweederde van 
het Westfront in acht werd 
gehouden. Het bestand duurde 
minstens tot het einde van 
Tweede Kerstdag. Op sommige 
plaatsen duurde het tot de 
jaarwisseling of zelfs tot ver in 
januari 1915. De legerleidingen 
waren fel tegen deze ‘pax Noël’. 

Verbroedering tussen Britse en Duitse 
 soldaten bij Ploegsteert (België. 

 Een spontaan bestand was uiterst ongewenst en tastte de discipline aan: 
de soldaten konden immers gaan denken dat de vĳand ook maar een mens 
was. Het zorgvuldig opgebouwde vĳandsbeeld moest koste wat kost in 
stand worden gehouden. Niemand had ook gedacht dat de spontane 
Kerstvrede lang zou aanhouden. Al spoedig begon het te regenen, de 
modder keerde terug en de stemming sloeg om. De legerleidingen kregen 
hun zin: de soldaten keerden weer terug naar hun loopgraven en de strĳd 
zou spoedig weer worden hervat. De Eerste Wereldoorlog zou na Kerstmis 
1914 nog zo’n kleine vier jaar duren en nog vele honderdduizenden 
slachtoffers eisen. Toch was er even vrede op aarde geweest. De geweren 
en kanonnen verstomden een moment. Even was er plaats voor het 
Kerstfeest, voor een beetje kameraadschap en menselĳkheid. Per slot van 
rekening deelden de soldaten dezelfde ellendige levensomstandigheden 
en doodsdreiging. 

(Bron: http://www.ssew.nl/het-kerstbestand-westfront-1914)      John Dehé 

http://www.ssew.nl/het-kerstbestand-westfront-1914
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DUITSLAND EN DE “OERVOGEL” 

De “oervogel” – Archaeopteryx – één van de  
vroegste fossielen die ooit werden gevonden 

Op 11 augustus 2011 werd er in Duitsland een zegel  
uitgegeven waarmee werd herdacht dat het fossiel van  
de oervogel – Archaeopteryx – 150 jaar geleden werd  
ontdekt in Solnhofer. De grafische uitwerking van de  
postzegel was in handen van Julia Warbanow uit Berlijn. De postzegel is 
vierkant, 35 x 35 mm en is gedrukt in meerkleuren offset door de Bagel 
Security Print in Mönchengladbach. Zoals gewoonlijk op gestreken wit 
fluorescerend papier, frankeerwaarde € 0,55. 
De oervogel, Archaeopteryx, is één van de beroemdste fossielen, want het 
is één van de oudste vondsten, waarbij veren werden aangetroffen bij een 
gewerveld dier. Herman von Meyer was in 1861 de eerste paleontoloog die 
de oervogel beschreef aan de hand van een enkele geïsoleerde afdruk van 
een veer. De daaropvolgende ontdekkingen van bijna complete 
gefossiliseerde exemplaren riep een brede wetenschappelijke discussie op, 
mede in verband met de theorie van Charles Darwin. 
In zijn in 1859 gepubliceerde theorie over de evolutie, wees Darwin al op 
het waarschijnlijke bestaan van overgangsvormen, de z.g. “missing links”. 
Dat zijn soorten met de oude oorspronkelijke eigenschappen, maar ze 
moesten ook de kenmerken van nieuwe eigenschappen hebben. Met het 
slechts 2 jaar later gevonden eerste fossiele exemplaar van de oervogel 
werd een bevestiging gevonden van deze theorie, want het fossiel had 
eigenschappen van een vogel, maar ook van reptielen. Tegenwoordig 
weten we dat Archaeopteryx afstamt van kleine vleesetende dinosauriers. 
Dat waren rechtoplopende flinke rovers, die vermoedelijk een gelijk-
blijvende lichaamstemperatuur hadden, net zoals de tegenwoordige vogels 
en zoogdieren. 
Waar lijken ze op?  Wat heeft de oervogel gemeen met de dinosauriers? 

De belangrijkste overeenkomsten zijn de tanden die in de kaken zitten, het 
ontbreken van een benig borstbeen, een paar niet met elkaar verbonden 
bekkenwervels en een lange staartwervelkolom plus de aanwezigheid van 
drie tenen aan elke klauw. Als typisch voor vogels kan men de modern 
aandoende asymmetrische veren en de opbouw van de hersenen 
beschouwen. 
Hoe leefden ze?  Voor de levenswijze van de oervogel bestaan 

verschillende theorieën. Sommige wetenschappers nemen aan dat hij 
voornamelijk op de grond leefde en daar zijn voedsel zocht.  
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Anderen vermoeden dat hij ook in bomen kon klimmen, de vorm van de 
klauwen stelde ze in staat twijgen en dunne takjes vast te houden en tegen 
stammen aan te zitten. Omdat hij geen benig borstbeen had, waar zich een 
belangrijk deel van de vleugels aan zou moeten hechten, kon hij niet zo 
goed vliegen als de tegenwoordige vogels.  
 
Waar kwam hij voor?  De oervogel is uitsluitend bekend door de vondsten 

in de kalk van Solnhofer, in het zuiden van de Frankische Jura in Beieren. 
Zijn overblijfselen kwamen te voorschijn bij opgravingen in het Altmühltal. 
Ondanks de vele, zeer goed bewaarde fossielen, heeft men op geen 
enkele wijze het geslacht kunnen vaststellen. Er zijn 10 exemplaren 
gevonden. 
Hoe oud zijn ze?  Okerkleurige dunne kalksteenplaten hebben een 
ouderdom van ongeveer 150.000.000 jaar. Ze ontstonden in de late Jura. 
In die tijd was het landschap in Zuid-Duitsland totaal anders dan nu. De 
dode oervogels verdwenen in de modder van een grote tropische zee, die 
door riffen en kleine eilanden was verdeeld in lagunen. In deze lagunen 
werden dode dieren snel bedekt door modder o.a. kwallen, ammonieten, 
zeelelies, krabben, veel soorten vissen en zeebewonende reptielen. Maar 
ook vliegende sauriers en de oervogels vonden daar hun laatste rustplaats 
in de modder. Ze werden al gauw bedekt door hele kleine kalkskeletten en 
op die manier werden ze dan een fossiel.  
Waar kunt u ze zien?  Het tot nu toe best bewaarde fossiel van een 
oervogel bevindt zich in het Berlijnse museum voor Natuurkunde en is daar 
te zien voor alle bezoekers van het museum. Dat exemplaar is afgebeeld 
op het zegel. 
Het fossiel werd in 1875 gevonden en de vinder, de stenendeskundige 
Jakob Niemeyer, ruilde het ding met de herbergier Johann Dörr voor een 
koe. Deze persoon verkocht het fossiel op zijn beurt voor 300 Mark aan de 
belastinginspecteur Ernst Häberlein, die als eerste het fossiel goed 
zichtbaar maakte. Uiteindelijk werd het exemplaar voor 20.000 mark 
gekocht door Werner von Siemens en dat zou – omgerekend naar de  
                                                                       huidige maatstaven – tussen   
                                                                       € 500.000 en € 1.000.000 zijn.  
                                                                       Dit bedrag is later door de  
                                                                       staat Pruisen terugbetaald aan  
                                                                       Siemens. Zoals altijd 2 eerste- 
                                                                       dag-stempels, n.l. Bonn en  
                                                                       Berlijn. 
                                                                                                  Luc van Veen 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Het zal toch fantastisch zijn wanneer wij op 1 januari kunnen zeggen 
dat iedereen aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan en de 
contributie voor 2013 aan ons heeft overgemaakt. Zoals we hebben 
afgesproken, nog even het volgende: Als U voor 1 november hebt 
aangegeven dat U het maandblad niet meer wenst te ontvangen, 
betaalt U in 2013 € 15,00. De leden die Filatelie wel willen blijven 
ontvangen, betalen € 30,00 per jaar. 
Ron Versteyne 
 

VAN HET PPRC-REISBURO 

Volgend jaar (op zaterdag 4 mei 2013) maakt onze PPRC-bus weer 
een mooie buitenlandse reis. Voor slechts € 25,00 per persoon wordt 
U (’s morgens om ca. 7 uur) naar een grote beurs in Essen 
(Duitsland) vervoerd en U mag terug ook weer met ons meereizen. 
Dus als U mee wilt, wacht dan niet te lang met U aan te melden want 
de eersten hebben zich al opgegeven. En ja, VOL is VOL !!! 
Per e-mail of telefonisch bij Ron Versteyne. 
 

E-MAIL-ADRESSEN VAN ONZE LEDEN 
Indien U een e-mail-adres heeft en nog niet eerder een mail van Uw 
PPRC heeft ontvangen, geef dit adres dan even aan mij door. Het 
maakt een heleboel dingen zoveel makkelijker om even een snelle 
informatieve boodschap aan elkaar door te geven. Stuur gewoon een 
mailtje naar r.versteyne@upcmail.nl en U staat in ons systeem. 
 

VAN DE REDACTIE 
2012 was voor onze vereniging een prima jaar. Een constant aantal 
leden, niet alleen in Purmerend, maar zo langzamerhand ook in de 
regio. Ik wil alle auteurs hartelijk bedanken voor hun leuke en 
interessante bijdragen in ons clubblaadje. Op het nieuwe omslag heb  
ik veel positieve reacties ontvangen. Ik wil onze trouwe bezorgers 
van ons clubblad (in Purmerend en sinds kort ook in Monnickendam, 
De Rijp, Middenbeemster en Oosthuizen) hartelijk bedanken voor 
hun inzet. Ik wens u allen fijne feestdagen en een goed en gezond 
2013 toe.       Hans Vaags 
 

mailto:r.versteyne@upcmail.nl
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HET POSTZEGEL-ALFABET IS BIJ DE E AANGEKOMEN 

Estland is een vroegere provincie van het Russische keizerrijk op de 
zuidkust van de Oostzee aan de Botnische Golf tegenover Finland. 
Het was onder Russisch bestuur tot 1917 toen het een 
onafhankelijke republiek werd. In 1940 werd het gebied door Rusland 
geannexeerd. In 1991 werd het land weer zelfstandig. Zie ook bij de 
postzegels van de Duitse bezetting van Estland en de postzegels 
van Rusland en Duitse Opperbevelhebber Oost. 
 
POSTGESCHIEDENIS 
De eerste periode van postzegeluitgaven in Estland ontstond na de 
Eerste Wereldoorlog. In deze 22 jaar gaf Estland ongeveer 200 
zegels uit. Na de bezetting van Estland door Duitsland in 1941 werd 
door de bezetter een landspost ingericht, waar eerst Duitse 
postzegels zonder nadere aanduiding werden gebruikt. In 
augustus/september 1941 verschenen voor het district Dorpat negen 
verschillende postzegels. Deze postzegels waren ok na de uitgifte 
van de Hitler-zegels met de opdruk OSTLAND nog tot eind april 1942 
in gebruik. Daarnaast werden in Estland op verschillende plaatsen 
Russische postzegels met opdruk gebruikt. In Oldenpäh verschenen 
twee eigen postzegels. 
In 1945 werd Estland onderdeel van de Sovjet-Unie. Na het uiteen- 
vallen in 1991 werd Estland een zelfstandige republiek en 
verschenen er weer eigen postzegels.    Oppervlakte 45.000 km2. 
Inwoners 1.500.000 mensen. Naam op zegels Eesti. Uitgifte van 
1918 tot 1940 en van 1991 tot heden.    
 
BENEFIET-VEILING  
Kavel Cat. nr. Omschrijving Inzet 

1 
 

Free holland welcoms The soldiers of ……. bod 
2 doosje Duitsland onafgeweekt bod 
3 doosje Ierland onafgeweekt bod 
4 doosje Australie afgeweekt bod 
5 doosje Nederland onafgeweekt bod 
6 doosje Duitsland onafgeweekt bod 
7 doosje Wereld afgeweekt bod 
8 kistje Diversen AGFA bod 
9 album leeg  bod 

10 Catalogus Facit 2008 speciaal catalogus bod 
11 boek Basisboek Filatelie bod 
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12 Catalogus NVPH 2011 hard cover als nieuw bod 
13 Duitsland Jaarset 1987 bod 
14 Duitsland Briefmarken messe bod 
15 doosje Duitsland afgeweekt bod 
16 band met lege bladen bod 
17 stockboek Nederland   bod 
18 PRA Sterrenboek compleet met 3 velletjes, cat 150 bod 
19 

 
twee stockboekjes bod 

20 stockboek Denemarken bod 
21 envelop Diversen AGFA bod 
22 TOP Ingelijst briefstuk aan Koningin Wilhelmina 1938 

 
  

gevlogen met DC 3 De Specht bod 
 

23 kistje Diversen AGFA bod 
 

24 doosje Nederland bod 
 

25 zak onafgeweekt bod 
 

26 kaartje Afrika bod 
 

27 motief Wolven Noorwegen in mooi blokje van 4 bod 
 

28 Jersey Paddestoelen bod 
 

29 Ned Indie stempels bod 
 

30 Duitsland 18-8 tot 7-9  1947 leuk  bod 
 

31 Noorwegen pzb Europa cept bod 
 

32 div.fdc Molenreeks Koningin Beatrix enz bod 
 

33 854,875 Kinderblokken postfris bod 
 

34 899,917 Kinderblokken postfris bod 
 

35 937, 983 Kinderblokken postfris bod 
 

36 1001,1024,1042 Kinderblokken postfris bod 
 

37 1063-1083 Kinderblokken postfris bod 
 

38 Suriname Diverse blokken postfris 9x bod 
 

39 Belgie In strip gevat bod 
 

40 Jersey blokje van 2 pond koeien bod 
 

41 Special Duitsland Olympische Spelen 1936 op vel gestempeld bod 
42 doosje onafgeweekt bod 

 
43 doos  Diversen AGFA bod 

 
44 PRA Sterrenboek compleet met 3 velletjes catw. € 150,00 bod 
45 Nederland gestanste euro zegels postfris nominaal € 6,92 bod 

 
46 V2371-80 Kerstvel 2005, cat 12 bod 

 
47 V2381-90 Kerstvel 2005 met toeslag, cat 16 bod 

 
48 V2391 vel persoonlijke zegels Harry Potter, cat 9 bod 

 
49 V2446-55 Kerstvel 2006, cat 10 bod 

 
50 V2456-65 idem met toeslag, cat 14 bod 

 
51 2441 Bedreigde dieren, cat 9,6 bod 

 
52 2442-43 Mooi Nederland verzamelvellen, cat 13 bod 

 
53 V2609-19 Twee kerst vellen, cat 19 bod 

 
54 2578 Rembrandt 125 jr, cat 11 bod  

55 
 

diverse setjes kerst zegels, cat 26 bod 
56 

 
Euro zegels nominaal € 20,00 bod 

57 
 

Mooi Nederland 2008 , cat 27,5 bod 
58 513-517 Zomerzegels 1949 gebruikt, cat. 5 0,50 
59 538-541 Niwin serie gebruikt, cat. 5,5 0,50 
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60 583-587 Zomerzegels 1952 gebruikt, cat. 14,5 bod 
61 

 
Diversen AGFA bod 

62 
 

Cour de Justice blokken v 4 bod 
63 

 
blokjes gestempeld bod 

64 
 

diverse postris gestempeld bod 
65 1601-3 postfris gestempeld, cat. 8 bod 
66 

 
3 kaartjes gestempeld bod 

67 
 

Doosje uitzoekwerk bod 
68 

 
Afgeweekt Nederland in luxe doosje bod 

69 
 

Stockboek met tbc- en andere plakzegels bod 
70 

 
Zegel op zegel in mooi stockboek 4,00 

71 
 

Filatelie Encyclopedie, 2 delen 2,00 
72 

 
Groot Brittannië: 5 zeer luxe Dual-safes 15,00 

73 
 

Inventing the World- bijzonder boek. Kijken! 3,00 
74 

 
Luxe PPRC-stockboek 3,00 

75 
 

Tosti-apparaat (nieuw) 5,00 
76 

 
Ministockboekje met perfins en diversen bod 

77 
 

Doosje literatuur bod 
78 

 
Grote doos met allerlei spul, veel USA bod 

79 Literatuur Boekje over Vis bod 
80 Literatuur 350 jaar De Doele  een pand van stand. bod 
81 stockboekje  Canada 8,00 
82 stockboekje  Zegel op zegel   bod 
83 doosje poststukken bod 
84 doosje leuk afgeweekt bod 
85 kaartje Duitsland bod 
86 

 
Rondzendboekje Frankrijk en Monaco bod 

87 
 

Rondzendboekje Italie bod 
88 Frankrijk Vel Budapest postfris bod 
89 Jersey Koeien en paddestoelen bod 
90 

 
Vel Jan v Egmond  bod 

91 
 

Automaatstroken gebruikt bod 
92 Noorwegen Blokje Rode Kruis gestempeld bod 
93 

 
FDC met persoonlijke zegel Jan v Egmond bod 

94 brief Mooie envelop Dingaansdagvlucht  12-12-1938 bod 
95 Belgie Koning Elisabeth bod 
96 

 
Briefkaart met betaald antwoord bod 

97 poststuk Canada-Duitsland met gehalveerde zegel !!!!!!!! bod 
98 poststuk Amsterdam-Sydney bod 
99 kaart  Met stempel Middenbeemster-Rijperweg bod 

100 kaart Purmerend Kaasmarkt ingekleurd. ??? 
101 fdc Falklands motief insecten bod 
102 album Zuid Amerika klassiek    20,00 
103 album Klassiek Oostenrijk en Polen enz. 15,00 
104 album idem o.a. Duitse Reich en Scandinavie 15,00 
105 

 
Stockboek met Ned. Overzee, leuk 4,00 

106 
 

Map Spanje postfris  25,00 
107 stockboekje  Postfris Ned. en Moldavie Slovenie enz.                10,00 

 ………etc. 


