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WE GAAN MOOI AFSLUITEN 

 

Weer was de zaal in november prima 
gevuld, zodat iedereen een plaats kon 
vinden achter de haastig aangevoerde 
tafels. Ze waren er in vele varianten, de 
stickers van Noppes zaten er nog op. 

 
Prima veilingopbrengst, met als noviteit een printer 
die zwart op wit aangaf wat u allemaal gekocht 
had. En Lara lijkt klaar te zijn voor de Grote 
Veiling…. 
 
◄ een oude ‘printer’ uit 1455 
 

In december doen we de traditionele Goede 
Doelen-Veiling. We hebben drie bestemmingen 
voor uw geld, u kunt er in dit clubblad meer over 
lezen, op de pagina’s 10, 12 en 14.  
Er staan al heel wat kavels op de lijst, maar u 
wordt van harte uitgenodigd meer materiaal 
mee te nemen. Kerststukjes, drank, cd’s, postzegels en Donald 
Ducks, alles is welkom.  
 

Uw eerste kopje koffie is gratis en ons 
nieuwe barteam oefent al op warme 
banketstaven.  
 

Vergeet u niet de bus naar de Einde-
jaarsbeurs, voor slechts € 5 brengen we 
u uit en thuis. Maar u moet zich wel 

vooraf opgeven bij onze secretaris, zie pag. 6 en 7.. 
 

13 December dus. We rekenen op een grote 
opkomst, een veiling zonder retouren  en een flinke 
opbrengst voor de goede doelen. Dat lijkt me een 
mooie afsluiting van 2018.     John Dehé 
 

Kijk ook eens op onze site www.pprc.nl waar ons 
digitale clubblad geheel in kleur te vinden is. 

http://www.pprc.nl/
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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: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17 

1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com  
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 en bibliothecaris: Juan de Groot - 
Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen – 
e-mail: j.groot89@chello.nl  
 

Gastheer: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend - 
tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl  
 

Algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 -  1441 RE 
Purmerend- tel. 0299-421957 - e-mail: ad.springer@planet.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, Ad Springer en Rob Grigoletto.. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van 
kopij voor het januari nummer uiterlijk vrijdag 21 december per  
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com 

 
OP HET OMSLAG 
 

Een Kerstman die met zijn tijd is meegegaan. 
In plaats van een briefje sturen de kinderen 
nu een apje met hun wensen naar de gulle 
bebaarde gever. Hier rechts een Kerstman die nog op de oude wijze 
werkt, zoals Zwarte Piet de handlanger van de Sint het gelukkig ook 
nog steeds doet. Meer over de Kerstman vanaf pagina 27. 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
mailto:pprc1942@gmail.com
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:j.groot89@chello.nl
mailto:rob.grigoletto@kpnmail.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL 
 

Za. 8 dec. De Verzamelaar Afd. Zaanstreek Water- en Kennemerland 
  houdt een verzamelbeurs van 10.00 tot 14.00 uur nu in  
  buurtcentrum De Kolk, Klampersstraat 1, 1502 VP Zaandam.   
  Er zijn Postzegels, Munten, Ansichtkaarten, Suikerzakjes, 
  Sigarenbandjes etc. Voor Info: 075-6354316 / 0639439777. 
 
Do. 13 dec. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in woon- 

centrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met 
onze gezellige club-veiling, nummer 315, de kavellijst staat 
op de pagina’s 37 tot 40. 

 
Za. 15 dec. PV Aalsmeer organiseert van 09.30 tot 15.00 uur- een  
  Ruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat 6, Aalsmeer  
  Info: Cor van Meurs 0297 343885 of Gerboud Zwetsloot  
  0297 345231. www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.  
 
Vrijd. 28 dec. PPRC REISBUREAU, een mooie aanbieding om mee naar 
  de Eindejaarsbeurs te gaan. Geeft u zich nog snel op,  
  voordat u te laat bent. Zie voor alle informatie op pagina 5. 
 
Woe. 16 jan. Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  
  wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  
 
Za. 19 jan. Purmerend PPRC onze jaarlijkse grote postzegelbeurs.  
  Kijk voor alle gegevens op pagina 32. 
 
Noteer ook alvast de volgende data voor 2019 in uw agenda: donderdag 
14 februari, woensdag 20 maart, donderdag 11 april en donderdag 16 mei. 
Onze jaarlijkse grote beurs is op zaterdag 19 januari en onze grote veiling 
is op 16 maart in wijkcentrum De Inval. 
 
Nieuwe PostNL tarieven 
Met ingang van 1 januari 2019 verhoogt PostNL de tarieven voor het 
versturen van brieven in Nederland en van Nederland naar het buitenland. 
Het basistarief voor brieven in Nederland wijzigt van € 0,83 naar € 0,87. Bij 
frankeren met de frankeermachine verandert het tarief van € 0,77 naar  
€ 0,81. Het basistarief voor brieven naar het buitenland wordt  
€ 1,45, dat was € 1,40. Het tarief voor de postzegelcode blijft € 0,83. 
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MET DE PPRC NAAR DE EINDEJAARSBEURS 
 

Het PPRC Reisbureau 
heeft weer een mooie 
aanbieding: bij voldoende 
deelnemers gaan we op 
vrijdag 28 december 2018 
met de bus naar de 
Eindejaarsbeurs in de 
Veluwehal in Barneveld. 
Iedereen die deze grote 
beurs weleens heeft 
bezocht zal beamen dat het een van de gezelligste beurzen in 
Nederland is. Er is geen tentoonstelling, maar er zijn wel meer dan 
150 handelaren die postzegels, poststukken, ansichtkaarten, munten 
en alles wat daarbij hoort aanbieden. De handelaren komen uit 
binnen- en buitenland.  
 
De opstapplaatsen en opstaptijden van de bus zijn: 
-  8.15 uur Alkmaar (Wendelaarstraat 1, AHXL Pickup Point 

(oude Wastora)); 
- 9.00 uur Purmerend (NS Station Weidevenne); 
- 9.30 uur Zaanstad (NS Station Kogerveld). 
Om 15.30 uur vertrekt de bus weer naar Noord-Holland, zodat 
iedereen voor het eten terug is.  
 
Dankzij een subsidie van het GSE kunnen we u deze reis aanbieden 
voor slechts € 5,00 per persoon, daarbij zijn de entree van € 3,00 tot 
de beurs en de superdikke Filakrant inbegrepen. u kunt  het bedrag 
te storten op IBAN NL30 RABO 0166 3643 12 ten name van de 
Purmerender Postzegel RuilClub te Purmerend. Graag uw naam, 
aantal personen en “Barneveld” vermelden. Om in aanmerking te 
komen voor de subsidie moeten er minstens 40 mensen meegaan. 
Al uw postzegelvrienden zijn daarom van harte welkom! 
U kunt zich aanmelden bij Jeffrey Groeneveld, bij voorkeur via de 
mail (jeffreygroeneveld@hotmail.com). U kunt zich ook op de 
clubavond aanmelden, maar dan graag door middel van een briefje 
waarop uw naam en emailadres staan en het aantal personen dat u 
opgeeft voor de busreis.                                       Jeffrey Groeneveld 

mailto:jeffreygroeneveld@hotmail.com
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EEN LIEVE GROET VAN MARJAN VERSTEYNE 
 
In januari 2004 traden Ron en ik toe tot de postzegelclub, 
beginnende met een klein erfstuk van Ron z'n vader. 4 stokboeken 
en een plastic tas met nog af te weken zegels. Z'n moeder vroeg of 
wij dit misschien leuk vonden. En of wij het leuk vonden. Binnen 
enkele jaren hadden wij een aanzienlijke verzameling postzegels van 
over de hele wereld. In 2005 werd Ron al gevraagd om deel te 
nemen in het huidige bestuur, dat vond hij wel leuk, maar zei "ik ben 
geen filatelist, heb geen verstand van tandjes en watermerken".  
Dat gaf niet, hij was wel een goede bestuurder en een organisator. 
Hij begon met het regelen van de busreisjes naar 's-Hertogenbosch, 
Apeldoorn, de Postex en Essen, een hele grote beurs in Duitsland. 
Wij hebben genoten van al de clubavonden en de evenementen. die 
iets met postzegels van doen hadden. Na 2002 werd ik nog 
enthousiaster, toen de Persoonlijke Zegel geintroduceerd werd.  

Ik kreeg al gauw een aardig 
grote verzameling en Ron 
zorgde er voor dat ik op 
verschillende kleine en grote 
beurzen met mijn koopwaar 
stond. Tot 2014, 10 jaar lid 
van de club, toen Ron ziek 
werd en in maart 2014 
overleed. Voor mij was de lol 
er ook gauw af. Ik heb het 
nog 4 jaar volgehouden, 
maar het deed mij zo zeer op 
de clubavonden te komen en 
Ron daar niet meer achter de 
bestuurs-tafel te zien.  

Ik neem nu ook officieel afscheid van de club. Ik wil nog iedereen 
bedanken die veel voor Ron en mij hebben betekend, tijdens zijn 
ziekte en na zijn overlijden. Tot het laatst toe werd ik altijd opgehaald 
en weer thuisgebracht naar de clubavonden en evenementen. Wij 
hebben 10 hele mooie jaren bij de club gehad. Mijn dank daarvoor.  
Ik wens iedereen fijne feestdagen en nog vele jaren goede jaren bij 
de postzegelclub. 
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STICHTING SPEELTUIN DE SPEELKRAAM 
 

Al vele jaren werd er gewerkt aan het realiseren van 
een speeltuin in Purmerend. Eind 2010 is er weer “op 
nieuw” van start gegaan.  In 2011 heeft Mona Keizer de 
eerste boom gepland en in de zomer van 2012 is de 
speeltuin opengegaan voor publiek. De speeltuin was 

nog niet helemaal klaar maar het bestuur was van mening dat de kinderen 
van Purmerend lang genoeg gewacht hadden. De speeltoestellen waren 
geplaatst, er was alleen nog geen beplanting 
aangebracht. 
 
De speeltuin is opgebouwd met natuurlijke materialen. 
Alle speeltoestellen zijn van duurzaam hout gemaakt. 
Daarnaast is er veel groen, zand en water in de 
speeltuin te vinden. Hierdoor worden de kinderen 
uitgedaagd hun fantasie te gebruiken. Zij kunnen 
klimmen, bouwen, glijden, schommelen en met zand en 
water spelen. Het eerste deel van de speeltuin is voor 
de jongste kinderen en naar mate je verder de speeltuin in komt worden de 
toestellen geschikter voor oudere kinderen. De speeltuin is gemaakt met 
oog voor kinderen met een beperking. Zo zijn er verharde paden en een 
invalide toilet. Een rolstoel draaimolen, rolstoel wip en avonturen brug 
geschikt voor rolstoelgebruikers.  

 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers die zich hadden aangemeld zijn vol 
enthousiasme aan het werk gegaan. De speeltuin draait 
volledig op vrijwilligers, ook het bestuur bestaat uit (5) 
vrijwilligers die allen een baan  hebben naast hun 
bestuursfunctie.  Op dit moment zijn er ongeveer 25 
vrijwilligers die de speeltuin draaiend houden. Er zijn, 
behalve het bestuur, toezichthouders, kassa 

medewerkers, verkopers en er is een onderhoud/groenploeg.  
 
Scholen 
Basisscholen kunnen in de speeltuin hun jaarlijkse schoolreisjes en / of 
juffen-meestersdag vieren. Zij betalen € 1,- per kind entree en kunnen zelf 
limonade e.d. meebrengen.  
De scholen kunnen zich aanmelden via de mail waarna de coördinator 
vrijwilligers contact opneemt. Ook buiten de reguliere openingstijden 
kunnen de scholen in de speeltuin terecht. 
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KULIN BAN 
 

Het Banaat van Bosnië 
was een middeleeuwse 
staat gevestigd in wat 
vandaag Bosnië en 
Herzegovina is,  
een geografische en 
historische regio 
in Centraal-Europa op 
het grondgebied 
van Roemenië, Servië  
(Vojvodina) 
en Hongarije. Hoewel het een deel uitmaakte van de Hongaarse 
kroon, was het Banaat van Bosnië een feitelijk onafhankelijke staat.  
Gesticht in het midden van de 12de eeuw bleef het land bestaan tot 
1377, toen het een Koninkrijk werd met de kroning van Tvrtko I.  
Het grootste deel van haar geschiedenis werd het gekenmerkt door  
religie-politieke geschillen rond de inheemse Bosnische Kerk 
veroordeeld als ketters door zowel de rooms-katholieke als de 
Oosters-orthodoxe kerken. 
Kulin was koning van Bosnië van 1190 tot 1204, eerst als een 
vazalstaat van het Byzantijnse Rijk en later van het Koninkrijk 
Hongarije, maar eigenlijk was hij onafhankelijk. Hij was één van de 
meest prominente en bekende heersers van Bosnië en had een 
groot effect op de ontwikkeling van de vroege geschiedenis van het 
gebied. Zijn leiderschap werd gekenmerkt door opkomst en welvaart 
tijdens zijn bewind. Eén van zijn meest opmerkelijke prestaties was 
de ondertekening van het ‘Handvest van Kulin’, waarbij vrije handel 
en vreedzame betrekkingen tussen Dubrovnik en zijn rijk werden 
overeengekomen op 29 augustus 1189 .  
In het dorp Muhasinovici bij Visoko, werd een Cyrillische inscriptie uit 
de late 12de eeuw ontdekt, dat aangeeft dat Kulin de kerk bouwde 
met op de bovendorpel  zijn naam en naam van zijn vrouw Vojislava. 
Hij werd opgevolgd door zijn zoon Stjepan Kuliniċ als Bosnische Ban 
(Ban: heer, meester, heerser, landvoogd). Kulin stichtte het huis 
Kuliniċ. Ter gelegenheid van de 850e geboortedag van vorst Kulin 
gaf de Bosnisch-Kroatische post in 2013 een postzegel uit met een 
afbeelding van Kulin Ban.                        KNBF nieuwsbrief, augustus 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roemeni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vojvodina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongarije
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Iedereen kent wel 

iemand die kanker 

heeft of heeft gehad.  

Deze vreselijke onzekerheid en ziekte wens 

je niemand toe, en al helemaal niet aan een kind.  

Daarom wil ik graag geld inzamelen voor Kika. Jaarlijks krijgen er 

500 tot 550 kinderen kanker en hiervan geneest op dit moment 75%. 

Dit betekent dat kanker op dit moment doodsoorzaak nummer 1 is bij 

kinderen. 

Het doel van Kika is om de 

genezingskans door middel 

van onderzoek naar 95% te 

brengen en uiteindelijk 

kinderkanker de wereld uit te helpen. 

Ik ga niet alleen geld inzamelen, maar ook loop ik in september 2019 

de hele marathon in Berlijn. Dit is voor mij de eerste keer dat ik 

42,195 km ga rennen. Een behoorlijke uitdaging dus. 

Moedig jij mij ook aan door een bijdrage te leveren aan Kika? 
 

Alvast bedankt namens, Lara Huisenga 

https://2019.runforkikamarathon.nl/lara-huisenga 
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HIGH TEA... 
 

KOM GEZELLIG OP DE THEE  
BIJ BRASSERIE “ALLES MET LIEFDE” 

♥ 
Voor een High Tea kunt u bij ons terecht alle dagen dat wij open zijn  

vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Prijs: € 23,50 p.p. Reserveren is gewenst. 

Uiteraard houden wij rekening met speciale wensen en dieten.  

    

Voor verdere activiteiten bezoek eens onze website, 

 en onze tip: reserveer tijdig om teleurstellingen te voorkomen. 

 

GESLOTEN Op woensdag 5 december zijn wij gesloten. 

  Wij zijn met vakantie van 28 december t/m 15 januari. 

Woensdag 16 januari weer geopend vanaf 11.00 uur. 

 

Max & Liesbeth, Maurice en Noëlle van Wersch. 

Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster. 

Tel: 0299-743399. 

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl  

Reserveren kan ook via: info@brasserieallesmetliefde.nl  

http://www.brasserieallesmetliefde.nl/
mailto:info@brasserieallesmetliefde.nl
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IFMSA VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT IN 
AMSTERDAM 
 

Wij zijn blij dat de PPRC een deel van de 
opbrengst van de benefietveiling aan ons wil 
doneren. Wij zijn studenten die geneeskunde of 
biomedische wetenschappen studeren aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. We zijn lid van de plaatselijk afdeling van de 
International Federation of Medical Students’ Associations, een hele 
mond vol en daarom gebruiken we meestal zelf de afkorting IFMSA-
VUmc. 

We organiseren activiteiten op medisch gebied 
zoals voorlichting over orgaandonatie of een ziekte 
als AIDS. Verder hebben we een buddyproject, 
waarbij studenten gekoppeld worden aan eenzame 
of zieke ouderen. Die krijgen regelmatig bezoek van 
ons en als dat mogelijk is gaan we met ze op pad, 

zodat ze even wat afleiding hebben.  
 
Een erg belangrijke activiteit is 
het teddyberenziekenhuis. 
Studenten gaan op bezoek in 
het ziekenhuis bij jonge 
kinderen en samen gaan ze 
dan hun knuffeldieren “beter 
maken”. De kinderen die 
allemaal zelf (ernstig) ziek zijn, 
mogen dan helpen bij het plakken van pleisters, reflexen testen en 
de knuffel naar de “operatiekamer” brengen.  
Iedereen werkt mee op vrijwillige basis, maar we hebben wel kosten. 
Zo vinden we het leuk om zo nu en dan een cadeautje mee te nemen 
en het voorlichtingsmateriaal moet ook betaald worden.  
 
Daarom stellen we het zo op prijs dat u ons wilt steunen. We hopen 
dat de veiling heel veel geld zal opleveren. U kunt er in elk geval 
zeker van zijn dat uw gift aan ons heel veel kinderen en volwassenen 
blij zal maken! 

Joan Groeneveld  
student geneeskunde en oud-bestuurslid IFMSA-VUmc 
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HET ROMEINSE RIJK - LIMES, ALLE WEGEN LEIDEN NAAR 
ROME 
 
De grens 
van het oude 
Romeinse 
rijk liep van 
de Sahara 
tot Schotland 
en van 
Marokko tot 
de Tigris.                                             
Limes is een 
landmeters-
term die 
grenspad betekent.                                                Limes langs de Rijn   
Zij vormden                             
een gordel van verdedigingstorens, kampen (castella) en legioen-
bases. De gemiddelde afstand tussen de castella bedroeg ca. 6,5 
km. De limes zijn ontstaan in 47 na Chr. Tussen de verdedigings-
forten/wachttorens werden indien nodig lichtsignalen afgegeven. 
 

◄ De muur van Hadianus (78-138) was 118 km 
lang en 4 meter breed en liep van de Engelse 
oostkust tot de Engelse westkust, soms versterkt 
met een greppel. Eerder was er onder Antonius 
noordelijker ook al een muur gebouwd. 
Een heerweg, met 
varianten heerstraat, 
heirbaan (niet te 

verwarren met heerban) of heirweg of in 
het Latijn via, is een oude Romeinse 
(lange-afstands)weg. Heer (van het 
Germaanse harja) is een in het                     De beroemste: Via Appia 
Nederlands in onbruik geraakt woord voor  
leger. Die naam wijst op het oorspronkelijke doel van deze 
“snelwegen”. De Romeinen legden duizenden kilometers wegen aan 
naar alle delen en kolonies van het Romeinse Rijk om met hun 
legers snel ter plaatse te zijn in geval van een opstand. 
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Deze Romeinse helm werd rond 1915 opgebaggerd uit de Waal bij 
Nijmegen, dicht bij de zuidelijke oever ten westen van de spoorbrug. 
De gezichtshelm stamt uit de tweede helft van de 1ste eeuw. En 
staat op een Zomerpostzegel uit 1977, zie de volgende pagina..  
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Peutingerkaart 13e eeuw,                    
kopie van een Romeinse                                      Brug van Alcantara 
reiskaart van Brittanie tot India               boogbrug Trajanus 99 n.Chr. 

          Bronzen masker 
         Romeinse ruiterij 
 

 Heerwegen in Europa 
 
Dit ijzeren, met koper en zilver beklede masker 
is gevonden bij Nijmegen. Leden van de ruiterij 
hingen zo’n masker aan hun helm bij een 
parade – mogelijk ook tijdens de strijd.  
 

Deze wegen werden soms (maar niet altijd) aangelegd over oude 
Keltische handelswegen. Ook een vroeg soort ‘keizerlijke’ postdienst 
maakte gebruik van de heerwegen om snel berichten en 
boodschappen te versturen. Ook gewone burgers zoals handelaars 
en andere reizigers maakten dankbaar gebruik van deze wegen.  
Dit feit ligt aan de oorsprong van het gezegde “alle wegen leiden 
naar Rome”.                                                                      Wil Dedters    
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Nieuwtjesdienst 
Speciaal voor de leden van de PPRC 

 

Levering van alle landen in abonnement tegen een speciale clubprijs. 
Ook levering van alle supplementen in abonnement mogelijk. 

 

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

SPECIALE ACTIE: 
Indien u een abonnement afsluit, kunt u een Davo-album naar keuze 

 bestellen met een korting van 
maar liefst 25% op de winkelprijs! 

Deze actie geldt ook voor de leden die al een abonnement op de 
Nieuwtjesdienst hebben en hun abonnement willen uitbreiden. 

 

******************************************************************* 
Alle Davo stockboeken met 25% korting op de winkelprijs. 

 

E. du Bois, Postbus 1132, 1440 BC  Purmerend 
Tel. 0299-648262 – email : ed.dubois0@gmail.com 

 

 
 
 

 

    
 
 
 
 

      
         Altijd op de tweede zaterdag van de maand van september  
                                      t/m april organiseert 

             De Verzamelaar  afd. Zaanstreek Water- en 

       Kennemerland een gezellige en drukbezochte 

                           verzamelbeurs 
             

          met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
            

  Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, 
                             Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 
                                Info 075-6354316 of 0639439777 
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EEN VRIEND IN MONACO 

 
In de Zaanse Hoornblazer schreef Jan Kluft een aardig verhaal over een 
bijzondere nalatenschap. Dat stukje heb ik iets aangepast voor de PPRC. 
Het verhaal gaat als volgt. 
 
In 1945 zag Jan van der Laan in Jisp het levenslicht. Al op de lagere school 
was Jan gefascineerd door de filatelie. Later was hij met twee vrienden uit 
Wormer een regelmatig bezoeker van de bijeenkomsten van De Posthoorn. 
Helaas overleed hij veel te vroeg in 2015. In 2018 besloot zijn vrouw dat 
zijn verzameling bij de Posthoorn verkocht moest worden. Pas toen zag ik 
hoe hij verzamelde. Hij verzamelde de hele wereld. Van elk land had hij wel 
een album of een stockboek. Zo een album werd voorafgegaan door een 
korte beschrijving van het land in 1850 en van de ontwikkelingen nadien.  
Zoals een bezetting een revolutie of een afsplitsing.  
 
Een topper was voor mij zijn stockboek MONACO. Op de pagina van het 
jaar 1956 bevond zich een enveloppe met een zegel van uiteraard Monaco, 
maar met als afzender het paleis van Prins Rainier. De enveloppe had ook 
nog inhoud, die ik nieuwsgierig opende en zo trof ik diverse zaken aan: 

 Een (kopie) van een brief die Jan van der Laan begin 1956 aan 
Prins Rainier schreef. Na de Prins te feliciteren met zijn 
voorgenomen huwelijk met de Amerikaanse actrice Grace Kelly,  
vroeg hij als verwoed verzamelaar de Prins om de speciale 
huwelijkspostzegels. De kosten zou hij p.o. vergoeden.  

 De gewenste serie postzegels, maar ook een carnet met de 

speciale stempels van 19 april 1956. 

 De bewuste enveloppe van de Prins aan Jan d.d. 7 augustus 1956. 
 Een bedankkaart van de Prins en Prinses voor zijn gelukwensen. 
 
Een van de postzegels ziet u hier; de brief 
staat op de volgende pagina.    
 
 
 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 167 
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Bedankkaart 

  

  

  

  

  

  

 
Daarnaast bevatte het album knipsels uit Zaanse kranten, die hadden 
ontdekt dat  Jan toch wel een bijzonder correspondentie adres in Monaco 
had. Maar uit de knipsels bleek ook dat enkele kinderen in Purmerend 
hetzelfde idee hadden opgevat.                                                                  
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En vervolgens precies negen maanden na het 

huwelijk kreeg Jan van zijn vrienden in Monaco een 

serie postzegels naar aanleiding van de geboorte 

van Prinses Caroline op 23 januari 1957. 

 

Het album bevatte ook een kopie van de brief die 

Jan van der Laan aan Prins en Prinses schreef om 

ze te feliciteren met de geboorte van Caroline en om 

ze te bedanken voor de huwelijks-postzegels, die nu 

een ereplaats in zijn 

verzameling hadden 

gekregen. 

Wat zal die 11 jarige Jan 
een plezier hebben 
beleefd aan zijn Monaco 
album. Maar ja, toen 
kwam de hogere school 
en daarna de meisjes en 
raakte zijn contact met 
de Prins in de 
vergetelheid. De brief 
met inhoud verdween in 
zijn album tot die zestig 
jaar later door die 
veilingmeester van de 
Posthoorn weer werd 
geopend. Bovenstaande 
zaken heb ik in een apart 
boekje gestoken en is 
inmiddels weer in bezit 
van de familie Van der 
Laan. 

 
Jan Kluft 
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MICHEL NOORD AMERIKA 2018 
 
Dit is Volume 1 - Band 1 van de wereldreeks 
van Michel catalogi. 
Deze catalogus heeft de bekende Michel 
opmaak, uitvoering en gebruikersgemak met 
zoals we ondertussen gewend zijn een harde 
kaft en twee leeslinten. Dus hierover niets dan 
goeds. De nieuwe uitgaven van de betreffende 
landen/gebieden zijn weer helemaal bijgewerkt. 
Dit is sinds 2015, toch alweer drie jaar geleden, 
behoorlijk wat nieuw materiaal dus. 
 
In deze, 42e uitgave worden alle zegels die uitgegeven zijn door en 
voor de diverse Noord-Amerikaanse gebieden, en staten vermeld. 
We beginnen met Hawaï, ooit een onafhankelijk koninkrijk, maar 
sinds 1959 een van de Verenigde Staten van Amerika. Daarna 
krijgen we de Britse koloniën in Canada: Brits Columbia en 
Vancouver eiland, de uitgaven voor de Britse Kroonkoloniën met de 
provincies Ontario en Quebec, New Brunswick, New-Foundland, 
Nova Scotia en Prins Edward Islands. Daaropvolgend zijn de uitgave 
van het dominion Canada, waarbij zich alle voorgaande gebieden 
uiteindelijk zouden aansluiten, aan de beurt. Vervolgens vinden we 
de uitgaven van de geconfedereerde staten van Amerika, kortweg de 
zuidelijke staten genoemd. Niet alleen de zegels maar ook vele 
nooduitgaven (Amerikaanse burgeroorlog) van diverse steden 
worden behandeld. De uitgaven van de Panamakanaal-zone en de 
zegels voor St. Piere et Miquelon volgen. Hierna krijgen we de 
uitgaven voor de USA. Ook hier openen we met de nooduitgaven of 
“postmeesterzegels” gevolgd door de diverse, lokale en algemene 
bezorgerzegels, daarna zijn de “gewone” postzegels aan de beurt.  
 
Uiteraard vinden we ook de automaat-, dienst-, pakket-, port- en 
krantenzegels. Tussendoor vinden we nog een overzicht van zegels 
met langlopende motieven die na 1961 zijn uitgegeven en een 
overzicht van zegels die op folie gedrukt zijn en van de zegels uit 
postzegelboekjes. Het USA hoofdstuk wordt afgesloten met de 
zegels uitgegeven voor het buitenland kantoor in China. 
Hekkensluiter van deze catalogus is het hoofdstuk met als             
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onderwerp de uitgiften voor het VN (UNO) kantoor in New York. Bij 
deze laatste zijn nu de afmetingen van de velletjes en blokjes 
opgenomen alsmede de oplage cijfers. 
 
Het valt op dat nog veel klassieke zegels nog steeds in zwart/wit 
staan afgebeeld en de latere zegels allen in kleur. Langzaam aan 
begint het klassieke gedeelte te kleuren maar het zwart/wit 
overheerst toch nog steeds. Bij de zegels van de Verenigde Staten 
worden de zegels vanaf 1847 nu wel geheel in kleur opgevoerd. 
Maar er ligt zeker voor Canada en de "losse"Britse domeinen nog 
een aardige klus te wachten. Michel geeft dan ook nog steeds aan 
dat niet alle zegels in hun data-base in kleur aanwezig zijn en roept 
ook nu weer de verzamelaar op om kleurenafbeeldingen beschikbaar 
te stellen voor gebruik in latere edities. Uiteraard is deze catalogus 
weer geheel herzien en waar nodig gecorrigeerd. Het een en ander 
is bijgewerkt met de laatste uitgaven waarbij vooral veel prijzen, 
opwaarts, zijn bijgesteld. Met zijn 7000 afbeeldingen en 35.000 
prijsnoteringen is deze uitgave weer up to date. Echt gespecialiseerd 
is deze  uitgave niet maar het meest noodzakelijke is eenvoudig en 
snel terug te vinden. 

 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits/ Bladzijden: 704 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-246-5 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: 89,00 € Excl. Verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 
Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel 
E-mail: europa1@michel.de  Web-site: www.michel.de   
 

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

mailto:europa1@michel.de
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KUNSTWERKEN OP POSTZEGELS 
 

Op 14 november j.l. gaf de Tsjechische 
Post drie postzegels uit in de reeks kunst-
werken op postzegels. Twee postzegels 
met moderne kunst en de derde staat hier 
links.  Het is een gravure, na 1645 vervaar-
digd door Paulus Pontius waarop Don 
Diego Philip de Gusmán staat afgebeeld. 
 

Don Diego Philip de Guzmán (Ocaña 1566 -
Ancona 21 januari 1631) was een Spaans 

geestelijke. Hij studeerde aan de universiteit van Salamanca .Hij was 
kanunnik van de kathedraal van Toledo, abt van Santander, 
kapelaan van het klooster Madrid, kapelaan en wethouder van de 
koningen Filips III en Margaretha van Oostenrijk en de leermeester 
van de baby's Ana en Maria Ana  In 1625 werd hij benoemd tot 
aartsbisschop van Sevilla 
 

Paulus Pontius (1603-1658) was een belangrijke Vlaamse graveur. 
Hij werd geboren in Antwerpen. Hij studeerde gravure bij Lucas 
Vosterman (1595-1675) en zijn vriend Peter Paul Rubens (1577-
1640). Pontius heeft veel werken van de laatste gegraveerd. Hij 
graveerde ook met succes portretten op basis van schilderijen van 
Anthony van Dyck (1599-1641), Titiaan en Velázquez. Hij werd op 
24-jarige leeftijd toegelaten tot de kunstenaarsgilde van Antwerpen. 
Na de dood van Rubens werkte Pontius voor verdere toonaan-
gevende kunstenaars, zoals Anthony van Dyck, Jacob Jordaens, 
Pieter van Avont, Abraham van Diepenbeeck, Anselm van Hulle, 
Gerard Seghers, Gaspar de Crayer, Gonzales 
Coques, Frans Luycx, Titian en Velázquez.  
Zijn leerlingen waren Alexander Voet de Jonge, 
Coenraet Waumans en Frans van den 
Wyngaerde. Pontius was een meester in het 
suggereren van de effecten van licht en de 
kleuren op een heel subtiele manier. Hier rechts 
een gravure die Paulus Pontius maakte van zijn 
vriend Rubens op een Belgische postzegel uit 
1939.       Hans Vaags 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Oca%25C3%25B1a_(Toledo)&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjRyeU-HfX6KPb14N9vo2n4udt6BQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/1566&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjEqiT0bcRjfPwtm-gO0jsWq6KqAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Ancona&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiX_D8bxAG6RkZQftsx9ejCBewp3g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/1631&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjAmUUxk0-N1pHPetvN0cmP95HN_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgdQxI31uihXL6YN6fcWcL2dG_K8g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_las_Descalzas_Reales_(Madrid)&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhj4dB12KCnWNhTM31ib6ywHGF28Xg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Limosnero_mayor&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiwNgUbc261Dzy_F1zp5hcfuvYlwg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_III_de_Espa%25C3%25B1a&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhi5dFP4Zfgs7cZOZq8Pndc_DnXxcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Margarita_de_Austria-Estiria&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjqh6mApyiB_jV7j266QR3n9iWg1A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_de_Austria_y_Austria-Estiria&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjHpRGlea2VdbfMloD5lN_Yt_S3OA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=es&sp=nmt4&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%25C3%25ADa_Ana_de_Austria_y_Austria-Estiria&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgm-TGSqOfZ_9CKCEkL-qvkjLZzmA
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DECEMBERZEGELS...  VOOR KERST EN NIEUWJAAR 
 

Al vanaf 1962 geeft de US Post elk jaar een, of series leuke Kerstpost-
zegels uit. 

 
In Canada werden reeds in 1898 december- 
zegels uitgegeven, dit land was het eerste 
die hiermee begon. 

Hongarije gaf in 
1943 een Kerst- 
postzegel uit daarop als eerste een 
afbeelding over het kerstverhaal. Er zijn 
inmiddels wereldwijd zoveel Kerst- en 
Nieuwjaar postzegels verschenen dat 
het een leuk en toch wel een gevarieerd 
onderwerp is voor een omvangrijke 

wereldverzameling met dit thema. Japan heeft al een lange traditie 
met het uitgeven van de Nieuwjaargroet postzegels. De eerste 
uitgave verscheen op 1 december 1935 voor het frankeren van    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
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een briefkaart met nieuwjaarsgroeten. Voor dit doel 
was de frankeergeldigheid een maand. Daarna kon de 
zegel ook gebruikt worden met bijfrankering voor 
gewone post. Ook in 1936 en 1937 verscheen deze 
uitgave. Na een onderbreking door de tweede wereld-
oorlog, werd in 1948 weer begonnen met de kaarlijkse 

Uitgave 1935   uitgave van deze postzegels en, vanaf 1950 ook in  
                      velletjes.  

◄ Een wereldprimeur 
verscheen op 1 december 
1989. Een nieuwjaargroet 
postzegel voor 1990, het 
jaar van het paard, met een 
loterijnummer.  

                         2017               2014  2013 ► 

 
Poststukken 
met mooie  
stempels mogen natuurlijk ook niet ontbreken 
in zo’n thematische verzameling. 

De Kerstman heeft 9 rendieren voot zijn slede. Ze heten Dasher, Dancer, 
Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen en natuulijk Rudolph. Op 
een serie die in 2006 werd uitgegeven in Zuid Afrika moet de Kerstman 
zich behelpen met deze vier bijzondere viervoeters. 
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DE KERSTMAN VAN COCA-COLA … 
 

Vermoedelijk is de Amerikaanse Santa Claus een mengeling van de 
Britse Father Christmas en de Nederlandse Sinterklaas, hoewel ook 
gebruiken van Duitse emigranten, zoals Knecht Ruprecht en 
Pelzmärtel, en het Duitse gebruik om cadeaus tijdens de kerst te 
geven, van invloed kunnen zijn geweest. De naam Santa Claus is 
een verbastering van de Nederlandse naam Sinterklaas. 
 

Op woensdag 11 oktober j.l. werden 
in de Verenigde Staten de nieuwe 
Kerstpostzegels uitgeven. In het 
boekje met 20 Sparkling Holidays 
Forever-postzegels zitten 5x vier 
dezelfde zegels, met de waarde 
Forever (van  50¢ per stuk). De 
Kerstpostzegels zijn een eerbetoon 
aan het beeld van de Kerstman dat 
sinds 1931 wordt verfijnd en 
gepromoot door de Coca-Cola 
Company in de reclame campagnes 
voor en tijdens de Kerstdagen. Alle 
afbeeldingen die een close-up van 
Santa's gezicht weergeven, zijn 
‘uitsneden’ van grotere schilderijen 

gemaakt door Haddon Sundblom en gebruikt in advertenties voor 
The Coca-Cola Company van de jaren 1940 tot begin 1960.  
 

De zoon van Scandinavische immigranten Haddon  Sundblom (1899-
1976) is vooral bekend geworden door zijn reclameposters die hij 
voor The Coca-Cola Company maakte waarop hij de Kerstman  
afbeeldde. Coca-Cola, wilde dat het reclamebureau dat in de jaren 
dertig voor Coca-Cola werkte, een reclamecampagne in de 
kerstperiode met een gezonde Kerstman die zowel realistisch als 
symbolisch was. De eerste tekende Sundblom in 1931. Met deze 
schilderijen heeft hij de weergave van de Kerstman, zoals we die nu 
kennen, gecreëerd. Volgens een verhaal werd hij geïnspireerd door 
zijn dikke bejaarde buurman. Daarnaast heeft hij vele tekeningen van 
Pin-upgirls gemaakt.                                                                           

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Father_Christmas&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelzm%C3%A4rtel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbastering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reclame
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
https://nl.wikipedia.org/wiki/1931
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Boven de vijfde 
postzegel en 
rechts het hele 
velletje met het 
Coca-Cola flesje 
dat voor de 
Kerstman is 
achtergelaten op 
de schoorsteen-
mantel. Mooie 
reclame waar 
Pepsi Cola niet 
tegenop kan...  

 
Een vijfde Forever postzegel staat op een souvenir velletje met een 
uitgebreide illustratie van de Kerstman die een briefje van een 
jongere bewondert. De gestanste perforatie van de postzegel op het 
souvenirvel snijden de scène bij om het gezicht en alleen de handen 
van de Kerstman te laten zien. Hij past zijn bril aan met zijn 
linkerhand, terwijl hij een open groen boekje met de titel Good Boys 
& Girls in zijn rechterhand houdt. Het artwork van het souvenirvel is 
uit 1963. De oplage van het velletje is 1 miljoen en van de zegels uit 
het zegelboekje 1 miljard. En dan is er nog een frankeer-sticker met 
daarop de oude baas, met dezelfde afbeelding als de Kerstzegel 

rechtsboven op de vorige pagina, 
maar in een andere ‘uitsnede’. Te 
koop bij z.g. “self-service” punten, op 
meer dan 2.883 locaties door heel de 
US. De meeste zijn 24 uur per dag, 7 
dagen per week geopend. 
                                        Hans Vaags  
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ZATERDAG 19 JANUARI 2019 
organiseren wij onze 51e jaarlijkse 

GROTE REGIONALE 

POSTZEGELBEURS 
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van boven het IJ 

in Noord Holland staat weer voor de deur. Ook dit keer weer op de  
voorlaatste zaterdag van januari in 

 

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

 
Een beurs waarvoor verzamelaars en vele handelaren traditiegetrouw 

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

met munten, ansichtkaarten en 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! Taxatie vanaf 12.00 uur. 
 

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum 
zaterdag 19 januari 2019 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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MICHEL UNO - SPEZIAL 2018 
 

De United Nations Organization, later de 
Verenigde Naties, traden in werking op 24 
oktober 1945. Tijdens de volksverzameling 
van november 1950 werd er besloten dat de 
UNO een zelfstandige postadministratie met 
eigen postzegels moest krijgen. De eerste 
zegels kwamen uit op 24 oktober 1951. 
Deze zegels waren in US $ (cents) en 
mochten alleen gebruikt worden door het VN 
kantoor in New York, USA. In oktober 1969 
kreeg ook het kantoor in Genève, 
Zwitserland zijn eigen zegels, uiteraard in 
Zwitserse Franken en in augustus 1979 
kwamen er ook zegels uit in Oostenrijkse Schilling voor de in Wenen 
gevestigde kantoren.  
 Zoals we allen wel weten was de Volkerenbond de voorloper van de 
VN. Deze Volkerenbond had al sinds 1922 de beschikking over eigen 
postzegels. Dit waren Zwitserse zegels met de overdruk “Société des 
Nations”. Verder waren er nog enkele andere organisaties zoals de 
Internationale Arbeidsorganisatie (1923) en het Internationale 
gerechtshof in Den Haag (1934), de UPU (1957) etc. die eigen 
zegels uitgaven. Deze uitgiften worden wel voor- of meelopers 
genoemd. 
 In deze UNO-Spezial vindt u alle uitgiften van de VN en zijn voor- en 
meelopers, alsmede de zegels die door tijdelijke (VN) regeringen, 
zoals de bij ons bekende UNTEA zegels, en in Kosovo en Oost-
Timor werden gebruikt. Niet alleen de zegels maar ook de blokken, 
souvenirvelletjes, postzegelboekjes en postwaardestukken, FDC’s, 
herinneringskaarten en tentoonstellingskaarten die gezamenlijk of 
onafhankelijk werden uitgegeven. Het geheel is, per instantie, in 
chronologische volgorde gerangschikt. De prijswaarderingen zijn in, 
tot wel acht, kolommen opgenomen. Dit lijkt vreemd maar de uitgever 
heeft er voor gekozen daar waar bijvoorbeeld FDC’s door meerdere 
instanties en/of personen uitgegeven zijn deze bij de betreffende 
uitgave te vermeldden. Dit geldt ook voor maximumkaarten etc. Alle 
afbeeldingen zijn  scherp en in kleur wat de duidelijkheid zéér ten 
goede komt. Ten opzichte van de voorgaande editie (2016) zijn 
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uiteraard alle nieuwe uitgiften opgenomen. Veel prijzen zijn, vaak 
omhoog, bijgesteld. Verder zijn nu ook de zo genoemde Quatro 
FDC's opgenomen. De laatste dag van verkrijgbaarheid word nu bij 
de zegels en blokken vermeld. Tevens zijn de opsommingen met 
postwaarde stukken bijgewerkt en uitgebreid.  
Deze,al weer 34e,  uitgave zal voor de serieuze verzamelaar die, 
ondanks het hoge “plaatjes gehalte”, een of meerdere VN 
onderwerpen/afdelingen verzamelt, een gebruikwaardige catalogus 
zijn. 
 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 614 
Illustraties: Kleur. "Verlijmd", hardcover 21 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-222-9 Prijs: 59,00 € Excl. verzendkosten. 
 
MICHEL - CHINA 2017/2018 - Band 9. deel1 
 
Dit deel geeft een overzicht van de Chinese 
zegels. Beginnend met de eerste zegels van 
het Keizerrijk China uit 1878 doorlopend tot 
de recente zegels van de Volksrepubliek 
inclusief de aparte postzegeluitgevende 
gebieden Taiwan, Hongkong en Macau. 
Uiteraard vinden we ook de zegels uit de 
revolutie, burgeroorlog en bezettingsperioden 
alsmede de diverse postkantoren van 
buitenlandse mogendheden op Chinees 
grondgebied. Deze uitgave begint, zoals we 
gewend zijn, met een uitgebreide toelichting en een verklarende lijst 
betreffende gebruikte symbolen en afkortingen. Het catalogus 
gedeelte start met de zegels van het Keizerlijke China vanaf 1878, 
de lokaaluitgaven en buitenlandse postkantoren in China via Taiwan, 
de vele uitgaven tijdens de burgeroorlog en de zegels van de 
volksrepubliek  naar de uitgaven van o.a. Hongkong, Macau en 
afsluitend Tibet. Als uitsmijter vinden we nog een lange 
verwijzingslijst zodat we makkelijk kunnen terugvinden in welke 
Michel catalogus bepaalde landen en gebieden terug gevonden 
kunnen worden.  
In deze alweer 43e editie zijn zéér veel prijzen aangepast. Niet alleen 
opwaarts, vooral bij de nieuwste uitgaven van de Volks republiek, 
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Hongkong, Taiwan en Macau, maar ook omlaag bij de zegels uit de 
culturele revolutie periode. Dit komt door dat veel zegels gevoelig zijn 
voor speculatie. Soms is de markt ineens verzadigd en daalt de 
vraag waardoor de prijzen zakken. Diverse zegels uit de 
burgeroorlog periode tonen juist een stijgende tendens. Verder zijn er 
ten opzichte van de voorgaande editie  (2015) veel nieuwe 
ontdekkingen ingevoerd zoals nieuw gevonden of omschreven types, 
afwijkende perforaties, beschrijvingen van de zegels en de daarop 
voorkomende teksten. Speciaal bij de opdrukzegels zijn deze 
Chinese teksten opnieuw onder de loep genomen en waar nodig 
verbeterd. Wat die opdrukken betreft zou het voor de verzamelaar 
een leuk gegeven zijn als de vele Chinese opdrukken vertaald 
zouden kunnen worden en die informatie bij de desbetreffende 
zegels opgevoerd zou worden. Verder is de lay-out aangepast en zijn 
er weer vele zwart/wit illustraties verwijderd en vervangen door hoog 
resolutie kleuren afbeeldingen. De oplage cijfers bij vooral de 
modernere uitgaven zijn bijgewerkt. Uiteraard zijn alle gebieden weer 
aangevuld wat betreft de onlangs verschenen postzegels, blokken en 
souvenir velletjes. 
Ook deze aflevering is van een harde kaft voorzien evenals van twee 
leeslinten. De catalogus bevat 834 bladzijden met 8500 afbeeldingen 
en ruim 52000 prijsnoteringen en is onderverdeeld in elf gebieden of 
onderwerpen zo u wilt. Een aardige toevoeging zijn de laatste 
bladzijden waarin uitgelegd word hoe de in de Michel gehanteerde 
prijzen ontstaan en wat de achterliggende gedachten zijn bij 
prijsontwikkelingen. Een leerzaam stukje informatie. 
Dit boek is ook als e-boek verkrijgbaar. Prijs 69,00 €.  
Kijk op : http://www.briefmarken.de/michelshop/de/online-bibliothek 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 834 
Illustraties: Kleur. Hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-219-9 Prijs: 89,00 € Excl. verzendkosten. 
Verdere gegevend voor beide uitgaven: 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, 
Ohmstraße1, D-85716 Unterschleiß-heim, Duitsland / Elke 
gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europa1@michel.de  Web-site: www.michel.de  
 

mailto:europa1@michel.de
http://www.michel.de/
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kavel Cat. nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

Stockboeken enz.

1 Dik, chaotisch stockboek 3,00

2 Stockboek Rusland 2,00

3 Twee stockboeken wereld, aardig gevuld, ongeordend 3,00

4 Nederland en iets buitenland in Leuchtturm stockboek 3,00

5 Nederland en overzee in twee stockboeken 3,00

6 Luxe stockboek, zwarte bladen met NL, ook betere euro's 6,00

7 Aardig Polen in stockboek 4,00

8 Dik luxe stockboek Nederland gebruikt, recent materiaal 15,00

9 Davo Spanje 1945-1981, leuk om uit te bouwen 8,00

10 Davo album met Nederland op ruitjesbladen 2,00

11 Twee stockboeken met aardig Nederland + scheepvaart buitenland 4,00

12 Collectie Nederland in Davo 1990-2000 15,00

13 Curaçao, luxe Davo-band, geen zegels 6,00

14 Davo band Suriname, geen zegels + 2 Davo banden Nederland 4,00

15 Davo Frankrijk, met deels luxe bladen en enkele blokken/ zegels 5,00

16 Nederland twee luxe Importa banden/ albums 5,00

17 Luxe Davo band V met velletjes gebruikt 6,00

18 Het Belgisch Patrimonium, luxe band in cassette bod

19 Nederland in Davo, vanaf 1913, met betere series 8,00

20 FDC-album Nederland (als nieuw) 411-436 + Zaanstad covers 5,00

21 Dik en luxe stockboek Nederland, met inhoud 10,00

22 Idem, Leuchtturm stockboek als nieuw 10,00

23 Nederland modern in bundels. Plaatfouten? 1,00

24 Schaubek Wereldalbum (mooie landkaartjes!) 1,00

25 Album met allerlei stempel uitknipsels 1,00

26 FDC-album Importa, als nieuw, iets inhoud 1,00

27 Mooie ringband met stockkaarten 1,00

28 Safe album Eerste Dag Bladen 1,00

29 Dik stockboek met Australië (achterin) + diversen 4,00

30 Nederland gebruikt in Davo Luxe 3, met cass. Vanaf 1970 6,00

31 Dozen Zuid-Afrika, doos met zegels, kaarten, poststukken 5,00

32 Doos gebruikte postzegels diverse landen 3,00

33 Verhuisdoos met restjes (en een fles wijn) 5,00

34 Verhuisdoos met dozen, doosjes, bladen, etc. 5,00

35 Luxe blik met Wieringer Jodekoeken bod

36 Doos met albums en stockboeken Nederland 4,00

37 Grote doos met gelopen postzegelboekjes, zit nog veel in 6,00

38 Doos met allerlei restjes bod

39 Doos met doosjes, zakjes, blikjes, enz. bod

40 Doos van BOL Nederland met beter in kistje 5,00

41 Doos Schimmelpenninck 2,00

42 Sigarenkist wereld Willem II 3,00

43 Senator kistje met hawid stroken 10,00
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44 J. D. van Brink, Het postzegelboek (antiek) 1,00

45 J. Boesman, Postvluchten- voor de luchtpostverzamelaar 1,00

46 Oorlogsschepen, 3 delen, naslagwerk, mooie foto's 5,00

47 Safe Signoscoop, watermerkzoeker, nooit gebruikt, kostte 250DM 20,00

48 200 Blanco Leuchtturm (ruitjes)bladen. Met extra: 15,00

Dik pak supplementen Leuchtturm en Lindner, div. landen

Israël Leuchtturm-bladen met hawids 1948-1968, nieuw

Dik pak supplementen Leuchtturm Nederland

49 Grote bak poststukken wereld 5,00

50 Doos stockboeken (met inhoud) 6,00

51 Doos wereld (on)afgeweekt 3,00

52 Doos stockboeken wereld (o.a. Australië, Duitsland) 4,00

53 Doos stockboeken wereld (Dujardin) 3,00

54 Duitsland Bund in drie mooie ringbanden 6,00

Stockboeken enz.

55 Nederland Davo band 4 in cassette 1,00

56 Nederland eurozegels gebruikt in ringband 5,00

57 Nederland gebruikt in twee keurige stockboeken 5,00

58 Nederland in twee Holland-albums (Importa) `t/m 2010 5,00

59 NL gebruikt  in luxe Davo in cassette1990-2000 + iets nominaal 20,00

60 2 flessen wijn Rood en Wit bod

61 Album Leuchtturmband voor pzb. Incl. cassette 3,00

62 Album  PTT mapjes bod

63 stockboek Leuchtturm zwartebl. Leeg 32/64 bod

64 stockboek Leuchtturm zwartebl. Leeg 32/64 bod

65 stockboek Zweden incl. modern o 15,00

66 stockboek Scandinavië 3,00

67 stockboek Diversen 5,00

68 stockboek 2,00

69 stockboek Leuchtturm zwartebl. Leeg 16/32 bod

70 stockboek CEPT 5,00

71 stockboek Diverse stockboeken leeg 6x bod

72 Davo FDC album bod

73 boekje briefkaarten incl. molenkaart enz. leuk(oud en modern) ** 10,00

74 Album CEPT poststukken bod

75 Album CEPT poststukken bod

76 Album CEPT poststukken bod

77 Album CEPT poststukken bod

78 Beleef de natuur bod

Insteekkaarten en kleine kavels

79 Stockkaart 2x + kaartje Duitsland modern tussen  2000-2015 o 4,00

80 4x vel DDR bod

81 DDR Map vellen Wederopbouw + luchtpost o 4,00

82 Map met bedank kaarten Duitsland met zegels 5,00

83 scoot 3204 Sylvester en Tweety ** 13,00 1,00
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84 scott 3288 Artic animals ** 23,00 2,00

85 scott 3105 Endangered Species 1997 ** 22,00 2,00

86 scott 3136 The world of the Dinosaurs ** 22,00 2,00

87scott 1633-83 Vel vlaggen ** 29,00 3,00

88scott 1686-89 Bicentenials 4 blokken o 27,00 4,00

89 Stockkaart Klassiek Nederland o 100,00 5,00

90 Map met Automaatzegels Duitsland bod

91 Velletje pers. zegels Frans Hals bod

92 Velletje pers. Zegels Brief marken-messe Essen bod

93 Velletje pers. Zegels Winterlandschappen bod

94 Velletje pers. Zegels Hendrick Averkamp bod

95 Velletje pers. Zegels 2x bod

96 Velletje pers. Zegels Andre Kuipers bod

97 Prestige Boekje Ajax 2,00

98 Prestige Boekje Feyenoord 2,00

99 Prestige Boekje PSV 2,00

100 Prestige Boekje BZN 2,00

101 Postzegelboekjes Charles Burki (Nom. 10,55 5,00

102 Mapje persoonlijke zegels Speelgoed 2,00

103 Setje munten bod

104 mapje rond zendboekjes DDR 1,00

105 catalogus NVPH bod

106 catalogus Michel West en Midden Europa bod

107 catalogus Michel Noord en Noordwest Europa bod

108 catalogus Michel Junior Duitsland 2017 bod

109 catalogus Philex Spanje bod

110 catalogus Philex Oostenrijk 2017 bod

111 catalogus Philex Frankrijk bod

112 Vergrootglas bod

Dozen

113 Doosje Diversen bod

114 Doosje Diversen bod

115 Doosje met Speldjes waaronder heel oude en wielrennen Tieme Groen 2,50

116 Doosje Telefoonkaartjes bod

117 Doos  Lucifermerken bod

118 Doos  Suikerzakjes bod

119 Doos  diverse postzegels bod

120 Tas 3 ordners voor het opbergen van Cd's/Dvd's incl. inhoud bod

121 Tas diverse albums bod

122 Tas Davo albums bod

123 Verhuisdoos Bomvol voor de schatgravers bod

124 catalogus Michel, Europa 2, Zuidwest 2014 bod

125 catalogus Michel, Europa 4, Zuidoost 2011 bod

126 catalogus Michel Zuid-Amerika 1, 2009/2010 bod

127 catalogus Yvert deel 3/2, West-Europa 2008 bod

128 catalogus Domfil, Treinen 2e editie. bod
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Kavel 128 was de laatste van de lijst op 
de vorige pagina.  Maar.... er liggen 
tijdens de clubavond  nog veel meer 
‘verrassingskavels’ die allemaal geveild 
gaan worden voor de drie goede doelen. 

 

****************************************************************************** 
VAN DE PENNINGMEESTER  - traditie - “ free riders” 
 

Ook dit jaar is er tijdens onze clubavond op donderdag 13 december 
weer een  BENEFIET-veiling zonder opgeld !  omdat de opbrengst 
aan meerdere  goede doelen wordt geschonken.   
 
December is ook de maand dat uw contributie voor 2019 ad € 30,- 
of donatie van tenminste  € 15,- op onze bankrekening  
NL30 RABO 0166 3643 12   t.n.v. PPRC  bijgeschreven dient te zijn. 
 
Echter, onze club kent helaas ook een aantal “free riders”;  leden 
die wel genieten van de lusten, maar niet thuis zijn als het om de 
lasten = contributie gaat. Vergeetachtigheid, slordigheid, ouderdom. 
Wat de reden ook is, kom uw verplichtingen op tijd na. Dat doen wij 
als club immers toch ook!                                            Hans de Block 
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