EN ZO GAAN WE DOOR
Meestal telt voor mij op zo’n avond vooral de gezelligheid, maar deze
keer ging het om meer. Het was een mooie afsluiting van een mooi
postzegeljaar, één dag eerder op verzoek van Bert, maar die heeft
dan ook extra zijn best gedaan in onze benefiet-veiling. En u was ook
uitstekend in vorm.
Gesteund door gratis koffie en warme banketstaaf, gepresenteerd
door Sanja en Lisanne, heeft u meer dan duizend euro (!!!)
bijeengebracht voor KiKa. Hulde.
Als we daar de prima lezing van Nicolaas Bakker over de rampzalige
Uiver bij optellen, kom ik maar tot één conclusie: de paar thuisblijvers
hadden weer eens ongelijk (het is trouwens de vraag of er nog veel
meer mensen in de zaal pasten…).

Zo’n avond geeft ook energie voor het vervolg: ons clubblad, de
website, het rondzendverkeer, de clubavonden, de veilingen, de
regionale postzegelbeurs in De Inval (zaterdag 25 januari), de Grote
Veiling (zaterdag 14 maart, Inval), een busreis naar….. Laat u nog
weten welke bestemming die bus moet krijgen? Voor de Grote
Veiling kunnen we trouwens nog wel wat (beter) materiaal gebruiken.
Ook de beurs in Weidevenne is al vastgelegd, iets eerder dan de
vorige keer, zodat we geen last hebben van andere evenementen:
zaterdag 26 september. Maar voor het zover is: op woensdag 14
januari openen we het nieuwe jaar, in Zuiderhof.
John Dehé
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB
(zie ook www.pprc.nl)
Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster
tel. 0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com
Secretaris en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Hoofd rondzending: Ad Springer - De Oeverlanden 253 - 1441 RE Purmerend
tel. 0299-421957 - e-mail: ad.springer@planet.nl
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend
tel. 0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com
Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl
Coördinator van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto - Paltrokmolen 4
1444 GH Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: rob.grigoletto@kpnmail.nl
Bibliothecaris: Juan de Groot - Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend
tel. 0299-777161 - e-mail: j.groot89@chello.nl
Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: 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 februari nummer uiterlijk vrijdag 23 januari
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaags@gmail.com
OP HET OMSLAG
Een mooi recent blokje van Ghana, uitgegeven
ter gelegenheid van het Chinese nieuwjaar,
2015 is het jaar van de geit of schaap. Meer
over het Chinese nieuwjaar leest u op pagina 9.
Over het land Ghana op pagina 10 en over de
kunstenaar Qi Baishi (hier op een foto uit 1946)
op pagina 11. Zo is over elke postzegel of blok
wel een verhaaltje te vertellen.
Hans Vaags
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Woe. 14 jan. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met
onze 283ste veiling. De kavellijst staat op pagina 26, 27 en
28.
Za. 24 jan.
Purmerend, onze jaarlijkse grote regionale postzegelbeurs. Voor alle informatie zie pagina 17.
Zo. 25 jan.
Ruilbeurs tussen 10.00 en 15.00 uur van Philatelisten
Vereniging Heerhugowaard in de Swan, Middenweg 178,
1702 HE Heerhugowaard. Nadere informatie:
www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl
Ma. 9 febr.
Beverwijkse KPC46 organiseert in Paviljoen Westerhout,
Westerhoutplein 3, Beverwijk grote veiling met kavels
vanaf € 5,00. Veiling om 20.00 uur. Kijkavonden op
maandag 12 januari 2015 tussen 19.00 en 20.00 uur en op
de avond van de veiling vanaf 19.00 uur. Schriftelijk bieden
kan tot de dag voor veiling ook via internet Horst
Heydenreich info@pensionheydenreich.nl of Markus Drijver
m.drijver@kpnmail.nl. Voor veilinglijst of nadere inlichtingen:
Ton van der Laak tonvanderlaak@gmail.com
Do. 12 febr. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster.
Zo. 15 febr. Postzegelvereniging Castricum organiseert een beurs in
dorpshuis De Kern, Overtoom 15, 1901 EW Castricum. De
beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Nadere informatie:
www.pvcastricum.nl
Zo. 22 febr. Filatelistenvereniging West Friesland organiseert een
postzegelbeurs in de Blokhut, De Loet 10, 1741 BP
Schagen. De beurs is open van 09.30 tot 12.30 uur. Gezellig
postzegels ruilen, er zijn handelaren aanwezig en verder
lekker bijpraten. Toegang bedraagt slechts € 1,00. Meer
informatie bij Nel Broersen nelbroersen@planet.nl
Za. 14 maart De Jaarlijkse Grote Veiling van de PPRC in wijkcentrum
“De Inval” Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend.
Inleveren van uw kavels kan nog steeds bij Bert of John,
tijdens de clubavond, of bel/mail ze eerst even.
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie
het maandblad Filatelie, Januari-nummer.
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SPECIALE MAP VINCENT VAN GOGH NEDERLAND
In zijn korte, 37-jarige leven spreidde Vincent van Gogh een enorme
werklust ten toon. Zestig van zijn beroemdste werken zijn afgebeeld op een
nieuwe postzegelserie, die verschijnt aan de vooravond van het Van Gogh
jaar 2015, op 5 januari. Bij de nieuwe postzegelserie komen ook 2
Persoonlijke bewaarmappen uit met alle postzegels van Van Gogh: een
map met de 4 Nederlandse postzegelvellen en een map met de 4
postzegelvellen Internationaal. In de postzegelserie zijn acht thema's
verwerkt: boerenleven, portretten, landschappen, stad en dorp,
zelfportretten, interieurs, bloemen en stillevens.
In 2015 is het precies 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh (1853-1890)
is gestorven. Dit moment wordt aangegrepen om de beroemde
Nederlandse kunstenaar te eren met een kwalitatief hoogstaand
programma: belangwekkende tentoonstellingen, fietsroutes,
kunstmanifestaties, maar ook digitale applicaties, etc. Vier instellingen
staan aan de basis van de Stichting Van Gogh Europe: het Van Gogh
Museum, het Kröller-Müller Museum, Van Gogh Brabant en Mons 2015, in
2015 Culturele Hoofdstad van Europa. Samen vormen zij onder de naam
Van Gogh Europe de kern van een samenwerkingsverband tussen circa 30
instellingen die zich in Nederland, België, Frankrijk en Engeland actief
inzetten voor behoud van het erfgoed van Van Gogh.
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DE ZEVEN WERELDWONDEREN VAN DE ANTIEKE WERELD
De bekende en meest gebruikte lijst van de wereldwonderen is die
van de Griek Antipater van Sidon, die rond 140 voor Christus leefde.
Hij noemde zeven bouwwerken op zijn lijst, waarna het gebruikelijk
werd om dit aantal voor toekomstige lijsten aan te houden.
Verklaring van de cijfers: 1 Wonder 2 Constructie datum
3 Architect 4 Vernietigingsdatum 5 Oorzaak 6 Geografische locatie
◄ 1 Piramide van Cheops 2 2584-2561 voor
Christus 3 Egyptenaren 4 Bestaat nog steeds
5 Bestaat nog steeds 6 Gizeh, Egypte
◄ 1 Hangende tuinen
van Babylon 2 Circa
600 voor Christus
3 Babyloniërs 4 Na de
1e eeuw voor Christus
5 Zandstormen
6 Babil/Nineveh, Irak
◄ 1 Tempel van Artemis in Efeze 2 Circa 550
voor Christus 3 Lydiërs, Persen, Grieken 4 356 voor Christus 262
door de Goten 5 Brandstichting door Herostratos, plundering
6 Selҫuk, Izmir, Turkije
◄ 1 Beeld van Zeus te Olympia 2 466-456
voor Christus (Tempel) 435 voor Christus
(Standbeelden) 3 Grieken 4 Vijfde en zesde
eeuw voor Christus 5 Brandstichting
6 Olympia, Griekenland
◄ 1 Mausoleum van Halicarnassus 2 351
voor Christus 3 Cariërs, Perzen, Grieken
4 1494 5 De originele structuur werd
vernietigd door overstroming 6 Bodrum,
Turkije
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1 Kolossus van Rodos 2 292-280 voor ►
Christus 3 Grieken 4 226 voor Christus
5 Aardbeving (226 voor Christus) 6 Rodos,
Griekenland
◄ 1 Pharos van
Alexandrië 2 Circa
280 voor Christus
3 Macedonische Rijk, (Mecedoniërs,
Grieken) 4 1303-1480 5 Aardbeving (1303 te
Kreta) 6 Alexandria, Egypte
Wil Dedters
De zeven nieuwe wereldwonderen is een lijst van zeven bijzondere
gebouwen en constructies. De lijst is het resultaat van een
verkiezing. Het initiatief ertoe werd in 2001 genomen door de
Zwitserse New7Wonders Foundation. De stichting selecteerde
tweehonderd bestaande monumenten, waaruit het publiek van
6 augustus 2006 tot 6 juli 2007 een keuze kon maken.

De nieuwe 7 Wereldwonderen zijn het standbeeld Christus de
Verlosser (Brazilië); het Colosseum (Italië); Petra (Jordanië); de grote
muur van China; Machu Picchu (Peru); Chichen Itza (Mexico) en de
Taj Mahal in India.
HV
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2015 HET JAAR VAN DE GEIT, OF SCHAAP
De geit (soms ook aangeduid als schaap) is het
achtste dier in de twaalf jaarlijkse cyclus van de
Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender.
Karaktereigenschappen volgens de Chinese
astrologie: schapen zijn creatief, rustig maar
hartstochtelijk, een beetje ongewoon, oprecht en
grote verbeeldingskracht, verder zijn het goed
gemanierd dieren. Het zijn ongeneeslijke romantici, die er van
houden iemand te vertroetelen. De geit heeft het meest vrouwelijke
karakter van de sterrenbeelden in de Chinese dierenriem.
De Chinese
maandkalender
loopt niet gelijk met
de gregoriaanse
kalender. Het feest
begint dit jaar op
donderdag 19
februari (en de twee dagen er op volgend) wordt gevierd door vrijwel
geheel Azië. De feesten kunnen ook drie of zelfs vijf dagen lang zijn.
Overal waar een duidelijke Chinese bevolkingsgroep zich gevestigd
heeft. Het is gebruikelijk dat men schulden betaalt, nieuwe kleren
worden gekocht, en het huis wordt schoongemaakt. Er is gewoonlijk
een groot familiemaal en de goden worden geëerd. De mensen
geven elkaar cadeaus, ingepakt in rood papier - en in rood papier
verpakt vuurwerk wordt afgestoken.
De volgende jaren zijn jaren die in het teken van de geit staan. 2015,
2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919.
Naast veel Aziatische landen geven inmiddels een aantal westerse
landen ook postzegels uit ter gelegenheid van het
Chinese nieuwjaar. Beroemde mensen geboren in
het Jaar van de geit (let op m.i. grote tegenstellingen): Roy Donders/ Michelangelo: Koning Willem
Alexander/ Hans Teeuwen: Patty Brard/Julia
Roberts; Mark Rutte/Rudolph Valentino.
Ik heb het voor de aardigheid even nagekeken, ik
ben geboren in het jaar van de hond en ik kan niet
eens blaffen.
Hans Vaags
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GHANA
Ghana, officieel de Republiek Ghana is een land aan de
westkust van Afrika. Het grenst westelijk aan Ivoorkust,
noordelijk aan Burkina Faso, oostelijk aan Togo en
zuidelijk aan de Golf van Guinea. De hoofdstad van
Ghana is Accra. Het eerste contact tussen de plaatselijke
volksstammen en de Europeanen vond plaats in 1470. De
Europeanen noemden het gebied de "Goudkust". In de 17e eeuw kwamen
ook de Nederlanders naar het land; in 1598 kregen zij toestemming om een
handelspost te openen bij Moore, het latere Fort Nassau. In 1637 werd het
Fort Elmina veroverd op de Portugezen, dit was jarenlang het centrum van
de Nederlandse aanwezigheid aan de Goudkust. Het fort bleef tot 1872 in
Nederlandse handen.
In de negentiende eeuw trokken de Britten Ghana
binnen en na slag te hebben geleverd moesten de
inwoners van het latere Ghana in 1901 de
nederlaag erkennen. Het gebied kreeg de status
van een Britse kolonie, bekend onder de naam
Gold Coast (Britse Goudkust), met leuke zegels.
Op 6 maart 1957 kwam er een eind aan de koloniale overheersing en kreeg
het de naam Ghana; daarmee was het het eerste gekoloniseerde land in
Afrika dat zijn onafhankelijkheid terug kreeg. Op 1 juli 1960 werd het land
een republiek, maar het bleef lid van de Britse Gemenebest. In de jaren
zeventig wisselden militaire regimes en weinig succesvolle
burgerregeringen elkaar af. Op 4 juni 1979 volgde een linkse staatsgreep
van het leger. Het leger hield aanvankelijk slechts toezicht op de burgerlijke
regering, maar in 1981 trok het de macht geheel naar zich. Vanaf 29
december 1992 werd Ghana een democratie.
Veel Afrikaanse landen geven de laatste jaren een
stortvloed van ’plaatjes’ postzegels en blokjes uit.
De meeste onderwerpen op die zegels zijn vaak
bewust gekozen en zeer commercieel, soms
actueel b.v. bij een overlijden of een huwelijk van
zeer bekende mensen.
Filmsterren, showbusiness- en stripfiguren,
dieren (olifanten), vlinders, paddenstoelen, als
men weet welke thema’s populair zijn bij
verzamelaars en men er een omzet mee denkt
te behalen, als een extra bron van inkomsten
voor dat land, worden die zegels en souvenir
velletjes snel uitgegeven.
Hans Vaags
10

DE CHINESE SCHILDER QI BAISHI
Qi Baishi werd op 1 januari 1864 geboren in
een boerenfamilie uit Xiangtan, in Hunan (zijn
familie naam is Qi). Hij werd op 14 jarige
leeftijd timmerman en het was grotendeels
door zijn eigen inspanningen, dat hij bedreven
werd in de kunst van de poëzie, kalligrafie en
het schilderen. Na zijn veertigste begon hij te
reizen en bezocht hij diverse schilderachtige
plekjes in China, op zoek naar meer inspiratie.
Na 1917 vestigde hij zich in Peking. Hij is misschien wel het meest
bekend om zijn grillige, vaak speelse stijl van aquarelleren.
Zijn pseudoniemen waren Qi Huang en Qi Weiqing, Chinese en ook
Japanse kunstenaars gebruikten vaak verschillende namen.
De onderwerpen van zijn schilderijen zijn zeer gevarieerd: dieren,
landschappen, figuren, speelgoed, groenten, en ga zo maar door.
Garnalen, vissen, krabben, kikkers, insecten en perziken waren zijn
favoriete onderwerpen.
In 1953 werd hij verkozen tot voorzitter van de China Artists
Association. Hij stierf in Peking (Beijing) op 16 september 1957.
In1980 gaf
China deze
serie van
16 Qi Baishi
postzegels
uit. China
plaatste al
zeer vroeg
onderaan
postzegels
het jaartal
van uitgave
met het
serienummer
(erg handig
voor de verzamelaars).
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Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit…

Piet de Jongh
Race en ATB specialist

OOK ELEKTRISCHE FIETSEN
Ook voor zeer veel fietskleding en de laatste accessoires
Peperstraat 24, 1441 BJ Purmerend, tel. 0299-421706
www.pietdejongh - e-mail: pietdejongh@online.nl
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl.34)
Het dak – de spanten
Eeuwen lang werden de spanten
van hout gemaakt. Dit is erg
arbeidsintensief en maakt de
woningbouw duur.
Daarom kwamen de stalen
spanten in zwang.
Dit houten spant voor een zadeldak
werd op het werk gemaakt.

De houten spanten werden nog lang fabrieksmatig geproduceerd.

Dit luchtpostblad uit 1949 werd aangekondigd in het Staatsblad op
19 december 1948. Voor internationale bestemming was een
luchtpost toeslag verschuldigd.
Aan moderne stalen spantconstructies in de woningbouw moeten we
nog wel wennen. Deze moeten toch door een timmerman worden
gemaakt?
Herman Verhoef
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 133
HET VERHAAL ERACHTER
Er zijn mensen die menen dat onze hobby aan het uitsterven is. ‘Nog
twee jaar en PostNL stopt met de uitgifte van postzegels.’ Laatst mocht
ik mee vergaderen over de strekking van een warrig stuk dat een aanzet
wilde zijn tot het redden van de filatelie. Na veel erbarmelijk Nederlands
opperde de schrijver het idee om een brainstormgroep te vormen van
ervaren, maar niet al te bejaarde, verzamelaars. Die groep moest dan
voorkomen dat wij geen dino’s of dodo’s zouden worden. Ook omdat ik
het veel te druk heb met mijn hobby, heb ik me niet aangemeld.
De redding van de filatelie (als die gered moet worden) zit naar mijn
idee in de speurtocht naar de verhalen achter de zegels en brieven. Die
speurtocht gaat eindeloos door. Neem de kaart hieronder.

Terwijl Joseph Dehé (zie aflevering 132) nog niet helemaal boven water
is, confronteer ik u met een ander stukje oorlogsleed. Laatst plukte ik
bovenstaand juweeltje uit een brievenbak. Het gaat om een briefkaart
14

die op 28 november 1914
vanuit Den Haag naar
Sedan in de Franse
Ardennen verstuurd werd.
Dit gebied was door de
Duitsers (op weg naar
Parijs) bezet en dat was de
reden dat de kaart retour
afzender ging: ‘Lieu de
destiantion envahi’: plaats
van bestemming bezet. Die
mededeling is twee keer geplaatst: één keer met een messcherpe
afdruk in vier regels, één keer in een rondstempel schuin onder de
zegelafdruk:
Dat de brief inderdaad terugkwam in Den Haag
blijkt uit het bestellersstempel B 493.
Ik heb nog niet kunnen traceren waar die Franse
stempels geplaatst werden, maar de postroute liep
vanuit Nederland over Engeland naar Frankrijk. In
Dieppe was een belangrijk censuurbureau,
mogelijk werd hier de kaart al tegengehouden. Dat
moet dus nog verder uitgezocht worden, mooi klusje voor de
kerstvakantie (al heb je als gepensioneerde natuurlijk altijd vakantie).
De tekst op de achterzijde van de kaart is triest, zeker als je bedenkt dat
de kaart nooit aankwam. Vertaald uit het Duits (!) staat daar:
‘Lieve mevrouw Bertrand en lieve Martha,
Het gaat heel goed met uw kinderen, maar ze willen heel graag een
berichtje van u ontvangen. Schrijf snel alstublieft een paar regeltjes naar
uw vrienden in Den Haag. Heeft u de brieven ontvangen? Hartelijke
groeten en kussen van ons allen.
Uw vriendin Leoti Robert’.
Kinderen achtergebleven in Den Haag. Moeder (en zusje?)
onbereikbaar in het verre Sedan. En vader? Daar zit ongetwijfeld een
verhaal achter waar je een roman over zou kunnen schrijven. Misschien
wel een kerstverhaal met een mooie afloop.
Over Sedan zelf is al heel veel gepubliceerd. De stad werd in de FransDuitse Oorlog (1870-1871), de Eerste én de Tweede Wereldoorlog ►
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zwaar
getroffen. In
de Eerste
Wereldoorlog
bleef Sedan
vier jaar lang
in Duitse
handen.
Sedan is bij
toeristen
vooral bekend
door zijn
imposante
burcht/kasteel
/fort (het grootste van Europa), maar vlakbij lag Verdun, een van de
symbolen van de verschrikkingen van WO1.

John Dehé
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ZATERDAG 24 JANUARI 2015
organiseren wij onze 47e 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.
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 24 januari 2015 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
Bij de start van het nieuwe jaar wensen wij u allen.van
hieruit een gelukkig en gezond 2015 toe. Ook hier bestaat
de wens dat de uitgifte van nieuwe postzegels dit jaar zal
verminderen, maar helaas, dat zal wel ijdele hoop zijn.
We gaan deze keer van start met een P zegel welke
op 4 oktober j.l. verscheen. Het betreft een foto uit
1940 genomen op 1 oktober in dat jaar, door een
fotograaf Claude P. Dettoff van een aantal soldaten
die marcheerden naar een wachtend schip toen een
jongetje aan de aandacht van zijn moeder ontsnapte
en naar zijn vader toe rende. De foto kreeg de naam
‘Wait for me daddy’ (wacht op mij vader). Een van de
beste foto's van de oorlog (naast de postzegel is er
ook een nieuwe dollar uitgekomen met aan de ene kant koningin Elizabeth
en aan de andere kant een afbeelding gelijk aan de postzegel).
Niet lang daarna op
23 oktober waren de
jaarlijkse kerstzegels aan
de beurt (3 stuks)
alsmede een souvenirvelletje en een Madonna
met kind zegel.
Daarna
werd het
stil wat
betreft
nieuwe
uitgiften
van postzegels voor wat betreft het jaar 2014. Geeft ons de
gelegenheid om een klein beetje vooruit te blikken wat er
zoal er op het programma staat voor 2015, het jaar van de Ram.
Ongetwijfeld een rede voor een of meerdere zegels hier voor uit te geven.
Attentie vogel liefhebbers onder u, er wordt gestart met een jaarlijks
terugkerende serie met provinciale vogels. In februari komt er een zegel
omdat de Canadese vlag zijn 50e verjaardag viert. In maart krijgen we dan
weer de voorjaarsbloemenzegels. In juni ruim aandacht voor de Fifa wereld
kampioenschappen voetbal voor vrouwen, die hier in Canada worden
gehouden. Het zou wel leuk zijn als de finale zou gaan tussen de dames
van Canada en Nederland. Dit is een klein voorproefje, hoe het in praktijk
zal gaan; en te zien in de komende afleveringen.
Trudy en Pieter
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MICHEL WEST-EUROPA EN OOST-EUROPA 2014/2015
Daar zijn ze dan weer. De laatste twee delen van de
Europa reeks.
Zoals we gewend zijn geven deze twee ons alle informatie
die de doorsnee verzamelaar van de hierin opgenomen
landen en gebieden nodig heeft om zijn verzameling te
bewerken en bij te houden. Daar waar nodig worden type-,
watermerk- en tandingverschillen vermeld. De
prijswaarderingen zijn, zoals we bij de Michel catalogi
gewend zijn, weergegeven in twee kolommen, postfris en
voor gebruikt voor het nieuwere materiaal en ongebruikt
en gebruikt, voor het oudere materiaal.
Het West-Europese deel (deel 6) bevat de BeNeLux en
de Britse eilanden. Dat betekent dus Groot Brittannië met Ierland en Noord-Ierland
plus de regionale zegels voor o.a. Wales en Schotland. De kleinere postzegel
uitgevende eilanden zoals Jersey, Guernsey, Guernsey- Alderney en Man, worden
uiteraard niet overgeslagen.
Verder vinden we de zegels die uitgegeven zijn voor de Britse post in het
buitenland. Om er een paar te noemen Britse post in China, Marokko, Egypte en
Turkije en enkele lokaalzegels bijvoorbeeld die van Lundy.
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Behalve de gewone postzegels kunnen we ook de port-, de vele soorten dienst-,
en telegraafzegels alsmede automaatstroken vinden. Uiteraard worden de
postzegelboekjes en samenhangende zegels, en velletjes daaruit, apart vermeld
en geprijsd. Bij België zijn veel zegels opnieuw met een hogere resolutie
ingescand.
Wat opvalt is dat veel prijsnoteringen voor "klassiek" Groot Brittannië weer in de lift
zitten.
Alles is weer bijgewerkt tot en met de nieuwe uitgiften tot medio 2014. Vele
afbeeldingen zijn vernieuwd en in uitstekende kleuren weergegeven. Met 14.000
afbeeldingen en 74.000 prijs vermeldingen plus de vele extra informatie is dit weer
een aanbevelingswaardige catalogus.
Het Oost-Europese deel (deel 7) behandelt de volgende
landen en gebieden: Karpaten-Ukraine; Moldavië; Polen;
Rusland; Sovjet-Unie; Oekraïne; Wit-Rusland en WestOekraïne.
Ook hier gelden alle Michel kenmerken qua uitvoering, stijl
en lay-out. Vele gegevens zijn opnieuw bekeken en
bewerkt en waar nodig aangepast. Diverse variëteiten van
onder andere de Sovjet Unie en West-Oekraïne zijn
toegevoegd. Ook de vele illustraties zijn verbeterd door
het opnieuw inscannen met modernere apparatuur met
een hogere resolutie wat de scherpte zéér ten goede is
gekomen. Alle minimumprijzen zijn aangepast en naar een
meer hedendaags niveau gebracht. Bijzonder opvallend
zijn de prijsstijgingen bij Polen, Rusland en de Sovjet Unie.
Deze Oost-Europa uitgave is met zijn 1118 bladzijden een kleine 200 bladzijden
“dunner” maar doet wat de inhoud betreft niet onder voor de West-Europa
catalogus.
Met 14.000 afbeeldingen en 56.000 prijsnoteringen, ook voor FDC’s, (waarbij velen
opwaarts zijn aangepast) vindt niet alleen de “gewone” landen verzamelaar maar
ook de thematische verzamelaar wel iets naar zijn gading.
Bij elk land vinden we overzichtstabellen met onder andere prijzen voor complete
jaargangen, overzichten met blokuitgaven etc. etc.
Uiteraard zijn beide delen ook verkrijgbaar als E-boek. Kijk voor meer informatie
hierover op www.michel.de
Schrijver/uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits, Bladzijden deel 6:
1342. Bladzijden deel 7: 1286. Kleur. Verlijmd, softcover 22,5 x 15 cm.
ISBN deel 6: 978-3-95402-086-7. ISBN deel 7: 978-3-95402-087-4
Prijs: € 62,00 per deel excl. verzendkosten..Prijs E-Book: (Online Library)
€ 31,00 per deel. Informatie/verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH,
Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, Duitsland/en elke gerenommeerde
postzegelhandel. E-mail europa1@michel.de Web-site: www.michel.de
H.P. Burgman (AIJP)
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DE NACHTPOST
De Royal Mail gaf in 2014 een serie postzegels uit gewijd aan grote
Britse filmsuccessen. Een velletje besteedde aandacht aan vier films
die de posterijen indertijd zelf hebben gemaakt om het postbedrijf
voor het voetlicht te brengen. De postdienst (General Post Office)
had in 1933 de GPO Film Unit opgericht om documentaires te maken
over het eigen bedrijf. Zeven jaar later werd deze GPO Film Unit
omgedoopt tot Crown Film Unit en viel ze voortaan onder de
verantwoordelijkheid van het ministerie van voorlichting.

Een van de bekendste producties werd in 1936 uitgebracht onder de
titel Night Mail. Deze film gaat over de nachtposttrein van de
London, Midland and Scottish Railway (LMS). In de film zien we hoe
deze nachtposttrein met hoge snelheid van Londen naar Edinburgh,
de Schotse hoofdstad, rijdt. We volgen niet alleen de trein zelf, maar
ook de werkzaamheden aan boord en langs de route. De film doet
door de snelle montage modern aan, hoewel de zwart wit beelden
nostalgische gevoelens oproepen. Night Mail werd een groot succes,
mede dankzij de muziek van de componist Benjamin Britten en de
tekst van de dichter W.H. Auden. Op internet vond ik een vertaling
van de eerste strofe van de hand van Benno Barnard:
Dit is de Nachtpost op weg naar het noorden,
Die postwissels brengt en brieven vol woorden:
Voor rijken en armen gelijk maakt ze haast,
De buurtkruidenier, het meisje hiernaast.
De steile helling die naar Beattock leidt
Is tegen haar, maar toch is ze op tijd.
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Op de hei, rotsiger en kouder,
Schept ze witte stoom over haar schouder;
Mijlen golvend grasland zwijgen
Tegen haar luidruchtig hijgen.
Vogels draaien hun kopje naar haar licht,
Staren naar haar wagons zonder gezicht.
Honden kunnen haar niet pakken
En laten dus hun kop weer zakken.
De boerderij die ze passeert slaapt door,
Maar van een kan naast een bed trilt het oor.
Auden schreef zijn gedicht bij de al gemonteerde filmbeelden. Hij
gebruikte daarbij een stopwatch om ervoor te zorgen dat de tekst
naadloos aansloot bij het beeld. Hij schroomde niet net zolang aan
de tekst te schaven totdat dit het geval was. Het eindresultaat kunt u
op Youtube zelf beoordelen door “Night Mail“ in te typen. De tekst
van het complete gedicht vindt u ook zonder problemen op internet.
Als u het gedicht wil laten voorlezen, kunt u de postzegel
aanschaffen die de Royal Mail in 2010 uitgaf. De postzegel met een
locomotief in de King Arthur klasse, de locomotieven hadden
allemaal namen die verwezen naar de legende van koning Arthur,
bevat een aardigheidje. Met behulp van uw smartphone of iPad (en
de app Junaio, verkrijgbaar in de iTunes store) kunt u een video
openen die in de postzegel “verborgen” zit. U ziet dan de acteur
Bernard Cribbins die het gedicht van Auden voordraagt. Een
aardigheidje dat de Royal Mail een “intelligente postzegel” noemt.

Jeffrey Groeneveld
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PPRC REISBUREAU, GAAT U MET ONS MEE?
In oktober zijn we met een flinke aantal leden naar de Postex geweest en
gezien de reacties was dat een groot succes. Het bestuur is daarom van
plan om ook in het nieuwe jaar een of meerdere busreizen te organiseren.
De vraag is echter: waar gaan we heen? In 2015 worden verschillende
beurzen en tentoonstellingen georganiseerd die de moeite van het
bezoeken waard zijn. Graag willen we u een aantal opties voorleggen in de
hoop dat er iets van uw gading bijzit. Als wij het idee hebben dat we een
aardig gevulde bus kunnen laten rijden, gaan we aan de slag.
Wat zijn de mogelijkheden?
- zaterdag 21 maart Den Bosch, Hertogpost, postzegeltentoonstelling
categorie 3 met veel handelaren en Dag van de Jeugdfilatelie;
- zaterdag 28 maart Antwerpen, internationale postzegel- en muntenbeurs
Antwerpfila;
- zaterdag 9 mei Essen (Duitsland), postzegeltentoonstelling Europees
Kampioenschap Thematische Filatelie, veel internationale handelaren en
postadministraties;
- zaterdag 5 september Roden, nationale postzegeltentoonstelling met
beurs georganiseerd door Wouter Berenkamp (bekend van de beurs in
Weidevenne);
- zaterdag 17 oktober Apeldoorn, Postex, postzegeltentoonstelling en
beurs.
Als er genoeg belangstelling voor is, willen we ook een kleine excursie
organiseren bij de busreis, zoals een stadswandeling of rondvaart. In
Apeldoorn zouden we bijvoorbeeld in de middag Paleis Het Loo kunnen
bezoeken. Voor de busreis zullen we een eigen bijdrage vragen.
Wat vragen wij nu van u? Graag zouden wij onderstaand strookje voor 31
januari a.s. ingevuld van u terug ontvangen.
Ja, ik…………………………………………heb eventueel belangstelling om
mee te gaan naar: Den Bosch - Antwerpen - Essen - Roden - Apeldoorn*
Ik heb wel/geen* behoefte aan een nevenactiviteit
N.B. Het invullen van dit strookje verplicht tot niets.
U kunt het strookje op een clubavond aan de secretaris geven of opsturen
naar zijn adres: De Goedemeent 1, 1447 PT Purmerend. Ook mag u de
gegevens aan hem mailen: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
*doorhalen wat niet van toepassing is
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Kavel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Cat. nr.

402-403
500-503
550-555
596-600
607-611
671-675
676-680
2009
7
1-19
854
46
240-243
V2042
Briefkaart
22-24
245-249
344-355
1-13
28-37
50-52
14-27
W18
W17
155
232-233
217-218
1948-1952
2630-33
2649-52
2748-51

Kaartje
Kaartje
Mi 105/117
Mi 1/8
Mi 1/6

Omschrijving
Munten, Amerikaanse prestigeset, ca. 40 gram zilver
Zilveren Munt, 50 gulden Nederlandse Antillen
Casino Monte Carlo, zilveren munt aan ketting
Zilveren munt, 12gr. Beatrix 20 jarig jubileum
Legioenzegels postfris
Zomerzegels 1948, blokken van 4 met velrandnummers
Zomerzegels 1950, mooi gebruikt
Kinderzegels 1952
Rode Kruiszegels 1953
Rembrandtzegels postfris
Olympiade zegels
Zilveren zegel, postfris, zonder oxydatie
Nederlands Indië, iets dun
Nieuw Guinea Untea
Rondzendboekje Nederland, met mooi restmateriaal
Het eerste kinderblok op fdc
fl. 1,00 Koningin Wilhelmina
Kinderserie 1931
Hangmapje 5x € 1,00
Mooie briefkaart met de TBC serie
Ned Nieuw Guinea
Luxemburg Caritas
Zwitserland in drie talen
Franse zone
Franse zone
Franse zone
Baden-Baden
Duitsland Bund
Duitsland Bund
Duitsland Bund
Duitsland Bund
Duitsland Bund
Duitsland Bund
Duitsland dieren
Duitsland sport
Duitsland
Blok Australie-Thailand bloemen
Blok 78 Australie vliegtuig & ballonvaart
Blok Belgie Kuifje modern
Blok Belgie modern
Blok cept 2013 Oostenrijk auto
Blok Oostenrijk-Slovenie 2013
Blok Oostenrijk trein en boot 2013
Blok Oostenrijk 2013
Hoekblok Estland vogels
Hoekblok Estland vogels
Vliegtuigen blokje Niuafo'ou
Duitsland
en 133/36 Isle of Man
Isle of man, portzegels
Jersey, portzegels
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Cat. w.

**
**
o
**
**
**
**
**
o
*

o
**
o
o
*
o
o
**
o
**
o
**
o
o
**
**
o

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
**
**
**
**
**

13,00
30,00
35,00
14,00
19,00
37,50
11,00
14,00
37,50
65,00
25,00
30,00
150,00
10,00
45,00
160,00
65,00
220,00
38,00
22,00
14,00
25,00
10,00
11,00
20,00
14,00

12,50
6,00
70,00

Inzet
15,00
10,00
10,00
5,00
2,00
3,00
3,00
1,50
2,00
4,00
1,00
2,00
2,00
5,00
2,00
2,00
5,00
40,00
2,50
25,00
4,00
20,00
7,00
1,00
20,00
4,00
2,50
1,50
3,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,50
2,50
2,50
bod
4,00
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
5,00
3,50
2,50
1,50
10,00

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
Mi
pz

blok 15
blok 22
2853-56
2933-36
4243-46
4449-52
4030-39
5748-59
5765-76
1a/1b

V1546/47
V1571/2
V1630
pz 9/10
pz 11/12
pz 13/14
1459-62
1488-92
1564-68
1831-34
180-84
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart
Stockkaart
Brief

Brief
Brief
Brief
Brief
Brief
fdc
brf
Blokjes

S1-4

Frankrijk 100 jaar Cinema
Frankrijk Kuifje
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Frankrijk
Indonesie
Mooi Nederland compleet 2005

o
o
**
o
o
o
o
o
o
**
**
**
**
**
**
**
**
o
o
o
o
o
o
o
**
**
o

10 voor Nederland
Indonesie
Indonesie
Indonesie
Transport
Treinen
National trust
Hendrik 8 met zijn vrouwen in strip
Jaarwisseling
Belgie
Vaticaan
Berlijn
Uilen 2 blokken
Vliegtuigen op diverse stockkaarten
Indo-China
Frans en Spaans Andorra
Frans Andorera, ouder materiaal
Canal zone
India (Portugees)
Dieren
Antilllen
*/**
Nederland 210 aangetekende brieven
Aantekenstroken gehele wereld en Nederland 1000en
Wereld automaat stroken
Ver Naties 80 poststukken postfris en gestempeld
Ierland 60 poststukken postfris en gestempeld
54 Poststukken wereld
Frankrijk poststukken postfris
Nederland 50 poststukken na 1946
Zuid Amerika 31 fdc postfris
U.S.A. +- 100 poststukken gelopen
Duitsland 9 Kinder- en andere bl. tussen '94 en '07, gebr. o
Duitsland 2011 en 2012 gebruikt, waarbij hogere waarden
Duitsland Bayern Munchen 1997, herinneringsmapje
Duitsland automaatstroken
Duitsland jaarkaarten verzamelservice, etc.
Marokko, Marocco, Duitse zegels Reich met opdruk
*
Duitse Rijk, blok 7 Wer ein Volk retten will….
*
Duitse Rijk, Ostland, samendrukken uit automaatrollen
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4,50 1,50
2,00 1,00
5,50 1,50
5,50 1,50
5,00 1,50
4,40 1,50
11,00 3,50
17,00 4,50
16,80 4,50
19,50 3,00
90,00 22,00
7,00 1,50
8,00 1,50
10,00 2,00
11,75 1,50
9,25 1,50
14,25 2,50
4,50
bod
7,00 1,50
6,00
bod
4,00
5,50
bod
3,00
75,00 17,50
77,00 5,00
12,50
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,50
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
7,00
10,00
3,00
10,00
6,00
2,00
1,00
1,00
2,00
45,00 2,00
24,00 2,00
bod

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Diverse betere zegels en series
o
130,00
Oostenrijk machinestempels
340-359
Oostenrijk Hochwasser 1920
*
Bosnië-Hercegovina, KUK Militärpost, 5 blokken van 10 **
Frankrijk, postfris materiaal in enveloppe
**
239-240
Zwitserland
o
18,00
Suriname, Hammarskjold vellen (376/377)
7,20
Suriname 13 fdc's zonder adres
40,00
Internationaal jaar van de oceaan, 3 vellen
**
Suriname, 1975, Onafhankelijkheid, 8 vellen
Mapje ansichten Volendam en diversen
Mooi stockboek, allerlei, veel thema's, veel postfris
Luxe Patento-stockboek , met betere series postfris en gebr.
Luxe stockboek met IJsland, postfris en gebruikt
Stockboek Israel, Zwitserland, Duitsland + diversen
Duitsland Bund 1949-1972, Lindner, luxe voordruk, leeg
Duitsland Bund in luxe stockboek, als nieuw
**
Davo album met Ned. + zwarte Hawids en zegels ter aanvulling
Album
Nederland
o
Stockboek
Bloemen
o
Stockboek
Australie
o
Stockboek
Diversen o.a. Franse en Begische kolonieen
o
Stockboek
Leeg
Stockboek
Leeg
Stockboek
2x Wereld, Suriname en beetje nominaal Nederland € 5,00
Stockboek
Malta
Stockboek
Hongarije cat. waarde 100 euro ++
Stockboek
Belgie en Zwitserland
Stockboek
Vliegtuigen
Stockboek
Oud India
Stockboek
Flora
Stockboek
Fauna
Album
Leeg Davo album
Stockboek
Duitsland meest postfris
1.000,00
Stockboekjes 4x met zegels voor de club kas.
Doosje
Kaartjes met motief
Doos
Nederland onafgeweekt (Dorcas)
Doos
Wereld afgeweekt in zakjes enz. (Dorcas)
Doos
Zakjes en blijkjes enz leuk (Dorcas)
Doos
Duitsland af- en onafgeweekt (Dorcas)
Doos
Onafgeweekt veel euro's (Dorcas)
Doos met 1000en zegels gestempeld afgeweekt
Doos poststukken, hele wereld
Nog zo'n doos, maar anders
Nederland, grote doos met fdc's en andere covers
Indonesië blikje, series en pzboekjes
Bundeltje enveloppen bijzondere (filatelistische) evenmenten
Doosje Berlijn, Bund, Reich
Twee doosjes met restanten uit de boeken van Frits Zuiderduin
Kerstdoos met allerlei materiaal: zegels, brieven, literatuur, etc
Mooi boek: Postzegels schrijven geschiedenis: de 2e wereldoorlog
Catalogus
Duitsland nog in verpakking 2011/12 (Dorcas)
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10,00
bod
3,00
2,00
3,00
1,00
2,00
1,50
3,00
3,00
2,00
15,00
15,00
15,00
25,00
8,00
3,00
15,00
35,00
5,00
10,00
bod
bod
bod
6,00
12,00
4,00
9,00
2,00
3,00
5,00
7,50
5,00
50,00
bod
bod
6,00
5,00
5,00
5,00
8,00
5,00
5,00
5,00
8,00
4,00
3,00
4,00
5,00
5,00
4,00
6,00

