SEPTEMBERPRET
Wij hebben een interessante septembermaand
voor u in petto, met maar liefst drie filatelistische
activiteiten. Om te beginnen natuurlijk de
Nationale Tentoonstelling in Roden, waar op 5 en
6 september de honderdste verjaardag van de
Filatelistenvereniging Groningen gevierd werd.
Bij de stichting GSE (PostNL, NVPH en KNBF)
was men bereid onze busrit naar het hoge Noorden te sponsoren.
Vier bestuursleden van de PPRC hadden een actieve rol bij dit
evenement, maar helaas was de animo bij onze leden niet
overweldigend.
Op donderdag 17 september houden wij de eerste clubavond van
het nieuwe seizoen, op de bekende locatie, met de bekende
ingrediënten: veel gezelligheid, stuiverboeken, een charmante
barbezetting en een prachtige veiling. Dankzij een schenking van
veilinghuis Van Dieten worden er ook wat kavels voor het goede
doel geveild, zie pagina 10.
De klapper van
de maand moet
de beurs in
Weidevenne
worden, op
zaterdag 26
september,
drie jaar
geleden een
initiatief van
Ron Versteyne.
2014, de ruime hal van de beurs gevuld met de handelaren
die wachten tot dat de deuren opengaan voor het publiek.

Als u de folder in dit clubblad meeneemt, mag u gratis naar binnen.
Postzegels, munten, ansichtkaarten in overvloed, in een prachtige
hal. Mooier kunnen we het eigenlijk niet maken en wij hopen heel
veel leden te kunnen begroeten. Dus met dikke letters in de
agenda: 17/9 en 26/9: PPRC.
John Dehé
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Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren
van kopij voor het oktober nummer uiterlijk vrijdag 25 sept. bij mij
thuis, of per e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com
OP HET OMSLAG
In het mei nummer stond Nijntje op het omslag en nu
het treintje (sorry, stoomlocomotief) dat in 2010 door de
binnenstad van Purmerend reed op een smalspoor met
twee wagons en verbond zo de Koemarkt in een
rechtstreekse lijn met de Kaasmarkt. Van vrijdag 4 t/m zondag 6
september is het weer zover “Purmerend op stoom”, met o.a. stoommachines, - walsen en -locombielen en stoomboten. Meer over het
thema spoorwegen zie pagina’s 22 tot 26.
Hans Vaags
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Ma. 17 aug.

Postzegelvel brieven schrijven (10x 69 cent) besteedt
aandacht aan de rijke traditie van brieven schrijven in ons
land: vijf beroemde Nederlanders met tekstfragmenten van
hun brieven zijn geportretteerd.
Za. 5 sept.
Busreis naar Roden met de PPRC. Nationale PostzegelTentoonstelling. Alle informatie over deze leuke trip leest u
op pagina 5.
Do. 17 sept. 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 287ste clubveiling. Ook nu weer met fantasties
materiaal, de kavellijst staat op de pagina’s 29 tot 32.
Woe. 23 sept. Ruilmiddag van Phil. Ver.HHWaard van 13.00 tot 16.00 uur
in de Swan, Middenweg 178, 1702 HE Heerhugowaard
Za. 26 sept.

Algemene Postzegelbeurs Purmerend van 10.00 tot 16.00
uur Sporthal De Kraal, Zambezilaan 278, 1448 PN
Purmerend. Deze algemene verzamelbeurs wordt
georganiseerd door WB-evenementen in samenwerking
met de PPRC. Behalve een zeer ruim aanbod filatelie
zijn er ook munten, ansichtkaarten en andere
verzamelobjecten. En... gratis entree op vertoon van dit
clubblad of de flyer in dit clubblad.
Noteer alvast de volgende data van onze clubavonden:
woensdag 14 oktober, donderdag 12 november en
woensdag 9 december, allen in het Zuiderhof..
Zaterdag 23 januari 2016 onze grote regionale
postzegelbeurs en op zaterdag 13 maart 2016 onze
jaarlijke grote veiling in De Inval.

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

STUIVERBOEKEN, NOG STEEDS EEN SUCCES
Door de regelmatige aanvoer van nieuwe stuiverboeken is er altijd
wel weer leuk materiaal in te vinden voor uw verzameling. Tenzij u
erg ver gevorderd bent met een landenverzameling en alleen maar
de duurdere zegels zoekt. Maar voor de thematische verzamelaar is
er voldoende te vinden. Of als u wilt starten met het verzamelen een
ander land of nieuw thema. Kom ook eens snuffelen in de
stuiverboeken, er liggen momenteel 90 stockboeken voor u klaar.
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MET HET PPRC REISBUREAU NAAR.... RODEN
Op zaterdag 5 september brengt het PPRC reisbureau u naar de Nationale
Postzegeltentoonstelling in Roden (Drenthe). Bij de tentoonstelling is een
grote beurs, die georganiseerd wordt door Wouter Beerekamp (bekend van
de beurs in Weidevenne). Naast handelaren uit Nederland zullen er ook
verschillende uit het buitenland zijn. De bus is inmiddels helemaal vol, maar
mocht u nog belangstelling hebben dan kunnen we u wel op de wachtlijst
zetten. De ervaring leert dat er op het laatste moment meestal nog een of
meerdere plaatsen vrijkomen en als er nog veel aanmeldingen komen,
huren we gewoon een grotere bus! (jeffreygroeneveld@hetnet.nl of 0299463850)
We vertrekken om 8,55 uur vanaf de parkeerplaats bij NS
Station Kogerveld (Zaandam) en om 9.15 uur vanaf NS
Purmerend Weidevenne. Om 17.30 keren we weer huiswaarts
zonder eetstop. Een vriendelijk verzoek om uw financiële
bijdrage vóór 5 september over te maken op de rekening van de
PPRC IBAN NL30 RABO 0166 3643 12 tnv Purmerender
Postzegel RuilClub te Purmerend ovv Busreis Roden, Leden/donateurs en
hun partners betalen 5 euro per persoon, introducees en leden van andere
verenigingen 10 euro per persoon.
Jeffrey Groeneveld

VOORZITTER EN SECRETARIS SCOREN GOUD IN ESSEN
In mei werden in Essen de Europese
Kampioenschappen voor Thematische
Filatelie gehouden, waaraan onze
voorzitter en secretaris deelnamen. De
concurrentie was moordend en de jury
zeer streng, maar de resultaten mochten
er zijn. John Dehé scoorde 90 punten
voor zijn verzameling over de Stelling
van Amsterdam en Jeffrey Groeneveld
kreeg eveneens 90 punten voor zijn
inzending over de Nederlandse Oranjevorstinnen. Dat was in beide
gevallen goed voor “goud”. Bij andere takken van sport zouden de kranten
er vol van hebben gestaan, maar de filatelie is toch een andere categorie.
De heren moeten het daarom doen met een eervolle vermelding in het
clubblad. Op de foto ziet u onze voorzitter in gesprek met Koenraad
Brakke, een van de juryleden, die nog wat punten ter verbetering
voorstelde.
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RUILEN OF HANDELEN??
Onze club heet Purmerender Postzegel Ruilclub. Een betrekkelijke
naam, want erg veel wordt er onderling niet geruild. Het is vrijwel
voor 100% handel. Op zich niets nieuws voor mij. Sinds 1951 kwam
ik als jongetje al op de postzegelmarkt in Den Haag. Eerst in- en
rond het Hoofd postkantoor. Later op zaterdag bij het Venduhuis in
de Papenstraat en op woensdag tegenover het paleis Noordeinde
onder de kastanjeboom. Ook toen werd er eigenlijk alleen
gehandeld. Ik herinner mij dat toen in Den Haag de ongeschreven
regel bestond dat wij voor Nederlandse postzegels 30%
cataloguswaarde hanteerden als verkoopsprijs. De moderne
buitenlandse zegels lagen gemiddeld op zo'n stuiver per stuk.
Wat ik nu moet vaststellen is dat er soms in de rondzending prijzen
van zowat 50% cataloguswaarde gevraagd worden. Vragen staat
natuurlijk vrij, maar nu de situatie zo is dat zelfs professionele
handelaren vaak al blij zijn als ze 25% kunnen krijgen voor
Nederlandse postzegels, dan vraag ik mij af in hoeverre het zinnig is
om zegels voor dit soort prijzen bij clubgenoten te kopen. Natuurlijk
zijn dit wel uitzonderingen, maar voor veel oudere Nederlandse
zegels wordt toch heel regelmatig iets meer dan 30% gevraagd.
Dit terwijl over deze inkomsten nauwelijks onkosten en geen
belastingheffing staan.
Los van dit alles lijkt mij dat
door de inzenders vrij veel tijd
en energie in de rondzending
gestoken wordt. Overbodige
moeite als zegels eigenlijk
onverkoopbaar blijken te zijn.
Ik wil dan ook ter discussie
stellen dat het een regel zou
moeten zijn dat in het
algemeen geen percentages
hoger dan 25% cataloguswaarde gehanteerd worden. Als
uitzondering lijkt mij acceptabel dat de goedkoper zegels die eigenlijk
in de stuiverboeken thuis horen tegen 10 cent geprijsd worden.
Ik ben benieuwd wie er reageert.
Peter de Leeuw
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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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GEZELLIG RUILEN MET ELKAAR
Van ons lid, de heer Van Koperen, kregen we onderstaande vraag:
“Geacht bestuur Purmerender Postzegel RuilClub,
Onder het woord ‘ruilclub’ versta ik ‘een club die ruilt’. Maar ruilen wij
eigenlijk wel? Ik kan mij de tijd goed herinneren, dat toen ik begon
met postzegels sparen, ik was een jaar of 7, wij rond de tafel zaten
en postzegels ruilden. Er kwam geen cent aan te pas. Vandaag de
dag wordt er echt handel bedreven.
In 1978 kwam ik in Purmerend wonen en ik ben toen lid van de
PPRC geworden en bezocht de clubavonden op de Koemarkt en
later in de Beemster. Om gezondheidsredenen kan ik (sinds 1988) er
niet meer bij zijn.
Blijft over de rondzendingen. Daar vind ik zelden iets in en als je de
bijbehorende verzendlijst bekijkt, krijg ik niet de indruk dat daar op
gewacht wordt. Ik denk daarom terug aan mijn begintijd. Zijn er geen
kleine groepjes 2-3-4-5 man wisselend te vormen om bij een van de
deelnemers thuis een ruiluurtje te vormen, met gesloten beurs?
Gaarne uw reactie.
J.J. van Koperen”
We hebben de heer Van Koperen geschreven dat zijn brief in het
clubblad zal worden opgenomen met de oproep om te reageren.
Wij vinden dit een leuk
voorstel en we hopen
dat verschillende leden
op het verzoek van de
heer Van Koperen willen
ingaan. Zoek contact
met hem via de mail:
j.koperen5@upcmail.nl
of telefonisch: 0299435839.
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GULLE GEVERS
Met flinke regelmaat worden wij benaderd door mensen die hun
postzegelverzameling willen laten bekijken/ taxeren. Dat levert soms
leuke contacten op én materiaal voor onze veilingen.
De firma Van Dieten is een stapje verder gegaan. Bij dit
gerenommeerde veilingbedrijf wordt soms materiaal aangeboden dat
eigenlijk niet goed genoeg is voor een veiling met internationale
uitstraling. De directie van Van Dieten informeert vervolgens of dat
materiaal voor een goed doel geveild mag worden en als de
inzenders akkoord gaan, komt het vervolgens bij Jeugd Filatelie
Nederland (JFN) terecht en bij de PPRC. Jeffrey en ik hebben
inmiddels twee ‘ladingen’ opgehaald en ik beloof u: we krijgen een
prachtige decemberveiling voor het goede doel. Omdat het om heel
veel materiaal gaat, zullen we een deel ervan in de reguliere
veilingen onderbrengen. Maar wel: voor het goede doel. Dat doel
moeten we nog wel afspreken, we staan open voor suggesties.
Een tweede gulle gever kwam uit Egmond aan de Hoef. Via het
Historisch Genootschap Beemster kwam ik in contact met de zoon
van een voormalige huisarts uit Middenbeemster, de heer Goosen.
De huisarts verzamelde postzegels en onderhield vriendschappelijke
en filatelistische contacten met Walter Sandowski de Purmerendse
Ortscommandant tijdens de Tweede Wereldoorlog. De zoon en zijn
vrouw willen graag dat die verzameling een bijzondere bestemming
krijgt en ze hadden zo’n positieve indruk van de PPRC gekregen, dat
ze ons de verzameling geschonken hebben: collecties Nederland,
België, Belgisch Congo en natuurlijk Duitsland. Dat veilen we straks
in de Grote Veiling. Globale taxatie 600 a 700 euro. Wat een mooi
gebaar.
John Dehé
******************************************************************************
Postzegel uitgegeven in 1989 ter gelegenheid
van het 150-jarig bestaan van de spoorwegen.
De drie ontwerpers bogen zich over de thema's
"het spoor", "het materieel" en "de reiziger".
Ontwerper Robert Nakata (75 cent) liet zich
inspireren door het beeldhouwwerk "de kus" van
Rodin, het onderwerp dat bij de reiziger hoort:
de begroeting en het afscheid.
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VIVIEN LEIGH, ACTRICE VAN WERELDKLASSE
“What’s in a name?”, vroeg William Shakespeare zich al af en toch
hechten we veel waarde aan namen. Ikzelf moet er bijvoorbeeld niet
aan denken dat ik Scarlett zou heten. Waarom die naam? Als het lot
niet anders had beslist zou ik dit stukje zeker met Scarlett
ondertekend hebben. Toen mijn moeder in verwachting was, waren
mijn ouders het snel eens over de naam die de baby zou moeten
krijgen. Jeffrey, naar de acteur Jeffrey Hunter, vooral bekend (en
inmiddels vergeten) vanwege zijn rollen in westerns en als Jezus in
King of kings, als het een jongetje zou worden. Scarlett, naar de
hoofdpersoon in Gone with the wind, de film die mijn ouders zeker
drie keer hebben gezien, als het een meisje was. Alleen al vanwege
die naam ben ik blij dat ik als jongetje ter wereld kwam.
Het heeft jaren geduurd voordat ik zelf de
klassieker Gone with the wind heb gezien.
Het zal in een kerstvakantie zijn dat de film
werd uitgezonden en het werd een lange zit,
want de film duurt zo’n drie uur. Inmiddels is
de film gerestaureerd en in volle glorie op
DVD te bewonderen. Na al die jaren is nog
steeds duidelijk waarom hij indertijd acht
Oscars won. De Oscar voor de beste actrice
ging naar Vivien Leigh, die Scarlett O’Hara
speelde. Haar tegenspeler Clark Gable kreeg
wel een Oscarnominatie voor zijn rol als Rhett Butler, maar ontving
het felbegeerde beeldje uiteindelijk niet.
Toen we een tijdje geleden in Londen waren, ging ik weer eens naar
de National Portrait Gallery, waar een kleine fototentoonstelling was
ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de actrice.
Prachtige foto’s van een vrouw met een tamelijk triest leven. Het
succes als een van de beste actrices ter wereld was een kant van
haar bestaan. Zware depressies en tuberculose waren de andere
zijde van haar leven.
Vivian Mary Hartley werd geboren in 1913. Al op haar derde maakte
ze haar theaterdebuut in een toneelproductie van het gezelschap van
haar moeder. Begin jaren dertig ging ze naar de toneelschool in ►
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Londen en voor een filmrol veranderde ze haar naam in Vivien Leigh.
In 1932 was ze getrouwd Howard Leigh Holman, maar tijdens een
toneeltournee in Denemarken werd ze verliefd op haar collega
Laurence Olivier, met wie ze korte tijd later ging samenwonen. De rol
van Scarlett O’Hara, de jonge, zelfstandig en sterke vrouw in het
zuiden van de VS tijdens de Burgeroorlog, was haar grote doorbraak.
Samen met Olivier, met wie ze in 1940 was
getrouwd, maakte ze That Hamilton Woman
over Emma Hamilton, de geliefde van de
grote held van de Slag bij Trafalgar, Lord
Nelson. De film was bedoeld om de
Amerikanen over te halen de zijde van
Engeland te kiezen in de oorlog tegen
Duitsland. Een scene uit de film werd in 1996
op een postzegel afgebeeld.
Tijdens een reis naar Afrika, waar ze optrad
voor de geallieerde troepen, werd
geconstateerd dat ze leed aan tuberculose.
Haar gezondheid ging sterk achteruit, maar
ze bleef werken. In 1951 won ze een tweede
Oscar voor haar rol als Blanche DuBois, weer
een vrouw uit het zuiden van de VS, in
A Streetcar Named Desire. De nog jonge
Marlon Brando was daarin haar tegenspeler.
In 1955 speelde ze Lady Macbeth op het
toneel in Londen. Haar interpretatie van de rol
is volgens kenners ongeëvenaard.
Het huwelijk met Olivier was inmiddels op de
klippen gelopen en in 1960 scheidde het paar. In 1967 stierf Vivien
Leigh aan chronische tuberculose. Bij haar honderdste geboortedag
in 2013 gaf de Royal Mail een herdenkingszegel uit. In het speciale
poststempel dat gebruikt werd, staat de laatste zin uit de film die haar
zo beroemd heeft gemaakt After all, tomorrow is another day.
Daarmee gaf Scarlett aan dat hoewel alles verloren leek, er nog
steeds hoop was dat het goed kwam. In 1986 was Leigh ook al op
een postzegel verschenen, wat aangeeft dat de actrice na al die
jaren nog steeds niet vergeten is.
Jeffrey Groeneveld
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 138
De achterkant van mooie meisjes - een mysterie
ontraadseld
De vraag kwam helemaal uit Amerika. Frank Ennik, secretaris/redacteur
van ‘the Netherlands Philatelists of California’ stelde hem. Hans Kremer,
prominent lid van deze vereniging en regelmatig schrijvend in ‘Netherlands
Philately’, speelde hem door. Zij waren benieuwd naar de betekenis van
het stempel IIA dat zij op poststukken aantroffen:

Hans Kremer deponeerde de vraag op verschillende plaatsen en dat
leverde een breed scala aan antwoorden op. De meeste begonnen met: ‘Ik
weet het niet zeker, maar het zou kunnen zijn dat….’.
Het stempel werd vooral aangetroffen op ansichtkaarten die in de jaren van
de Eerste Wereldoorlog portvrij verstuurd werden. De kleur was rood of
vele tinten grijs- blauw. Sommigen dachten aan censuur, maar eigenlijk
kon die optie gelijk doorgestreept worden. Censuur was in Nederland
alleen mogelijk in gebieden waar de staat van beleg gold (langs de
grenzen, in de interneringskampen) en veel kaarten met stempel IIA
13

hadden met dat
gebied niets te
maken. Ook naar
een verband met
de organisatie van
de veldpost werd
tevergeefs
gezocht.

Toen iemand de
kaarten
omdraaide,
borrelden nieuwe
ideeën op, want
alle kaarten
toonden mooie
meisjes, of andere
romantische
voorstellingen.
Een
vooraanstaand
filatelist uit
Landsmeer
suggereerde:
‘Misschien is het
wel zo dat dit
stempel specifiek
werd aangebracht op (in Nederland geïmporteerde) glamourkaarten welke naar de normen van toen- niet als onzedelijk werden beschouwd. En dus
de tedere soldatenziel niet in verwarring konden brengen !’
De kaarten hadden nog een tweede gemeenschappelijk kenmerk: ze waren
allemaal afkomstig van Duitse uitgevers. Lag daar de sleutel? Het antwoord
kwam dichterbij toen er ook Duitse (veldpost) kaarten opdoken, met IIA als
opdruk of stempel (afbeelding volgende blz.)
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Dat het stempel niet filatelistisch was, werd ook steeds duidelijker.
Sommige van die Duitse kaarten waren onbeschreven en hadden nooit een
brievenbus gezien. Bovendien bleken er kaarten te bestaan, waar over IIA
een postzegel geplakt was .
Het antwoord op de vraag van Hans
Kremer kwam uiteindelijk van een
ansichtkaartenspecialist uit Duitsland.
Helmfried Luers heeft een prachtige
website ontwikkeld rond de
geschiedenis van de Duitse
ansichtkaart (www.tpa-project.info)
en was ook nog zo vriendelijk om de
vragen over IIA per kerende mail te
beantwoorden. Hij stuurde bovendien
een artikel uit The Postcard Album
(nr. 23), het TPA-magazine waarin deze kwestie kort besproken wordt.
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Het komt erop neer dat de
ansichtkaart bij de kwaliteitscontrole
na het drukproces gekwalificeerd
werd als ‘niet perfect’, ‘mindere
kwaliteit’, ‘tweede keus’. Zulke
kaarten moesten tegen een lagere

prijs verkocht worden en dat
verklaart misschien waarom er zo
veel door soldaten (in de kantines
van kazernes?) gekocht en
verstuurd zijn. Soms komt men ook
de kwalificatie IA op kaarten tegen
(‘superieure kwaliteit’).
Dat de kaarten met IIA van mindere
kwaliteit zijn, is overigens niet
waarneembaar en Helmfried Luers
vermoedt dat het stempel door
enkele uitgevers geplaatst werd om
kaarten tegen een lagere prijs te
kunnen verkopen. De concurrentie in
de Duitse ansichtkaartenbranche
was moordend, er waren wel
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samenwerkingsverbanden met onderlinge
prijsafspraken, maar dit was een manier om
die te ontduiken.
John Dehé
**************************************************

Wie oh wie heeft nog oude Nederlandse
ansichtkaarten liggen,waar men toch niets
mee doet?
Hans Vaags (zie pag. 2).
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Het is alweer september, dat doet me denken aan het
lied “Het is alweer voorbij die mooie zomer die begon
in mei.” Alhoewel september en oktober kunnen ook
best nog vele mooie dagen hebben, ondanks dat de
dagen al flink korter worden. We gaan deze maand van start met een
afbeelding van de zegels welke het licht zagen op 13 april j.l.
Inderdaad aardige zegels maar we zullen het met deze zegels
moeten doen, want helaas in het echt zijn deze dieren al vele, vele
jaren terug uitgestorven. Naast de zegels is er natuurlijk ook een
souvenir velletje van $ 4,25.

Op 2 mei kregen we
dan vijf afbeeldingen te zien van
meer bekende
dieren en wel 2
verschillende
poezen en drie
honden. Ook hier van een souvenir
velletje van $ 4,25.
Een dag later was verkrijgbaar,
heel bescheiden 1 zegel welke hier
onder is afgebeeld, met als titel In
Flanders Fields met een afbeelding
van een poppie. Dan hebben we
het over een herdenking van de
strijd bij Iper in Belgie honderd jaar
geleden.
Trudy en Pieter Farenhorst
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS? (afl.39)
Beroepen en opleidingen in de bouw.

Poststuk van 14 augustus 1920 het tarief was vanaf 1 november 1919
7½ cent tot 20 gram.
Traditioneel leerden jongeren een ambacht door de kunst af te kijken van
vaklieden. Dat veranderde toen in de negentiende eeuw het
beroepsonderwijs opkwam. Deze kwam naast het algemeen vormend
onderwijs te staan.
In de middeleeuwen waren de verschillende beroepsgroepen verenigd in
gilden. Na het behalen van de meester proef behoorde de leerling tot het
gilde. Hij mocht zichzelf nu officieel timmerman, schilder enz. noemen.
In 1798 werden de gilden opgeheven. De overheid hield zich lang afzijdig.
Zij vond het verzorgen van beroepsonderwijs niet tot haar taken behoren.
Minister Thorbecke wilde met de Wet op het middelbaar onderwijs in 1863
wel algemeen vormend onderwijs bieden aan ambachtslieden. Maar de
arbeiders hadden weinig aan vakken frans of geschiedenis.
Door particulier initiatief was ondertussen de ambachtsschool ontstaan.
Deze werd in 1861 opgericht door de Maatschappij voor den Werkende ►
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Stand. De ambachtsschool voldeed aan een duidelijke vraag.
Leerlingen werden er opgeleid tot timmerman of metaalbewerker. Hier
konden de leerlingen een echt vak leren.
Aan het eind van de negentiende eeuw begon de overheid de noodzaak
van beroepsonderwijs in te zien en ging deze subsidiëren.
Voor de Centrale Ambachtsschool voor Zaandam en omstreken werd een
bestuur gevormd in 1908, maar tot 1916 gebeurde er niets. In 1917 werd
opdracht gegeven voor de bouw van een tijdelijke school aan de
Herengracht. Deze werd geopend op 3 november 1907 en in het eerste
jaar schreven zich 61 leerlingen in waaronder 16 voor de opleiding
timmeren. Leerlingen uit Zaangemeenten die de school niet subsidieerden
werden afgewezen.
In 1932 werd de nieuwe school aan de Westzijde in Zaandam geopend en
telde toen 321 leerlingen aan de dagopleiding en 204 aan de avondschool.
In de volgende afleveringen zal ik de beroepen behandelen.
Herman Verhoef

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.
********************************************************************************
E. du Bois, Postbus 1132, 1440 BC Purmerend
Tel. 0299-648262 – email : edubois@chello.nl
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VAN TJOEK TJOEK
NAAR
VROEEEEEEEM....
Veel onderwerpen zijn
extra geliefd bij ons, de
verzamelaars van postzegels en poststukken. B.v. het thema de
spoorwegen. Er zijn prachtige voorbeelden van verschenen
postzegels met daarop alle soorten van treinen, stations, rails,
▼spoorviaducten, spoorferries ► en alle andere
toebehoren bij het
spoorbedrijf. Blijft de vraag of
er door de verzamelaar
beperkingen in het onderwerp
aangebracht moeten worden,
omdat in het onderwerp spoorwegen ook veel
meerdere mogelijkheden zich aandienen. B.v. de ontwikkeling en de
historische feiten van spoorwegen, tram, metro en de zweefbaan.
◄ Een lokale uitgave van het Broadway Post Office
New York uit 1852 zal voor menig verzamelaar te
duur worden. Maar er zijn genoeg andere mooie “locs”
te vinden (ook in onze stuiverboeken).

Dan zijn er natuurlijk ook de z.g. spoorwegzegels▲. Tussen 1924 en
1944 bestond in Nederland de mogelijkheid brieven te verzenden
met de trein. De verzender moest zijn post afgeven bij het
bagageloket van het station. De post werd dan met de eerstvolgende
trein naar de plaats van bestemming vervoerd. In de plaats van de
eindbestemming werd de brief door de PTT bezorgd bij de
geadresseerde. Voor deze extra service moest uiteraard wel extra
betaald worden (10 cent). Hiervoor verschenen speciale zegels, die
naast de gewone frankeerzegels werden bijgeplakt.
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Belgische Spoorwegzegels werden niet door
de posterijen uitgegeven, maar door
spoorwegen. Strikt genomen zijn
spoorwegzegels geen postzegels, want ze
zijn niet gebruikt in het normale postverkeer.
Een uitzondering hierop zijn deze spoorzegels die ook in het normale postverkeer voorkwamen. Vanaf 1879
tot op heden zijn er inmiddels honderden Belgische spoorzegels
uitgegeven.
Dat er in alle landen van de wereld een
jubileum gevierd wordt van de Spoorwegen
is goed te merken aan de postzegels die van
deze gebeurtenissen uitkomen. Met maar
liefst 391 pagina’s meer dan de vorige
catalogus, komt Michel met haar nieuwe
verzamelwerk voor de derde maal uit. Dikker
dus, maar ook witter papier zodat de
postzegels beter uitkomen. Deze catalogus is
gesloten in 2013, dus onze jubileum
postzegels van de Nederlandse Spoorwegen
staan er ook nog niet in. Op 1171 pagina’s
trekt de hele spoorweggeschiedenis in ongeveer 18.000 postzegels
aan je voorbij. We hebben nog niet alle
postzegels, die bijna allemaal in kleur worden
afgebeeld, kunnen bekijken. Daar moet je wel een
paar avondjes voor uittrekken. Van Paardentram
en de Arend tot Hogesnelheidslijn (via
tandradbaan, trams en metro) in alle landen van
de wereld worden besproken, zoals drukkwaliteit
en natuurlijk de waarde. Interesse in “Motiv
Eisenbahnen ganze Welt 2014”?
Voor € 59,80 plus portokosten heeft
u dit boekwerk in huis.
U kunt ook kijken naar kavel 175 van onze komende
veiling, voor een oudere versie. Aardige sites zijn o.a.
www.filatelie.nvsp.nl www.bdph.de en een zeer
informatieve site van een verzamelaar
www.nicospilt.com
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Eerste dag enveloppen die niet “echt hebben gelopen” worden in collecties
waarmee men wil gaan exposeren niet erg op prijs gesteld door de jury.
Hoewel de postzegels op de onderste ansichtkaart geen “spoorweg
postzegels” zijn, is het stempel wel interessant: Centenaire du chemin de
fer Mulhause-Thann (honderd jaar spoorlijn Mulhause-Thann).
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OOSTENRIJKSE SPOORPOSTZEGELS, UITGEGEVEN IN 2012

175 jaar spoorwegen in
Oostenrijk

140 jaar geleden kreeg men
een licentie voor de spoorlijn
Raab-Oedenburg-Ebenfurt

▲100 jaar Mittenwald spoorlijn
Dag van de postzegel ►

50 jaar de Weense sneltrein

210e verjaardag van de geboorte
van Karl Ritter von Ghega en het
"Kalte Rinne" viaduct, dat 160
jaar geleden werd gebouwd.
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GRIEKSE WIJSBEGEERTE
Pythagoras (ca. 572 - ca. 500 v.Chr.) werd geboren op
Samos, een van de toen welvarende Griekse eilanden in
de Egeïsche Zee. Hij kreeg er van jongs af aan een goede
opvoeding en opleiding. Volgens de overlevering heeft hij
veel reizen gemaakt naar Egypte en Mesopotamië, waar hij
gestudeerd zou hebben onder de plaatselijke priesters. Hij
streefde harmonie en reinheid van de ziel na, wat volgens hem bevorderd
kon worden door onder andere de kennis van getalsverhoudingen. Deze
verhoudingen beheersen volgens zijn leer het heelal, zoals ze bijvoorbeeld
ook terug te vinden zijn in de muziek. Pythagoras ontdekte ook de muzikale
boventonenreeks met de verhoudingen van diverse intervallen, door een
gespannen snaar op verschillende punten af te klemmen. Hij was een zeer
geoefend lyra-speler.

Een Griekse serie uit 1955. Op de 2D en 5D een antieke munt uit Samos
met daarop Pythagoras, Op de 3.50D de stelling van Pythagoras en op de
6D een oude kaart van het eiland Samos, waar de eerste school van
Pythagoras werd gesticht.

Omstreeks 530 voor Chr. stichtte Pythagoras
in Croton een school, die ook in andere ZuidItaliaanse steden afdelingen vestigde. Bij zijn
volgelingen gold een volledige gelijkheid
tussen mannen en vrouwen, een houding die
in de Griekse wereld uitzonderlijk was.
Pythagoras en zijn aanhangers hebben een
belangrijke invloed uitgeoefend op het
openbare en politieke leven, maar zijn daarbij
ook op krachtig verzet gestuit; tegen het eind van zijn leven moest
Pythagoras Croton verlaten en enkele decennia later vond een algehele
opstand tegen zijn aanhangers plaats.
Wil Dedters
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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

Cat. nr.
90-94
144/148
199/202
244/247
268
346 en 347
474/489
V2139b
2142-51
2152-61
2252-57
2579
2579a-c
2342a-e
2352-61
2566-67 a-c
2581-92
2641 a/e
2658-63
2672-2681
2707
2769
2878

Omschrijving
Zegels van de Jubileumserie
Vliegende duif
Kinderzegels 1926
Rode Kruiszegels
Herdenkingszegel
Konijnenburg 1 gulden en 2,50 gulden
488 ontbreekt, 489 met plakker !!!!!!!!

Vincent van Gogh met L-fosfor
van Gogh in paartjes
Nederland en het water in paartjes
Zomerzegels gebruikt
Grenzeloos Nederland
Grenzeloos Nederland
25 jaar koningin Beatrix
World press foto met tab gebruikt
Zomerzegels gebruikt
Sterrebeelden in paartjes
Zomerzegels in paartjes
Grenzeloos Nederland Brazilie
100 jaar luchtvaart in stripjes met tab
Boekenweekzegel
Filmzegel
Piet Hein, zilveren zegel
Kaartje diverse stempels
P31-43
Port De Ruyter
Port
Port P3 t/m P5 en P25, 3 en 5 postfris
R86-89
Kinderzegels 1930 12,5 cent postfris
R98-101
Kinderzegels 1933 101 minimale beschadiging
IN 1 en 2
Internering 1 (*) en 2 postfris
PB82B
PB 82b- Maak gratis een kaart
190-93,206-09 Suriname
297-303
Suriname
317-20,321-22 Suriname
331-34
Suriname
Suriname
Mapje diverse Suriname postfrisse series
Blok 38
Indonesia blok
Blok 42
Indonesia blok
Blok 47
Indonesia blok
Faroer blokje
221-22
Faroer pzb vogels
791-794
IJsland boekje vliegtuigen
650-51
Zweden pzb bruggen
994-98
Zweden pzb bloemen/vruchten
2217-20
Zweden pzb honden
Blok 75
Cept Oostenrijk 2013
1891/92
Cept Ierland 2009
125/26
Cept Montenegro 2006 blok
Rusland blokje dieren
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o
**
**
*
**
o
**
**
o
o
o
**
o
o
o
o
o
o
o
o
**
**
**
o
*
*/**
*/**
**
*, **

Cat.w.
10,00
110,00
45,00
105,00
82,00
21,00
156,00
30,00
10,00
10,00
5,80
9,00
9,00
12,50
9,00
4,80
10,80
7,20
10,80
10,00
6,00
7,00
15,00
195,00
256,00
66,00
130,00
425,00
65,00

o
**
**
**
80,00
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

19,00
10,00
16,00
9,00

Inzet
bod
10,00
5,00
10,00
7,00
2,00
14,00
5,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
bod
1,00
bod
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
bod
17,00
19,00
6,00
10,00
75,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
bod
bod
2,00
bod
2,50
4,00
2,50
2,50
2,00
BOD
2,50
2,50
bod

Kavel
49
50
51
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

Cat. nr.

Omschrijving
Belgie modern gestempeld
0
Slovenia vogels blokje
**
Oud Bulgarije
0
Rusland 1992 in blokken
**
Postfris Rusland 1992/93 met vogels
**
Portugal veel ceres
*
Oud Portugal
*
4827
Spanje Rode Kruis vel Henri Dunant
**
Frankrijk mooi blok Portraits de Régions , nomin. 5 euro
Carnet 2021
Rode Kruisboekje 1972
Carnet 2022
Rode Kruisboekje 1973
Carnet 2023
Rode kruisboekje 1974
Carnet 2025
Rode Kruisboekje 1976
Carnet 2026
Rode Kruisboekje 1977
Carnet
Rode Kruisboekje 1979
Carnet
Rode Kruisboekje 1979
Oostenrijk blok meteoor stof
**
Oostenrijk trein 2011
**
Oostenrijk trein 2012
**
Kaartje
Gibraltar
Kaartje
Cuba
Kaartje
Turks Cyprus
Kaartje
Bosnie Herzegovina
Persoonlijke postzegel Purmerend op brief
Brief Ned. Nieuw Guinea met aantekenstrook
Australie, souvenir set Olympic Games Sydney 2000
Wereldmoederdag, 3 briefkaarten/ postwaardestukken
Hanzesteden, 4 ansichtkaarten/postwaardestukken
Blijdorp, 12 postwaardestukken/ briefkaarten
Mapje poststukken, met o.a. koninklijk bezoek Iran
Mapje poststukken, leuk gevarieerd
Brieven
Canada poststukken met vliegtuigen 12x
Poststuk
Canada belast met port (portzegel nr P51)
FDC
Canada 1948 ter gelegenheid huwelijk Elisabeth
Brieven
Canada 57 stuks airmail, stempels, paren enz
Rondz. boekje Belgie
Brief
Ned. aangetekend met blok 1150 met plaatfout
Map
Nederland, eurowaarden, nominaal 321
Map
Map met 23 postzegelboekjes en 12 kinderblokjes
Nederland jaarsets 1980 t/m 1990
Nederland jaarsets 1992 t/m 2000
Jaarcollectie 2001, met ca. 19 euro nominaal
Jaarcollectie 2002, met ca. 45 euro nominaal
Jaarcollectie 2003, met ca. 41 euro nominaal
Jaarcollectie 2004, met ca. 40 euro nominaal
Jaarcollectie 2005. met ca. 42 euro nominaal
Jaarcollectie 2006, met ca. 44 euro nominaal
Jaarboek Ned. postzegels 1991 + zegels
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Cat.w.

hoog
26,00

10,00
10,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

32,00
10,00

Inzet
bod
2,00
7,00
2,00
bod
bod
3,00
5,50
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,50
bod
bod
1,00
bod
2,00
2,00
bod
2,00
4,00
2,00
1,50
5,00
1,00
5,00
bod
bod
4,00
4,00
5,00
2,00
225,00
10,00
10,00
10,00
12,00
31,00
28,00
28,00
28,00
31,00
2,00

Kavel
97
98
99
100
101
102
103
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

Cat. nr.
Catalogus
Catalogus
Catalogus
Catalogus
Catalogus
Catalogus
Catalogus

Omschrijving
Cat.w.
Michel Duitsland 2007-8
Michel Zuid West Europa 2011
Michel Zuid Europa 2011
Michel Zuid Oost Europa 2011
Michel Noord Euopa 2011
Michel deel 1 overzee Noord Amerika 2007/8
Michel deel 7 overzee Australie en Nieuw Zeeland 2007/8
Michel gegen Falsher und Betruger
Stockboekje
Ned Antillen postfris o.a. zegels uit 2001 (Dorcas)
Stockboekje
160 perfins
Stockboekje
Nederland enz
**
Stockboekje
Nederland enz
o
Stockboekje
Nederland enz
o
Stockboekje
Engeland
o
Stockboek
Nederland meest gestempeld met modern (Dorcas)
Stockboek
Diverse landen o.a. Engeland Zweden Oostenrijk (Dorcas)
stockboek
Diversen
Stockboek
Tsjechoslowakije
o
Stockboek
Hongarije
o
Stockboek
Roemenie
o
Stockboek
Bulgarije
o
Stockboek
Hongarije
Stockboek
Oud India
Stockboek
2x diversen
Stockboek
Dik 30/60 zwarte bladen
Stockboek
Dik 30/60 witte bladen
Stockboek
24/48 witte bladen
Stockboek
24/48 witte bladen
Cept Davo bladen 2012 en 2013 blokken
Davo
Luxe bladen 2007, 2008 (2x) en 2009
Album
Davo Album Vorstinnen met zegels
0/*/**
Davo
Luxe album met Spanje
Davo
Nederland 1959 t/m 1969 leeg
Davo
Luxe band 3 inhoud 1990-1991 leeg
Davo
Luxe band 4 inhoud 1970-1990 leeg
Davo luxe
BRD 1970-1990 zgan, 85% gevuld
**
Davo luxe
BRD 1990-1999,
gevuld goed
o/*/**
2000 t/ 2005zgan,
zgan,60-70%
1e 8 pagina's
Davo luxe
gevuld
o
Davo luxe
Deutsches Reich 1872-1945; zgan; leeg
Ca.350 FDC's Vanaf e35 tot e250 (wo. 39, 40, 50, 55, 58, 60, 61)
Album
Safe Dual Europa Cept 1996-2000
Album
1 album met centen
Album
4 albums met PTT-mapjes
Album
3 albums covers Koninklijk Huis
Davo albums Collectie NL 1970-2008 in 4 (deels luxe) albums , nom. €255
Album
Polen in luxe Davo, 1980/87, vrijwel compleet, postfris
Album
1 album 'Kerstzegels'
Albums Ned. in Holland alb., ook iets roest (niet geteld) + leeg Holland alb.
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Inzet
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
8,00
6,00
bod
bod
bod
bod
10,00
6,00
5,00
8,00
7,00
5,00
1,50
5,00
3,00
bod
bod
bod
bod
bod
3,00
bod
20,00
35,00
bod
bod
bod
30,00
25,00
18,00
20,00
20,00
5,00
2,00
15,00
15,00
200,00
25,00
1,00
15,00

Kavel
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Cat. nr.
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Stockboek
Kistje
Sigarendoos
Doosje
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos
Doos zegels
Michel cat.
Catalogus
Doos
Doos
Krat

Omschrijving
Cat.w.
Stockboek, Nederland, Suriname, diversen (o.a. Bund)
Europa, oud materiaal, Oostenrijk, Rusland, Duitsland
Scandinavië en Grr.Br. (vanaf nr. 1), deels gemengde kwaliteit
Vier stockboeken A5, meest eenvoudig materiaal
3 mooie stockboeken, planten en dieren
Stockboek Rusland
o
Mooi stockboek Nederland postfris, o.a. jaren '50
3 stockboeken diverse thema's
Stockboek Nederland en Overzee
*,**,o
Blauw Leuchtturm stockboek, leeg
Zwart Importa stockboek met Ned. postfris en gebruikt
Stockboek Ned. met o.a. postfr. blokken van 4 (oorlogsjaren)
Ned. Indie stempels
o
Diversen Nederland
Engeland ongeveer 2000 zegels (1910-1960)
Onafgeweekt wereld met Nederland losse zegels (Dorcas)
7 lege stockboeken incl 2 dikke (Dorcas)
Nederland onafgeweekt met veel euro's (Dorcas)
Met van alles (Dorcas)
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen
Ca. 5 kg onafgeweekt wereld
Mooi kistje met allerlei materiaal, meest gulden-waarden
Doos met allerlei materiaal, pz-boekjes, stockboekjes, etc.
Doos wereld, (on)afgeweekt en allerlei restantjes
en jaarsets vanaf 1985 + diversen, niet gecontr. op volledigheid
motief spoorwegen, met cd + enkele zegels en blokjes
Indonesië Zonnebloem 2006
Vol: de wereld in zakjes, voor de lange winteravonden
Hongarije en Tsjecho-Slowakije in vellen in vellenboek
Verrassingsdoos met bundels, opbergmat. stockboekjes etc.
Krat met allerlei poststukken, bijzonder materiaal. BENEFIET

Na het fraaie evenement
“Purmerend op stoom” wilt
u nu misschien als nieuw
thema ook spoorwegen op
postzegels gaan
verzamelen? Kijk dan eens
naar kavel 175.

32

Inzet
10,00
15,00
35,00
5,00
5,00
4,00
20,00
6,00
10,00
2,00
5,00
2,00
5,00
bod
2,00
4,00
7,00
8,00
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
5,00
2,00
5,00
2,00
8,00
5,00
bod
10,00
15,00
4,00
20,00

