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DONKERE DAGEN? 
 
December is een maand van tradities, mooie gebruiken en oude 
rituelen. En hoewel er mensen zijn die menen dat zelfs een nationaal 
symbool als Zwarte Piet niet meer heilig is, wil ik zelf graag zoveel 
mogelijk van die tradities in ere houden. Dus: een Piet die zo zwart 

als roet of schoensmeer is, een 
kerstboom met kaarsjes, zelf gebakken 
oliebollen, de beste wensen en een 
mooie benefietveiling op de 
postzegelclub, met een zorgvuldig 
voorverwarmd stukje banket.  
Het goede doel van de veiling is dit jaar 
niet de clubkas, maar de stichting KiKa, 
Kinderen Kankervrij.  
Er is al veel materiaal ingeleverd, maar u 
mag ook op 10 december nog spullen 

meenemen. Laat u inspireren door de kavellijst in het clubblad op 
pagina’s 26, 27 en 28.  
2014 was ook het Uiverjaar, al heeft u daar waarschijnlijk niet zo heel 
veel van gemerkt. Zeventig jaar geleden werd deze DC2 een 
nationale 
beroemdheid, 
maar nog in 
hetzelfde jaar 
ging dit prachtige 
vliegtuig bij een 
crash verloren. 
Dat heeft wel 
heel veel ‘mooie’ 
poststukken 
opgeleverd.  
Op 10 december 
zal ons lid 
Nicolaas Bakker daar over vertellen, met ‘lichtbeelden’. Zie ook 
pagina’s 20 en 21. 
U ziet het, genoeg redenen om de decemberbijeenkomst te 
bezoeken, met een portemonnee die aan het eind van de avond 
misschien wel een stuk leger geworden is.       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 januari nummer uiterlijk vrijdag 19 december  
bij mij thuis, of per e-mail naar: hansvaags@gmail.com  
 
OP HET OMSLAG  
 
Al vanaf oktober 2012 is het clubblad van de PPRC op www.pprc.nl ook 
digitaal en geheel in kleur te bekijken. De u ongetwijfeld bekende heren 
Klaas en Claus lezen het clubblad van de PPRC ook erg graag samen in 
december, als ze beiden weer in het land zijn. PostNL gaat in januari voor 
de zoveelste keer de frankeer tarieven verhogen. Aan alle leden die het 
clubblad per post ontvangen het volgende verzoek: als u het clubblad liever 
digitaal wenst te ontvangen geef u dan bij mij op of bij een van onze 
bestuursleden. U krijgt dan bijtijds een mailtje als het nieuwe clubblad op 
onze site staat.                 Hans Vaags 
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 
Woe. 10 dec.  Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in 

Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
beemster. (LET OP ! was eerst voor 11 dec. aangekondigd). 
De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze 282ste 
veiling, dit keer een grote benefiet-veiling, waarvan de 
opbrengst geheel ten goede komt van KiKa ! De kavellijst 
staat op pagina 21, 23 en 24. 

Za. 13 dec. De verzamelaar  
afd. Zaanstreek-
Waterland 
organiseert weer 
de maandelijkse 
verzamelaarsbeurs van 10.00 tot 14.00 uur met o.a. 
ansichtkaarten, postzegels, munten en nog veel meer. In 
buurtcentrum De Kolk, Heijermansstraat 129, 1502 DJ 
Zaandam. Volgens Rita en Willem: “een hele gezellige, 
drukbezochte beurs waar steeds meer mensen op af komen. 
Kom gerust ook eens een kijkje nemen”.  
Voor meer informatie 075-6354316 / 075-6421723. 

Woe. 24 dec. Ruilmiddag van de PhilVer. HHWaard van 13.00 tot 16.00  
  uur in De Swan, Middenweg 178, 1702 HE Heerhugowaard 
 
Ma. 29 en di. 30 dec. Eindejaarsbeurs 2014. In de Veluwehal, Nieuwe  
  Markt 6, 3771 CB Barneveld. Deze beurs is beslist de moeite  

waard om eens te bezoeken. Met postzegels, munten en  
ansichtkaarten. De beurs is beide dagen geopend van 10:00 
tot 17:00 uur, de entree bedraagt € 3 per persoon per dag. 
Jeugd tot 17 jaar gratis. 

2015 
Ma. 5 jan. Velletje 50 jaar Top 40, zie pagina 6. 
Woe. 14 jan. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in  

Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
Beemster.  

Za. 24 jan. Purmerend, onze jaarlijkse grote regionale postzegel- 
  beurs. Voor alle informatie zie pagina 17. 
Zo. 25 jan. Ruilbeurs van de PhilVer. HHWaard van 10.00 tot 15.00  
  uur in De Swan, Middenweg 178, 1702 HE Heerhugowaard 
 
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie 
het maandblad Filatelie, December-nummer. 
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BETALEN VAN UW CONTRIBUTIE  
 
Zoals ook reeds in ons clubblad van 
november is vermeld, wordt de bijdrage 
voor 2015 niet verhoogd.  
 
Leden betalen € 30,- contributie en 
ontvangen hiervoor maandelijks ons 
prachtige clubblad met heel veel wetenswaardigheden en daarnaast 
het maandblad Filatelie. Indien u heeft aangegeven dat u het 
maandblad Filatelie niet wenst te ontvangen, betaalt u tenminste  
€ 15,-, als donateur (meer mag uiteraard altijd !). 
 
Vanwege de invoering van 
de IBAN nrs worden er geen 
acceptgiro’s meer 
verzonden en dient u het 
verschuldigde bedrag zelf 
over te maken, uiterlijk 31 
december, op de rekening van de PPRC, t.w: 

 
NL30 RABO 0166 3643 12 

 
Wilt u switchen van lid naar donateur, van donateur naar lid of uw 
lidmaatschap opzeggen, doet u dat dan s.v.p. zo spoedig mogelijk bij 
onze secretaris Jeffrey Groeneveld. 
 
De ledenlijst per 1-1-2015 is bepalend voor uw bijdrage. 
 
Tot ziens op de komende clubavond met benefietveiling. 

 
Hans de Block 
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50 JAAR TOP 40 
 

 

 
Op 5 januari 2015 verschijnt een postzegelvel “50 jaar Top 40”. Het 
besteedt aandacht aan de eerste uitzending door radiostation 
Veronica op 2 januari 1965 van de Top 40, een radioprogramma 
gewijd aan de 40 best verkochte platen in Nederland. 
 
Op de postzegels van het velletje staan tien nummers van de tien 
grootste Nederlandse artiesten en bands van de afgelopen 50 jaar, 
twee per decennium:  
Golden Earring (Radar Love); The Cats (One Way Wind); André van 
Duin (Willempie); BZN (Mon Amour); 2 Unlimited (No Limit); Paul de 
Leeuw (Vlieg Met Me Mee); Marco Borsato (Dromen Zijn Bedrog); 
Vengaboys (We're Going To Ibiza!); Jan Smit (Cupido) en Anouk 
(Birds).  
 
Het ontwerp is van Sybren Kuiper endes een oplage is 160.000 vel. 
Het postzegelvelletje “50 jaar Top 40” is een initiatief van PostNL, in 
nauwe samenwerking met de Stichting Nederlandse Top 40. 
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VALSE ZEGELS TE KOOP OP INTERNET  
 
Via verschillende kanten worden we er de laatste tijd op 
geattendeerd dat er op verschillende internetsites meer en minder 
gevaarlijke falsificaties worden aangeboden. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezetting Nederland: “Dronten”. 
Toppunt van fake: Dronten is pas vanaf 1960 gebouwd. 

 
Uit de Duitsland-vereniging komt het signaal dat er op Marktplaats en 
Ebay iemand actief is onder de namen “Willy’s place”, “Willy” en 
wvaneijk. Deze biedt vooral zegels met valse stempels en fake-
opdrukken aan. Hij vermeld wel dat het gaat om “fake opdrukken” of  
“overprint forgeries” maar een onoplettende koper zou hier in kunnen 
trappen. Het toppunt van zijn fake-zegels zijn wel Nederlandse 
bezettingszegels (compleet met hakenkruis) van Dronten. In de 2e  
wereldoorlog was Dronten echt nog gewoon IJsselmeer.  
Door de NVPH (Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren) 
wordt er gewaarschuwd voor een al oude bekende die vooral op  
Marktplaats actief is.  
In het verleden opereerde hij onder de namen Stampgrossier, 
Justinia Justiniana en Bor Tohin, hij bracht toen kopieën, valse 
zegels en zegels van dubieuze kwaliteit met een mistige omschrijving 
aan de man, nu schijnt hij de naam Platinum te gebruiken.  
U bent gewaarschuwd.                           Uit Kaaspost, NVPV Alkmaar 
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ZIJN JARIG ! 

 
Vijfentwintig jaar geleden, op 
17 december 1989 verscheen 
de animatieserie The 
Simpsons voor het eerst op 
de Amerikaanse televisie. 
Geestelijk vader/cartoonist 
Matt Groening zal nooit 

hebben kunnen bevroeden hoe gigantisch succesvol het door hem 
verzonnen typisch Amerikaanse gezinnetje ooit zou worden. De 
reeks draait geheel om de familie Simpson, bestaande uit Homer, 
Marge, Bart, Lisa en Maggie. De tekenfilmserie groeide uit tot een 
wereldhit. Het televisieprogramma met nu al meer dan 559 
afleveringen begon op 28 september van dit jaar aan het 26ste 
seizoen. Daarmee is het een van de langstlopende televisiereeksen 
ter wereld. Het is een satire op de (Amerikaanse) samenleving, over 
het bijzondere gezin uit Springfield. De reeks heeft inmiddels meer 
dan honderd prijzen in de wacht gesleept, waaronder 27 Emmy 
Awards en een Peabody Award. Niet alleen een hit op tv, ook op het 
gebied van merchandise. Er is van alles en nog wat te koop waarop 
de hoofden van Bart, Hoomer en consorten prijken. Alleen zijn ze tot 
op heden nog niet veel op postzegels te zien. 

 
 
 
 
 
 
 

Op 7 mei 2009 gaf de US Post een postzegel boekje uit met 20 
zelfklevende zegels met 2, 3 of 4 zijdige tanding. Mauretanië gaf in 
2003 al een illegaal souvenir velletje uit met 9 zegels en Congo in 
2004 een velletje met 8 illegale zegels. Mogelijk dat er nu naar 
aanleiding van de 25ste verjaardag van The Simpsons meer serieuze 
landen postzegels gaan uitgeven met daarop de beroemde familie, 
leuk voor verzamelaars van stripfiguren op postzegels.   Hans Vaags 
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BODE - DIENST 
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Begin 14e eeuw is er sprake van een 
vervoersdienst tussen Lindau (Bodensee) en 
Milaan. In het begin af en toe, vanaf begin 
16e eeuw regelmatig. Er zijn verschillende 
namen voor deze vervoersdienst; Lindauer 
Bote / Fussacher Bote / Mailänder Bote.  
De route is ca. 350 km lang en kostte ruim  
5 dagen reizen. Vanaf Lindau voer men 
met de boot tot Fussach en van daar per 
paard of koets door het Rijndal, over de 
Via Mala, via de Splügenpas en na het 
oversteken van het Comomeer naar 
Milaan. Beroemde passagiers waren o.a. 
Johann Wolfgang von Goethe die 122 
gulden neerlegde voor deze reis (1788). Frans 
Xavier Wolfgang Mozart (zoon van…) alsmede 
de Augsburger koopman Ulrich Fugger, die de 
leiding van het familiebedrijf van zijn oom, 
Jacob Fugger de Rijke, had overgenomen.   

                              Wil Dedters 

    Kaart Alpenroute 
    Italië boven 
 
 

 
Gravure van Veldkirch     J.W. von Goethe           Jacob Fugger de 
uit 1550                            1749-1832                     Rijke 1459-1525    
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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.33) 
Het dak – de spanten. 

Eerste 
schetsontwerp 
van de  
ontwerper 
Jacques Doppée 
met zijn 
handtekening er 
onder. 
 

▲Drukproef 
van de zegel 
met ook de 
handtekening  
van de  
ontwerper. 

 
Definitief ontwerp 
 
 
 
Herman Verhoef  
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OP ZOEK NAAR JOSEPH 
 
Bij de kijkdag van de Nederlandsche Postzegelveiling trof ik in een doos 
met allerlei poststukken uit de Eerste Wereldoorlog  deze bijzondere brief 
aan:  

 
Poststukken bekijken is een tijdrovende kwestie, want je moet op van alles 
letten: stempels, routes, tarieven en… afzender en geadresseerde. In dit 
geval was het de naam van de geadresseerde die mijn belangstelling trok: 
Joseph Dehé.  Nu kom je de naam Dehé  niet zo heel erg vaak tegen; de 
paar Dehés in Nederland zijn allemaal wel familie van elkaar. 
Van Joseph ben ik daar nog niet helemaal zeker van, maar wat je niet weet 
kun je proberen uit te zoeken. Een deel van de familie is in kaart gebracht 
(www.johndehe.nl) , maar een veel groter deel nog niet. 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 132 
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Blijkens de brief was Joseph Dehé  soldaat in het Belgische leger (2e 
regiment van de Chasseurs a pied – Jagers te voet) en is hij als 
krijgsgevangene tijdens de Eerste Wereldoorlog in het kamp Hameln aan 
de Weser  (provincie Hannover) terecht gekomen.   De afgebeelde brief 
werd hem (portvrij) gestuurd door een kameraad uit het leger op 5 
december 1917 (stempel Belgische Veldpost- 4) en kwam ruim een maand 
later in Hameln aan.  In het kamp stond Joseph geregistreerd als 
gevangene 76066. De afzender was Emiel Deprez, ‘Belgies Leeger ter 
velden’. Postcode: D84. De brief is bekeken door de Belgische censuur in 
Calais (Groen stempel Censure Militaire + nr. 117) en door de censuur in 
het kamp Hameln (P.34). 
 
Hameln is vooral bekend geworden door het verhaal van de rattenvanger, 
maar beide wereldoorlogen hebben ook hun stempel op dit plaatsje 
gedrukt.  
Kort na het begin van de Eerste Wereldoorlog werd in Hameln een 
gigantisch krijgsgevangenenkamp gebouwd. Vooral Russen en Serven 
werden hier vastgezet, eerst in tenten, later in barakken.  In zestig  
barakken zaten zo’n 8000 gevangenen uit Rusland, Servië, Frankrijk, 
België en Engeland hier de oorlog uit. Velen overleden echter; voor hen 

werd naast het 
kamp in 1917 een 
grote begraafplaats 
aangelegd. Tijdens 
de Tweede 
Wereldoorlog werd 
Hamelen zeer  
berucht: als Nazi-
bolwerk en als 
plaats waar 
honderden 
dwangarbeiders om 
het leven kwamen. 
Maar nu Joseph. 

Valt er iets over hem te achterhalen? Er is een indrukwekkende website 
(http://grandeguerre.icrc.org/) van het Internationale Rode Kruis, met     ► 
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duizenden namen van krijgsgevangenen. Daar kwam ik wel een aantal 
Dehés tegen, maar Joseph heb ik nog niet kunnen traceren.  
Wel kwam ik het een en ander tegen over het legeronderdeel waartoe 
Joseph behoorde, het 2e regiment van de Jagers te voet, waaronder een 
mooie, krijgshaftige kaart van zulke Jagers. Daarover volgende keer meer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zoektocht naar Joseph gaat beginnen, ik zal u op de hoogte houden. 
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  
 
In Nederland is iedereen druk over Sinterklaas, hier al  
weken de Kerstman waar men druk mee bezig is.  

Maar wij gaan gewoon 
terug naar 29 augustus, 
toen waren het de vijf 
volgende grote komieken 
waar onze aandacht naar 
uit ging .Hun namen: Mike 
Myers, Martin Short, 
Catherine O’Hara, Olivier 
Guimond en Jim Carrey. 
 
Op 29 september kwam 
een P zegel met 10 cent 
toeslag ten bate van de 
Canadese gemeenschap 

stichting  voor kinderen en 
jongeren.  
Op 3 oktober  
6 zegels met 
legendarische 
verdedigers  
op ijshockeygebied. Ook een 
souvenir velletje van $ 5,95 
met een afbeelding van 

Zamboni ijsmachines. Voor 1949 waren vele handen en hard werk 
nodig om het ijs optimaal te krijgen. In 1953 verkreeg Zamboni een 
U.S. patent en sinds die tijd zijn er meer dan 10.000 ijsmachines 
verkocht. 

In oktober kwamen er nog 
meer zegels uit waaronder 
de onvermijdelijke 
kerstzegels. Maar daar 
vertellen we de volgende 
keer over. 
 
Trudy en Pieter Farenhorst 



20 
 

EEN KAARTJE MET EEN VERHAAL 
 
Tijdens de tentoonstelling Filamanifestatie in Wijk aan Zee lukte het 
me om ook nog even bij de handel te kijken. Het doorworstelen van 
dozen met ongesorteerde poststukken moet je wat geduld hebben, 
maar het kan leuke vondsten opleveren. Voor een paar euro kocht ik 
een kaartje bij een handelaar die niet bekend staat om zijn lage 
prijzen, maar soms ziet ook hij iets over het hoofd. Ik kocht het 
kaartje omdat het geschreven is op 13 mei 1940, de derde 
oorlogsdag. Het gericht is aan een militair, waardoor de kaart 
ongefrankeerd verstuurd mocht worden. Ik blijf me er over verbazen 
dat men in die oorlogsdagen gewoon zijn werk bleef doen. Op het 
postkantoor in Beverwijk sorteerde men de binnenkomende post en 
stempelde die af voor verdere verzending. De geadresseerde bleek 
echter niet meer op het opgegeven adres in Vlissingen te verblijven 
en daarom ging de kaart met een rood kruis in potlood en een 
stempeltje “parti/vertrokken” retour Beverwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit alles was de aanschaf van het kaartje meer dan waard, maar 
toen ik het thuis beter bestudeerde zag ik dat de adressering 
“wachtschip H.M. Nrd Brabant” luidde en dat riep vraagtekens op. 
Gelukkig hebben we tegenwoordig google en binnen de kortste tijd 
kwam er een hoop achtergrondinformatie.  
Harer Majesteits Noord-Brabant was een pantserdekschip van de 
zogenaamde Hollandklasse. Het werd op 17 januari 1899 te water 
gelaten op de werf van de Koninklijke Maatschappij de Schelde in  
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Vlissingen en op 1 maart 1900 werd het in dienst genomen bij de 
Koninklijke Marine. 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
Tussen 1901 en 1910 voer het schip in Nederlands Indische wateren 
en in 1914 bracht de Noord-Brabant het stoffelijk overschot van 
majoor Thomson naar Nederland. Hij was op in Albanië gesneuveld 
tijdens een vredesmissie en kreeg een begrafenis als een ware held. 
In 1925 werd het schip uit de vaart genomen en omgebouwd tot een 
logementsschip, ook wel wachtschip genoemd, voor de 
matrozenopleiding in Vlissingen. In de meidagen van 1940 lag het 
schip nog steeds in de haven van Vlissingen, maar omdat men het 
uit handen van de oprukkende Duitsers wilde houden besloot de 
bemanning om het schip tot zinken te brengen. Dat lukte maar voor 
een deel. De bovenbouw, die uit het water stak, werd vervolgens in 
brand gestoken. De Duitsers vonden het niet meer de moeite waard 
om het schip te repareren en op 1 september 1940 ging het naar een 
scheepsloperij in Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bemanning het schip verlaten. Wat er met hen gebeurd is, heb ik nog 
niet kunnen achterhalen.  

Jeffrey Groeneveld 

 

 

 
En zo bleek er een heel verhaal 
achter dit kaartje te zitten. Het 
kan niet anders of door de 
oorlog heeft het enige dagen 
geduurd voordat het in Zeeland 
was. Tegen die tijd was het 
schip gezonken en in brand 
gestoken en had de  
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  Het bestuur van de  Purmerender  
  Postzegel  Ruilclub wenst alle leden  
 en donateurs mooie 
Kerstdagen en een 
zeer voorspoedig 
2015 toe ! 
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DAAR KOMT EEN UIVER GEVLOGEN 
 
Tijdens de clubavond van 10 december a.s. zal ons lid Nicolaas 
Bakker een interessante lezing houden over post vervoerd met de 
Uiver. Dit vliegtuig van het type Douglas DC-2 is een van de 
populairste vliegtuigen van de KLM. Het had zijn naam te danken 
aan het feit dat de KLM al haar vliegtuigen op de Indië-route een 
vogelnaam gaf. De laatste letter van het registratieteken was daarbij 
bepalend voor de eerste letter van te kiezen vogelnaam. Zo kreeg de 
PH-AJU de naam Uiver, wat in het Betuws dialect ooievaar betekent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Uiver maakte op 19 september 1934 zijn eerste vlucht in het 
Nederlandse luchtruim en eeuwige roem viel hem ten deel dankzij de 
Londen-Melbourne luchtrace, die duurde van 20 tot 24 oktober 1934. 
De bemanningsleden, gezagvoerder Koene Dirk Parmentier, eerste 
officier Jan Moll, boordwerktuigkundige Bouwe Prins en telegrafist 
Cornelis van Brugge werden nationale helden toen zij het 
handicapklassement van de race wonnen. Over 19 877 kilometer 
had het toestel 90 uur en 17 minuten gedaan. In het algemeen 
klassement werd de Uiver tweede. Tijdens de race had de Uiver nog 
een noodlanding moeten maken op de paardenrenbaan van Albury. 
Parmentier kon dit doen na een oproep van het plaatselijke 
radiostation aan automobilisten om de renbaan met de koplichten 
van hun auto’s te verlichten. De renbaan was echter erg moerassig 
en de volgende morgen moest het vliegtuig naar een drogere plek 
worden gesjouwd voordat het naar Melbourne kon vertrekken. 
In Nederland ontstond een ware Uiver-rage, Louis Davids, de      ► 
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bekende cabaretier, bezong het vliegtuig en zijn bemanning vol trots 
met de volgende woorden: 

Daar komt een Uiver gevlogen 
en heel de lucht hoort aan hem: 
het zijn de Hollandsche jongens 
van onze pracht-KLM! 

De Uiver had ook een flink aantal poststukken vervoerd, die hun weg 
naar de verzamelaars vonden. Op eBay kocht ik enige tijd geleden 
zo’n stuk waarop, naar later bleek, op de achterzijde allemaal 
handtekeningen stonden, waaronder die van Albert Plesman, de 
hoogste baas van de KLM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 20 december 1934 ging de  
Uiver vanaf Schiphol op weg naar  
Batavia. Na een tussenstop in  
Caïro wilde gezagvoerder Wim Beekman niet vertrekken wegens de 
slechte weersomstandigheden, maar Plesman dreigde hem te 
ontslaan. Dus vertrok de Uiver, maar hij zou nooit in Batavia 
aankomen. Door slecht weer verongelukte het vliegtuig bij Rutbah 
Wells in het Irakese deel van de Syrische woestijn. Alle inzittenden, 
vier bemanningsleden en drie passagiers, kwamen om.  
         Jeffrey Groeneveld 
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Kavel Cat. nr. Omschrijving Cat. w . Inzet
1 Stockkaart Canada bod
2 Stockblad Vaticaan bod
3 Stockbladen USA 6x bod
4 Roemenie Kaartje o en ** bod
5 115a Engeland 1902 o 60,00 3,00
6 Blok 12 Tjechoslow akije o 23,00 1,00
7 Oostenrijk Nr. 974-976-981-982 * 39,00 2,50
8 Munten Nederland FDC set 1995 en 1996 5,00
9 Brief Engeland 1953  met FDC stempel London - Amsterdam 2,50
10 pb 53a-d 4 Jaargetijden 20,00 bod
11 pzb Ierland 5x ** 4,00
12 Automaatboekje Groenland 20 kr. PF bod
13 Diversen San Marino,DDR en Berlijn o 5,00 bod
14 Belgie Diverse blokken  bod
15 LP 15 Vel luchtpostzegels Nederland 25,00 bod
16 Ierland Blok 1 20,00 2,00
17 Duitsland Blok 21 bod
18 FDC Kinderpostzegelactie 33x o 143,85 3,00
19 FDC FDC Album  diversen g bod
20 Roemenie Blokken bod
21 Brief Purmerend - Zw eden leuk bod
22 Catalogi Munten catalogus ea. bod
23 Nederland Persoonlijk velletje Rien Poortvliet met kaarten bod
24 Munten Bank vijf je 5,00
25 Belgie Trein zegels nr 1 - 2 bod
26 Belgie Trein zegels nr 3 - 5 bod
27 Belgie Trein zegels nr 6 - 8 bod
28 Belgie Trein zegels nr 9 - 12 bod
29 Belgie Trein zegels nr 14 - 16 bod
30 Steelloupe bod
31 Album Voor poststukken bod
32 Stockboekje Nederland en buitenland bod
33 Munten Schilderkunst vijf je 5,00
34 Munten Diverse Nederland bod
35 Nederland Persoonlijk velletje Rien Poortvliet met kaarten bod
36 Vellenmap bod
37 Zak Grote zak onafgew eekt Nederland bod
38 Zakje Postfris Nederland bod
39 Zakjes Diversen afgew eekt bod
40 Grote env. Veel zakjes verrassings pakket bod
41 Nederland Davo album LX deel III incl. cassette bod
42 Luxe band met vogels 2,00
43 Album voor PTT mapjes bod
44 Stockboek Sport zegels 2,00
45 Album 2x Album voor mapjes of briefstukken bod
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46 Steelloupe met verlichting, batterij is leeg bod
47 Doos Diverse rest kavels hoge w aarde 150++ bod
48 Doos Diversen  bod
49 Doos Diversen  bod
50 Doos Scandinavie Noorw egen onafgew eekt bod
51 Doos Diversen  bod
52 Doos Diversen  bod
53 Koffer Prachtige leren koffertje met zegels (van Ron) 10,00
54 Tas Doos en diverse catalogi bod
55 Albums 2x leeg Davo album bod
56 FDC pzb 37 bod
57 Australie Botanische tuinen 2,00
58 Spanje Blokje bod
59 Bloemen o.a. boekje Portugal bod
60 Nederland 1951-1960 compl. op albumbladen, mooi ongebr. en postfris */** 650,00 35,00
61 Postzegelmapje met Boekenw eekzegel 2010 2,00
62 Boekenw eekzegel 2 xonder mapje 2,00
63 Lente en Zomer, beleef de seizoenen, 6x 1 2,00
64 Vellen en blokken Nederland, nominaal 14 euro, extra: Rien Poortvliet 10,00
65 Vellen en blokken Nderland , 26 x 1 10,00
66 KNBF 100 jaar, 10x, nom. 8,80 5,00
67 Nederland in stockboek, o.a. kinderblokjes 4,00
68 Frankrijk in stockboek en map 3,00
69 Tw ee stockboeken (A5) , met o.a. postfrisse sportseries en covers 4,00
70 Davo fdc-slbum in mooie kw aliteit, de fdc's zijn gratis 4,00
71 Davo album Nederland, keurig iets inhoud 5,00
72 Davo album Nederland christal, met postfrisse series en blokken 8,00
73 Historische landschapsplekken in Europa, 30 covers met toelichting 4,00
74 Compleet Douw e Egberts luxe album: Naar de tropen 6,00
75 Compleet Douw e Egberts luxe album: Bali in kleuren 6,00
76 Compleet Douw e Egberts: Kleurenvlucht, luxe, mooie foto's KLM en Nederland 6,00
77 Cono 100 jaar, geschreven en (indien gew enst) gesigneerd door de voorzitter 5,00
78 Bos, geïllustreerde atlas der gehele aarde, 1940, bladen los 3,00
79 Grote schoenendoos vol ansichtkaarten 6,00
80 Doos ansichtkaarten, hele w ereld, gebruikt en ongebruikt 4,00
81 Nog zo'n doos voor het goede doel 4,00
82 Idem, met oud en ongebruikt 4,00
83 Luxe doosje (ruiken!) met groot aantal (ca. 50) kinderblokjes en series 20,00
84 Allerlei dieren en planten op kaarten in mooie cassette 5,00
85 Stockboek met thema Ruimtevaart 3,00
86 Kistje w ereld afgew eekt, veel oud spul (o.a. Franse koloniën) 5,00
87 Mooi sigarenkistje Indonesie, postfris en gebruikt 2,00
88 2 Victoria-albums als nieuw  met ruitjesbladen + doosje zw arte Haw ids 5,00
89 Mooi Patento-stockboek met vlinders 3,00
90 Mooi sigarenkistje Nederland, Indonesië, Overzee 3,00
91 Stockkaart Japanse bezetting en revolutieperiode 4,00
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NVPH SPECIALE CATALOGUS 2015 
Deze editie bevat opnieuw veel aanvullingen en wijzigingen alsmede een 
éénmalige rubriek.  
De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen zijn: Een eenmalig hoofdstuk korte 
balk stempels met 24-uurs karakters, samengesteld door Cees Janssen en niet 
eerder gepubliceerd. Een geheel herzien hoofdstuk 1e-dag afstempelingen 
Nederland met daarin o.a. nieuw opgenomen kinderblokken 1965-1973 en velletjes 
1993-1997. Een duidelijker uitsplitsing van velletjes met verschillende logo’s op de 
rand bij Beatrix-, kerst- en cijferzegels. Opname van de nieuwste uitgaven van 
Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Opname van diverse nieuwe 
plaatfouten evenals een overzicht van plaatfouten bij roltandingzegels en bij 
opdrukken overzeese gebieden. Dit deel wordt verzorgd door Jan van Wilgenburg. 
Opname van een woordenlijst Nederlands-Engels-Spaans-Chinees. Verbeterde 
opname Landmailzegels Nederlands Indië. Toevoeging van een groot aantal 
‘postfris’ prijzen bij overzee. Diverse tekstwijzigingen en verbeteringen, o.a. naar 
aanleiding van ingezonden opmerkingen.  De prijs is € 32,90.  

92 Diverse series Overzee in map 10,00
93 Nieuw  Guinea, bijna compleet op albumbladen, (on)gebruikt 15,00
94 Suriname, Hammarskjold vellen (376/377) 2,00
95 Map met eenvoudig materiaal Nederland 10,00
96 Map met eenvoudig rest materiaal NL 5,00
97 Postzegelboekjes Overzee 6,00
98 Diverse series Overzee in kistje 5,00
99 Blikje Nederland allerlei 5,00
100 Sigarenkistje postzgelboekjes Nederland 15,00
101 Tw ee kleine stockboekjes 1,00
102 Duitsland doosje diversen 5,00
103 Nederland en overzee, mapje kleine kavels 10,00
104 Albumbladen Berlijn, deels met zegels, Lindner, 1972-1984 6,00
105 Stockkaart Berlijn 105,00 4,00
106 Bund op 3 stockkaarten 10,00
107 Bund en DDR op stockkarten 10,00
108 Duitse rijk op albumbladen, met beter 6,00
109 Stockkaart met Berlijn 45,00 3,00
110 Bund stockkaart en albumbladen ** 5,00
111 Doosje met ca, 180 velletjes en blokken, veel thema's, heel mooio/** 15,00
112 Doos w ereld, met leuk materiaal, ook ** 4,00
113 Doosje ongeregeld 1,00
114 Mooi Importa stockboek met w at Nederland en overzee, meest oud 3,00
115 Witte doos (on)afgew eekt w ereld + diversen 3,00
116 Drie dozen meest Nederland onafgew eekt, voor de w interavonden 3,00
117 Luxe diplomatenkoffer, f ilatelistisch gevuld 5,00
118 Doos gevuld met de hele w ereld 3,00
119 5 prachtige lp's met jeugdsentiment 5,00
120 3 mooie stockboeken, vol stuiverzegels 5,00
xxxx xxxx En alles w at er nog bij komt. xxx xxx


