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KLAAR VOOR DE START 
 

Pensionado’s hoeven niet op vakantie, die hebben altijd vrij. Toch 
vond mijn vrouw dat we nodig eens naar een paar Canarische 
Eilanden moesten en zo zit ik eind juli het voorwoord voor het 
septembernummer te tikken.  
Er is in de zomermaanden heel wat gebeurd. Langzaam maar zeker 
word ik ingewijd in de geheimen van het bondsbobo-zijn, maar daar 
ga ik u niet mee lastigvallen. Geheimen houden wij voor ons, lijken 
worden in het diepste geheim uit de kast gehaald en stilletjes 
begraven en de toekomst krijgt langzaam maar zeker vorm.  
 

We hebben als PPRC-bestuur de opheffing van de 
postzegelvereniging in Edam-Volendam bijgewoond en hopen dat 
veel leden van die vereniging onze clubavonden weten te vinden en 
mee gaan doen aan het rondzendverkeer. 
Bij de PPRC-toekomst hoort ook weer een Postex (deze keer zonder 
PPRC-bus), een postzegel- en muntenbeurs in Weidevenne, een 
Regionale Ruildag, Filamanifestatie in het voorjaar, een Grote Veiling 
(de eerste tien verhuisdozen met een mooie nalatenschap zijn 
binnen), vele clubveilingen en al het andere moois dat u van ons 
gewend bent. Het clubblad is gegroeid: ook adverteerders vinden 
ons steeds leuker. 
Van verschillende kanten kwam commentaar op de website, die rare 
waarschuwingen en foutmeldingen opleverde. Dat lag - volgens de 
deskundigen - aan het (verouderde) programma waarmee die site 
gemaakt was. Met wat hulp en tips heb ik een nieuwe site gemaakt, 
met - net als bij de vorige - mijn ideale schoonzoon als deskundige 
provider. Dat kost de club niets, en als tegenprestatie mag ik wat 
vaker oppassen, kippen voeren en paardje spelen. Dat is natuurlijk 
geen straf, maar wel vermoeiend. Wie nog niet gekeken heeft, moet 
maar eens naar www.pprc.nl gaan en mij wat commentaar geven. 
Zelf vind ik hem mooi, maar beter kan natuurlijk altijd. 
 

Op woensdag 11 september trappen we af. De stuiverboeken liggen 
er opgepoetst bij, er is weer een mooie veilinglijst (met een paar 
verrassende gratis kavels) en de meiden van de bar tonen ons hun 
stralendste glimlach. De gezelligheid brengt u zelf mee. Ik hoop op 
een volle zaal.               John Dehé 

http://www.pprc.nl/
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB (zie ook www.pprc.nl)  
 
Voorzitter: John Dehé  -  Purmerenderweg 181  -  1461 DJ  Zuidoostbeemster   
tel. 0299-420563  -  e-mail: johndehe@gmail.com 
 

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

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

Hoofd rondzending:  Ad Springer  -  De Oeverlanden 253  -  1441 RE  Purmerend  
tel. 0299-421957  -  e-mail: ad.springer@planet.nl  -   

Bankrekening nr. 82.53.14.690 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

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

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

Coördinator Werkgroep “Thema” en van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto  
Paltrokmolen 4  -  1444 GH  Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail: 
r.grigoletto5@upcmail.nl  
 

Bibliothecaris:  Juan de Groot  -  Eufraatlaan 16  -  1448 CK  Purmerend  -   
tel. 0299-777161  -  e-mail: j.groot89@chello.nl 
 

Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek  Ereleden:  Cor Boon, Nico ter Hofstede en Han 
Zwertbroek 
Leden van verdienste: John Dehé, Piet Struik, Joop de Groot, Cor Boon en Rob 
Grigoletto 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren 
van kopij voor het oktober nummer uiterlijk donderdag 19 
september bij mij thuis, of per e-mail naar: hans.vaags@tiscali.nl  
 
OP HET OMSLAG 
De jonge vrouw die deze maand op het omslag staat zal hoogst-
waarschijnlijk de filatelistische naam “Marianne de Chiappa” krijgen. 
Of mogelijk “Marianne et la Jeunesse” (Marianne en de Jeugd), of 
misschien wel “Marianne de Quatorze Juilliet”. “Marianne nummer 
veertien” heeft in elk geval veel bekende voorgangsters gehad. Meer 
over de vele gezichten van Marianne, het nationale symbool van 
Frankrijk, leest u op pagina 17, 19 en 21.  
 

mailto:versteyne@upcmail.nl
mailto:ad.springer@planet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
mailto:pzh.bert@quicknet.nl
mailto:hans.vaags@tiscali.nl
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN  
 

Vrij. 6 en HOLLANDFILA, Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB  
za. 7 sept. Barneveld. Internationale postzegelbeurs met o.a. heel  
  veel handelaren. Entree € 3,00 per persoon, jeugd t/m 16  
  jaar gratis. Voor meer informatie: www.eindejaarsbeurs.nl 
Ma. 9 sept. Da’s toch een kaart waard! Postzegelvel met 3 gelijke  
  postzegel (gegomd) en100 jaar Vredespaleis, postzegelvel  
  met 10 verschillende postzegels (gegomd)   
Woe 11 sept.  Purmerend, eerste clubavond/ledenbijeenkomst PPRC van 

  seizoen 2013-2014 in “Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof  
  16, ZO Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.  
  Met onze veiling no. 271, de kavellijst op pag. 22, 23 en 24.   
   
Zo. 15 sept.  PV Noord-Holland houdt haar jaarlijkse Grote Ruilbeurs van 

  10.00 tot 15.00 uur. Er zijn handelaren aanwezig en er is een  
  veiling In Wijkcentrum "De Oever", Amstelstraat 1, Alkmaar- 
  Oudorp. Info op www.postzegelverenigingnoordholland.nl  
Za. 21 sept. PV Aalsmeer organiseert haar maandelijkse ruilbeurs van  
  9.30 tot 15.00 uur in het Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431  
  SG Aalsmeer. Info www.postzegelverenigingaalsmeer.nl 
Zo. 29 sept. Groot postzegelfeest ter gelegenheid van 50 jaar ZHPV.  
  Er zijn veel gespecialiseerde handelaren aanwezig met  
  partijtjes, brieven/poststukken, thematische en algemene  
  postzegels. In het SBS Bridgehome, Kerketuinenweg 2,  
  2544 CW Den Haag. Toegang en voldoende parkeerge- 
  legenheid is gratis. Voor meer info kijkt u op: www.zhpv.nl 
Za. 12 okt. Grote postzegel- en muntenbeurs in de Weidevenne,  
  Purmerend, kijk voor meer informatie op pagina 5 en 6. 
Vrij. 18, za. 19 en zo. 20 okt. POSTEX 2013, zie ook www.postex.nl 

 
  Noteer ook alvast de volgende PPRC clubavonden: 
  donderdag 12 oktober, woensdag 13 november en  
  woensdag 11 december. 
  En in 2014:  
  woensdag 15 januari, donderdag 13 februari, woensdag  
  12 maart, donderdag 10 april en woensdag 14 mei. 
  De grote regionale Ruildag is op zaterdag 18 januari en onze 
  Grote Veiling is op zaterdag 22 maart. 
 
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie 
het maandblad Filatelie, september-nummer. 

http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
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WOUTER BEEREKAMP EVENEMENTEN WERKT MEE AAN 

EEN NOORDHOLLANDSE PRIMEUR 

 

 

Het is ongeveer 30 jaar geleden dat Noord-Holland een echte beurs voor 

postzegels en munten binnen haar grenzen mocht verwelkomen. In de 

Jaap Edenhal in Amsterdam waar Sjaak Swart destijds de scepter zwaaide, 

hebben de fanatieke verzamelaars vele jaren hun hart kunnen ophalen. 

Welnu, anno 2013 wordt het tijd dat er weer eens iets gaat gebeuren en dat 

bracht mij op het idee om in onze gemeente Purmerend een grote beurs te 

organiseren. Waarom Purmerend? Het heeft een goed functionerende 

postzegelvereniging binnen de gemeente, het ligt onder de rook van 

Amsterdam en dichtbij de Zaanstreek waar ook veel verzamelaars wonen. 

Verder is het goed bereikbaar vanuit Alkmaar, Hoorn en Kennemerland etc.  

Na een kort gesprek met Wouter Beerekamp van WB-evenementen was 

het snel geregeld en Wouter zegde zijn volledige medewerking toe.  

Wij hebben gezamenlijk gekozen voor de sporthal van Brede School de 

Kraal aan de Zambezilaan 278 in onze nieuwbouwwijk Weidevenne. 

  

 

 

Een zaal met uitstekende verlichting waar voor deze activiteit 
vloerbedekking op de sportvloer zal worden gelegd en waar we de 
beschikking hebben over 168 meter handelarenruimte.  
We zullen ook een aantal meters beschikbaar stellen aan gespecialiseerde 
verenigingen om hun activiteiten bij het publiek te promoten. Uiteraard 
zullen alle Noordhollandse verenigingen worden uitgenodigd om aanwezig  
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te zijn en als dat niet mogelijk is, kunnen zij reclame maken voor hun club. 
Het evenement vindt plaats op zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 16.00 uur 
en in de wijde omgeving van de locatie is het gratis parkeren. Bovendien 
stopt bus 308 vanaf Amsterdam CS bijna voor de deur en ligt het NS-
station Purmerend-Weidevenne slechts op 7 loopminuten afstand. Speciaal 
voor deze beurs is een prachtige Persoonlijke Postzegel gemaakt welke 
uitsluitend op de beurs te koop is bij Marjan Versteyne. De prijs voor deze 
zegel is € 1,00 voor een losse zegel en € 8,00 voor een vel. 
Mocht U tijdens de beurs echter verhinderd zijn, kunt U de beurszegel toch 

nog verkrijgen door te bestellen via marjan2811@gmail.com  

Een afdruk van de zegel kunnen wij helaas nog niet tonen want die primeur 

is voor de redacteur van ons onvolprezen clubblad in oktober.  

 

Voor meer informatie over deze beurs kunt U contact met mij opnemen via 

r.versteyne@upcmail.nl of U brengt een bezoekje aan Wouter’s website 

www.wbevenementen.eu/verzamellbeurs-in-purmerend/    

        Ron Versteyne 

 

NIEUW ABONNEMENT BIJ PostNL 

 

Onlangs is PostNL gestart met een nieuwe kortlopende serie over 

Nederlandse Koninklijke echtparen. De zegels worden uitgegeven op vellen 

van 5 zegels, maar wilt U slechts één zegel van iedere vorst of vorstin 

ontvangen, dan neemt U een mini-abonnement bij Marjan Versteyne. Eéns 

per maand kunt U dan 2 zegels voor € 3,00 aanschaffen.  

We beginnen met 

Willem-Alexander 

en Maxima en 

daarna volgen o.a. 

Bernard en 

Juliana, Willem I 

en Wilhelmina van 

Pruisen enz. De volgorde van uitgifte is op dit moment nog niet precies 

bekend. Ook voor alle Persoonlijke Postzegels kunt U terecht bij 

marjan2811@gmail.com  

 
 

mailto:marjan2811@gmail.com
mailto:r.versteyne@upcmail.nl
http://www.wbevenementen.eu/verzamellbeurs-in-purmerend/
mailto:marjan2811@gmail.com
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT 
 

September. De vereniging gaat vol goede moed aan 
een nieuw seizoen beginnen. Ook wij zijn weer 
paraat om u op de hoogte te brengen van al wat 
Canada u te bieden heeft op postzegel gebied. 
We gaan eerst een paar maanden terug in de tijd 
en wel tot 14 mei: toen was aan het loket de hier 
naast afgebeelde Big brother en zuster zegel 
verkrijgbaar en dat ter gelegenheid van het 
honderd jarig bestaan er van in Canada. “Big 
Brothers and Sisters” zet zich in voor de minder 
bedeelde kinderen. 

We laten mei achter ons en 
het werd 5 juni voordat de 
hiernaast afgebeelde zegels 
beschikbaar kwamen. Twee 
aardige zegels voor de 
motorliefhebbers onder u. 
Uiteraard is er ook een 
souvenir velletje met de 

zegels (helaas inmiddels uitverkocht). 
Lang moesten we niet wachten op de volgende zegel. Welgeteld 5 
dagen, met als onderwerp 250 jaar 
posthistorie in Canada met een afbeelding 
van Hugh Finlay, die postmeester van 
Quebec werd op 10 juni 1763. 
Oorlogen zijn een dankbaar onderwerp om 
te gedenken, zo ook de oorlog van 1812 
tussen Amerika 
en Canada.  
De personen die 
afgebeeld staan op 
de zegels zijn 
Charles de 
Salaberry en Laura 
Second.  
Tot de volgende 
keer.                            Trudy en Pieter Farenhorst  
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RONDZENDVERKEER 
 

Het aantal leden bij de rondzending groeit gestaag.  
Wij willen de volgende leden hartelijk welkom heten: 
De Heren: D. Rinkel, rondzendnummer: PPRC 700, G. Verkade, 
rondzendnummer PPRC 701, L. Smits, rondzendnummer PPRC 702, S. 
Prinsen, rondzendnummer PPRC 703. Zij zijn ingedeeld in sectie 10. 
De heer F. Prinsen, rondzendnummer PPRC 704. Hij is ingedeeld in sectie 
7.  
Mogelijk komt er nog meer uitbreiding van deelnemers aan het 
rondzendverkeer, in de regio Volendam-Edam. Misschien zal sectie 10 dan 
gesplitst  moeten worden. 
Aan de nieuwe deelnemers aan het rondzendverkeer wordt een 
rondzendstempel verstrekt. Dit stempel blijft eigendom van de PPRC.  Zij 
krijgen dit stempel in bruikleen, tegen betaling van een borgsom groot € 
10,00. Stoppen zij met de rondzending en leveren zij het stempel in dan 
krijgen zij € 10,00 terug.  
Voorts verzoeken wij om de kopers van zegels, die in zakjes of 
hawidstroken zitten, de zakjes of stroken te verwijderen. Immers er moet 
een stempel van de koper in het vakje worden geplaatst en het sectiehoofd 
moet ook zijn stempel kwijt kunnen.  
Aan de inzenders van boekjes zou ik willen vragen om de zakjes en 
stroken zodanig in te plakken, dat zij makkelijk te verwijderen zijn. Ook is 
het verzoek om geen gebruikte boekjes opnieuw in de plakken.  Wilt U 
boekjes plakken dan liever geen Nederland of Duistland. Wij hebben hier 
een grote voorraad van en het blijkt dat er weinig Nederland en Duitsland 
wordt uitgenomen. Mocht onze voorraad slinken, dan zullen wij weer een 
beroep op U doen.  

Ron en Ad 

RUILEN IS “IN’’ 

Vlak voor de vakantie had ik het idee naar voren gebracht om te ruilen.  
100 verschillende postzegels van één land tegen 100 van een ander land, 
geen dubbelen en ook geen beschadigden.  
Er werd daarop heel leuk gereageerd en diverse ruilingen zijn al tot stand 
gebracht. 
Daarom lijkt het mij goed om daar mee door te gaan. Ik heb alweer diverse 
zakjes klaar gemaakt en op de eerstvolgende postzegelavond kunnen we 
misschien weer een leuke ruil doen. Als u wilt reageren kunt u mij bellen 
tel.0299 439675.  
         Wil Bron 
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 21) 

Aanleg riolering en stadsverwarming. 
Voordat de begane grondvloer wordt gelegd worden eerst de 
leidingen van stadsverwarming en riolering in de kruipruimten  
aangelegd. 

 
Het afvalwater werd in het verleden 
gewoon geloosd op het 
oppervlaktewater. De overheid moest 
hier wat aan doen. Zo ontstond de 
Gemeentelijk  riolering in het 
openbare gebied voor zowel het vuile 
water als het hemelwater. 
In Purmerend wordt in de wijk 
Wheermolen nu na circa 48 jaar de 
bestrating en de riolering vernieuwd. 
De riolering werd in die tijd nog niet 
gescheiden aangelegd. 

Postzegelboekje van Finland. 
Op eigen terrein 
werd het afvalwater 
met gresbuizen 
afgevoerd naar het 
Gemeente riool.  
 

Tegenwoordig gebruiken we hiervoor p.v.c. 
afvoerleidingen. 
Stadsverwarming is milieu vriendelijk,  
per wijk van circa 300 woningen wordt een 
pompstation neergezet die        Pompstation 
het warme water in die wijk rondpompt.                                 
Stadspost is gestart op 2 december 1983 met 
een verspreidingsgebied in heel 
Noord-Holland. De port bedroeg toen voor 
een gesloten envelop van 50  t/m 100 gram 
f.1,45 bij bezorging in het bebouwde gedeelte 
van Purmerend en Z.O. Beemster. 
    Herman Verhoef 
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ONZE EERSTE EMISSIE 
 

 
Verzamelaars in de Zaanstreek zullen eraan moeten wennen dat ze in 
deze rubriek de komende tijd wat stukjes tegenkomen die bekend 
voorkomen. Deze aflevering 120 verscheen (in een wat gewijzigde vorm) al 
eerder in de Hoornblazer (afl. 31).  
 
We begonnen in 1852 met drie waarde-aanduidingen op onze postzegels: 
5, 10 en 15 cent. In principe waren de regels niet zo ingewikkeld. Op een 
brief die niet zo ver hoefde te reizen, moest 5 cent, iets verder was een 
dubbeltje en helemaal naar Maastricht 15 cent. En als je geen zin had om 
te betalen, liet je de ontvanger dat doen. Dat was eeuwenlang de gewoonte 
geweest, en tradities zijn er om in ere gehouden te worden. 
Van Assendelver Piet Hos kreeg ik een ‘Beknopte Handleiding omtrent de 
bestemming en het gebruik der POSTZEGELS’ uit 1851 waarin duidelijk 
wordt dat het allemaal nog niet zo simpel lag. In 19 artikelen wordt 
uitgelegd hoe er gehandeld moest worden met de nieuw te verschijnen 
postzegels. Ik licht er een paar artikelen uit. 
 
§ 1 
De postzegels zijn een middel om brieven te frankeren. 
Zij dienen inzonderheid voor de briefwisseling, die naar plaatsen binnen ’s 
lands is bestemd. 
Het gebruik van postzegels is in geen geval verpligtend. 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 120 
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Men kan, des verkiezende, zijne brieven met geld blijven frankeren. 
Men kan ook de brieven ongefrankeerd verzenden, enkele buitenlandsche 
brieven uitgezonderd. 
 

De verplichting om met 

postzegels te frankeren, gold 
pas per 1/1/1871. De zin dat 
men zijn brieven ook met geld 
kan blijven frankeren, zal niet 
iedereen duidelijk zijn en voor 
een antwoord op de vraag naar 
welke buitenlanden postzegels 
verplicht waren, moest men 
waarschijnlijk even naar het 
postkantoor.  
 
Waterlandse brieven zonder 
postzegels uit de jaren 1852-
1871 komen veel vaker voor dan 
brieven met zegels. Ze zijn door 
de gebruikte stempels en 
tariefaanduidingen nog steeds 
een leuk en betaalbaar 
verzamelgebied.  
 
Mijn eigen belangstelling voor de 
posthistorie begon met een klein 
plukje brieven met afstempeling 
Purmerend uit de jaren 1850-
1870. Rob Wolf liet ze me zien,  

we wisten er allebei het fijne niet van. Ze vormden het beginpunt van een 
mooie verzameling.  
 
Op de volgende bladzijde een brief die op 22 maart 1866 verstuurd werd 
van Purmerend naar Edam. De krul geeft het tarief aan: 5 cent, door de 
ontvanger te betalen. Het stempel Na Posttijd werd geplaatst als een soort 
ambtelijk excuus dat de brief na de laatste buslichting op het postkantoor 
terecht kwam en dus niet eerder bezorgd kon worden. Vaak werd post in 
deze tijd nog dezelfde dag bezorgd; deze kwam waarschijnlijk de volgende 
dag in Edam aan. 
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Onderstaande brief is van 11 januari 1852. De postzegels zijn net 

verschenen en de ambtenaar aan het loket moet nog een beetje wennen. 

Hij plaatst rechtsonder een stempel voor ongefrankeerde brieven, maar 

dan roept de klant dat hij er een postzegel op wil. Aldus geschiedt. Het 

oude stempel wordt doorgehaald, de postzegel –keurig met brede randjes 

uit het vel geknipt – ‘vernietigd’ met het franco-halfrondstempel.  

      John Dehé (wordt vervolgd) 
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DE LETTER K, VAN KAAP VERDISCHE EILANDEN 

 

De Kaap Verdische eilanden is een 

eilandengroep in de Atlantische Oceaan ten 

westen van Senegal op ca. 17 graden NB en 

was vroeger Portugees bezit. De archipel 

heette vroeger Ilhas de Cabo Verde 

(Eilanden van de Groene Kaap) en is zo 

genoemd vanwege de ligging van de 

eilanden ten opzichte van de Kaap Verde 

(Groene Kaap), het westelijkste punt van 

Afrikaans vasteland in Senegal. 

De Nederlandse naam is daarvan een gedeeltelijke vertaling. 

Er werden vroeger zegels uitgegeven 

van Portugees Guinee en uitgiften van Portugese koloniën. 

Het is 5 juli 1975 als de eilandengroep zelfstandig wordt en 

eigen bestuur krijgt. En dus ook eigen zegels gaat uitgeven. 

Portugees is de officiële taal. Het land 

maakt deel uit van de Gemeenschap van 

Portugeessprekende landen (Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa, CPLP). 

De totale oppervlakte, dat bestaat uit 10 eilanden en 

wat kleine (onbewoonde) stippen, bedraagt 4000 

vierkante kilometer en heeft ongeveer 400.000 

inwoners. 

Postzegels worden sinds 1877 door Portugal (met 

opdruk) uitgegeven en sedert de zelfstandigheid ziet men uitsluitend 

kleurige zegels met de landnaam Cabo 

Verde. Valuta op de postzegels is: 100 

centavos = 1 Kaap Verdische Escudo. 

Maar als toerist kun je er prima met de euro 

betalen en dat kunnen wij weten, want wij 

brengen onze najaarsvakantie al een aantal 

jaren door in dit heerlijke land. 

       

 Ron Versteyne 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Portugees
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap_van_Portugeessprekende_Landen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap_van_Portugeessprekende_Landen
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DE VELE GEZICHTEN VAN DE FRANSE “MARIANNE” 
In elk Frans stadhuis, in iedere rechtbank of school is wel een schilderij of 
buste van “Marianne” te vinden, het nationale symbool van Frankrijk. Ze 
symboliseert de 'Triomf van de Republiek’. Marianne is een officieel 
staatssymbool uit de Franse Revolutie. Ze staat voor de Vrijheid en de 
Rede en staat sinds 1944 op een groot aantal verschillende postzegel 
uitgaven. 
 

 
             1                         2                           3                        4                         5                       6 

1. Marianne de Fernez (1944) de eerste Marianne postzegel werd in april 

1944 uitgegeven in Corsica, het enige Franse departement dat toen al 
bevrijd was. Pas in november van hetzelfde jaar werd de zegel ook in de 
rest van het bevrijde Frankrijk uitgegeven. Het ontwerp was van Louis 
Fernez. Veel latere Marianne zegels kregen ook vaak de naam van de 
ontwerper.  
2. Marianne de Dulac (1944-45) of "Marianne London" is een serie 

postzegels die werd ontworpen op verzoek van generaal De Gaulle en 
gedrukt door De La Rue in Londen. Ontwerper was Edmond Dulac.  
3. Marianne de Gandon (1945-54). Generaal De Gaulle koos uit drie 

verschillende ontwerpen het ontwerp van Pierre Gandon. Jacqueline, de 
vrouw van ontwerper, stond model voor de zegel. 
4. Marianne de Muller (1955-59), een ontwerp van Louis-Charles Muller, 

nu zonder muts, maar met een krans van eikenbladeren, symbool van 
kracht.  
5. Marianne à la Nef (1959-60), ook wel “Marianne in het schip” genoemd. 
Op dit ontwerp van André Regagnon draagt zij weer de Frygische muts.  
6. Marianne de Decaris (1960), slechts een postzegel van Albert Decaris. 
 

Vandaag oogt Marianne een heel stuk jonger dan vroeger. De officiële 
bustes begonnen de trekken van bekende vrouwen aan te nemen tijdens 
de Vijfde Republiek. De eerste was Brigitte Bardot. Ze werd opgevolgd 
door Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Inès de la Fressange en Laetitia 
Casta (zij speelde in de film Asterix en Obelix uit 1999 tegen Caesar). In 
2003 werd Evelyne Thomas, een talk show presentatrice, gekozen als de 
nieuwe Marianne. Pikant detail: twee concurrenten van haar waren Cécilia 
Sarkozy èn ... Carla Bruni!                             Lees verder op pagina 20   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dmarianne%2Bde%2BDulac%26hl%3Dnl%26site%3Dwebhp&rurl=translate.google.nl&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Timbre_d'usage_courant&usg=ALkJrhjrsCzobELELBYvWRgBQ-plMf2pug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dmarianne%2Bde%2BDulac%26hl%3Dnl%26site%3Dwebhp&rurl=translate.google.nl&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle&usg=ALkJrhhgcb6CVSutya-tZMgCZ3WLBPuk7A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=/search%3Fq%3Dmarianne%2Bde%2BDulac%26hl%3Dnl%26site%3Dwebhp&rurl=translate.google.nl&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle&usg=ALkJrhhgcb6CVSutya-tZMgCZ3WLBPuk7A
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfde_Republiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Bardot
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mireille_Mathieu
http://nl.wikipedia.org/wiki/Catherine_Deneuve
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=In%C3%A8s_de_la_Fressange&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laetitia_Casta
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laetitia_Casta
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Evelyne_Thomas&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk_show&action=edit&redlink=1
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7. Marianne de Cocteau (1961) slechts een postzegel van Jean Cocteau. 
In 1982 stond het ontwerp ook op twee zegels, uitgegeven ter gelegenheid 
van de internationale postzegeltentoonstelling “Philexfrance “82” en was 
het ontwerp tevens het logo voor deze tentoonstelling. 
8. Marianne de Cheffer (1967-69); in 1954 deed Henry Cheffer mee aan 
de wedstrijd voor een nieuw Marianne ontwerp, die uiteindelijk werd 
gewonnen door Louis-Charles Muller (zie 4). Na de dood van Cheffer in 
1967 werd zijn ontwerp alsnog gekozen voor de nieuwe serie.  
9. Marianne de Béquet (1971-74) de vrouw van ontwerper Pierre Béquet 

stond model voor dit eenvoudige portret. De toenmalige Franse president 
Georges Pompidou koos uiteindelijk voor dit ontwerp.  
10. Marianne du Briat (1989-96) ook wel “Marianne du Bicentenaire” 
genoemd, omdat in 1989 de 200-jarige herdenking van de Franse 
Revolutie was. De toenmalige Franse president François Mitterrand koos 
dit ontwerp van Louis Briat.  
11. Marianne de Luquet (1997-2004) ook wel “Marianne du 14 juillet” 

genoemd. Het was Ève Luquet, de eerste vrouw die deze grote 
langlopende Marianne serie ontwierp en president Jacques Chirac die voor 
dit ontwerp koos. Voor het eerst stond op deze Marianne zegel de tekst 
'Liberté, Égalité, Fraternité'  (Vrijheid, gelijkheid, broederschap), een leus 

die werd geïntroduceerd tijdens de Franse Revolutie. Ook waren er voor 
het eerst diverse uitgaven met rechts naast de Marianne zegel een tab, 
zodat men er een persoonlijke postzegel van kon laten maken.   
12. Marianne de Lamouche (2005-2008) ook wel “Marianne des 

Français” genoemd. Het ontwerp was van Thierry Lamouche. Een grote 
serie van 32 verschillende zegels in 30 waarden.    

13. Marianne de Beaujard (2008-2011) ook wel “Marianne 

et l'Europe” genoemd. Na een landelijke ontwerp wedstrijd 
koos president Nicolas Sarkozy voor het ontwerp van Yves 
Beaujard.  
◄ Met ruim 90 verschillende postzegels is dit tot nu toe de 
grootste Marianne serie.      

        Lees verder op pagina 22 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne_et_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne_et_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
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14. Marianne de Ciappa (2013-) of “Marianne 

et la Jeunesse” (Marianne en de Jeugd).  
President François Hollande onthulde de 
nieuwe Marianne postzegel op 14 juli j.l. tijdens 
de nationale feestdag “Quatorze Juillet”. 
De nieuwste versie van deze Franse Marianne 
postzegel heeft inmiddels heel erg veel ophef 

veroorzaakt. Een Oekraïense activiste van FEMEN, vooral bekend van de 
wereldwijde topless protesten tegen onderdrukking, seksuele uitbuiting van 
vrouwen en religieuze instituten, stond model voor de Marianne postzegel. 
Ontwerper Olivier Ciappa zei op Twitter dat dit keer verschillende vrouwen 
model stonden, "maar vooral Inna Sjevtsjenko, oprichter van FEMEN." 
Sjevtsjenko kreeg een paar dagen voor de introductie van de postzegel 
politiek asiel in Frankrijk nadat ze gevlucht was uit Oekraïne, omdat ze in 
haar eigen land bedreigd werd en vervolgd dreigde te worden. Zij had een 
groot kruis in het centrum van de hoofdstad Kiev met een kettingzaag 
zwaar beschadigd. De Oekraïnse Shevchenko is nu 
leidster van de Franse tak van Femen.  
 
Olivier Ciappa zei over Shevchenko: "Voor mij was 
Marianne een Femen-vrouw van de Franse revolutie. 
Omdat ze vocht voor de waarden van de Republiek 
namelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap." 
Maar de keuze voor Shevchenko als inspiratiebron 
voor de postzegel is bij veel conservatieve Fransen 
in het verkeerde keelgat geschoten. De christen-
democraten riepen vrijwel meteen op tot een boycot 
van de nieuwe postzegel: “dit is geen frisse 
Française, maar een Oekraïense topless activiste”. 

Shevchenko liet aan het persbureau AFP weten dat 
ze niet op de hoogte was van het feit dat ze inspiratiebron was geweest 
voor de nieuwe postzegel. Op Twitter reageerde ze met: "FEMEN staat op 
een Franse postzegel. Nu moeten alle homofoben, extremisten, fascisten 
m'n kont likken als ze een brief willen versturen." 

In het hoofdkwartier van de feministische actiegroep FEMEN in Parijs heeft 

zondag 21 juli j.l. brand gewoed. Er zijn geen gewonden gevallen. Er is 

niets duidelijk over de oorzaak van de brand, maar volgens Franse media 

zijn tegen FEMEN de afgelopen tijd veel bedreigingen geuit. Chiappa heeft 

inmiddels verklaard “dat het ontwerp was gekozen door Franse studenten 

en niet door president Hollande”. Ik ben benieuwd hoeveel jaar de Franse 

Post deze omstreden “Marianne nummer 14” blijft uitgeven.      Hans Vaags 

https://twitter.com/OlivierCiappa/status/356457915416190977
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Voor de volgende club veilingen kan u weer kavels inleveren.  
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ONZE “OUDE” en “NIEUWE” ADVERTEERDERS 

Het gaat lekker met de PPRC. Het aantal leden van onze vereniging groeit weer 

elk jaar. Dit in tegenstelling tot andere verenigingen. Wat eens een plaatselijk 

Purmerends clubje van postzegelliefhebbers was, is zo langzamerhand uitgegroeid 

tot een regionale vereniging. Gelukkig zijn al de “oude” trouwe adverteerders ons 

blijven steunen. Boekhandel Van den Hoorn is helaas opgeheven, hiervoor in de 

plaats gaat nu Boekhandel Het Leesteken adverteren. Ook de nieuwe 

adverteerders DNS Stamps, Victoria Garden en PC Purmerend Computers heten 

wij van harte welkom. Mede door onze adverteerders groeit ons clubblad nu tot 24 

pagina’s per maand. 
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