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DE KLUS GEKLAARD 

 

Het blijft toch een hele onderneming, zo’n grote 
veiling, maar we kunnen er met een tevreden 
gevoel op terugzien. Veel kijkers en kopers in de 
zaal, ook veel schriftelijke biedingen en met de 
opbrengst kunnen we weer een jaar vooruit.  

              Foto’s Cees Bandt 

Ook de meeste 
inzenders zullen 
tevreden zijn.  

De vereniging heeft de met goud bekroonde tentoonstellingscollectie 
van Herman Verhoef gekocht. We zullen er op een of meer 
clubavonden aandacht aan besteden. Dankzij de inzet van een flink 
aantal leden verliep het inrichten van de zaal en de aan- en afvoer 
van het veilingmateriaal soepel. Bij mij thuis was er enige opluchting 
dat de woonkamer weer doosvrij was, maar in de week na de veiling 
kwamen er alweer drie nalatenschappen binnen. De mooiste heb ik 
gereserveerd voor de mei-veiling. 
Drie verzamelaars vonden onze bijeenkomst zo bijzonder dat ze zich 
gelijk als donateur gemeld hebben. Welkom mannen! 
 
In dit clubblad kunt u van alles lezen over de Algemene Leden 
Vergadering die we op 11 april houden. Financiële bijzonderheden 
liggen op deze avond ter inzage.  
 
Voor leden die de bijeenkomst van WB-Evenementen in het AZ-
stadion willen bezoeken, is er goed nieuws. Op vertoon van het april 
nummer van ons clubblad mag u gratis naar binnen. Leden die ons 
clubblad digitaal ontvangen kunnen de voorpagina printen. 
We zijn dus nog niet door onze veilingkavels heen. Op donderdag  
11 april ligt er weer veel moois voor u klaar en staan de kratten met 
stuiverboeken op het biljart. Met een beetje goede wil, kunnen we de 
ALV snel afronden, zodat er veel tijd voor de postzegels overblijft.  

John Dehé 
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Hier nog een aardige impressie van onze grote veiling van 16 maart,  

door onze vaste ‘huisfotograaf’ Cees Bandt.  
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BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB  
(zie ook www.pprc.nl) 

Voorzitter: John Dehé - Purmerenderweg 181 - 1461 DJ Zuidoostbeemster tel. 
0299-420563 - e-mail: johndehe@gmail.com  
 

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

Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend 
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl  
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Hoofd rondzending: Bert Joosten, Lambertus Huisengastraat 17 

1442 DA Purmerend - tel. 0299-423315 - e-mail: pprc1942@gmail.com  
Bankrekening nr. NL78 RBRB 0825 3146 90 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub 
 

Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend  
tel. 0299-426287 - e-mail: hansvaagspprc@gmail.com  
 

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

Coördinator van de Regionale Ruildag en bibliothecaris: Juan de Groot - 
Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend - tel. 0618910276, niet na 21.00 uur bellen – 
e-mail: j.groot89@chello.nl  
 

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

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

Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek† Ereleden: Cor Boon, Han Zwertbroek†, Ron 
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. Leden van verdienste: John 
Dehé, Piet Struik, Joop de Groot†, Cor Boon, Ad Springer en Rob Grigoletto.. 
 

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren van 
kopij voor het mei nummer uiterlijk vrijdag 19 april per e-mail naar: 
hansvaagspprc@gmail.com 

 
OP HET OMSLAG 
 

Nee geen bewijs van toegang voor het circus, 
maar voor een grote verzamelbeurs in Alkmaar, 
u leest hierover meer op pagina 31 en 32. 
Overigens herkennen Duitsland verzamelaars 

de circustent ongetwijfeld. Het echte ‘oude’ circus bestaat sinds 2015 in 
Nederland niet meer, men mag nl. niet langer met wilde (zoog)dieren 
rondreizen of optreden. Meer over het circus vanaf pagina 19. 

 

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

Za. 6 april  Van 10.00 tot 15.00 uur is er een Postzegel- 
  en Munten-beurs in het Afas stadion,  
  Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar. 
  Zie ook pagina 31 en 32. PPRC leden/ 
  donateurs hebben gratis toegang op vertoon van dit april 
nummer.  
 
Do. 11 april Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  

wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met  
onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Na afloop  
onze veiling nr. 318, kavellijst staat op de pagina’s 38 tot 43. 

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

Van donderdag 18 april t/m zaterdag 20 april 2019 vindt in sporthallen- 
  complex De Mammoet in Gouda de NATIONALE   
  TENTOONSTELLING GOUDA 2019 (cat. 1,2 en   
  propaganda) plaats samen met de 26e Internationale  
  Postzegel- en Brievenbeurs. Donderdag t/m zaterdag voor 
  Pasen is er een tentoonstelling van circa 700 kaders met  
  internationale deelname. Op de beurs zijn ruim 50   
  gerenommeerde standhouders uit zes landen 
  aanwezig. De toegang is gratis. 
 
Za. 20 april PV Aalsmeer organiseert van 09.30 tot 15.00 uur- een  
  Ruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat 6, Aalsmeer  
  Info: Cor van Meurs 0297 343885 of Gerboud Zwetsloot  
  0297 345231. www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.  
 
Do. 16 mei Purmerend PPRC clubavond/ledenbijeenkomst in  
  wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. 
 
Nieuwe uiitgaven PostNL: 25 maart Mooi Nederland Terschelling, 23 april 
Mooi Nederland Ameland, 20 mei Mooi Nederland Schiermonnikoog plus 
verzamelvel. 11 juni Beleef de Natuur, vlinders.  
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Purmerend, april 2018 
 

GEACHTE LEDEN EN DONATEURS 
 
Het bestuur van de Purmerender Postzegel Ruilclub (PPRC) nodigt u 
uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 april 
a.s. in wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. 
De Algemene Ledenvergadering zal beginnen om 20.00 uur. 

 

 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

 

1.   Opening door de voorzitter 
2.   Ingekomen stukken 
3.   Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2018 
4.   Verslagen over 2018 (de verslagen die niet in het clubblad zijn 
      opgenomen, liggen ter inzage op de bestuurstafel):  

- secretaris    -    rondzendverkeer 
- veilingmeester   -    bibliotheek 
- stuiverboeken 
- penningmeester en kascommissie 

5.   Verkiezing nieuwe kascommissie 
6.   Begroting 2019 
7.   Bestuursverkiezing. Volgens schema treden af: John Dehé 
      (voorzitter), Bert Huisenga (veilingmeester) en Hans Vaags     
      (clubblad/stuiverboeken). Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. 
      Tegenkandidaten dienen voorafgaand aan de vergadering  
      schriftelijk bij het bestuur te worden aangemeld. 
      Rob Grigoletto treed tussentijds af vanwege  
      gezondheidsredenen. 
8.   Rondvraag 
9.   Sluiting 
 

Voor de vergadering wordt u de eerste kop koffie of 
thee (met of zonder suiker) aangeboden door het 
bestuur. Wij rekenen op een grote opkomst. 
 

                                  Jeffrey Groeneveld, secretaris 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING    18 april 2018 

 

1. De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
2. Er zijn geen ingekomen stukken. 
3. Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de Algemene 

Ledenvergadering 2017. 
4. Financieel jaarverslag: 

- Kan er op de kosten van het clubblad niet bespaard worden? 
De portokosten zouden niet veel lager worden als er meer leden 
het blad digitaal zouden ontvangen. Het zou wel drukkosten 
schelen, maar het bestuur wil niemand verplichten om het blad 
digitaal te gaan lezen.  
- De vereniging heeft een verzekering voor het materiaal dat de 
vereniging onder haar hoede heeft voor de veiling en het 
rondzendverkeer. 
De kascommissie geeft de penningmeester een compliment en 
stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid, 
waarmee de vergadering met een applaus instemt. De nieuwe 
kascommissie bestaat uit Henk van Es en Maarten Schipper. 
Reservelid: Dries Jongsma. 

5. Er zijn geen vragen over de begroting 
2018. 

6. Hans de Block en Juan de Groot worden 
herkozen. 

7. Bij de rondvraag verzoekt Herman Verhoef 
een applaus voor de voorzitter en zijn medebestuursleden, wat 
onmiddellijk door de vergadering wordt ingewilligd.  

Jeffrey Groeneveld 
 

JAARVERSLAG 2018 
 
2018 was een jaar waar we met tevredenheid op terugkijken. 
Traditiegetrouw waren er weer negen gezellige en geanimeerde 
clubavonden, die telkens zo’n 65 bezoekers trokken. Ze werden 
steevast welkom geheten door Rob Grigoletto en de laatste 
maanden ook door zijn vrouw Betty. De zaalinrichting werd verzorgd 
door Juan de Groot en zijn sjouwteam. Juan nam ook de organisatie 
voor rekening van de succesvolle 50ste Regionale Ruildag eind 
januari. 
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In 2018 namen we afscheid van de dames achter de bar. Sanja, 
Lisanne, Rachel en Svenja gaven te kennen dat na jaren van trouwe 
dienst ermee gingen stoppen. Gelukkig bleken Jacqueline en 
Danique de Groot bereid het stokje over te nemen.  
 

Vast onderdeel van de clubavonden waren de veilingen die onder de 
deskundige leiding van Bert Huisenga stonden. Met een verkoop die 
gemiddeld rond de 80% lag, deed de PPRC het erg goed en ook de 
Grote Veiling was zeer succesvol. De royale opbrengst van de 
Benefietveiling, ruim 1800 euro ging naar drie goede doelen. Naast 
het materiaal van de leden konden we ook dit jaar weer materiaal 
veilen dat het veilinghuis Van Dieten ter beschikking had gesteld. Dat 
de leden van de PPRC hun hart op de goede plek hebben, bleek 
verder wel in mei toen de vertegenwoordiger van de Postzegelvriend 
weer het een en ander voor zieke verzamelaars in ontvangst mocht 
nemen.  
 

Naast de Grote Veiling en het rondzendverkeer, dat beheerd wordt 
door Bert Joosten met assistentie van Ad Springer, bleven de 
stuiverboeken ook in 2018 in een behoefte voorzien. Hans Vaags 
had de boeken onder zijn hoede en tijdens de clubavonden hield Jan 
de Zwaan een oogje in het zeil. Helaas bleek wel dat het afrekenen 
niet altijd even zorgvuldig gebeurde en dat is iets wat niet alleen 
Hans de Block, die immer consciëntieuze penningmeester, zorgen 
baart, maar het hele bestuur. 
 

Bij de leden viel elf keer het Maandblad Filatelie op de mat. Net als 
voorgaande jaren zorgde Hans Vaags er weer voor dat negen keer 
het Clubblad verscheen. Hij kon rekenen op medewerkers als John 
Dehé en Jeffrey Groeneveld en hij mocht putten uit het rijke archief 
van Wil Dedters. John Dehé hield de website (www.pprc.nl) bij, 
waarop onder andere het clubblad in full colour met allerlei extra’s te 
downloaden is.  
 

In oktober gingen we met de bus naar de Postex in Apeldoorn en in 
december verzorgde het PPRC Reisbureau een busreis naar de 
Eindejaarsbeurs in Barneveld.  
  

Helaas waren er in 2018 verschillende opzeggingen, meestal 
wegens de gevorderde leeftijd. Verder waren er ook onder de       
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 leden een paar sterfgevallen. Onder hen Joop de Groot, een van 
onze trouwe leden van verdiensten. Het bestuur en een aantal leden 
kwamen bij elkaar in Concordia om hem te herdenken. Op 31 
december mochten we constateren dat we met 109 leden en 92 
donateurs het nieuwe jaar ingingen. Daarmee kromp het 
ledental/donateurs met negen. 
 

Afgelopen jaar werd er in het bestuur prima samengewerkt. Er 
werden drie bestuursvergaderingen belegd om alles in goede banen 
te leiden. We konden daarbij ook in 2018 een beroep doen op een 
groep leden/donateurs, waaronder de sectiehoofden van het 
rondzendverkeer. Net als andere jaren gaat onze hartelijke dank uit 
naar elk van hen en natuurlijk ook naar onze adverteerders. Samen 
vormen we een club die laat zien dat postzegelen ook in de 21e eeuw 
nog steeds van deze tijd is!                   Jeffrey Groeneveld, secretaris 

 
VERSLAG STUIVERBOEKEN 
 

De belangstelling voor de stuiverboeken was ook in 2018 weer erg 
groot. Tijdens onze clubavonden, maar ook tijdens onze jaarlijkse 
grote veiling lagen er gemiddeld 80 tot soms meer dan 100 
stuiverboeken gereed, waar men lekker in kon gaan struinen. 
Inmiddels is het al weer ruim dertien en een half jaar geleden dat we 
met de stuiverboeken zijn begonnen.  
In 2018 werden er 88 ‘verse’ stockboeken ingeleverd, die dan een 
jaar in omloop blijven. Er zijn 30131 postzegels uit de stuiverboeken 
verkocht... een mooi resultaat. Maar Jeffrey melde het al... er moet 
wel beter geteld en eerlijk worden afgerekend 
door de deelnemers  zodat de ‘stuiverboeken-
pot’ blijft kloppen. En uiteraard mijn hartelijke 
dank aan Jan de Zwaan voor al het regelen 
en afrekenen tijdens de clubbijeenkomsten. 
 

EN  OVER HET CLUBBLAD 
 

Ik kreeg toestemming van mevrouw Dedters om weer een keuze te 
maken uit de zeer omvangrijke collectie geschiedenis op postzegels 
van haar overleden echtgenoot Wil. Na vorig seizoen de serie over 
Egypte was nu het Romeinse Rijk het onderwerp voor een serie van 
negen leuke artikelen.                                                     Hans Vaags 
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U kunt bij ons alleen telefonisch reserveren.  

Van woensdag t/m zondag zijn wij geopend van 11.00 tot 15.00 uur  

voor de lunch en vanaf 17.30 uur voor diner.  

Maandag en dinsdag gesloten.   

 

AANSCHUIVEN OP DE WOENSDAG € 10,95 p.p. … OOK A LA CARTE. 

Reserveren gewenst tot uiterlijk dinsdag! … 

Wo. 3 april: Kip à la Bourguignon;              Wo. 10 april: Pasta met tonijnsaus; 

Wo. 17 april: Vis van de dag;                      Wo. 24 april: Biefstukpuntjes: 

Wo. 1 mei: GESLOTEN. 

 

PASEN … 

Op zondag 21 april, 1e Paasdag serveren wij in huiselijke sfeer een uitgebreide 

Paas High Tea voor groot en klein. Vanaf 11.30 uur bent u van harte welkom. 

Hartige gerechtjes warm, koud en natuurlijk heerlijke zoetigheden zullen bij 

ons de revue passeren. Reserveren gewenst!  

€ 29,75 p.p. en kinderen tot 12 jaar € 22,50 p.p. Vanaf 18.00 uur serveren wij 

een mooi paasmenu à € 39,75 p.p. Ook à la carte.  

Maandag 22 april, 2e Paasdag zijn wij gesloten. 

 

VAKANTIE EN SLUITINGSDAGEN … 

Zondag 31 maart zijn wij de gehele dag gesloten i.v.m. een besloten feest. 

Zaterdag 27 april op Koningsdag zijn wij de gehele dag gesloten.  

Zondag 28 april wel geopend.  

Wij zijn met vakantie van maandag 29 april t/m dinsdag 7 mei. 

 
 

Max & Liesbeth van Wersch. 
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster, Tel: 0299-743399. 

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Het financieel jaarverslag 2018 met de verklaring van de kas-commissie  
zal op de Algemene Ledenvergadering van 11 april a.s. beschikbaar zijn. In 
dit clubblad  vindt u wel reeds de begroting 2019. Uiteraard zijn wij 
uitgegaan van het feit dat alle leden c.q. donateurs stipt aan hun 
betalingsverplichtingen hebben voldaan. Zij die dat nog niet hebben 
gedaan ontvangen komende maanden een herinnering van de penning-
meester met een kostenopslag van € 2,50. Ook zullen zij worden verzocht 
om gebruik te gaan maken van onze incassoservice.             Hans de Block 

 
VERSLAG OVER 2018 VAN DE VEILINGMEESTER 
 

In 2018 hebben we negen clubveilingen gehouden met een goed en zeer 
gevarieerd aanbod van leuke kavels. Graag wil ik de inzenders bedanken 
voor hun kavels.  
De benefietveiling in december met meer dan 180 kavels, aangeleverd 
door onze leden/donateurs en door het Haagse veilinghuis Van Dieten, 
verliep goed met een gevarieerd aanbod van kavels en met een goede 
opbrengst voor drie goede doelen. Wel wil ik vragen als men kavels mee 
neemt of het wel veilingwaardig materiaal is. Er zaten nu wel wat kavels 
tussen waarvan ik het idee had hoe raken we dat kwijt? En dat bleek ook 
niet te verkopen, ondergetekende kocht ook nog een doos die ik thuis maar 
in het blauwe archief heb opgeslagen. De opbrengst is dan wel voor een 
goed doel, maar toch is dit niet geheel de bedoeling. Dit geldt ook voor 
dozen en doosjes die ingeleverd worden voor de kleine veilingen. 
In maart organiseerden we onze dertiende grote veiling in wijkcentrum De 
Inval met meer dan 980 kavels en net als de voorgaande jaren was ook 
deze veiling wederom een groot succes. 
 

Verder kunnen we nog steeds goede kavels gebruiken, doosjes, 
stockboeken, enz., ook mooi klassiek materiaal is altijd welkom. Voor 
postfris Nederland na 1950 is weinig belangstelling, ongebruikt Nederland 
na de oorlog is helemaal een probleem en is dan ook niet geschikt voor de 
veiling op misschien een paar uitschieters na. Toch wil ik de inzenders ook 
vragen om naar de kwaliteit te kijken en ook naar de inzetprijzen!! We 
beginnen de kavels vanaf een euro.  
 

Verder los materiaal aanleveren op kaartjes minimaal A6 formaat, zoals ze 
in de dozen staan met de veiling en natuurlijk voorzien van catalogus 
nummer en cataloguswaarde indien mogelijk. Dat het maar weer een mooi 
veilingseizoen mag worden.                                        Bert Huisenga, veilingmeester  
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Michel Britische Kolonien und Gebiete 
 
Onder deze titel zijn twee kloeke delen 
verschenen waarin voor het eerst, bij Michel, De 
Britse koloniën en gebiedenbij elkaar worden 
gezet en behandeld. Voorheen moest je diverse 
(22) delen wereld catalogi aanschaffen om 
"compleet" te zijn en alle zegels te kunnen 
opzoeken. 
Over de opbouw en lay-out hef ik niets te zeggen. 
Ik denk dat iedereen wel eens een Michel 
catalogus in de hand heeft gehad en daar dus min 
of meer mee op de hoogte is. De delen zijn op 
alfabetische wijze opgezet. Deel 1 loopt van A t/m H en deel 2 van I t/m Z. 
Houd u er wel rekening mee dat dit volgens de Duitse taal gaat. Dus 
Cyprus vinden we niet in deel 1 maar in deel 2 daar in het Duits Cyprus 
geschreven word als Zypern. Er is gekozen om alleen die zegels te 
behandelen die vanaf het moment dat er onder Brits bewind zegels 
uitkwamen tot het moment van onafhankelijkheid of in sommige gevallen, 
zoals bijvoorbeeld bij Canada, het moment dat het land een "Dominion" 
werd. Bij gebieden in het Midden-Oosten is er gekozen om zegels te 
behandelen tot het eind van de zestiger jaren en soms tot het begin van de 
zeventiger jaren. Een lastige keuze die zijn voor- en nadelen heeft. Ik ga 
niet alle landsnamen tussen Abu Dhabi en voornoemd Zypern opnoemen 
want dan ben ik nog wel even bezig. Het ziet er in mijn ogen redelijk 
compleet uit. Wat mij tegen viel is de nog zeer vele zwart/wit afbeeldingen. 

Ik weet dat Michel hiermee bezig is maar een eerste 
uitgave mag er toch echt wel wat kleuriger uitzien. Ik 
vermoed dat hun database van illustraties in kleur 
tekort schiet en nodig aangevuld en bijgewerkt moet 
worden. Ook had er in mijn optiek meer aandacht 
besteed kunnen worden aan het weergeven en 
beschrijven van de vele variëteiten, plaatfouten die 
bij deze zegels te vinden zijn. 
Met in totaal pakweg 1700 bladzijden, 5000 
illustraties en 50.000  is het een uitgebreid 
naslagwerk geworden. Of de verzamelaar van deze 
gebieden het tot een succes zullen maken hangt af 
van de wil van de verzamelaars om de bekende 

Stanley Gibbons catalogus in te ruilen voor deze twee delen. Er hangt een 
stevig prijskaartje aan en ik ben bang dat dit doorslaggevend zal zijn. 
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Het is een dappere poging om met deze uitgave te komen en te proberen 
om de hegemonie van zijn Engelse counterpart te doorbreken.  

 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 864 (Dl. 
1) en 832 (Dl. 2). Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-281-6 en 282-3. Uitgever: Schwaneberger Verlag 
GMBH. Prijs: 89,00 € per deel. Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, 
D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel  E-mail: europa1@michel.de  Web-site: www.michel.de   
 

 

Michel Schweiz-Special 2018/2019 
 

Het is alweer de 37e publicatie van deze 
Zwitserland catalogus. 
Zoals gewoonlijk vinden we in deze catalogus de 
Kantonale alsmede de Federale uitgaven. We 
komen uiteraard ook de rolzegels, de 
postzegelboekjes en de automaatzegels/stroken 
tegen. Uiteraard ook alle gewone frankeer en 
postzegels, de dienst-, port-, telegraaf-, 
luchtpost- en militaire zegels. Lokale uitgeven en 
de emissies voor de diverse internationale 
organisaties worden, evenals de 
postwaardestukken, niet vergeten. 
Eigenlijk is er niet zoveel veranderd ten opzichte van de voorgaande 
uitgave. Natuurlijk is er het een en ander opnieuw geredigeerd en zijn alle 

mailto:europa1@michel.de
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nieuwe uitgaven weer bijgewerkt. Diverse nieuw gevonden, en reeds 
bekende, plaatfouten zijn ingevoegd. Door de hele catalogus vinden we bij 
de 33.000 prijsnoteringen behoorlijk wat stijgingen terug. 
Het hoofdstuk betreffende de postwaardestukken is helaas nog steeds 
grotendeels in zwart - wit uitgevoerd. De belofte om hier wat aan te doen 
zijn ze nog steeds niet nagekomen. Pas vanaf het jaar 2000 staan de 
"ganzsachen" er gekleurd op. Jammer!! In deze uitgave zijn wel weer vele 
zegels opnieuw ingescand met een hogere resolutie waardoor de scherpte 
en duidelijkheid van de pakweg 4300 afbeeldingen zijn toegenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De catalogus sluit af met één pagina waar de zegels die in 1944 werden 
uitgegeven ten behoeve van de Italiaanse enclave Campione bij het meer 
van Lugano worden weergegeven. Met als sluitstuk een (in mijn opinie te 
beknopt) overzicht van de Zwitserse posttarieven tot en met de tarieven 
ingaande 01-01-2017. Een harde kaft en twee leeslinten verhogen het 
gebruiksgenot van deze uitgave. 
Mede door haar/zijn bescheiden uitgiftebeleid met mooi ontworpen zegels 
wordt het verzamelen van Zwitserse zegels steeds populairder en is deze 
catalogus zowel voor de beginnende als de al wat gevorderde verzamelaar 
een meer dan nuttig en bruikbaar naslagwerk. 
Dit deel is ook via de "Online Library" verkrijgbaar voor 49,00 €. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 472. 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-249-6  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 68,00 Excl. verzendkosten. In de "Online library": € 49,00. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Ohmstraße1, 
D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel.  E-mail: europa1@michel.de 
Web-site: www.michel.de                                       Henk P. Burgman (AIJP) 

http://www.michel.de/
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Nieuwtjesdienst 
Speciaal voor de leden van de PPRC 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

 
 
 

 

    
 
 
 
 

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

             De Verzamelaar  afd. Zaanstreek Water- en 

       Kennemerland een gezellige en drukbezochte 

                           verzamelbeurs 
             

          met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 
            

  Van 10.00 tot 14.00 uur in buurtcentrum De Kolk, 
                             Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam. 
                                Info 075-6354316 of 0639439777 
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HOOGGEËERD PUBLIEK 
 

Omdat het Zwitserse Staatscircus 
Knie dit jaar 100 jaar bestaat gaf de 
Zwitserse Post op 7 maart jl. deze 
◄ twee leuke postzegels uit. ► 
En de Wereld Circus Federatie 
vierde in januari zijn 10 jarig 
bestaan, reden voor Monaco om deze postzegel uit 
◄ te geven.. 
Monaco is natuurlijk erg bekend om z’n jaarlijkse 
Internationale circusfestival van Monte Carlo, een  
festival dat in 1974 voor het 
eerst werd gehouden en men 
gaf toen een serie postzegels 
uit met zeven verschillende ► 

circus acts. Het festival is opgericht door prins 
Reinier III van Monaco en vindt elk jaar in 
januari plaats in Monte Carlo. Tijdens het festival worden de Gouden 
Clowns uitgereikt, evenals een Zilveren Clown en een Bronzen 
Clown. En vanaf 1974 geeft Monaco elk jaar een circus postzegel uit. 
 
De oudste geschreven bronnen over acrobatiek en jongleren 
stammen uit het oude Egypte van 2500 voor Christus.  
De geschiedenis van de clown gaat terug tot het Romeinse theater, 
waarna via de hofnar en de commedia dell'arte, de clown uiteindelijk 
zijn vorm en populariteit kreeg in het circus. Voor de tijd van het 
circus zwierven acrobaten altijd rond op zoek naar publiek. Ze traden 
op op markten, theaterpleinen en andere plekken met veel mensen. 
Hun bestaan werd zekerder toen ze onderdeel werden van een 
circustroep en een vast aandeel kregen in de recettes. Paarden-
shows waren het Engeland van eind jaren 1760 een 
populair vermaak. Herbergiers maakten afspraken 
met bekwame ruiters om acrobatische toeren uit te 
voeren, waarna de gasten hun beurs trokken. 
Rondreizende circusvoorstellingen bestonden al 
jaren. Maar de feitelijke uitvinder van het circus was 
de Britse waaghals Philip Astley, een oud sergeant-
majoor van de cavalerie. Hij brengt artiesten te      

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_III_van_Monaco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_(Monaco)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nar_(persoon)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%27arte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Circus_(attractie)
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paard, clowns en koorddansen samen in zijn 
manege. ‘Rijschool’ was een mooie naam voor 
het zompige braakland bij de Theems dat 
Astley had gehuurd. De ligging vlak bij de brug 
en bij een drukke landweg was echter heel 
gunstig. Bovendien stond er een schutting 
rond het veld, zodat iedereen die de show 
wilde zien eerst een kaartje moest kopen. Op 
4 april 1768 opende Philip Astley de deur van 
zijn geïmproviseerde piste, daarna begon ’s 
werelds eerste circusvoorstelling. De piste had 
een diameter van 13 meter, de ruimte die drie paarden nodig hadden 
om rondjes te lopen terwijl Astley op hun rug stond. Pistes van nu 

hebben dezelfde grootte. 
De ‘circus-formule’ van Astley werd in 
de loop der jaren in heel veel andere 
landen geïmiteerd en aangevult met 
andere acts. 
Nederland kent ook een rijke circus 
historie. Oscar Carré – grondlegger van 

het gelijknamige theater in Amsterdam – is daar een voorbeeld van, 
maar ook namenals Strassbureger, Mullens, Van Bever, Mikkenie en 
Toni Boltini zijn onlosmekelijk verbonden met de Nederlandse 

circuswereld. 
Philip Astley bedacht het circus, maar Cirque du 
Soleil vond het opnieuw uit. In 1984 trad een groep 
straatartiesten onder leiding van Guy Laliberté en 
Daniel Gauthier in Canada op bij het 450-jarig 
jubileum van de ontdekking van Canada. De 
thuisbasis van het Cirque du Soleil is Montreal 
in Quebec in Canada. Aan Cirque du Soleil doen 
artiesten van over de hele wereld mee. Er is een 
aantal vaste shows in Amerika en er zijn veel 

rondreizende shows in Amerika, Europa, Azië en Oceanië. Het 
Cirque du Soleil wordt gezien als een inspirator van het circus-
theater, een variant waarbij de circusnummers worden gecombineerd 
met uitzinnige kostuums, prachtige decors, muziek, zang en dans. Er 
wordt in het Cirque du Soleil niet met dieren gewerkt.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Quebec_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
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In 2017 kondigde het Amerikaanse circus Ringling Bros. And Barnum 
& Bailey Circus aan er na 146 jaar mee te stoppen. Dit vanwege de 
hoge kosten tegenover een dalende kaartverkoop, wat onder andere 
werd veroorzaakt doordat het circus in 2016 was gestopt met het 
olifantennummer. Officieel was daarvoor gekozen omdat niet overal 
in de VS dieren mochten worden gebruikt in shows. En zo verdwijnt 
wereldwijd langzaam aan het traditionele circus, om plaats te maken 
voor ‘het nieuwe circus’ zonder de ‘wilde’ dieren.            Hans Vaags. 
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Al vanaf 1879 gaf het Koninklijk Nederlandsch Circus Oscar 
Carré wintervoorstellingen in een tijdelijk houten gebouw met stenen 
voorgevel aan het huidige Weteringcircuit in Amsterdam. Met de 
gemeente werd onderhandeld over nieuwbouw, maar dat schoot niet 
op. Toen vond op 8 december 1881 de Ringtheaterbrand plaats: ruim 
400 bezoekers van het houten theatergebouw in Wenen vonden 
daarbij de dood. Een bouwvergunning voor Oscar Carré kwam 
daarna snel af. Carré werd op 3 december 1887 geopend. 
De 'Steenen Circus van Carré' of Carré zoals het nieuwe gebouw al 
snel genoemd werd, was aanvankelijk alleen in gebruik voor 
circusvoorstellingen in de wintermaanden. 
Vanaf 1893 werd Carré, tijdens de periode dat het circus op tournee 
was, gebruikt door theaterproducent Frits van Haarlem, die er 
succesvolle variétévoorstellingen bracht. Carré veranderde daardoor 
in een theater voor allerlei vormen van volksvermaak. In 1911 werd - 
na het overlijden van Oscar Carré - de laatste voorstelling van 
het Koninklijk Nederlandsch Circus Oscar Carré aan de Amstel 
gegeven. Naderhand hebben wel nog andere circussen 
voorstellingen in Carré gegeven, zoals Circus Henny in 1924. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weteringcircuit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringtheaterbrand
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/1887
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Frits_van_Haarlem&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A9t%C3%A9
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EEN VAN DE BEROEMDSTE CLOWNS 
 

In ons huidige parlement zitten ook een aantal 
clowns.  
Maar we gaan het nu hebben over een clown die 
echt grappig was nl. Grock. 
◄ Grock (werkelijke naam Charles Adrien Wettach) 
(Loveresse, Zwitserland, 10 januari 1880 -
 Imperia, Italië, 14 juli 1959) was een beroemde 
Zwitserse acrobaat, muzikant, clown en componist.  
Hij beheerste 24 instrumenten en 
speelde viool, piano en harmonica. Hij droeg 

enorme floppy schoenen, enorme Schlabbes broeken en kleine 
instrumenten waren zijn handelsmerk evenals zijn kreet Waruuuuuum?, 
gevolgd door een Nit möööööglich!  
Hij sprak vloeiend zes talen: Frans (moedertaal). 
Engels, Italiaans, Duits, Spaans, Tsjechisch en  
Hongaars. In 1899 ging Grock voor het eerst vanuit 
Hongarije op tournee met een Schrammelkwartet, bekend 
door de Schrammelmusik die zij speelden. Na een 
optreden verzocht de clown Prince Alfred hem 
in 1900 zijn partner te worden. Drie jaar later, in het 
zuiden van Frankrijk stond Grock al op zijn eigen benen. 

In de volgende jaren ging hij in circussen 
werken en vanaf 1911 in de muziekzalen 
van Zuid-Amerika tot Engeland waar hij al voor 1915 negen 
jaar geregeld werkte. Grock had in 1928 aan de Italiaanse 
Riviera een prachtige villa laten bouwen, maar woonde op 
het einde van de jaren 1920 en vroege jaren 1930 vaak 
in Parijs 
Vanaf 1933 was Grock in nazi-Duitsland populair bij 
de nazi-leiders en hij gaf er veel optredens, wat hem na 

de Tweede Wereldoorlog op felle kritiek van de Zwitsers kwam te staan. 
Kort voor het uitbreken van de oorlog nam Grock afscheid van het toneel 
en circus en keerde naar zijn villa in Oneglia terug.  
In 1944 vluchtte hij naar Zwitserland en kwam 
vervolgens terug in Italië. In 1951 richtte Grock zijn 
eerste circusbedrijf op. In 1954 trok hij zich terug in 
zijn Villa Bianca in Italië en stierf er op 14 juli 1959. 

Naar Grock werd de Zwitserse prijs de Grock 
d'or vernoemd, die hoorde bij een wedstrijd voor 
jonge circusartiesten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Loveresse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
https://nl.wikipedia.org/wiki/10_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1880
https://nl.wikipedia.org/wiki/Imperia_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/14_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1959
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acrobaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muzikant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clown
https://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piano_(instrument)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekzak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaans_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjechisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hongaars
https://nl.wikipedia.org/wiki/1899
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrammelmusik
https://nl.wikipedia.org/wiki/1900
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaanse_Riviera
https://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaanse_Riviera
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grock_d%27or&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grock_d%27or&action=edit&redlink=1
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WANDELEN EN POFFERTJES 

 
Bij een van de clubveilingen van de Zaanse Posthoorn kwam een klein 
album met poststukken onder de hamer. Drie leden van de vereniging 
hadden dit kavel zo zorgvuldig bestudeerd dat het de hele avond spoorloos 

was (het lag bij hen op 
tafel), maar ik liet me 
niet kennen en bood 
net zo lang door tot ik 
het had. Er zaten 
namelijk een paar 
bijzondere post--
stukken in die met 
Purmerend en 
Waterland te maken 
hadden en een paar 
merkwaardige 
prentbriefkaarten, 
zoals de kaart die 
hiernaast is 
afgebeeld. 
 
Dat portret is niet 
ongewoon, maar de 
adreszijde was zonder 
meer curieus en 
nodigde uit tot verder 
onderzoek. Wie was 
deze L.C. Dudok de 
Wit? Het internet gaf 
de antwoorden.  
 
 
 
 
                              

 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 170 
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De adreszijde van de kaart laat zien dat hij in 1902 als drukwerk verstuurd 
werd van Breukelen (grootrond) naar Wormerveer, tarief 1 cent. Voor dat 
tarief mocht je geen verhaaltje op de kaart schrijven, maar over 
afzenderstempels zeggen de voorschriften niets. Kees plaatste er vier: 
-Kees, een ovaal stempel met datum en een stempel met de vermelding 
Slangevecht, Breukelen. Linksboven een stempel dat lijkt aan te geven dat 
de kaart nr. 27 in een reeks van verzonden kaarten is.  
De adressering is bijzonder: Met/ Het Klaver, J. Prins, N. Prins ‘met het 
snoesje Aaltje Oosthuizen’.  Markstraat Wormerveer. Of J.D., J.D Noorddijk 
een adresaanduiding is, of dat het ook geadresseerden zijn is mij niet 
duidelijk. Iemand stelde voor dat het jongedame betekent. Een getekend 
hart is misschien voor ‘het snoesje’ bedoeld. 
Een wonderlijk geheel en dat klopt met de gegevens over de afzender die 
ik vond.  
L. C. Dudok de Wit moet een wat zonderlinge man geweest zijn. Wikipedia 
meldt: Leonard Corneille Dudok de Wit leefde van 1843-1902. Hij werd 
geboren in een zeer vermogend Amsterdams koopmansgeslacht en erfde 
met zijn broer de buitenplaats Slangevecht in Breukelen. Hij maakte meer-
dere grote wandeltochten, waaronder als eerste blanke Europeaan een 
maandenlange tocht door Java over een afstand van 3560 kilometer. Hij 
wordt gezien als een pionier van het sportieve langeafstandswandelen.   
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Tijdens zijn reizen verzamelde hij attributen voor zijn Museum voor Land- 
en Volkenkunde. Daarnaast was hij medeoprichter van de Amsterdamsche 
Hockey & Bandy Club.  
Dudok de Wit bleef ongehuwd. In zijn woonplaats Breukelen organiseerde 
hij verschillende activiteiten en trakteerde met zijn verjaardag de 
plaatselijke jeugd op poffertjes. Na zijn overlijden in 1913 werd het 
laatstgenoemde bij testamentaire beschikking voortgezet. 
In Breukelen hebben ze zelfs een standbeeld voor hem opgericht: 
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En ook van het jaarlijkse poffertjesfeest waren foto’s te vinden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buitenplaats Slangevecht in Breukelen 

      (Wordt vervolgd)  John Dehé  
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ZOETE BLOKJES KRISTALSUIKER. 
 

Na het einde van de Napoleontische oorlogen werden 
pogingen om suiker uit suikerbieten te winnen hervat in 
de Habsburgse monarchie in de jaren 1820. De eerste 
moderne suikerfabriek in het westelijke deel van de 
Habsburgse monarchie werd gesticht in Kostelní Vydří 
bij Dačice op het landgoed van Karel Maxmilián Dalberg 
in 1829. In 1833 richtte František Grebner, met de 
financiële steun van de Weense bankier J.B. Puthon,  
een suikerraffinaderij op in Dačice. De Dačice-
raffinaderij hervatte de traditie van de suikerfabriek in 
Kostelní Vydří. Dačice-suiker werd geleverd aan Zuidwest-Moravië, Zuid- 
en Oost-Bohemen en aan de Oostenrijkse grensgebieden. Suiker werd ook 
verkocht vanuit pakhuizen van de Dačice-raffinaderij, gevestigd in Wenen, 
Pest, Lvov en ook in Brno. Jakub Kryštof Rad, de directeur van de 
raffinaderij, richtte in 1841 in Dačice een productie van gekonfijt fruit, snoep 
en chocolade op, waarbij hij ook zijn vrouw Juliana betrokken was, om een 
beter deel van de suikerraffinaderij producten te gebruiken. 
 
De moeilijk te gebruiken vormen van suikerproducten, zoals kegels, 
hoeden of broden, was voor Jakub Kryštof Rad reden om suikerklontjes te 
gaan produceren. De kegelvormige suiker was onpraktisch voor zowel 
zakelijk als privégebruik, de kegels waren moeilijk in te pakken en konden 
gemakkelijk breken. Ook waren pogingen om een exacte hoeveelheid 
suiker te snijden niet altijd succesvol en werd er veel suiker verspild. Het 
patent voor de productie van suikerklontjes werd snel overgenomen door 
Pruisen, Saksen, Beieren, Zwitserland en Engeland. Een verbeterde vorm 
van de uitvinding van Rad wordt nog steeds gebruikt door suiker-
raffinaderijen over de hele wereld. 
 
Suikerklontjes worden vooral gebruikt om koffie en thee te zoeten. Ze zijn 
in meerdere maten te koop. Suikerklontjes zijn onbeperkt houdbaar zolang 
ze droog worden bewaard. 
Er zijn twee methodes om suikerklontjes te maken. De eerste methode 
werd in 1840 in Oostenrijk voor het eerst toegepast: Een suikermassa werd 
in staven geperst, waarna het in blokjes werd geknipt. Later ontstond de 
tweede methode waarbij vochtige suiker in vormen wordt geperst, waarna 
het wordt gedroogd. 
Er zijn klontjes van verschillend gewicht. Bij een Nederlandse fabrikant 
weegt het miniformaat 3,125 gram, midi is 3,9 gram en een standaard-
suikerklont weegt 4,4 gram.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koffie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thee_(drank)
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Een prima beurs, een mooie zaal, met veel handelaren, met een zeer 
ruim aanbod, dus voor elk wat wils. En voor PPRC leden/ donateurs 
vrij entree op vertoon van dit april nummer van ons clubblad. 
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VERZAMELBEURS 

ALKMAAR  

Zaterdag 6 april 2019            

AFAS Stadion 

   ZAAL OPEN 10.00 – 15.00 uur               

 

Entree 3,00 / Kinderen tot 16 jaar vrije toegang ! 
LET OP ! PPRC leden en donateurs hebben gratis toegang op vertoon van het 

april clubblad van de PPRC. 
  

Beurszaal met uitstekende catering aanwezig 
7e editie van deze speciaalbeurs voor verzamelaars van 
Postzegels, Ansichtkaarten, Munten en Bankbiljetten. 

 

GRATIS PARKEREN OP STADIONTERREIN !!  

WWW.WBEVENEMENTEN.EU  

http://www.wbevenementen.eu/
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VERSLAG VAN DE BIBLIOTHECARIS 
 

Lijst van boeken en catalogi in de bibliotheek van 
de Purmerender Postzegel Ruilclub 
De vervalsingen van Nederland en O.G. 
Speciaal catalogus van Nederland 2006-2011b, deel 
1 en 2 
Mast plaatfouten 2017 
Stanley Gibbons 2016 
 
Catalogi van Michel, Europa 
Deel 1 Midden Europa 2015/16         Deel 2 Zuid West Europa 2015/16 
Deel 3 Zuid Europa 2015/16          Deel 4 Zuid Oost Europa 2015/16 
Deel 5 Noord Europa 2015/16           Deel 6 West Europa 2015/16 
Deel 7 Oost Europa 2015/16          Duitsland speciaal 2014, deel 1 
CEPT Verenigd Europa 2015         en 2 
 
Catalogi vanMichel, wereld   
Deel 1 Noord Amerika 2015   Deel 7 Australië, deel 1 en 2 
Deel 1Midden Amerika 2015              Oceanië, Antarktis 2016 
Deel 2 Caribische Eilanden 2008/09  Deel 8  1 + 2 Azië 2017 
Deel 3 Zuid Amerika 2016    Deel 9 Japan, Korea 2017 
Deel 5  1 + 2 Afrika 2018   Deel 9 China 2014 
Deel 10 Midden Oosten 2013 
 
Al deze boeken en catalogi beheert onze bibliothecaris Juan de Groot. Als 
u ze lenen wil, prima, maar wel van tevoren even een belletje: 0618910276. 

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

ONS CLUBBLAD GEHEEL IN KLEUR 
ONTVANGEN ? 
 

Dat is geen enkel probleem. Geef bij John Dehé 
(onze webmaster) of bij mij uw email adres even 
op en u krijgt elke keer een mailtje wanneer ons clubblad op onze site  

staat. Heel vaak met veel meer pagina’s dan in ons 
gedrukte exemplaar te lezen is. Vanaf october 2012 zijn 
alle PPRC nummers in het digitale archief op onze site 
www.pprc.nl  terug te vinden. Al een aantal jaren is onze 
contributie niet verhoogd, maar de huidige verzend- en 
drukkosten wel. Als u zich nu opgeeft bespaart u de PPRC  

kosten en kan de huidige contributie blijven zoals deze nu is. 

http://www.pprc.nl/
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HET ROMEINSE RIJK - HADRIANUS 
 
Hadrianus (Latijn: Publius Aelius Traianus ► 
Hadrianus Augustus) (Rome of Itálica, 24 
januari 76 – Baiae, 10 juli 138), was Romeins 
keizer van 117 tot 138. Hij staat bekend om het 
bouwen van de ▼ Muur van Hadrianus, die de 

noordelijke grens 
van Britannia aangaf. In Rome herbouwde hij 
het Pantheon en construeerde de Tempel van 
Venus en Roma. Naast een keizer was 
Hadrianus ook een filhellenist (= liefhebber van 
de Griekse cultuur) in hart en nieren. Hij was de 
derde van de vijf adoptiekeizers. 
Een voorganger van 

Hadrianus was Trajanus, een neef langs 
moederskant van de vader van Hadrianus. 
Trajanus had nooit officieel een opvolger 
aangewezen, maar volgens zijn vrouw 
Pompeia Plotina wees Trajanus Hadrianus 
vlak voor zijn dood als keizer aan. Trajanus' 
vrouw en zijn vriend Licinius Sura waren                        Het Pantheon 

Hadrianus goedgezind. Het kan goed zijn dat  
hij zijn opvolging aan hen te danken had. 
 
Tijdens zijn heerschappij maakte Hadrianus 
reizen naar bijna elke provincie van 
het keizerrijk. Hadrianus was een vurige 
bewonderaar van Griekenland, en wilde van        Olympieion, Athene 
Athene de culturele hoofdstad van het keizerrijk  
maken en gaf daarom de opdracht tot de bouw van vele weelderige 
tempels in de stad. Hij gebruikte zijn relatie met zijn Griekse geliefde 
Antinoüs om zijn filhellenisme te onderstrepen en dit heeft geleid tot 
een van de populairste cultussen van de oudheid. Hij bracht zeer 
veel tijd door met het leger; hij droeg gewoonlijk militaire kledij en at 
en sliep zelfs met de soldaten. Hij beval dat de militaire     
training strenger moest zijn en maakte zelfs gebruik van valse 
aanvalsrapporten om zijn leger alert te houden. Na zijn troons-       
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bestijging trok Hadrianus zich terug uit Mesopotania en Armenia de 
veroveringen die Trajanus was begonnen, en overwoog zelfs 
om Dacië te verlaten. Later in zijn heerschappij onderdrukte hij 
de Bar Kochba-opstand in Judaea en hernoemde deze provincie  
Syria-Palaestina. In 136 adopteerde een zieke Hadrianus Lucius 
Aelius als zijn opvolger, maar die stierf plotseling twee jaar later.  
 

◄ Sjimon bar Kochba, 132-138 
 

In 138 besloot Hadrianus Antoninus Pius te 
adopteren op voorwaarde dat deze op zijn 
beurt Marcus Aurelius en Aelius' zoon Lucius 
Verus zou adopteren als zijnde diens eventuele 
opvolgers. Antoninus ging akkoord, en spoedig 
daarna stierf Hadrianus te Baia 
 

De Villa Hadriana (in het Italiaans Villa Adriana) is de 
naam van de uitgestrekte residentie die de Romeinse 
keizer Hadrianus tussen 126 en 134 liet aanleggen 
vier kilometer ten zuidwesten van 
het Latijnse stadje Tibur, het huidige Tivoli, op 

ongeveer 31 km van Rome. Het 
landgoed, met een omtrek van 5 km 
en een oppervlakte van ongeveer 
120 ha, omvatte een keizerlijk 
paleis, thermen, bibliotheken, 
theaters, een zwembad, 
personeelsvertrekken, banketzalen, 
ondergrondse gangen, altaren, een 
sportstadion, een kunstgalerie en 
uitgestrekte tuinen boordevol 

kunstwerken. Er 
waren zelfs grotten, dierenverblijven, een wildpark, 
een vijver, pleinen met fonteinen, watervallen, 
visbekkens, enzovoorts. Het geldt als een van de 
rijkste gebouwencomplexen uit de Oudheid. 
 
 

▲ De Engelenburcht (Italiaans Castel Sant' Angelo) is een          
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monument in Rome. De burcht is het oorspronkelijke Moles 
Hadriani ("het gevaarte van Hadrianus"), het  grote mausoleum van 
keizer Hadrianus, dat werd gebouwd  tussen 135 en 139 onder 
leiding van de architect Decrianus 
 

De zuil van Trajanus 
 
Hij werd gebouwd 
in 107-112 na Chr. op 
het Forum van 
Trajanus en ingewijd 
in 113 na Chr. Het 
monument is 
waarschijnlijk 
oorspronkelijk bedoeld 
als grafmonument voor 
de as van keizer  
Trajanus. Het is een 
triomfzuil om de 
overwinning van 

Trajanus op het opstandige Dacië (nu Roemenië) te herdenken in 
de Dacische Oorlogen (101-102 en 105-106 na Chr.). 
Volgens het Latijnse opschrift op de zuil dient hij ook om de hoogte 
aan te geven van de heuvel die ten behoeve 
van het Forum van Trajanus was 
afgegraven. 
De 29,78 meter hoge zuil bestaat uit totaal 
29 blokken marmer met een doorsnee van 
3,70 m. Binnenin is een wenteltrap van 185 
treden, die naar het platform boven op de 
zuil leidt. Er zijn 43 nauwe gleuven 
aangebracht voor de lichtinval. Op de zuil is 
spiraalsgewijs een ca. 200 m 
lang fries aangebracht waarop, als een soort 
doorlopend stripverhaal, de veldtochten van 
Trajanus in Dacië zijn afgebeeld. De hoogte 
van het fries loopt op van 90 cm aan de 
onderkant tot 1,25 m bovenaan.                                         Wil Dedters 
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Kavel Cat. nr. Omschri jving Cat.w. Inzet

1 Penningen 3x bod

2 Ceská Republ ika  muntset 1995 2,00

3 Coin card 400 jr Michiel  de Ruiter 7,00

4 Coin card Belastingdienst 200 jr 7,00

5 Coin Card Het Japan vi jfje 7,00

6 Benelux fl . 10,00 5,00

7 10 gulden Marshal lplan 1997 4,50

8 10 gulden Jan Steen 4,50

9 10 gulden Mi l lennium 4,50

10 50 gulden Vrede van Munster 8,00

11 Doos je munten (centen, s tuivers , + zi lveren tientje 1970) 10,00

12 14 1 ct zwart o 100,00 10,00

13 18 2½ ct o 100,00 10,00

14 28 K WIII   fl  1,00 o 50,00 5,00

15 29 K WIII   fl  2,50 o 150,00 15,00

16 21,23,26 Koning WIII  4x met mooie puntstempals  oa  Wormerveer 4,00

17 47 Kon. Wi lhelmina fl  2,50 o 175,00 17,50

18 121-131 Jubi leum serie o 520,00 70,00

19 260 ** 65,00 6,50

20 513-517 Zomerzegels  1949 in blok ** 66,00 6,00

21 R86-R89 roltanding o 35,00 4,00

22 R1931-R51 Kerst rolzegels  in s trippen van 5 s tuks ** 5,00

23 plaatfout in zegels  ui t boekje 7 4,00

24 405 met spectacula i r s terretje 4,00

25 6b en 6e pzboekje 150,00 15,00

26 9d pzboekje 9d  (fos f?) 115,00 10,00

27 9 postzegelboekjes  NL 5,00 5,00

28 Prestige boekje BZN 3,00

29 Prestige boekje Ajax 3,00

30 Prestige boekje Vri je Univers i tei t 3,00

31 Ned. Anti l len 232, 233 - 5 en 10 gld. mooi  gebruikt 110,00 8,00

32 2 Ned. Indië mooi  exemplaar o 225,00 22,50

33 42,45,47 Ned. Indië  ** 100,00 10,00

34 167-170 Ned. Indië Jeugdzorg 1930 o 15,00 1,50

35 213c Suriname ** 1,50

36 Suriname vogels  2008 ** 2,00

37 679/681 Indones ië xx 44,00 4,00

38 682/684 Indones ië xx 50,00 5,00

39 E32 Blanco FDC ** 47,50 5,00

40 E35 + E37 Blanco FDC ** 17,00 2,00

41 E39 Blanco FDC ** 16,00 2,00

42 E44 Blanco FDC ** 40,00 4,00

43 E46 Blanco FDC ** 70,00 7,00

44 Fdc  54 Kinderzegels  1962 onbeschreven- open klep o 30,00 3,00

45 Fdc !33 met plaatfout 1052 PM 18 o 20,00 2,00

46 Mapje diverse kinderblokken 6x ** bod

47 Mapje diverse kinderblokken 11x ** bod

48 Mapje diverse blokken incl . Mooi  Ned. ** 4,00

49 Jaar col lectie vel letjes  2007 incl . Mooi  Ned. o 15,00

50 Blauwdrukken 1,3,4,6,8 5,00
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51 Blauwdrukken 4,5,6,8,9,11 5,00

52 Boekje persoonl i jke zegels  Green Peace (€ 7,83) ** 6,00

53 Ri jksmuseum Oudheden s ierraden bod

54 Caribisch Nederland + 6 Internationale postzegels 7,50

55 vel letjes  Tuberculose zegels 1,50

56 929/940 België OBP 880-891 190,00 30,00

57 blok 1 België OBP blok 2 390,00 60,00

58 België blok 13 en 14 ** 20,00 2,00

59 België blok 15 en 16, postfri s  (één l ichte vouw) 64,00 5,00

60 België Orval  blok en Winterhulp 1940 (blok) 42,00 4,00

61 Rus land blok 1 en 2 55,00 5,00

62 Rus land 513-522, gebruikt 50,00 5,00

63 Duits land Bloemen serie 2005 t/m 2017 hoog nominaal ** 70,00

64 Duits land gebouwen serie 2000 - 2004 hoog nominaal ** 35,00

65 Duits land Zangvogels  ** 1,50

66 Frankri jk Modern 2018 o 3,00

67 Frankri jk Modern 2018 o 3,00

68 1687/1691 Griekenland 5 s treiven xx 18,00 2,00

69 2405/2411 Griekenland kleinbogen nom.€ 3,90 xx 16,00 1,50

70 2137/2145 Griekenland  nom. € 4,23 xx 14,00 1,50

71 blok 27 Griekenland  nom. € 6,22 xx 15,00 2,00

72 blok 28 Griekenland   nom. € 5,95 xx 12,00 2,00

73 blok 29 Griekenland   nom. € 7,82 xx 16,00 2,00

74 .2234 Griekenland   nom. € 14,10  met foto en xx 60,00 5,00

    handtekening voetbal lers

75 Noorwegen0 Olympische spelen 1994 ** 2,00

76 blok 24 Noorwegen ** 2,50

77 blok 44 Noorwegen ** 2,50

78 1496 Noorwegen Kleinbogen ** 2,00

79 316/346 Portugal  ** 110,00 10,00

80 59/64 Portugal  port **/* 12,00 2,00

81 67/72 Portugal  port **/* 12,00 2,00

82 50/60 Fiume **/* 100,00 10,00

83 245/246bd Zweden paartjes  4x (waarschi jnl i jk 1 paartje geknipt) * 85,00 5,00

84 Treinen Nieuw Zeeland o bod

85 3416/25 Japan o 1,00

86 4033/47 Japan o 1,00

87 4342/51 Japan o 1,00

88 series Turki je div series ** 90,00 5,00

89 Libanese belastingzegels o 60,00 2,50

90 Zwitserland Postkarte 1914 expo in Bern envelop met voor gedrukte zegel bod

91 Ita l ië Postcard met antwoord s trook bod

92 Postcard Guatemala  en Argentinië bod

93 Singapore expo 1970 vogels/vissen/bloemen bod

94 Mexico 1964 Koningin Jul iana bod

95 4 telebrieven o.a . Dick Bruna bod

96 NL leuk kavel  jaren '30 - '50 * 96,00 5,00

97 Kaarten Olympische Spelen 1988 bod

98 Plaatfouten Nederland (± 30 s tuks) 130,00 10,00

99 Mooi  kavel  met puntstempels  en klein rond 5,00

100 Franse gebieden (± 188 s tuks) 4,50
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101 map Monaco met hommage aan Grace Kel ly ** 2,00

102 map Indones ia bod

103 map Ned. Anti l len bod

104 map Suriname bod

105 Scott 3105 Vel  USA Endangerd species ** 4,50

106 Scott 3694 Hawai ian Miss ionary ** 2,50

107 Scott 3802 Artic tundra o 2,50

108 Scott 3873 Art of the Americam Indian ** 8,50

109 Scott 3895 Happy New Year ** 7,00

110 Scott 3899 Northeast Forest ** 2,50

111 Scott 4084 Super Heroes ** 6,00

112 Scott 4352 Great Lakes  Dunes o 2,50

113 Scott 4524 Go Green ** 4,50

114 Scott 4985 Gifts  of friendship ** 5,00

115 Vel len Solomon Is lands bod

116 23 Automaat boekjes  Duits land 110 DM nominaal 8,00

117 Mil lennium set en einde van de gulden bod

118 Azoren jaarset 1987 1,00

119 Madeira  jaarset 1987 1,00

120 Jaarsets  1991-1993 5,00

121 Postfrisse jaarsets  1988-2001 + postzegelboekjes 10,00

122 Stockkaarten met Griekenland, Joegos lavië en Albanië postfri sse series 5,00

123 Twee Stockkaarten met Indones ië 4,00

124 Scandinavische landen postfri s  en gebr. op 5 s tockkaarten 5,00

125 Map met ruimtevaart bod

126 Oud sb, o.a  Bulgari je, Denemarken, Oostenri jk, Turki je, Griekenland 10,00

127 Twee s tockboeken, Noord- en Zuid-Amerika, ook postfri s 4,00

128 Duits land, Bund, Berl i jn en DDR in 2 s tockboeken 2,00

129 Austra l ië en Aziatische landen in 2 s tockboeken 5,00

130 Stockboek Nederland postfri s 5,00

131 Nederland gebruikt in 2 s tockboeken 6,00

132 Oud stockboek met Reich, Saar, Bayern, etc. 10,00

133 Oud sb, Danzig, Liechtenstein, Servië, 5,00

134 Oud stockboek, met oud Frankri jk en kol .(on) gebruikt 8,00

135 Oud sb, o.a  België, Estland, Letland, Polen, mooi  materiaa l 10,00

136 Twee mooie s tockboeken met Europese landen 5,00

137 Nederland 1981-1998, postfri s  met boekjes  in Davo 8,00

138 Luxe Davo deel  V, met bladen 2000-2003, geen zegels 10,00

139 Importa  s tockboek met betere series  Nederland 50,00

140 Twee mooie sb recent Nederland met Col lect-s tempels  t/m 2011 20,00

141 Vier s tockboeken, eenvoudig materiaa l , enkele covers 4,00

142 NL in twee s tockboeken bod

143 Importa  verzamelb. met fdc's , o.a . Kind 1956 8,00

144 NL in Davo-chris ta l , 1960-1985 ** compleet met combinaties 15,00

145 Postzegels  van de wereld, mooi  en leerzaam  boek bod

146 Nederland in Hol land-a lbum 3,00

147 Diverse landen in blauw Leuchtturn s tockboek 3,00

148 Sb Nederland, kinderblokken etc. nominaal  35 20,00

149 Sb groen met leuk klass iek en R-s trookjes 3,00

150 Davo luxe 1960-1992 ** + losse bladen 8,00

151 Vervolg in Davo luxe, 1986-1993, met veel  pz-boekjes 10,00
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152 Importa  A5 met kinderblokken, ook nominaal  (11,70) 6,00

153 Col lectie NL in twee davo's  , aardig vanaf '70 15,00

154 Davo Globus  'wereldalbum' 2,00

155 Rood s tockboek wereld 2,00

156 Stockboek NL **, met blokken + map diversen 6,00

157 Groen Stockboek NL gebruikt en postfri s , ook euro's  en kerst 2,00

158 Album met covers  van eerste vluchten en fdc's 4,00

159 Hol land a lbum met verzamel ing Nederland en Overzee 15,00

160 Mooi  s tockboek, zwarte bladen en iets  Nederland 2,00

161 Davo a lbum met Suriname t/m  1977 (Onafhankel i jk) 5,00

162 Album met fdc's  Nederland vanaf E27 en Suriname Onafhankel i jk 20,00

163 Album met fdc's  Anti l len, Suriname, ca . 200 s tuks 15,00

164 albumpje fdc's  NL en Suriname bod

165 stockboek diversen klein formaat + 1 groot formaat bod 

166 Vi jf sb  NL en overzee, o.a . Rembrandt 1930*, modern in blokken 8,00

167 Mooi  sb NL, zwarte bladen 5,00

168 Col lectie NL in Davo, 15,00

169 SB overzee en Indones ië,  + België bod

170 Oud Davo-a lbum, wereld 8,00

171 Roltandingzegels  deels  **, en kinderblokken in s tockboek 8,00

172 Leeg Davo NL bod

173 Mooi  sb zwarte bladen leeg bod

174 Album Ned. Eceel lent 1972-1990 met wat zegels (dorcas) bod

175 Album 2x leeg Leuchtturn a lbum voor euro munten(dorcas) 7,00

176 Prestige boekjes  7 t/m 28 + 13 .(dorcas) 110,00

177 Losse a lbum bladenNed. soms met zegels (dorcas) 4,00

178 3x Stockboek Nieuw Zeeland 20,00

179 2x s tockboek Zwitserland 5,00

180 Album met kunstzegels  van Joost Veerman 7,50

181 Stockboek diversen 4,00

182 Leeg s tockboek zwarte bladen bod

183 Stockboek Indones ië 250,00 15,00

184 SB Oostenri jk gebruikt o bod

185 Stockboek Tjecho Slowaki je 4,00

186 Stockboek Canada 4,00

187 sb diversen 5,00

188 2x FDC Noorwegen bod

189 Leeg Davo a lbum Prestige boekjes 3,00

190 Jaarboek Faeröer 1987 met zegels ** bod

191 Album Ts jechos lowaki je mooie motief series bod

192 stockboek Berl i jn enz. bod

193 Cat. Michel  cata logus  Austra l ië 10,00

194 Cat. NVPH cata logus  2018 nieuw 20,00

195 Rondzendboekjes  5x 4,00

196 Parti jtje div. Briefkaarten en kaarten met treinstempels  2,00

197 Ans ichtkaarten bundeltje bod

198 Zuid-Afrika  zakje leuk a l leen motief o 1,50

199 bl ikje afgeweekt GB o bod

200 kis tje afgeweekt USA o bod

201 Doos je 2000x diversen 4,00

202 Doos je diversen 2,00
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JAARVERSLAG RONDZENDVERKEER 
 

Er is alweer een jaar voorbij met onze rondzendingen. Dit jaar, 2019, 
zijn er 100 nieuwe boekjes ingeleverd voor deelneming aan het 
rondzendverkeer, in totaal zijn er nu 22 inzenders. Voor de 
zomervakantie gaan we weer een aantal boekjes afrekenen. 
Met 9 sectiehoofden bedienen we 56 deelnemers met 901 boekjes, 
die mpmenteel rond gaan in Purmerend, Volendam, Edam, 
Monnickendam en De Rijp. 
Ook in het komende seizoen 2019-2020 worden er weer 
rondzendingen verzorgd. Nieuwe blanco boekjes zijn bij mij 
verkrijgbaar tijdens onze clubavonden. U kan de volle boekjes ook bij 
mij inleveren. Ook kan u mee doen met de rondzendingen om uw 
verzameling aan te vullen.  
Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Bert Joosten, telefoon 
423315 of per e-mail pprc 1942@gmail.com 
                                                          Bert Joosten, hoofd rondzending 

 
IK NODIG U UIT... 
 

Nee, niet voor een kopje koffie of een feestje.....maar om zelf ook 
eens een artikeltje te schrijven voor ons clubblaadje. Zo moeilijk kan 
het niet zijn, het lukt mij ook elke keer weer, nu u nog...           Hans V 

203 Doos je planten en dieren 2,00

204 Schoenendoos  vol  wereld onafgeweekt -leuk o 2,50

205 Doos onafgeweekt USA 6,00

206 Doos  Nederland 4 sb met nominaal  en mapjes  (dorcas) 11,00

207 Doos  Ned. ki lowaar meest eurozegels  ± 2 kg (dorcas) 11,00

208 Tas Wereld in 4 sb  div. landen (dorcas) 5,00

209 Doos  Buitenland ki lowaar veel  groot form (dorcas) 6,00

210 Doos je met div. poststukken, kinderbedankkaarten, s tadspost 5,00

211 Doos enveloppen, s tadspost en diversen, fdc's  postzegelboekjes 3,00

212 Bak met Duits land (on)afgeweekt bod

213 (on)afgeweekt Nederland en Overzee in doos  en s tockboek 4,00

214 Doos  onafgeweekt Amerika, Austra l ië, Azië 3,00

215 Doos  wereld onafgeweekt bod

216 Bl ikje met 21 postzegelboekjes 2,00

217 Mooi  DE-bl ik met telefoonkaarten 2,00

218 Doos  (on)afgeweekt, meest Duits land, GB en Zweden 3,00

219 Doos  (on)afgeweekt, meest Zwitserland bod

220 Doos je met hawids , postfris  materiaa l . Leuk 6,00
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