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 KLAAR VOOR DE VAKANTIE ?
 

Tijdens de april-bijeenkomst hebben wij u in 
een korte Algemene Leden Vergadering de 
kans gegeven te reageren op het bestuurs-
beleid van het afgelopen jaar. Geheel in de 
traditie van de afgelopen jaren had u geen klachten en slechts een 
enkele vraag. Bewondering was er voor het financiële plaatje. Vooral 
door onze veilingen en aan de vereniging geschonken materiaal 
(collectie van Joop de Groot!) blijft de contributie onveranderd laag! 
Of we nog een soort beleid hadden om meer jeugd aan te trekken? 
We zouden niet weten hoe, was ons antwoord.  
Ook klonk er enige bezorgdheid over de rekentalenten in de 

stuiverboekenhoek. Met 
het ouder worden lijkt 
tellen steeds lastiger te 
worden, want er wordt 
structureel meer uit de 
boeken gehaald dan er 
wordt afgerekend. Ook 
in de Zaanstreek 
kampen ze met dit 
probleem. Oplossing?  
 

Nog maar een keer een beroep doen op scherpte en 
eerlijkheid. Die stuiverboeken zijn een prachtige 
‘uitvinding’, laten we er zorgvuldig mee omgaan. 
 
In de mei-bijeenkomst wordt u van harte uitgenodigd om materiaal 
mee te nemen voor de Postzegelvriend. Deze sympathieke 
organisatie verzamelt postzegels voor zieke/ belegerige 
verzamelaars. Ieder jaar kunnen wij ze verrassen met veel materiaal. 
Laat het ook dit jaar weer lukken! 
Op donderdag 16 mei houden we de laatste 
bijeenkomst voor de zomervakantie. Met 
veiling, stuiverboeken, gezelligheid en 
Postzegelvriend. En misschien zelfs verse 
batterijtjes in de microfoon.   
                                                    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: 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 en algemene zaken: Ad Springer - De Oeverlanden 253 -  
1441 RE Purmerend- tel. 0299-421957 - e-ail: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 september nummer uiterlijk vrijdag 23 oktober per e-mail 
naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 

 

 OP HET OMSLAG
 

Een van de vele bijzondere restanten van het 
oude Romeinse Rijk in Rome en met hier links het 
Colosseum..In dit mei nummer sluiten we de reeks 
artikelen ‘Het Romeinse Rijk’ af.  
De 10-delige reeks was samengesteld uit de 

omvangrijke collectie geschiedenis op postzegels, uit de nalatenschap van 
Wil Dedters. Voor het seizoen 2019/2020 gaan we verder met een ander 
onderwerp uit zijn collectie.                                                                      HV 

 

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:ad.springer@planet.nl
mailto:hansvaagspprc@gmail.com
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AGENDA VAN PPRC, BEURZEN en PostNL 
 

  De Verzamelaar Afd. Zaanstreek Water- en Kennemerland 
  heeft in mei geen bijeenkomst. Men start weer in september. 
  Voor Info: 075-6354316 / 0639439777. 
 
Do. 16 mei  clubavond/ledenbijeenkomst in  Purmerend PPRC

wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost-
Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.En met 
onze veiling nr. 310, kavellijst staat op de pagina’s 23 tot 28. 
 

Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei in De Veluwehal te Barneveld de volgende 
  Hollandfila georganiseerd. De beurs is vrijdag geopend van 
  10:00 tot 17:00 uur, zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur, de  
  entree bedraagt € 3 per persoon per dag. Jeugd tot 17 jaar 
  gratis. Hollandfila is een filateliebeurs die in 2006 voor het 
  eerst is georganiseerd. Door het aantrekken van   
  standhouders uit binnen- en buitenland probeert de  
  organisatie een breed aanbod samen te stellen, om  
  daarmee een aantrekkelijke beurs te vormen voor   
  filatelisten, met een breed en diep aanbod aan postzegels 
 
Woe. 11 sept.  clubavond/ledenbijeenkomst in  Purmerend PPRC
  wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoost- 
  Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. 
 
Nieuwe uiitgaven PostNL: 20 mei Mooi Nederland Schiermonnikoog plus 
verzamelvel. 11 juni Beleef de Natuur, vlinders. 
 

Noteer ook alvast de volgende data voor de PPRC clubavonden in 
2019: donderdag 10 oktober, woensdag 13 november, woensdag 11 
december en donderdag 9 januari 2020. De grote regionale beurs is 
op zaterdag 18 januari 2020. De datum voor de grote veiling is nog 
niet bekend. 
 
                           Omdat een van onze adverteerders helaas heeft    
                                 besloten om niet meer in het nieuwe seizoen in  
                                   ons clubblad te adverteren, is er een plek  
                                   vrijgekomen voor een nieuwe advertentie. 
                                   Voor meer informatie bel 0299 426287 of mail   
                                   naar hansvaagspprc@gmail.com        
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 HET ROMEINSE RIJK - CAESAR 
 
Gaius Julius Caesar, 100-44 v.Chr. In 58 
v.Chr. krijgt Caesar het militaire gezag over 
Gallië. In 56 v.Chr. slaagt hij er opnieuw in 
dankzij Crassus en Pompejus, voor 5 jaar het 
beheer over Gallië te krijgen► 
Tijdens een korte afwezigheid 
van Caesar komen de Galliërs 
in opstand onder leiding van 
Vercingetorix van het volk der 

Averni en Ambiorix van het volk der Eburonen (53 
v.Chr.) en behalen een overwinning op de romeinen. 
Caesar keert terug en verslaat de Galliërs bij Alisia.  
 

◄Vercingetorix wordt 
gevangen genomen en op transpost 
gezet richting Rome en pas na jaren 
van opsluiting in een gevangenis 
wordt Vincingetorix onthoofd in  
46 v.Chr. Deze Gallische oorlogen zijn 
vooral bedoeld om zich bij het 

thuisfront de nodige roem te 
verwerven, hetgeen ook lukte.  
 

Het standbeeld van Ambiorix op de 
Grote Markt in de stad Tongeren. 

 
 
 
 

◄ Caesar was de eerste 
levende Romein die op 
een Romeinse munt werd afgebeeld: een denarius met 
een gelauwerde buste van Caesar met omschrift 
CAESAR IM P M en een halvemaan erachter op 
de voorzijde en Venus met Victoria in haar hand en het 

omschrift L. AEMILIV[S] BVCA (muntslager) op de keerzijde(februari-
maart 44 v.Chr.).                                                                                

https://nl.wikipedia.org/wiki/Denarius
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buste_(munt)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzijde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venus_(godin)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Victoria_(godin)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keerzijde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/44_v.Chr.
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Tussen 58 en 50 v.Chr. was Julius 
Caesar proconsul van Gallië. Door 
de buit van zijn vele overwinningen 
daar werd hij een van de rijkste 
mannen van de stad en wilde dit in 
navolging vanPompejus, die 
een enorm groot theater had 
gebouwd, ook laten zien. In 54 
v.Chr. was hij nog buiten de stad 

maar gaf opdracht om de Basilica Julia te bouwen op de plaats van 
de door brand verwoeste Basilica Sempronia. Caesar had grote 
plannen voor een herinrichting van het forum. Onderdeel van deze 
plannen was de Curia Julia, een nieuw senaatsgebouw ter ver-
vanging van de oude curia, die bij rellen in 52 v.Chr. was afgebrand. 
 
Een andere tegenspeler van Caesar was de beroemde redenaar en 
denker, politicus  en schrijver Marcus Tullius Cicero 106-43 v.Chr.▼ 
Hij is beroemd en bevreesd geworden door 
zijn  eerlijkheid. Zijn werken zijn niet zozeer een 
vernieuwing binnen het romeinse literaire wereldje, 
nee hij sympathiseerde met de griekse gedachte en 
dat (ca. 50v.Chr.) was in die tijd al weer verleden 
tijd. Cicero studeerde o,a. In Rome, Athene.en 
Rhodos. In 75 v.Chr.begint hij zijn eerste officiële 
taak, die van “questor” en maakt meteen naam met een gewonnen 
rechtzaak. Cicero raakt ook bekend als bepleiter voor de 
republikeinse en democratische zaak. Dit maakt hen niet populair bij 
het eerste driemanschap, Pompejus, Crassus en Caesar. Zijn huis 
wordt gebrandschat en Cicero trekt zich terug om zich volledigop de 
schrijverij te storten (aanklachten). Na een tijd keert het tij en krijgt in 
50 v.Chr. weer een officiële funktie aangeboden en wordt consul in 
Cilesië. Caesar en Pompejus krijgen ruzie met elkaar en Cicero kiest 
partij voor Pompejus, in 50 v.Chr. verslaat Caesar Pompejus. Cicero 
neemt de benen en vlucht naar ZuidItalië (Brindisi). Na een 
ontmoeting met Caesar volgt een tijd van verzoening tussen beiden. 
Na de moord op Caesar in 44 v.Chr. is er het tweede driemanschap, 
n.l. Antonius, Oktavianus en Lepidus. Antonius heeft het niet op 
Cicero voorzien en laat hem in 43 v.Chr. vermoorden.      Wil Dedters 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Proconsul
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galli%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_van_Pompeius
https://nl.wikipedia.org/wiki/54_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/54_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basilica_Julia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Curia_Julia
https://nl.wikipedia.org/wiki/52_v.Chr.
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 DENEMARKEN VIERT DE OUDSTE VLAG TER WERELD
 

Vlaggen zijn altijd een populair thema voor postzegelverzamelaars, 
omdat veel vlaggen een lange geschiedenis hebben en in de loop 
der jaren op een aantal postzegels voorkomen. 
In 2019 viert men de 800e verjaardag van de Deense vlag, 
Dannebrog. De legende gaat dat de vlag uit de lucht viel tijdens de 
slag om Lindanise in 1219 en resulteerde dat Denemarken de oorlog 
won met de verovering van Estland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel de legende waarschijnlijk niet helemaal de waarheid spreekt, 
is Dannebrog de oudste, continu gebruikte vlag ter wereld. De vlag 
wordt gekenmerkt door het witte horizontale Scandinavische kruis op 
de rode achtergrond. 
Ter viering van het jubileum heeft de Deense post deze serie van vijf 
postzegels uitgegeven, die de vlag en het vele gebruik ervan in het 
dagelijks leven in Denemarken weergeven. 
De prachtige postzegels zijn simplistisch in hun ontwerp, dat alleen 
de focus naar de vlaggen leidt, en een prominente plaats inneemt in 
alle postzegels. 
Alle vijf postzegels hebben een waarde van 10 DKK.  
Er zijn inmiddels wereldwijd meer dan 4000 postzegels met daarop 
vlaggen uitgegeven.                                                      Bron: Nordfrim 
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Onze openingstijden: 

Geopend van woensdag t/m zondag. 

Voor de lunch vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur en het diner vanaf 

17.00 uur. Maandag en dinsdag open op verzoek. 

U kunt bij ons alleen telefonisch reserveren: 0299-743399. 
 

VAKANTIE ... 

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

ASPERGES ... 

Het Limburgse GOUD staat voor U klaar. Vanaf 8 mei serveren wij 6 

weken lang volop Hollandse asperges. O.a. in heerlijke salades, 

asperge soep, op klassieke wijze en bij verschillende 

hoofdgerechten. U komt toch ook weer genieten! 
 

NIEUWE KAART ... 

Vanaf 8 mei gaat ook onze nieuwe á la carte in. Hierop zomerse 

salades, heerlijke broodjes en desserts. Ook blijven de 

aanschuifmaaltijden op de woensdag, uiteraard kunt u ook heerlijk 

á la carte komen eten. 
 

NIEUW BIJ ONS ... BITES ... 

Lekker van de zomer borrelen met een drankje, goed glas wijn, 

geserveerd met diverse bittergarnituren zoals een plankje 

Beemster kaassoorten, garnalenkroketjes, bitterballen, gemengd 

bittergarnituur, plankje ambachtelijke droge worsten. 

Kijk binnenkort op onze website voor het actuele aanbod.  
 

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

Onze website: www.brasserieallesmetliefde.nl 
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 Michel CEPT 2019
 

In deze MICHEL catalogus vindt de 
verzamelaar de gemeenschappelijke 
Europese uitgaven van de bij het CEPT 
aangesloten leden.  CEPT staat voor 
Conférence européenne des administrations 
des postes et télécommunications. Deze 
organisatie werd op 26 juni 1959 opgericht om 
voor coördinatie tussen de afzonderlijke 
posterijen en telecommunicatiemaatschappijen 
in Europa te zorgen.  
De CEPT vertegenwoordigt de Europese 
landen in de Wereldpostunie. Behalve de zegels die rechtstreeks 
door de lidstaten worden uitgegeven vinden we hier ook de diverse 
voor- en meelopers. Vanaf de allereerste uitgaven (Europa in de 
steigers) tot en met de laatste uitgaven van 2018 (thema "Bruggen") 
zijn alle zegels vernoemd en afgebeeld in goede kleurige 
afbeeldingen. Waren het, op 15 september 1956, 6 landen die zegels 
uitgaven met een min of meer gelijke afbeeldingen. Volgens deze 
uitgave hebben in 2018 slechts 45 landen CEPT zegels uitgegeven. 
De populariteit van deze "Europa-zegels" is ook terug te vinden in de 
vele “meelopers” (zegels uitgegeven door landen die geen lid waren 
van de CEPT). De catalogus opent met een 11-tal zogenoemde 
voorlopers. Dit zijn weer zegels die uitgegeven werden vóór het 
CEPT "tijdperk". Deze zegels hadden een Europees tintje 
bijvoorbeeld vanwege een Europese gebeurtenis of conferentie. 
Uiteraard zijn er veel meer Europees gerichte postzegels uitgegeven 
evenals zegels betreffende bepaalde Europese 
samenwerkingsconferenties, instanties en organisaties etc. Zo zijn er 
zegels met als onderwerp de NATO en de EFTA. Uiteraard vinden 
we deze zegels in aparte rubrieken terug evenals de door de 
gemeenschappelijke Scandinavische uitgaven en de KSZE uitgaven.  
In totaal zijn er door 62 "Europese" en enkele niet Europese landen 
c.q. instanties zegels uitgegeven die met goed fatsoen in een 
collectie met als hoofdthema de Europese samenwerking kunnen 
worden opgenomen. Voor de verzamelaar die zich hier mee bezig 
houdt is dit een onontbeerlijk boekwerk dat zéér behulpzaam zal zijn 
in het opzoeken en samenbrengen van bruikbare zegels of uitgiften. 
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De zegels zijn per jaar en dan op land opgenomen. De nummering 
komt in eerste instantie een beetje vreemd over maar de zegels 
hebben de nummers meegekregen waarmee ze in de gewone Michel 
landen catalogi zijn terug te vinden. 
Ook dit is weer een bruikbare catalogus zo als we van Michel 
gewend zijn. Veel plezier er mee!! 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 560 
Illustraties: Kleur. Verlijmd, softcover, 22,5 x 15 cm. 
ISBN: 978-3-95402-257-1 Uitgever:  Schwaneberger Verlag GMBH 
Winkelprijs: € 72,00 excl porto. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,  
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europa@michel.de  Web-site: www.michel.de 

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

 Michel Deutschland Junior 2019
 

Alweer voor de 47e maal is de "simpele", ik kan 
beter zeggen de compacte, Duitsland catalogus 
verschenen. In dit kleine en in een handig 
formaat gegoten boekje vinden we alle door 
Duitsland (en haar gebieden en bezettingen) 
uitgegeven zegels. Het is bijna onbegrijpelijk 
hoe je al deze informatie in zo'n klein 
pocketboekje geperst krijgt. Maar die Michel 
meiden en jongens flikken het elke keer weer. 
Uiteraard is deze uitgave niet zo uitgebreid als 
zijn grotere broers maar voor de pas 
beginnende verzamelaar of hij/zij die alleen de hoofdnummers 
verzamelen is dit een uitstekend hulpmiddel. Alle afgebeelde zegels 
zijn in een kleiner formaat afgedrukt maar door de hoge resolutie 
waarmee ze zijn gescand én het lichtgrijze papier waarop ze zijn 
afgedrukt komen ze uitstekend tot hun recht. Bijna alle afbeeldingen  

mailto:europa@michel.de
http://www.michel.de/
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zijn nu in kleur uitgevoerd! Met ruim 8900 afbeeldingen mogen we 
daar wel een klein applausje voor weggeven. De prijsnoteringen 
(32.000) worden bij de klassieke uitgaven (t/m 1919) in twee 
kolommen weergeven, on- en gebruikt. Vanaf 1919 komt daar een 
kolom voor postfris bij. De latere uitgiften (pakweg vanaf 1935) 
krijgen over het algemeen twee kolommen mee, postfris en gebruikt. 
Daar waar bekend worden ook prijzen voor FDC’s gegeven. 
Uiteraard waren er vele prijsveranderingen noodzakelijk om de 
huidige marktomstandigheden te reflecteren en is alles weer 
bijgewerkt t/m de november uitgaven van 2018. 
 Per gebied vinden we op het einde de dienst, port en andere 
bijzondere zegels alsmede een overzichtstabel waarin de prijzen 
voor hele jaargangen vermeld worden. Een slimme toevoeging is dat 
er per zegel vermeld wordt welke maat Hawid (of andere) strook 
gebruikt moet worden om het zegel netjes in een zelf gemaakt 
album, of voordruk album zonder stroken, te plaatsen. Het boekje 
word afgesloten met een kwaliteitsoverzicht en een "Kleines Lexikon 
der Philatelie", zeer beknopt maar wel  lezenswaardig.  
Deze catalogus is ook online te verkrijgen en te raadplegen. 
Een zéér handige (gemakkelijk in de binnenzak mee te nemen) en 
betaalbare uitgave die waarschijnlijk door vele verzamelaars in 
gebruik zal worden genomen. 
 

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 640 
Illustraties: Kleur. "Verlijmd", softcover 19 x 11,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-258-8  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 9,95 Excl. Verzendkosten. In de "Online library": € 9,00. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GMBH, Industriestr.  
1 - 82110 Germering,  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, dus in mei geen beurs ! 

             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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RADIO ORANJE 
Over postzegels gaat het meestal niet in deze rubriek, maar nu moet ik een 
uitzondering maken. Op de dag van de Grote Veiling kreeg ik van een van 
onze leden een bijzonder document. Het had betrekking op onderstaande 
zegels:                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 171 
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De man op de rechter 
postzegel is lange tijd 
onbekend gebleven. 
‘Genomen op een 
onderduikadres van twee 
onbekende jongens met 
een zelfgemaakte radio 
onder de vloer van een 
huis.’ 
Inmiddels is bekend dat het 
om Jan Kuijt gaat, een 
architect.  
 

Er is een beroemde architect Jan Kuijt, die onder meer diverse V&D-
gebouwen ontwierp (zie het internet!), maar die was het niet, want die 
overleed in 1944 op 60-jarige leeftijd. De heer Van Amersfoort kwam met 
een briefje, geschreven op 6 mei 1993, gericht aan zijn moeder, 
geschreven door een andere Jan Kuijt, ook architect. 
 
Hij is de jongen op de rechter postzegel, ‘als luisteraar op mijn 
onderduikadres Oranje Nassaulaan 15 in Amsterdam’, waar hij toen ook 
woonde.  
 
 

 
John Dehé 
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HET ROMEINSE RIJK - POMPEÏ 
 
In 79 na Chr. explodeerde de top van de 
vulkaan Vesuvius en de Romeinse steden 
Pompei /Stabia werden volledig dedolven 
onder as en puimsteen, terwijl een pyro-
clastische golf Herculaneum verwoestte. 
Ongeveer 10.000 mensen werden gedood, 
zij waren levend gekookt. De temperatuur 
moet ongeveer 500 tot 550 graden Celcius zijn geweest. 

Het verloop van deze ramp is vooral 
bekend door een ooggetuigenverslag 
van Plinius de Jongere in een brief aan 
de geschiedschrijver Tacitus. Hij maakte 
aantekeningen gedurende de uitbarsting 
vanuit Misenum, aan de andere kant van 
de baai van Napels. Ondertussen trok 
zijn oom Plinius de Oudere erop uit om 
mensen te redden. Hij kon echter 
nergens aan land. Uiteindelijk besloot hij 
naar Stabia te gaan, wat hij niet 
overleefde door verstikking. 
 
◄ Ecolano 
  De Vesuvius  
  en Stabia ► 

 
◄ Beeldje uit 
Pompeï 
 

In december 2015 
werden in Pompeï 
zes gerestaureerde 
huizen vol mozaïek 
en fresco's 
geopend voor 
bezoekers.  
 

         Mozaïek met ► 
               musikanten 



19 
 

◄ Wand schilderingen in 
villa’s te Pompeï 

 
In een aantal grote villa’s, 
zoals het huis van de Vettii 
zijn muurschilderingen van 
de klassieke mythologie 
gevonden. Afbeeldingen 
gevonden in een bar geven 
weer hoe het er in antieke 
tijden aan toe ging: 
barmeisjes giechelden en 
mannen dronken en 
dobbelden.  
Bijna 1700 jaar heeft het 
geduurd voordat Pompeï 
weer aan de oppervlakte 
verscheen. Hoewel de 
toevallige ontdekking al in 
1748 plaatsvond, 
begonnen de opgravingen 
zelf pas in 1755 onder 
leiding van Karl Weber 
(1712-1764). Hierdoor 
kreeg men een goed beeld 
van de huizen en de 
leefomgeving in Pompeï. 
Later in 1860 nam 
Giuseppe Fiorelli (1823-
1896) de regie over en hij 
kwam op het idee om gips 
te gieten in de holtes die 
waren ontdekt in de ver-
steende aslaag. Hierdoor 
kwamen afgietsels van 
mensen tevoorschijn die de 
uitbarsting niet overleefd 
hadden.            Wil Dedters 
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CLEMENT ATTLEE (1883-1967),   
PREMIER VOOR DE GEWONE MAN 
 
Bij de Britse parlementsverkiezingen van 
1945 behaalde niet de grote oorlogspremier 
Winston Churchill, maar zijn vice-premier en 
leider van de Labour Party, de sociaal 
democraten, Clement Attlee, een grote 
overwinning. De Britten kozen voor 
verandering en tegen de terugkeer van de ongelijkheid en armoede van 
voor de Tweede Wereldoorlog. Labour was de verkiezingen ingegaan 
met tal van beloften op het gebied van sociale hervormingen. Dat sprak 
enorm aan in een land waar in die dagen de ongelijkheid tussen arm en 
rijk immens was. Voor het eerst in de geschiedenis zagen gewone 
mensen een kans op grootschalige verbetering en daarvoor moest men 
niet bij Churchill zijn, die zijn minachting voor de lagere klassen nooit 
onder stoelen of banken had gestoken in de jaren dat hij 
ministersposten had bekleed.  
De verkiezingsoverwinning voor Labour was enorm. Attlee kreeg bijna 
50% van de stemmen en een comfortabele 393 zetels in het parlement, 
146 meer dan de Conservatieven van Churchill. Met deze uitslag in zijn 
zak ging Attlee naar koning George VI om benoemd te worden tot 
minister-president. De ontmoeting begon nogal stroef, Attlee was niet zo 
spraakzaam als Churchill, en de koning was ook geen makkelijke prater. 
De twee stonden zwijgend tegenover elkaar tot Attlee maar zei: 
“Majesteit, ik heb de verkiezingen gewonnen”. Waarop George VI 
antwoordde: “Dat weet ik. Ik heb het in het nieuwsbulletin van 6 uur 
gehoord”.  

De nieuwe regering 
ging voortvarend te 
werk om haar beloftes 
na te komen. 
Bedrijven werden 
genationaliseerd, 
zodat de 
werkomstandigheden 

voor de werknemers door de regering bepaald konden worden en de 
winsten ten goede kwamen aan het land. Zo kwamen onder andere de 
mijnindustrie en de spoorwegen in handen van de staat. Een andere 
grote operatie was het opzetten van een systeem van sociale  
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voorzieningen, met als paradepaardje de invoering van gratis 
gezondheidszorg voor iedereen via de National Health Service (NHS).  
Het duurde niet lang of het werd duidelijk dat het allemaal veel duurder 
was dan voorzien, waardoor sommige voorzieningen beperkt moesten 
worden. Ook het nationaliseren van de bedrijven betekende niet meteen 
dat het arbeidersparadijs was bereikt. Het gevolg was dat in 1950 veel 
van de Labour kiezers teleurgesteld waren en Attlee bij de verkiezingen 
nog maar een kleine meerderheid haalde. Een jaar later kwam zijn 
regering ten val, door verdeeldheid over de te varen koers binnen zijn 
eigen partij.  
Lange tijd werd Attlee beschouwd als een premier die niet in de 
schaduw kon staan bij Churchill en sprak hij minder tot de verbeelding 
dan latere premiers als Wilson, Thatcher en Blair. Tegenwoordig wordt 

hij echter beschouwd als een van de beste 
Britse premiers van de 20ste eeuw, een man 
die buitengewoon integer was en zeer veel tot 
stand heeft gebracht. Onder zijn leiding 
veranderde Groot-Brittannië in een modern 
land, waar bittere armoede tot het verleden 
behoorde en mensen meer gelijke kansen 
kregen.  
Tot aan Margaret Thatcher waren zowel 
conservatieven als sociaaldemocraten het in 

grote lijnen met elkaar eens over de door zijn kabinetten ingezette koers 
als het ging over de verzorgingsstaat, die als een groot goed beschermd 
moest worden. Pas in de jaren tachtig ging onder premier Thatcher het 
mes in de sociale voorzieningen, werden staatsbedrijven geprivatiseerd, 
werden de vakbonden gekortwiekt en kwam het 
kapitalisme met een grote K aan de macht. Alleen 
de NHS overleefde alle bezuinigingen en wordt 
nog steeds door de meeste Britten als een groot 
goed beschouwd. Tijdens het referendum over de 
Brexit werd zelfs het fabeltje gelanceerd dat bij 
uittreding uit de Europese Unie de NHS er 
wekelijks ruim 400 miljoen euro erbij zou krijgen. 
De integere Attlee, die overigens zelf geen groot 
voorstander was van een Brits lidmaatschap van 
de voorloper van de EU, zou zich ervoor 
geschaamd hebben.            Jeffrey Groeneveld 
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HET ROMEINSE RIJK - DE BOUWKUNST 
 
Een van de grootste prestaties van het oude Rome was de 
ontwikkeling van geavanceerde bouwtechnieken waardoor vers 
water naar het centrum van de stad kon worden getransporteerd. 
Hoewel alleen de rijken zich een eigen watertoevoer konden 
veroorloven – de meeste mensen haalden hum water uit de 
dichtstbijzijnde fontein of kochten het van een waterdrager – 
betekenden de nieuwe technieken toch een enorme verbetering van 
de levensstandaard. 
Door de boog als basis van bouw-
werken te gebruiken, slaagden 
architecten en bouwers erin om 
wetenschap en kunst te combineren 
om zo enorme bouwwerken te 
creëren, zoals het immense aquaduct 
van Pont du Gard, in het huidige 
Frankrijk, gebouwd rond 19 v.Chr. om 
water en verkeer over de rivier de 
Gard te transporteren naar Nimes, 26 
kilometer verderop. De bovenste rij 
van vijfendertig kleine bogen, met 
daarboven, 49 meter boven de rivier, 
een geul waardoor het verse water 
kon stromen, is ongeveer 275 meter 
lang en 3 meter breed; de laagste rij 
is half zo lang en is ongeveer 12 
meter breed. Het aquaduct, helemaal 
gebouwd van stenen blokken, zonder 
mortel, is een spectaculair staaltje 
van techniek, met waterkanalen met 
een lengte van zo’n 50 km, waarvan 
het grootste deel nog steeds zichtbaar is in het landschap. 
 
Even knap was de infrastructuur in Rome zelf. Aan het einde van de 
keizertijd vervoerden elf aquaducten, met een totale lengte van 435 
km, elke dag vele miljoenen liter water naar de stad. Het water werd 
opgevangen in distributietanks, van waaruit het weer via loden pijpen 
naar fonteinen en badhuizenstroomde.                                           HV 
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 100 JAAR LUCHTVAART
 
Vel uitgegeven op 11 maart 2019. In 2019 is het 100 jaar geleden dat 
de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) en het Nederlands 
Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) werden opgericht. Fokker 
bouwde in dat jaar de eerste vliegtuigen op Nederlandse bodem. 
PostNL belicht dit bijzondere eeuwfeest met de uitgifte van het 
postzegelvel 100 jaar luchtvaart. 

 
Op het postzegelvel vliegen van links naar rechts elf vliegtuigen 
voorbij die een belangrijke rol hebben gespeeld of nog zullen gaan 
spelen in de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart. Het 
oudste toestel is de Fokker F.II uit 1919. Verder zien we onder 
andere de Douglas DC-2 voorbij komen die beroemd werd onder de 
naam ‘Uiver’, het laboratoriumvliegtuig Cessna 550 Citation II van 
NLR, de allerlaatste Fokker 70 met het portret van Anthony Fokker 
op de staart en een Hybrid Electric Plane (concept), het energie-
zuinige vliegtuig voor de toekomst. 
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Het postzegelvel 100 jaar luchtvaart bestaat uit 3 postzegels en toont 
11 vliegtuigen als belangrijke oriëntatiepunten in de historische 
ontwikkeling en ook toekomst van de 3 organisaties. De postzegels 
zijn ontworpen door Edwin van Praet en Tim Hölscher van Total 
Design uit Amsterdam. 
 
De ontwerpers kozen bekende en minder bekende vliegtuigen uit 
100 jaar Nederlandse luchtvaart. Het begint met de F.II, de 
allereerste Fokker die door KLM in gebruik werd genomen. En het 
laatste vliegtuig op het postzegelvel is de NLR Hybrid Electric Plane 
(concept), die naar verwachting rond 2050 de lucht in zal gaan. 
Daartussen vliegt een stoet vliegtuigen voorbij, waaronder de KLM 
DC-2 Uiver, de Fokker F27 Friendship en de allernieuwste Boeing 
787-10 die KLM dit jubileumjaar in gebruik zal nemen. 
 
KLM begon in 1919 als de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor 
Nederland en Koloniën en is de oudste nog onder haar 
oorspronkelijke naam opererende luchtvaartmaatschappij ter wereld. 
Ook in 1919 richtte Anthony Fokker de Nederlandsche  
 
Vliegtuigenfabriek op, die later zijn naam zou dragen. Tot slot was 
1919 het jaar van het ontstaan van de Rijksstudiedienst voor de 
Luchtvaart, inmiddels omgedoopt tot NLR, het centrale instituut voor 
luchtvaart- en ruimtevaartonderzoek in Nederland. 
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 Michel West-Afrika 2019. Band 5, deel 1 & 2
 

Onder deze titel is deel 5 van de zogenoemde 
“Übersee” set op de markt gekomen. 
Om alle misverstanden uit te sluiten: Het is het 5e 
deel van de reeks Übersee catalogi. Dit vijfde deel 
is, zo als gewoonlijk, opgesplitst in 2 aparte delen.  
 Deel 1 behandelt de landen A tot en met G; zijnde: 
Benin met Dahomey, Burkina-Faso met Opper 
Volta, Ivoorkust, Frans West-Afrika, Gambia, 
Ghana met de Goudkust, Guinee met Frans-
Guinee en Guinee-Bissau met Portugees-Guinee. 
In Deel 2 vinden we de rest, H tot en met Z; 
Kameroen, Kaapverdië, Liberia, Mali, Mauritanië, 
Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone en Togo. 
Dat veel van deze landen door sommige verzamelaars zogenoemde 
“plaatjes landen” worden genoemd, is alom bekend. Edoch door deze 
overvloed aan plaatjeszegels is het een gebied dat door de thematische 
verzamelaar veelvuldig doorzocht wordt op zoek naar passende motieven 
en afbeeldingen. Bijvoorbeeld Guinee. Dat heeft  13 358 losse zegels en  
2977 velletjes of blokken uitgegeven. Door deze overvloed van zegels en 
series, met soms wel tientallen zegels, en de vele blokuitgaven, kunnen 
niet alle afzonderlijke zegels en blokken afgebeeld worden. De catalogi 
moeten wel handelbaar blijven. Veel prijzen, maar niet allen, zijn 
aangepast, of worden nu voor het eerst vermeld. We vinden nog vele -,- 
waarderingen. Dit zijn items die niet of nauwelijks door de Michel jongens 
en meisjes zijn te waarderen. Oorzaak is meestal het ontbreken van deze 
items op de open markt. Vele duizenden afbeeldingen van zowel zegels als 
blokjes/velletjes zijn opgenomen en/of verbeterd. Volgens de inleiding is dit 
een tijdrovend werkje, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, en nog niet 
voltooid. Dit houdt in dat nog vele zegels niet in kleur zijn opgenomen maar 
zoals gezegd; er wordt aan gewerkt. Misschien dat een volgende uitgave 
wel geheel gekleurd is. Bij de meeste velletjes zijn de afmetingen vermeld 
wat wel handig is als men zijn eigen bladen maakt dan weet je welk 
formaat stroken je nodig hebt. 
Het zijn volwaardige Michel catalogi waar niet alleen de thematische 
collectioneur maar ook de verzamelaar van deze specifieke landen veel 
informatie uit kan halen. Deel 1 heeft, t.o.v. de voorgaande uitgave, er 
pakweg 500 nieuwe afbeeldingen en 8000 nieuwe nummers bij gekregen. 
Bij deel 2 zijn dit er respectievelijk 2800 en 7000. 
 Alle bekende Michel onderdelen zijn aanwezig en het geheel is in de 

bekende "nieuwe" Michel opzet uitgevoerd. Dus met harde kaft en twee 
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leeslinten. De beide delen bevatten pakweg 22.000 afbeeldingen en zo’n 

132.000 prijswaarderingen. Twee landkaarten, in kleur, en een 

steekwoorden lijst  complementeren beide uitgaven. 

Deze twee delen zijn ook als E-boek verkrijgbaar voor 69,00 Euro per deel. 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 800 + 
928. Illustraties: Kleur zwart/wit. Verlijmd, hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN 978-3-95402-256-4 (Deel 1) ISBN:978-3-95402-236-6 (Deel 2) 
Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH. Prijs: 89,00 (per deel) € Excl. 
verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, 
Industriestr. 1 - 82110 Germering,  Duitsland / Elke gerenommeerde 
postzegelhandel. E-mail: europa1@michel.de 
Web-site: www.michel.de                                      Henk P. Burgman (AIJP) 
  
 

 Michel Rollenmarke 2019
 
Deze 10e uitgave is de opvolger van de in 2013 
uitgebrachte voorganger. Het was dus wel weer 
tijd voor een vernieuwde uitgave. In 6 jaar is er 
veel gebeurd op dit gebied. 
Deze uitgave heeft dan ook veel meer te bieden 
dan de voorgaande. Enkele 
verbeteringen/vernieuwingen wil ik u uiteraard 
niet onthouden. Natuurlijk zijn alle nieuwe 
rolzegels opgenomen. We vinden allerlei 
verschijningen, zoals de EAN codes, de 
verschillende soorten of typen rugnummers 
(zowel op gewone als zelfklevende zegels), gom 
verschillen, de horizontale en verticale geplaatste zegels en wat al niet 
meer. Zelfs plaatfouten worden vermeld en afgebeeld. Veel prijzen zijn 
naar boven bijgesteld en veel  afbeeldingen zijn opnieuw ingescand. Ook 
deze vernieuwde uitgave is nu uitgevoerd met de zo langzamerhand 
bekende harde kaft en twee leeslinten. 
 De catalogus is onderverdeeld in 8 gebieden; Altdeutschland; Bayern; 
Deutsches Reich; Danzig; Dt. Besetzungsausgaben 1939-45 - Ostland; 
DDR; Berlin en de Bundesrepublik. Het laatste hoofdstuk behandelt de 
„versuchsrollen“. Het handboek opent met een uitgebreide verhandeling. 
Hier vindt de geïnteresseerde verzamelaar veel wetenswaardigheden 
betreffende het verzamelen van rolzegels en uitleg over zaken die men in 
dit handboek kan tegenkomen. Ook tussendoor vinden we zéér veel 
verhelderende informatie blokken. Per gebied worden, daar waar nodig, 

http://www.michel.de/
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nog eens veel onderwerpen en details nader belicht en uitgelegd. Uiteraard 
worden vele afwijkingen, papiersoorten, drukmethoden en drukverschillen 
evenals de diverse methoden van nummering etc. uitgebreid behandelt. 
Veel prijzen voor zegels met of zonder “rugnummer” alsmede voor strippen 
van 3, 5, 6, en 11 zegels + roleinden, banderollen, afsluitstickers etc. zijn 
opgenomen. Waar bekend zijn ook de “trialstamps” weergegeven. Het 
geheel is, per gebied, chronologisch opgezet en de bekende Michel layout 
staat garant voor een goed leesbaar en overzichtelijk geheel. De zegels 
worden per type in een soort tabel opgenomen waarin dus het normale 
Michel nummer vermeld word, de nominale waarde, de hoeveelheid zegels 
per rol, zegels in strip bij rol begin en einde met leegvelden etc. etc. Mocht 
het niet helemaal duidelijk zijn zou ik zeggen schaf dit handboek aan en 
bestudeer de, de zoals eerder aangegeven inleiding en de tussen 
gevoegde informatie blokken. 
 Dit handboek c.q. catalogus zal met zijn vele honderden kleuren illustraties 
en meer dan 300.000 prijs indicaties zijn weg naar de verzamelaar van 
Duitse rolzegels wel vinden en is een welkome aanvulling op de andere 
catalogi die het Duitse gebied behandelen. 
 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 440 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-251-9 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 79,90 Excl. verzendkosten. Informatie // Verkrijgbaar bij: 
Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 82110 Germering,  
Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: europa1@michel.de  Web-site: www.michel.de 

Henk P. Burgman (AIJP) 

 

mailto:europa1@michel.de
http://www.michel.de/
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LAUSANNE, BERN EN WINTERTHUR IN DE SCHIJNWERPERS   
 
Het postzegel project, gestart door de Bazelse school voor ontwerpers, ten 
behoeve van de Zwitserse posterijen, bracht 64 studenten van verschillende 
leeftijden bij elkaar, die allemaal studeerden in de richting grafisch ontwerper. 
Het achterliggende idee voor de aankomende ontwerpers was het geven van een 
moderne blik op een stad. Dit jaar kregen Lorena Falivene, Eveline Maio en Selina 
Locher , deze unieke kans om aan de weg te timmeren en op de zegels is het 
resultaat van dit timmeren te zien.   
 
De dag van uitgifte was 29 augustus 2013. De zegels werden gedrukt bij onze 
eigen Johan Enschedé in 4 kleuren offset. Het zijn zelfklevers.  
 

Heuvelachtig Lausanne  
De oude stad en de Sint Laurens heuvels vormen  waar de 
riviertjes de Louve en de Flon elkaar in de stad ontmoeten. 
Veel van de hobbelige straten zijn buitengewoon steil en 
eindigen vaak plotseling in trappen die overdekt zijn. Die 
dingen maken een stadswandeling tot een sportieve 
gebeurtenis en het moet worden gezegd dat de Zwitserse 
dames de meest welgevormde (wellicht door het constante 

klimmen en dalen) benen hebben. 
Misschien gaat dat wel veranderen nu de plaatselijke metro in bedrijf is gesteld, 
waardoor de oever van het meer, die op een hoogte van 372 meter  boven de 
zeespiegel ligt, verbonden wordt met het district La Croisette, dat 336 meter hoger 
ligt. 
De zon schijnt in Lausanne waarschijnlijk meert dan elders in het land. Toch wordt 
de stad vaak overschaduwd  door de bergen aan de andere kant van het meer van  
Geneve. 
Het oude centrum wordt gedomineerd door de Notre Dame kathedraal. Het 
gebouw wordt beschouwd als het meest indrukwekkende oud gotische gebouw 
van Zwitserland. Lausanne heeft al meer dan 1000 jaar een bisschopszetel. De 
zwaarste klok weegt 6 ½ ton, wordt Maria Magdalena genoemd en hangt in een 
klein kamertje in de toren van de kathedraal. 
Dagelijks klimt er een oudere man op het dak, hij draagt een zwarte hoed en roept 
in de richting van de vier windstreken: Dit is de wachtman van de nacht. Het is 10 
uur. Het is één van de laatste wachtmannen ter wereld en brengt  zijn boodschap 
alle nachten van 10 uur 's avonds tot twee uur in de nacht. Dit baantje bestaat al 
sinds 1405. (Het is niet dezelfde man als in 1405, dat begrijpt u wel.) 
Hoewel het in deze tijd volledig overbodig is, zijn de inwoners van Lausanne zo 
trots op hem, dat ze hem niet willen afschaffen. Het is een zaak van traditie. 
 
Bern en de beer 
De legende vertelt dat graaf Berchtold  van Zähringen de stad zo heeft genoemd 
nadat hij een beer had geschoten op het schiereiland in de rivier Are, dat zou in 
1191 zijn gebeurd. 
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Hoe leuk het ook klink, het is beslist niet waar, maar Bern 
heeft wel connecties met beren. In het plaatselijke 
berenpark leven 5 beren met de namen Björk, Finn, 
Ursina, Berna en Pedro. Het park is een top attractie van 
de stad en werd in 2009 volledig gerenoveerd. Resultaat: 
De dieren kunnen op een normale wijze leven, liefhebben 
en eten. Maar  in veel gebouwen in Bern worden  beren 
gevonden en men zegt zelfs dat er in het parlement beren 

voorkomen. De inwoners van Bern worden beschouwd als een beetje traag in hun 
doen en laten, maar het gaat te ver om dit toe te schrijven aan het plaatselijke 
heraldische dier.  Als het nodig is kunnen bruine beren zelfs wel 50 km per uur 
lopen. De Zytglogge ( de klokketoren) was tevens de eerste westelijke stadspoort 
van de oude stad. 
Het mechanisme van de klok werd vervaardigd in 1530 en geeft sindsdien de tijd in 
de hele omgeving aan. De toren werd ook gebruikt als meetpunt voor de afstanden 
in uren,  die toen werden gebruikt op de mijlstenen aan de wegkanten. 
De toren is 101 meter hoog en daarmee de hoogste toren van het land. Met de 
bouw werd begonnen in  1421 en de zaak was klaar in 1893 en sinds 1952 is men 
constant bezig met renovatie. Wie zei dat Berners traag zijn? 
 

Winterthur toont zijn verscheidenheid. 
Deze stad, gelegen aan de rivier de Eulach, die 
grotendeels door duikers onder de stad loopt, ligt in een 
landschap met beboste heuvels en wordt vaak de poort tot 
het oostelijke deel van Zwitserland genoemd. Het ligt maar 
nauwelijks 20 km van de grootste stad van Zwitserland af 
en kan eigenlijk wel een voorstad van Zürich worden 
genoemd. Maar dat is beslist niet het geval. De 

ineenstorting van de oude confederatie, toen de troepen van Napoleon  binnen 
marcheerden, beëindigde de suprematie van Zürich en de bewoners van 
Winterthur beschouwden dit als een soort bevrijding. Er werden zelfs 
vrijheidsbomen geplant en het werd beschouwd als de start van een groeiend 
zelfvertrouwen. 
We weten het niet, maar misschien was de opdracht tot het maken van 12.000 
paar laarzen voor het franse leger wel het begin van de industrialisatie in 
Winterthur. In ieder geval in vloedrijke burgers hun stempel op de stad drukten. 
Heden ten dage staat Winterthur bekend om zijn rijke historie en zijn vele 
wereldberoemde kunstcollecties. Het heeft 18 beroemde musea, waaronder het 
Zwitserse Centrum voor technologie, het museum voor fotografie, en vooral 
bekend is de Oskar Reinhart collectie  Am Römerholz, voornamelijk gewijd aan 
franse impressionisten. Ook ziijn er werken te vinden van Vincent van Gogh, Paul 
Cézanne en Felix Vallotton. Bruno Stefanini wordt beschouwd als de grootste 
verzamelaar  van deze tijd. Deze man bezit het Sulzer-gebouw,  ruim 5000 
verhuurde appartementen, tenminste 4 kastelen en een niet te tellen aantal werken 
van Zwitserland's modene  vooraanstaande artisten. 

Luc van Veen 
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Kavel Cat .nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

1 Album munten bod

2 Zakje muntjes 2,00

3 fl. 10,00  1970 6,00

4 fl. 10,00  2000 4,00

5 fl. 2,50 1961 en fl. 1,00 1958 4,00

6 20 euro Constantijn Huygens 1996 8,00

7 5 euro Willem Barentsz 1996 3,00

8 5 euro België 1996 3,00

9 5 euro 1000 jaar Oostenrijk 3,00

9a Plaquette Atomium Brussel 1958 bod

10 1 Met mooi stempel Zutphen o 170,00 10,00

11

Ned 9x kleinrond treinstempels  vlgs spec.cat 1537, 1546, 

1550, 1572, 1581, 1588 ,1589, 1597a, 1640. o 293,50 20,00

12 56 kaartje ruim 50x met stempels o 225,00 5,00

13 NVPH 48, 5 gulden Hangend Haar, mooi gebruikt o 575,00 30,00

14 NVPH 85, TBC 3 cent postfris ** 250,00 20,00

15 208-211 Kinderzegels getinte gom ** 40,00 4,00

16 212-219 Olympiade o 60,00 3,00

17 296-299 Zomerzegels ** 52,50 8,00

18 454-459 "495-499 +513-517 bod

19 NVPH 556-560, Kerken, postfris ** 90,00 6,00

20 NVPH 681-682 (Europa) ** 40,00 2,00

21 NVPH 2707, Boekenweek ** 6,00 bod

22 NVPH 2769, Carice, postfris, waarde 5x1 ** 8,00 bod

23 Rolt. 27, 54 postfris ** 100,00 8,00

24 Rolt. 68, postfris ** 90,00 8,00

25 FDC E21, luxe, geschreven, klep dicht 85,00 5,00

26 Bewijs van bevoegdheid met 5 gld Konijnenburg 10,00

27 Idem met 5 gld En Face 6,00

28 Idem met 5 gld. Regina 4,00

29 Ned Nominaal € 23 ** 14,00

30 KB kaarten 4x bod

31 Stadpost zegels bod

32 Mapje diverse blokken 5x ** bod

33 Mapje diverse euro velletjes 5,00

34 Mapje diverse kinderblokken 7x ** bod

35 FDC diverse fdc's bod

36 5x een brief met mooie stempels o 2,50

37 Puntst. nr. 135 op NVPH nr. 9 en trein stempel (brief) o 4,00

37a 200-205 Curaçao Kinderzegels 1948 ** 20,00 2,50

38 34-36 Suriname o/** 45,00 4,50

39 Nieuw Guinea gebruikt o 190,00 10,00

40 Albanië, blok 1 en 2 * 90,00 5,00

41 171-178 Albanië */** 110,00 9,00

42 Albanië opdruk I 1922 o 60,00 5,00

43 100-103 Rode Kruis */** 100,00 8,00

44 36-39 Port  */** 200,00 17,00

45 29-34 Port  */** 60,00 5,00

46 41-46 Port  */** 40,00 3,50

47 Italiaanse bezetting */** 50,00 4,00

48 IJsland, Mi 114-118, luxe, met plakker * 700,00 25,00

49 Finland Mi 161, Zeppelin, luxe o 250,00 15,00

50 Zweden 29-37, mooie stempels o 170,00 10,00
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Kavel Cat .nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

51 pzb Faeröer ** 1,50

52 pzb Faeröer ** 1,50

53 pzb Faeröer ** 1,50

54 31-42 GroBraschen lokaal uitgifte op brief o 4,00

55 101-105 Berlijn klepel recht o 10,00

56 117-120 BRD o 170,00 7,00

57 588-597 Deutsches Reich * 40,00 5,00

58 Kavel klassiek Frankrijk o 343,00 30,00

59 2871/81 Frankrijk muziek ** 75,00 7,00

60 7195/06 Frankrijk, Kerst- en nieuwjaarsgroet 2018 o 20,00 3,00

61 7173/84 Frankrijk, Sneeuwkristallen 2018 o 21,50 3,00

62 7068/99 Frankrijk, Bomen 2018 o 26,00 3,50

63 7055/66 Frankrijk, Micky Mous 2018 o 21,50 3,00

64 7018/29 Frankrijk, Foto's vanuit de ruimte 2018 o 26,00 3,50

65 7004/15 Frankrijk, Emoji's 2018 o 26,00 3,50

66 6959/70 Frankrijk, Porselein 2018 o 26,00 3,50

67 6944/55 Frankrijk, Hondenfiguren in de kunst 2018 o 21,50 3,00

68 6927/38 Frankrijk, Kunstwerken in de natuur 2018 o 25,40 3,50

69 6894/05 Frankrijk, December postzegels 2018 o 20,00 3,00

70 451- 454B Monaco ongetand blokje * 15,00

71 158-160 Moldavië dieren ** 15,00 bod

72 2602/04 Joegoslavië velletjes CEPT ** 3,00

73 2712/13 Joegoslavië velletjes CEPT ** 2,50

74 926/27 Malta velletjes CEPT ** 2,00

75 China dieren en vogels ** bod

76 9-23 Kroatië o 45,00 3,00

77 437-438 Hong Kong o 20,00 2,00

78 430 2x Hong Kong o 30,00 2,00

79 Vaticaan Blokje bod

80 Oostenrijk Blokje bod

81 Diverse landen bod

82 Diverse landen bod

83 Norfolkisland vliegtuigen ** 3,00

84 Palau vliegtuigen ** 3,00

85 572-574 Luxemburg ** 200,00 18,00

86 555-557 Luxemburg ** 300,00 20,00

87 478 Hongarije Zeppelin * 100,00 7,00

88 Mapje British gardens ** bod

89 Mapje Zwitserland en Liechtenstein leuk ** 2,00

90 Kinderbedank kaarten 2,00

91 2 rzb oa oud Duitsland 4,00

92 Puntstempel en kleinrond div kwaliteit o 95,00 5,00

93 Frankrijk mooi vel transport nr. 5 met map ** 6,00

94 Frankrijk mooi vel film nr. 6 met map ** 6,00

95 Frankrijk blokje Prehistorische dieren ** 2,00

96 Maleisië bod

97 Maleisië bod

98 Map Ned. Indië op album bladen bod

99 Map div. pzb bod

100 Scandinavië, jaarsets, boekje 5,00

101 Map met mooie fdc's en poststukken diverse landen 3,00

102 Suriname onafhankelijk, 7 blokken 3,00

103 Suriname, Man in Space, vellen en fdc, LP 33 en 34 40,00 3,00
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Kavel Cat .nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

104 Suriname , Man in Space, lp 33a en 34a , vellen 75,00 6,00

105 Suriname, Nobelprijs, vellen bod

106 Blok Israël 5,00

107 Div. blokken België 4,00

108 Enveloppe met Dingaansvluchten en grf fdc 3,00

109 Map diverse landen, waarbij Monaco ** en Indonesië Weense drukken 3,00

110 Diverse velletjes Nominaal € 35,00 (Dorcas) 15,00

111 Stockb. met nominaal zonder gom (Dorcas) 35,00

112 Stockboekje Ned. oud en modern 5,00

113 Sbje Ned., Japanse bezetting en div heel leuk goed bekijken 5,00

114 Stockboekje met sluitzegels enz. bod

115 Davo Noorwegen mooie collectie(Dorcas) 30,00

116 Davo Zweden mooie collectie(Dorcas) 25,00

117 Davo Zweden mooie collectie vervolg (Dorcas) 20,00

118 Davo Luxe album Aland ** 580,00 60,00

119 Album Ned. O.a. roltanding, pzb en nom.(Dorcas) 18,00

120 Dik handelarenboek Scandinavië 30,00

121 Dik sb DDR, Berlijn Reich Bayern uitzoeken 35,00

122 sb United Nations (Dorcas) 2,00

123 sb diverse landen (Dorcas) bod

124 sb met velletjes ook nom € 89,00.(Dorcas) 40,00

125 Stockb. Vliegtuigen bomvol o/** 7,00

126 Album Nederland gebruikt goed gevuld 30,00

127 Album Denenmarken goed gevuld o 25,00

128 Stockb. Griekenland en Cyprus bomvol 5,00

129 Stockboek Maleisië 5,00

130 Dik sb Nederland met oud (klein rond st.) + modern o 15,00

131 Ordner Scandin. Landen; **, o, boekjes, etc 8,00

132 Vier sb, meest eenvoudig materiaal bod

133 Drie albums met fdc's NL 20,00

134 Collectie NL in drie Lindner-albums, met beter materiaal 50,00

135 Zwitserland, mooi gebruikt in Davo 6,00

136 Thema spoorwegen in ringband, + diverse landen 3,00

137 Leuchtturm sb Spanje, gebruikt en postfris, veel complete series 5,00

138 DDR in keurig Importa sb 6,00

139 NL Bontkraag t/m 1405, gebruikt in veelvoud 10,00

140 NL in King sb, 1406 t/m 1763, gebruikt in veelvoud 10,00

141 1764 t/m 2380 gebruikt in veelvoud in luxe sb 10,00

142 NL ** t/m 2001 in luxe Leuchtturm, met veldelen en boekjes 20,00

143 Luxe leuchtturm sb, NL **, 2001 t/m 2008, nom. 320 euro 200,00

144 NL in Davo christal I, 1937 t/m 1983 15,00

145 NL in Davo christal II, 1984 t/m 1994, ** 20,00

146 NL in Davo christal III, **, 1995 t/m 2001 20,00

147

Bund postfris en gebruikt vanaf Mi  177 t/m 1989 in luxe 

stockboek achterin Berlijn postfris 35,00

148 Bund gebruikt 111 tot 778 4,00

149 Bund gebruikt 778 t/m 1235 8,00

150 Bund gebruikt 1236 t/m 1647 in mooi sb 10,00

151 Bund gebruikt 1648 t/m 2304in luxe sb 15,00

152 Bund gebruikt 2305 t/m 2700 + rest in luxe sb 15,00

153 Pracht collectie Spanje ** in drie luxe albums, 1964 

t/m 2007 ** 2100,00 175,00

154 Frankrijk, Zwitserland en andere landen in stockboek 3,00
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Kavel Cat .nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

155 Diverse landen in mooi Leuchtturm sb, o.a. NL in blokken van 4 4,00

156 Bund gebruikt 1949-1974, in Davo 20,00

157 Bund gebruikt 1975 tot 1990 in luxe Davo 25,00

158 Bund gebruikt 1990 tot 2000 in luxe Davo 25,00

159 Bund in luxe Davo 2000 t/m 2008, gebruikt 25,00

160 Bund, luxe Davo I en  II, deels klemstroken, leeg 15,00

161 Lege Davo band met zones en bladen 1990-1991 bod

162 Leeg stockboek A5 + 2 mooie sb NL gebruikt 4,00

163 Twee stockboeken divers bod 

164 Twee lege Holland albums, bl. bladen + 2 Dukaat albums m. zegels bod

165 Doos PTT-mapjes t/m 2001 6,00

166 Fluor lamp en loep 4,00

167 Kistje R-stroken 2,00

168 Kistje sluitzegels, tbc, etc. 2,00

169 Blikje met Bewijzen van bevoegdheid voor het afhalen van stukken 10,00

170 Doos buitenlandse zegels, gesorteerd op land 3,00

171 Doos Nederlandse zegels, gesorteerd op nummer, ook recento 4,00

172 Kist buitenland, op land geordend in enveloppes, verre landen 8,00

173 Idem, Europese landen, o.a. veel vogeltjes België 8,00

174 Duitsland, schoenendoos vol 3,00

175 Doos met kistjes, catalogi, stockb, doosjes. Ook wat poststukken 5,00

176 Blikje plaatfouten, vlekken en stipjes NL 2,00

177 Pak covers Hongarije, jaarsets 1988-2001 + postzegelboekjes 5,00

178 Vier kleine stockboekjes en een uitzoekdoosje 5,00

179 Doosje met 13 betere postzegelboekjes NL 10,00

180 Doosje NL, Suriname, Antillen ** bod

181 Doos met zegels, blikjes, stockboekjes 4,00

182 Leuk Droste-doosje met ansichtkaarten 3,00

183 Doos met series, blokken, jaarset. Leuk! Kijken 5,00

184 Doos met zegels, poststukken, ansichten. Leuk om uit te zoeken 4,00

185 Tas met allerlei spul, albums, zegels 5,00

186 Doos met 2 lege Holland albums, blanco bl. + 2 Dukaat albums m. zegels bod

187 Doos oude en meer recente brieven Italië 5,00

188 Doos met poststukken en catalogi Iran, voor het goede doel 5,00

189 Doosje met Hawids, snijder, loep, etc., voor het goede doel 5,00

190 Doos Importa verzamelb. met fdc's en diversen + 4 albums klein formaat 8,00

191 Cat Michel Duitsland speciaal nieuw in verpakking 20,00

192 Cat Michel midden Europa nieuw inverpakking 24,00

193 Cat NVPH catalogus 2018 nieuw 15,00

194 Cat Duitsland junior 2014 bod

195 Cat Michel Zuid Europa bod

196 Cat Michel Noord Amerika bod

197 Cat Michel Noord Europa bod

198 Cat Michel Australië 12,50

199 Cat Facit bod

200 Cat Mast en oude NVPH's 1964 enz. bod

201 Boek Postzegels en postzegel verzamelen bod

202 Doos Kilo onafgeweekt Denemarken oud bod

203 Doosje met bakjes en doosjes 2,50

204 Doos diversen   2,50

205 Doos zakjes afgeweekt Nederland bomvol bod

206 Doos Kilo onafgeweekt Denemarken oud bod

207 Doos Zakjes met diverse landen leuk bod
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 STICHTING DE POSTZEGELVRIEND
 

Traditie... U bent het ondertussen al een beetje gewend en 
eigenlijk valt het niet meer weg te denken op de laatste 
clubavond van de PPRC, voor de zomerstop. 
Dan komt de Stichting De Postzegelvriend op donderdag 16 
mei weer even op bezoek om Uw overtollig filatelistisch 
materiaal (dozen vol postzegels, stockboeken, albums, 
insteek-kaarten, Hawidstroken, pincetten etc.) in ontvangst te 
nemen. De Stichting De Postzegelvriend verzorgt al het 
ingezamelde materiaal al jaren en zorgt voor de verspreiding 
naar hulpbehoevende en bedlegerige verzamelaars.  
Hun dankbaarheid is buitengewoon groot voor alle materiaal 
dat hen wordt aangeboden. 
Begin dus nu vast met het bijeen sprokkelen van Uw 

materiaal zodat U het op donderdag 16 mei kunt aanbieden. 

Kavel Cat .nr. Omschrijving Cat.w. Inzet

208 Blikje Gouden oogst bod

209 Blikje vol met pzb, zakjes blokjes van 4 oud 346* 5,00

210 Doos Goed bekijken 5,00

211 Doos afgeweekt Nederland en overzee in doosjes bod

212 Doos Australië en Engeland 4,00

213 Doosje Canada bod

214 Doos rondzendb. Oudere ook China en zakjes 5,00

215 Doos zakjes afgeweekt wereld bod

216 Doos diverse en fdc's ook oudere bod

217 Blikje Verassing bod

218 Doos Met zakjes en doosjes bod

219 Tas doosjes Ned., Indonesië enz. bod

220 Tas Lege stockboeken bod

221 Tas idem bod

222 Hawid snijder 5,00

223 Doosje Diversen leuk 2,50

224 Doos met zakjes Ned. Leuk om te zoeken naar stempels en plaatfouten? 4,00

225 Doos diverse doosjes en  diverse cat. bod

226 Doos Postzegelboekjes 40 stuks ** 10,00

227 Doos Ned. met o.a. velletjes(Dorcas) bod

228 Doos Davo Stroken en lege rzboekjes (Dorcas) 4,00

229 Doos kilowaar 3,5 kilo Wereld (Dorcas) 7,00

230 Tas Ned. in albums en stockboeken (Dorcas) 25,00

231 Doos kilowaar 1,5 kg Ned. (Dorcas) 7,00

232 Doos diversen bod

233 Plastic bak vol wereld afgeweekt o 1,50

234 Polen bakje afgeweekt o bod
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