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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 januari nummer 2022 uiterlijk zaterdag 11 december per
e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...)

OP HET OMSLAG
Zes van de tien verschillende Decemberpostzegels 2021, zie ook
pag. 17. De Decemberzegels zijn vanaf 2010 tot heden voorzien van
het woord 'December' en niet meer van een waardeaanduiding in
euro's. Deze kerstzegels blijven geldig, ook als het decembertarief
wijzigt. Deze ‘oude’ Decemberzegels van 2010 en later kunt u in de
'Decemberperiode' zonder bijplakken gebruiken voor verzending van
uw kerst- en nieuwjaarswens. De prijs is 91 cent per zegel.
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UITSTEL, MAAR GEEN AFSTEL
Het zijn zorgelijke en onzekere tijden die ook de filatelie en onze
vereniging raken. De besmettingscijfers blijven groeien, de zoektocht
naar maatregelen om het corona-virus te bestrijden levert weinig
resultaten op.

Het bestuur heeft besloten om onze
bijeenkomst van 9 december af te gelasten.
Want hoe we ook onze best doen met mondkapjes en
gel, goed afstand houden lukt toch niet helemaal, zeker
niet bij het bekijken van de veilingkavels.
En laten we eerlijk zijn, we zijn een kwetsbare doelgroep, maar
misschien zijn momenteel wel alle doelgroepen kwetsbaar, klein of
groot, geprikt of niet.
Dus gaan we onze veiling voor het
goede doel – de stichting ALS - op
woensdag 12 januari houden.
Dat geeft u ook de mogelijkheid om uw
verzamelingen op orde te brengen en
misschien wat materiaal opzij te leggen
voor het goede doel.
Er is ook enige onzekerheid over de regionale ruildag die gepland
staat voor 22 januari. Kan die wel doorgaan? De beslissing daarover
hebben we nog even uitgesteld, maar het zal duidelijk zijn dat ook op
deze dag Nederland nog lang niet van het virus bevrijd is.
Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten en dus is er weer een
mooi clubblad samengesteld, toch een prachtig visitekaartje van de
vereniging. Ook de website is opgepoetst en uitgebreid met een
verkooppagina. Daar hebben onder andere de muntenverzamelingen
een plaats gekregen die op de laatste veiling onverkocht bleven.
https://pprc.nl/verkopen/
Als u zelf een mooie verzameling in deze etalage wilt zetten, mag u
met mij contact opnemen.
We houden de moed erin en hopen op betere tijden.
4

John Dehé
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ARBO FILATELIE
Sinds ook onze ouderwetse “Tante Post”, of hoe zij tegenwoordig
ook moge heten, het voorbeeld volgt van veel derde wereldlanden,
komen er jaarlijks bijna meer emissies in de verkoop, dan er nog
particuliere brieven verstuurd worden. Er kan in ons land bijna geen
vogeltje meer zijn staartje oplichten of PostNL
wijdt er wel een zegeltje aan.
Als arboman valt mij dan toch iets op. Nederland
was redelijk vlug met onze eerste wet op het
gebied van arbeidsomstandigheden. In 1874
kregen wij het Kinderwetje van Sam van Houten.
Die wet verbood kinderen jonger dan 12 te
werken in fabrieken.

Kinderarbeid in de US

Deze wet bleek echter in de praktijk weinig effect te hebben. Het
toezicht op deze wet was opgedragen aan de politie. Lees de
plaatselijke “Bromsnor”. In veel gemeentes rapporteerde deze
functionaris rechtstreeks bij de burgemeester. Laat die burgemeester
nu ook horen bij het clubje van dominee, pastoor, dokter en de
directeur van de plaatselijke baksteenfabriek. Die burgemeester
wilde rustig zijn borreltje met deze heren blijven drinken. Met andere
woorden, moest “Bromsnor” uit de buurt van de fabriek blijven.
In die tijd bestond er ook nog een Parlement met heren die er niet
zaten ter wille van de eigen carrière. Veel leden waren van adel of
hadden minstens een dubbele naam. Zij zagen het werk in de kamer
echt nog als een erebaan. De kamer had door dat er een speciale
inspectie op naleving van arbeidswetten moest komen. Onder druk
van de Tweede kamer werd in 1890 de Arbeidsinspectie opgericht.
Dat stelde toen niet nog niet veel voor. Drie keurige hoogopgeleide
heren die per dienstkoets hun
bedrijfsbezoeken verrichtten. Hiep,
hiep hoera. Dit heugelijke moment
was voor onze PTT in 1990 reden
voor een raadselachtig herdenkingszegeltje. Raadselachtig want het
vereist wel enige fantasie om hier een
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relatie met arbeidsveiligheid, of het toezicht daarop te zien. Maar ja,
iets is beter dan niets, want daarna, voor zover mij bekend, vonden
onze verschillende postorganisaties het onderwerp “Veiligheid bij de
arbeid” niet interessant genoeg voor een postzegeltje.
Enig zoeken op internet levert echter met moeite de informatie dat er
toch nog wel postadministraties bestaan die wel interesse over dit
onderwerp hadden. Erg grappig vind ik de serie “Unfallverhütung”

van de Bundespost uit 1972. Het zijn 10 zegels met onderwerpen die
letsel bij de arbeid kunnen opleveren. Ik vind de hierbij afgebeelde
zegel 30 Pfennig een goed voorbeeld van veranderd denken. Een
vallende baksteen, tegenwoordig stellen we dat een baksteen van 10
meter hoog op een veiligheidshelm mogelijk nog wel de dood zou
kunnen voorkomen. Maar zeker geen zwaar hersenletsel.
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Een heel aardige zegel uit die zelfde Duitse serie is deze van 110
Pfennig. Hoewel aan duidelijkheid deze zegel ook niets te raden
overlaat. Zou heden ten dage de afgebeelde werknemer zeker een
helm dragen terwijl, de wijze waarop deze last in de stroppen hangt
bepaald niet erg professioneel oogt.
Tegenwoordig wordt de nadruk meer
gelegd op het voorkomen dat
voorwerpen vallen. Als dit niet mogelijk
is voor 100% dan moet er gezorgd
worden dat personen zich niet bevinden
op plaatsen waar voorwerpen zouden
kunnen vallen. Het markeren van een
veilige zone.
Een zegel, die ikzelf als Portugal
verzamelaar erg leuk vind is deze uit een
serie van 1979. De strijd tegen lawaai. Bij
arbo denken veel mensen, ook in ons land,
slechts aan veiligheid. Tegenwoordig komt
er een veelvoud van werknemers in de
WIA als gevolg van arbeidgerelateerde
ziektes en aandoeningen. Zij die regelmatig
blootstaan aan geluidsniveaus boven de
85Db(A) krijgen onherroepelijk te maken met blijvende
gehoorschade. Bij de keuring van jongelui voor Defensie blijkt nu dat
80 % van hen al meetbare gehoorschade heeft.
Een duidelijke arbo postzegel is deze
uitgegeven in 2018 in de door maar weinig
landen erkende Turkse bezettingszone van
Cyprus. Opvallend hierbij is de nadruk op de
helm en de handschoenen. Terwijl juist bij
steigerbouwers de kans op valgevaar hoog
ligt. In ons land moeten zij aangelijnd werken.
Of dit standaard ook gebeurd? Ik heb mijn
twijfels.
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Een andere aardig bij dit onderwerp passende serie is een Zwitserse
emissie uit 1978. De relatie met Arbo is overduidelijk hoewel ook hier
weer de nadruk in mijn gevoel wel erg sterk ligt op de zogenaamde
persoonlijke beschermingsmiddelen. Min of mee internationaal
aanvaarde arbo regels willen juist de nadruk leggen op een zo min
mogelijk gebruik van deze middelen. Het risico moet bij de bron
zoveel mogelijk aangepakt worden.
Indonesië gaf deze zegel uit in 1990.
Een elektricien staat op een ladder.
Helm, handschoenen en zelfs tegen
vallen geborgd met een aan de paal
met een gordel. Zou ondergetekende
een op deze manier werkende
persoon hebben aangetroffen tijdens
een inspectie. Dan was het mijn plicht
geweest om dit werk stil te leggen.
Werken op ladders is wordt in ons land eigenlijk niet meer
toegestaan. Zeker niet aan elektrische installaties. Het gebruik van
de heup gordel is zelfs streng verboden. Bij een val zou die tot een
zwaar letsel aan de ruggengraat kunnen leiden.
Om dit artikel niet te lang te maken zocht ik niet verder.
Waarschijnlijk zal naarstig zoeken wel tot meerdere zegels op dit
gebied opleveren. In het kader van een themaverzameling lijkt mij dit
onderwerp minder geschikt. Met schepen of vliegtuigen kun je vele
stockboeken vullen. Met zegels die een relatie hebben met veiligheid
en gezondheid op werk ben je al snel uitverzameld. Jammer voor
een onderwerp dat iedereen raakt. Zelfs als je niet meer werkt,
omdat veel werkzaamheden als gevolg van de arbo-wetgeving nu
veel duurder uitvallen.
Peter de Leeuw
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Postzegelhandel
Bert Huisenga
Zwaansvliet 13
1462 NE Middenbeemster
tel. 0299 683587
Email: pzh.bert@quicknet.nl
Nieuwtjesdienst en levering van
alle merken albums en catalogi.
Inkoop, verkoop en taxaties.

www.pzhbert.nl
Tijdens de clubavonden aanwezig,
heeft u een bestelling, dan graag een week van tevoren doorgeven.

WAAR KRIJG JE TEGENWOORDIG NOG:
DESKUNDIG ADVIES VAN DE ECHTE VAKMAN?

ZE HEBBEN ALLES; ZE WETEN ALLES !
● Loodgietersbedrijf ● CV-installaties ● Sanitair ● Alle soorten kranen
● Alle toestellen en materialen voor gas,water, afvoer, verwarming en stadsverwarming

VERKOOP VAN ALLE ARTIKELEN EN MATERIALEN !
Uw speciaalzaak is
Nieuwstraat 31-33 - 1441 CK Purmerend - Tel. 0299-423908
www.sandersloodgieters.nl
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ITALIË - DE STADSTATEN (Historische notities 25)
De Italiaanse stadstaten waren talrijke politieke en onafhankelijke
territoriale eenheden die op het Italiaanse schiereiland bestonden
vanaf het begin van de middeleeuwen tot de proclamatie van het
Koninkrijk Italië, die plaatsvond in 1861. Na de val van het WestRomeinse rijk genoten stedelijke nederzettingen in Italië over het
algemeen een grotere continuïteit dan in de rest van West-Europa.
Veel van deze steden waren overlevenden van vroegere
Etruskische, Umbrische en Romeinse steden die in het Romeinse
Rijk hadden bestaan. De republikeinse instellingen van Rome
hadden het ook overleefd. Sommige feodale heren bestonden met
een slaafse beroepsbevolking en enorme stukken land, maar tegen
de 11e eeuw waren er veel steden, waaronder Venetië, Milaan,
Florence, Genua, Pisa, Lucca, Cremona, Siena, Città di Castello,
Perugia en vele anderen, waren grote handelsmetropolen geworden,
in staat om onafhankelijk te worden van hun formele vorsten.
Florentijnse Republiek
Florence werd in het jaar 59 v.Chr. gesticht
door Julius Caesar als nederzetting voor
afgezwaaide Romeinse soldaten onder de
naam Florentia (Latijn voor bloei). Vanaf 774
is Florence onderdeel van Toscanië met
Lucca als hoofdstad. De bevolking groeide
nog meer en de handel floreerde toen Florence
rond het jaar 1000 de hoofdstad werd van
Toscane.

Florence in 1244

Met de één zijn dood (Pisa) is de ander zijn
brood (Florence) begon de bloei als financieel/
handelscentrum. De kinderloze gravin van
Toscane, Mathilde schonk haar bezittingen deels
aan het Vatikaan/paus en deels aan de Duitse
keizer (1114) die nog lang bekvechten met elkaar Basiliek St. Croce
over wat van wie is.Vanaf die tijd functioneren de
Florence
Italiaanse steden praktisch zelfstandig, ze spelen
de paus en de keizer tegen elkaar uit voor eigen voordeel.
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Eind 13e eeuw barst Florence uit zijn voegen,
reden om met grote bouwwerkzaamheden te
beginnen. De belangrijkste gebouwen
werden gebouwd door de architect Arnolfo di
Cambio (1232-1302/10). Hij ontwierp het
◄Palazzo Vecchio (later paleis Medici).
En de Basilica di Santa Croce (Nederlands: Kerk van het Heilig
Kruis), gelegen aan het Piazza Santa Croce. Het is een van de
belangrijkste kerken van Florence en wordt
beschouwd als een van de mooiste gotische
basilieken van Italië. Het is de grootste
franciscaner kerk ter wereld. Door de vele
grafmonumenten, de begraafplaats voor
vele VIP’s in de 15e en 16e eeuw, in het
interieur fungeert de kerk als pantheon van
Florence.
De kathedraal van Florence
Santa Maria del Fiore
◄ Republiek Lucca
Lucca was in 56 v.Chr. de
ontmoetingsplaats van Julius Caesar,
Crassus en Pompejus. In 476 n.Chr.
werd het geplunderd door Odoacer en in
553 belegerd door Narsus, veldheer van
het Oostromeinse Rijk. De republiek
Lucca (Italiaans: Repubblica di Lucca of
Repubblica Lucchese) was een
machtige stadstaat in Toscane van de 12e eeuw tot 1805. De stad
bleef bijna zeven eeuwen lang onafhankelijk, met uitzondering van
een rumoerige periode in de 14e eeuw. In 1313 werd de stad
ingenomen door Pisa, maar een opstand geleid door Castruccio
Castracani dreef de Pisanen weer uit de stad. Castracani werd door
keizer Lodewijk IV benoemd tot hertog van Lucca,
maar viel later weer uit de gratie en werd door de paus
in de ban gedaan. Hierna werd Lucca weer een vrije
stad. Na de dood van gravin Mathilde van Toscanië
werd het net als vele andere steden in Midden Italië
een zelfstandige commune en werd net als Florence
aanhanger van de Guelfi (pro paus). De condottiere
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(krijgsheer) Castruccio Castracani (1284-1328) zette Lucca op de
kaart met daarna een lange tijd van voorspoed. De stad viel daarna
in verschillende handen tot het in 1342 door Pisa veroverd werd. In
1360 werd Lucca bevrijd door keizer Karel IV.
◄ Republiek Siena
Siena is van oorsprong een Etruskische
nederzetting. In de 5e eeuw n.Chr. werd
het de zetel van een bisschop. Net als
de andere steden werd Siena in de
12e eeuw een
autonome
republiek, maar
in tegenstelling
tot Florence/Lucca die de partij van de Guelfi
aanhingen, hing Siena de partij van de
Ghibellini (pro keizer) aan. De nabijgelegen
zilvermijnen maakten Siena een belangrijk
Europees financieel centrum. In de 13e eeuw
werd de kathedraal gebouwd. De stad werd
getroffen door de Zwarte Dood in 1348. Ze
was altijd in strijd met de Florentijnse
Kathedraal van Siena
Republiek en haar opvolger, het hertogdom
Florence. Tijdens de laatste Italiaanse Oorlog (1551-1559) werd
Siena belegerd door Florentijnen en Spanjaarden.
Na achttien maanden van verzet gaf de Republiek
Siena zich op 17 april 1555 over aan Spanje,
waarmee na meer dan vierhonderd jaar een einde
kwam aan de republiek.
De nieuwe Spaanse koning Filips II stond het gebied
af aan Florence (vanaf 1569 groothertogdom
Toscane), waartoe het tot de Italiaanse eenwording in
de 19e eeuw zou behoren.
Tijdens de belegering van Siena wist een groep republikeinen de
stad te ontkomen. Ze zochten hun toevlucht in de versterkte vesting
van Montalcino. Samen met de lokale bevolking richtten ze de
Republiek Siena in Montalcino op en boden tot in 1559 weerstand
aan de Medici's.
Wil Dedters
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Voor alle zekerheid ! Informeer eerst even voordat u gaat of dit
evenement wel doorgaat.
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Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore
Kloosterstraat 17
specialiteiten: In Haarlem hebben we het
beste van filatelistisch Nederland
samengebracht.
De unieke PostBeeld voorraad is hier nu
aangevuld met de voorraden van Medo uit
Rotterdam en van de NPMH/Bulterman uit
Amsterdam. Daardoor hebben wij een winkel
kunnen creëren met een zeer grote wereldvoorraad postzegels (series en los),
posthistorie, postwaardestukken, fdc's,
munten, bankpapier, catalogi, handboeken,
albums (nieuw en 2e hands) en andere benodigdheden etc.
Tevens in deze winkel: honderden laaggeprijsde collecties en partijen, munten en
een grote uitzoekhoek zegels a 10c per stuk.
Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
specialiteiten: Klein maar fijn, met een verrassende
stock postzegels, Munten en Partijen is er in deze
winkel midden in Leiden telkens weer iets nieuws te
vinden.
Ook altijd wel het een en ander wat (nog) niet op
onze internetsite staat.
Kantoor, PostBeeld Kloosterstraat 21,
2021 VJ Haarlem, tel: 023-5272136
Openingstijden
winkels: woensdag t/m zaterdag 10-17 uur,
kantoor: maandag t/m vrijdag 10-17 uur.

Internet: www.PostBeeld.nl (webwinkel)
www.postzegelblog.nl (magazine)
www.freestampcatalogue.nl (catalogus)
Tevens in Haarlem: Onze Modelbouwwinkel Hobbyprof.nl, Gen. Cronjéstraat 86.
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DECEMBER POSTZEGELS 2021

Geertje Aalders (Doetinchem, 1983) is een Nederlands illustrator, vooral bekend
als papierknipkunstenaar. Zij volgde haar opleiding aan de Kunstacademie van
Kampen, waar ze In eerste instantie grafische vormgeving studeerde om daarna
over te schakelen naar het illustreren.
Vanaf die tijd werkt ze voor tijdschriften als Flair, Happinez en Flow Magazine.
Daarnaast illustreert ze boeken. Haar meest succesvolle boek is Arabische
sprookjes, bewerkingen van sprookjes van Rodaan Al Galidi. Dit boek werd
bekroond en werd ook uitgegeven in de Verenigde Staten en Canada.
De natuur is in het werk van Aalders een grote inspiratiebron. Na een uitgebreid
onderzoek schetst Aalders een ontwerp, waarna ze dat ontwerp uitsnijdt als één
groot delicaat silhouet. Behalve knipwerk maakt ze ook gedetailleerde
pentekeningen en illustraties in olieverf. In 2019 schreef Geertje Aalders een
handboek over de papierknipkunst, dat inmiddels ook in Duitsland is verschenen.
Aalders heeft zich ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van de moderne
knipkunst in Nederland. Met haar papercut-art treedt Geertje Aalders in een oude
Nederlandse traditie. Bekende 17e-eeuwse namen, als Anna Maria van Schurman
en Johanna Koerten gingen haar voor. In die tijd waren knipkunstwerken erg
populair. Voor een knipwerk van Johanna Koerten werd indertijd zelfs een hogere
prijs betaald dan voor een schilderij van Rembrandt.
Het tarief voor de decemberzegel van PostNL voor 2021 is 0,91 euro. De speciale
decemberzegels zijn net als vorig jaar 5 cent goedkoper dan normale postzegels.
Een vel van twee maal tien verschillende decemberzegels kost 18,20 euro,
postzegelverkooppunten of via postnl.nl. Het decemberzegeltarief is van kracht tot
en met 6 januari 2022.
Decemberzegels zijn te gebruiken voor post tot en met 50 gram met een
minimumformaat van 14 x 9 cm in Nederland. Voor een kaartje of brief naar het
buitenland volstaan twee zegels.
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 193
Eén Rembrandt voor vijfentwintig levens
In de afleveringen 179 en 180 van deze reeks schreef ik over een uiterst
bijzondere gebeurtenis uit de oorlogsjaren: hoe 25 joodse Nederlanders
ons land konden ontvluchten in ruil voor een schilderij van Rembrandt.
Dat schilderij maakte deel uit van de
bezittingen van Benjamin en David Katz.
Zij hadden een imposante winkel in
schilderijen en antiquiteiten in Dieren,
met filialen in andere plaatsen,
waaronder New York, Bazel en Den
Haag.
← Het verhaal van de vlucht wordt
beschreven in dit boek: (te bestellen bij
Het Leesteken), geschreven door Robert
Lemm.
Aanleiding tot het schrijven van de
stukjes was een brief uit kamp
Westerbork die ter sprake komt in The
Paper Trail, het monumentale boek van
Kees Adema en Jeffrey Groeneveld.
De stukjes in het clubblad kregen een heel bijzonder vervolg toen David
Cohen, een van de hoofdrolspelers in het vluchtverhaal, via email contact
met mij opnam. Al googelend had hij de PPRC-stukjes ontdekt. De
Westerbork-brief was gericht aan zijn grootmoeder en had hem emotioneel
geraakt.
Nu wilde het toeval dat ik in mijn eigen verzameling ook een Westerborkbrief heb, die gericht is aan dezelfde geadresseerde. Ik stuurde hem de
scans van die brief, maar bedacht daarna dat de brief eigenlijk meer bij
hem hoorde dan bij mij. We hebben een afspraak gemaakt en op een
zonnige zaterdag reed ik naar Buitenveldert om hem de brief te brengen.
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Ook nam ik de scans mee van brieven die Jeffrey mij gestuurd had,
allemaal gericht aan dezelfde geadresseerde.
David, 89 jaar oud, vertelde dat er nog vier van de vijfentwintig mensen van
de uitwisselingactie in leven waren. Zelf was hij nog dagelijks bezig met de
gebeurtenissen van toen en de jaren daarna. Dat komt ook in het boek van
Robert Lemm goed naar voren. Na de oorlog is er veel ophef ontstaan over
deze transactie en het vermoeden dat de gebroeders Katz op
ontoelaatbare wijze kunst aan de Duitsers verkochten. Ook binnen de
familie ontstond daar geruzie en verdriet over.

David Cohen, oktober 2021
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Het is wel wonderlijk dat er zoveel brieven aan één geadresseerde
bewaard zijn gebleven. Hoe zijn ze in de handel en bij verzamelaars terecht
gekomen? (Die van mij vond ik in de winkel van Rob Wolf) Ook David had
er geen verklaring voor; hij zag de brieven voor de eerste keer.
Hij vertelde ook dat er in Amerika gewerkt wordt aan een documentaire
over deze geschiedenis. Een uitnodiging om daarheen te komen had hij
afgeslagen; daartoe achtte hij zich lichamelijk niet goed in staat. Maar een
interview met behulp van Teams was prima gelukt. Het is niet bekend
wanneer de documentaire af is/ uitgezonden wordt.

Een van de Westerbork-brieven, 31-8-1944. Eva Katz-Franken was Davids
hoogbejaarde grootmoeder. Zij mocht – vermoedelijk ook in ruil voor een
schilderij- het kamp verlaten en thuis gaan wonen, zonder Jodenster. Zij
overleed nog voor de familie terug was in Nederland, op 9 november 1944.
Sibella (Betsie) Levie Katz was haar dochter; haar man Joseph Levie
schreef de brief.
Kort na het schrijven van de brief werd zij gedeporteerd naar BergenBelsen. Zij overleed op 19 april 1945. (Zie Aflevering 179)
John Dehé
20

De familie reisde per trein vanuit Amsterdam via Frankrijk naar
Spanje. Vandaar voeren ze met het schip Marques de Comillas ▲
naar Jamaica, waar ze ondergebracht werden in het Gibraltar-Camp.
Gibraltar Camp op Jamaica ▼

Diana Cooper-Clark
schreef een boek over
het Gibraltar Camp:
Dreams of Recreation
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DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND E.O.
Zoekt u een goed boek voor de feestdagen?
Dat hebben wij uiteraard voor u !

MAIL, BEL OF KOM GEZELLIG LANGS
Het Leesteken | Zuidersteeg 2 | 1441 BD Purmerend | T 0299 771834
Info@leesteken.nl
_________________________________________________________________________________________________________________________

VOOR 23.00 UUR BESTELD, VOLGENDE DAG IN HUIS. GEEN VERZENDKOSTEN

WWW.LEESTEKEN.NL
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Michel Schweiz-Spezial 2021/2022
Hier heb ik de al weer 39e uitgave van
deze Zwitserland catalogus voor mij
liggen. Ik kijk nu al uit naar de volgende
uitgave, dat wordt de 40e een klein
jubileum, dus misschien wel iets aparts in
het verschiet?
Zoals gewend vinden we in deze
catalogus de Kantonale evenals de
Federale uitgaven. Als u naar de
inhoudsopgave kijkt ziet u dat er niet
minder dan twintig hoofdstukken terug te
vinden zijn in deze catalogus. Behalve de
"gewone" postzegels komen we ook de
rolzegels, de postzegelboekjes en de automaatzegels/stroken tegen.
Uiteraard ook de dienst-, port-, telegraaf-, luchtpost- en militaire
zegels. Lokaal uitgeven zegels en de emissies voor de diverse
internationale organisaties worden, evenals de postwaardestukken,
niet vergeten.
Bij de Kantonale zegels zien we wederom behoorlijke prijsstijgingen
vooral bij zegels op brief. Dit geld ook voor de modernere Federale
zegels. Verder vinden we in deze aflevering veel nieuwe
samenhangende zegels vermeld en afgebeeld. Veel afbeeldingen en
beschrijvingen van variëteiten en plaatfouten zijn opnieuw onder de
loep genomen en waar nodig verbeterd en aangevuld. Uiteraard is
alles weer, redactioneel, doorgelopen en zijn de prijzen ook bij de
modernere uitgiften, behoorlijk aan het stijgen. Tevens zijn er weer,
waar bekend, de oplagecijfers van modernere uitgiften genoteerd en
zijn de nieuwste uitgiften, tot en met mei 2021, opgenomen.
Het hoofdstuk betreffende de postwaardestukken is helaas nog
steeds grotendeels in zwart - wit uitgevoerd, pas vanaf 2000 komen
we hier kleuren afbeeldingen tegen.
e catalogus sluit af met de zegels die in 1944 werden uitgegeven ten
behoeve van de Italiaanse enclave Campione bij het meer van
Lugano en een (in mijn opinie nog steeds te summier) overzicht van
de Zwitserse posttarieven tot en met de tarieven vanaf 01-01-2017.
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Ook in deze Michel uitgave zijn weer vele zegels opnieuw ingescand
met een hogere resolutie waardoor de scherpte en duidelijkheid van
de afbeeldingen zijn toegenomen. Een harde kaft, maar geen
(jammer) leeslinten meer, verhogen ook bij deze catalogus het
gebruiksgenot.
Mede door haar/zijn bescheiden uitgiftebeleid met mooi ontworpen
zegels wordt het verzamelen, na een lange dip, van Zwitserse zegels
steeds populairder en is deze catalogus zowel voor de beginnende
als de gevorderde verzamelaar meer dan nuttig naslagwerk. Voor de,
toch wel pittige, aanschafprijs van 72 hele Nederlandse Euri krijgt u
een gedegen catalogus bestaande uit ruim 470 pagina's met 4400
meestal scherpe kleurenafbeeldingen en 34.000 realistische
prijsnoteringen.

Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 472
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm.
ISBN: 978-3-95402-373-8 Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 72,00 € Excl. verzendkosten.
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)
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VALS IS LEUK !
De filatelie is een wereld van onbegrensde mogelijkheden.
Je kunt allerlei landen verzamelen en tientallen thema’s.
Brieven met en zonder postzegels, zegels met gaatjes of
rare tanden.
NVPH 657 (*) met blanco zegel eronder + velrand.►
Iemand benaderde mij met de vraag of ik verzamelaars van
valse zegels kende. Hij was zich daarin gaan verdiepen
toen de zegels met gulden-waarden uit de markt gehaald
werden, omdat daar veel valse zegels tussen zouden
zitten. Het betekende de doodsteek voor alle postfrisse
collecties Nederland uit de tweede helft van de 20e eeuw.
Veel handelaren reageren een beetje schichtig als zij de
vraag voorgelegd krijgen of ze ook valse zegels in voorraad
hebben, maar waarschijnlijk is dit een heel leuk verzamelgebied. Heeft u belangstelling om met andere verzamelaars materiaal of
kennis te delen? Het gaat vooral om ‘modern’, naoorlogs materiaal. Laat
het mij weten, johndehe@gmail.com
Deze combinatie komt niet in de NVPH-catalogus voor en is volgens enkele
erkende specialisten: VALS. Ik zie er niets aan.

Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland

Onze VERZAMELBEURZEN in 2022
met ansichtkaarten, postzegels, munten etc.
op de volgende zaterdagen:
15 januari (3e zat.)
19 februari (3e zat.)
12 maart (2e zat.)
e
e
9 april (2 zat.)
10 september (2 zat.)
8 oktober (2e zat.)
12 november (2e zaterdag)
17 december (3e zaterdag)
van 10.00 tot 14.00 uur, in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.
Informatie en reserveringen:
Dhr. J. Zandbergen 06-39439777 e-mail: j.zandbergen@hobbykaart.info
Dhr. W. Loman
075-6354316 e-mail: w.loman@kpnmail.nl
26

al 35 jaar tot uw dienst!
● Breed assortiment
● Scherpe prijzen
● Persoonlijke service
● Kwaliteit gewaarborgd
Mob/GSM +31(0)655 884387
Email: Sales@stamps-Dns.com
www.stamps-dns.com
Dirk N. Sluis
Stamps-DNS
B. De Vriesstraat 10 - 1622 AC Hoorn
P.O. Box 169 - 1620 AD Hoorn
The Netherlands
Tel: +31(0)229-261611

Member of: NVPH, BBKPH, IFSDA, FNIP, BDph, IPDA
en Internet waarborg
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VAN DE PENNINGMEESTER – contributie / donatie 2022
Ook in Corona-tijd draait de PPRC gewoon
door. Maar dat betekent ook dat wij op tijd
moeten voldoen aan onze financiële
verplichtingen. Gelukkig zijn er vele leden/
donateurs die dat begrijpen en reeds nu al hun
bijdrage voor ons jubileumjaar 2022
( 80 jaar PPRC ) hebben voldaan.
Heeft u nog niet betaald, dan s.v.p. uw contributie ad € 30,- of donatie
tenminste € 15,- gaarne vóór 31 december a.s. overmaken naar
bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 t.n.v. PPRC.
Heeft u een doorlopende machtiging afgegeven, dan hoeft u niets te
doen en wordt uw bijdrage in januari automatisch van uw bankrekening
afgeschreven. Gemak voor u en uw penningmeester.
Hans de Block

LEDENNIEUWS
We mogen op deze plek een oude bekende begroeten als nieuw lid van de
vereniging: Magda Feijen. We hopen dat ze nog vele jaren onze
clubavonden zal blijven bezoeken.
Helaas ontvingen we ook het bericht dat ons lid Milie Versluis onlangs is
overleden. We hebben de familie gecondoleerd met dit verlies en hen veel
sterkte gewenst.
Het bestuur

GA MEE DOEN MET HET RONDZENDVERKEER
Als u boekjes wilt hebben en inleveren en of deelnemen aan het de
rondzendverkeer dan kunt u contact opnemen met Bert Joosten,
tel. 0299 423315. Hoofd Rondzendverkeer.
Bert Joosten

STUIVERBOEKEN
In januari kunt u weer nieuwe ‘verse’ stuiverboeken inleveren. Graag
maximaal twee stuiverboeken per lid/donateur, zo krijgt iedereen de
mogerlijkheid om ook in te leveren.

AGENDA
Dit zijn onze volgende clubavonden in 2022 in de Taborkerk, Maasstraat 2,
1442 RV Purmerend. Woensdag 12 januari, donderdag 10 februari,
donderdag 10 maart, woensdag 13 april en donderdag 12 mei. Mocht daar
verandering in komen (Corona?), dan leest u dat in ons volgende clubblad.
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DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT
8. Prins Diponegoro (1775-1835), een van de grote helden
Het bewind van Raffles had nog een staartje met verstrekkende
gevolgen. In 1757 was het rijk Mataram op Java verdeeld tussen
twee sultanaten, namelijk die van Yogjakarta en Soerakarta.

Hamengkoe Boewana III was de sultan van Yoghakarta. Zijn oudste
zoon was prins Diponegoro, maar hij was het kind van een bijvrouw
van de sultan. Daarom kwam niet hij in aanmerking om zijn vader op
te volgen, maar zijn jongere halfbroer. Raffles
beloofde echter dat als de gelegenheid zich
voordeed, de prins toch op de troon zou
mogen komen.
In 1822 stierf Diponegoro’s halfbroer en met
de belofte van Raffles in het achterhoofd
rekende Diponegoro erop dat hij de volgende
sultan zou worden. De Nederlandse opvolger
van Raffles, luitenant-generaal De Kock,
besliste anders. Diponegoro mocht voogd
worden voor de minderjarige zoon van zijn
halfbroer, maar niet zelf sultan worden.
In 1825 werd het Diponegoro allemaal te veel. Met lede ogen had hij
gezien hoe zijn vader steeds meer rechten verloor en vernederd
werd. Ook hijzelf werd keer op keer door de Nederlanders
geschoffeerd. Toen dan ook een Nederlandse bestuurder zonder
overleg een weg liet aanleggen over grond van Diponegoro was de
maat vol. Met steun van de boeren en leden van de Javaanse adel
begon hij een guerrilla-oorlog tegen het Nederlandse gezag. Veel
boeren zagen in Diponegoro niet alleen een leider die opstond tegen
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de Nederlandse onderdrukking maar ook een geestelijke voorman. In
een visioen had hij namelijk gezien dat hij voorbestemd was om de
ongelovigen te
verdrijven van Java en
de zuivere islam weer
terug te brengen.
Dorpsgeestelijken
riepen de boeren op
om zich aan te sluiten
bij wat Diponegoro’s
heilige oorlog was. De
Kock had echter een
goed georganiseerd
leger, waarmee hij de opstand binnen de perken kon houden. Maar
toch wist Diponegoro successen te behalen. Hij overviel Nederlandse
kampen en plunderde voedselvoorraden.
In 1830 was Diponegoro bereid om te onderhandelen en hij kwam
daarvoor naar Magelang op Midden-Java. De prins wist niet dat De
Kock niet te vertrouwen was en werd gevangen genomen. Daarna
zou hij 25 jaar in ballingschap leven voor hij in 1855 overleed.
Vandaag de dag wordt Diponegoro in Indonesië gezien als een van
de grote helden die zich verzetten tegen de Nederlandse
overheersing, hoewel sommigen hem verwijten wel erg fanatiek te
zijn geweest op religieus gebied.
Het geschiedenis van Diponegoro heeft nog een persoonlijk tintje. In
bijna elke Indische familie gaat wel het verhaal dat een van de
voormoeders een echte Javaanse prinses was. Zo ook in mijn
familie. Natuurlijk namen we dat met een korreltje zout maar mijn opa
was er echt trots op. Vorig jaar vonden we in de nalatenschap van
een oom een stamboom van onze familie. Volgens de begeleidende
tekst is in de jaren zeventig van de vorige eeuw door Indonesische
wetenschappers onderzoek gedaan en wat bleek: de grootvader van
Diponegoro is een verre voorvader van mijn opa’s overgrootmoeder!
Mochten we ooit weer de kraton in Yogjakarta bezoeken, zullen we
daar we daar toch met andere ogen naar kijken.
Jeffrey Groeneveld
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Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland

Onze VERZAMELBEURZEN in 2021
met ansichtkaarten, postzegels, munten etc.
op zaterdag
11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december
van 10.00 tot 14.00 uur, in buurtcentrum De Kolk,
Klampersstraat 1, 1502 V P Zaandam.
Informatie en reserveringen:
Dhr. J. Zandbergen 06-39439777 e-mail: j.zandbergen@hobbykaart.info
Dhr. W. Loman
075-6354316 e-mail: w.loman@kpnmail.nl
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Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, geboren op 29
juni 1900 in Lyon, kwam uit een familie van Franse adel. Hij bracht
een gelukkige jeugd door ondanks de vroegtijdige dood van zijn
vader. Als arme student behaalde hij zijn diploma in 1917. Na zijn
mislukking op de Marineschool, wendde hij zich tot schone kunsten
en architectuur. Nadat hij tijdens zijn militaire dienst in 1921 piloot
was geworden, werd hij in 1926 ingehuurd
door het bedrijf Latécoère (toekomstige
Aéropostale) en vervoerde hij post van
Toulouse naar Senegal voordat hij in 1929
naar Zuid-Amerika ging. Tegelijkertijd
publiceerde hij geïnspireerd door zijn
ervaringen als vlieger, zijn eerste romans: Courrier Sud in 1929 en
vooral Vol de Nuit in 1931, die een groot succes kenden. Vanaf 1932
ging zijn werkgever een moeilijke periode in. Saint-Exupéry wijdde
zich daarom aan schrijven en journalistiek. Hij maakt grote
reportages in Vietnam in 1934, in Moskou in 1935, in Spanje in 1936,
die zijn nadenken zullen voeden over de humanistische waarden die
hij ontwikkelt in Terre des hommes, gepubliceerd in 1939.
In 1939 werd hij gemobiliseerd bij de luchtmacht
en ingedeeld bij een luchtverkenningssquadron.
Bij de wapenstilstand verliet hij Frankrijk voor New
York met als doel de Amerikanen in de oorlog te
helpen en werd een van de stemmen van het
verzet. Dromend van actie, sloot hij zich in het
voorjaar van 1944 uiteindelijk aan bij troepen in Sardinië en
vervolgens op Corsica, een eenheid die verantwoordelijk was voor
fotografische verkenningen voor de landing in de Provence. Hij
verdween tijdens een militaire actie boven de Middellandse Zee op
31 juli 1944. Zijn vliegtuig werd pas in 2004 gevonden.

The little prince (Frans: Le Petit Prince/De kleine prins), een poëtisch
verhaal, dat hij schreef in een hotel in New York tijdens de oorlog,
32
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verscheen in 1943 met zijn
eigen illustraties in New
York en in 1945 in
Frankrijk. Zijn illustraties
zijn minstens zo bekend
als het verhaal zelf.
Dit verhaal vol charme en
menselijkheid werd al snel
een enorm wereldwijd succes.
Ogenschijnlijk is De kleine prins een kinderboek. Er worden echter verscheidene
diepzinnige en idealistische punten over het
leven aangekaart, die door het hele boek
verweven zijn. In het boek stelt de schrijver
zichzelf voor in de Sahara, waar hij een jonge
buitenaardse prins tegenkomt. In hun
gesprek openbaart de schrijver zijn eigen
visie op de eigenaardigheden van de
mensheid. Hij laat de eenvoudige
verstandigheid zien die volwassenen lijken te
vergeten wanneer ze opgroeien.
Het is zijn bekendste boek en geldt als het
vaakst vertaalde boek uit de Franse literatuur.
In 1999 eindigde het boek op de vierde plaats
in de verkiezing van de 100 beste boeken
van de eeuw van Le Monde.
Het is vertaald in
meer dan 398 talen
en dialecten,
waarvan 80 miljoen
exemplaren
verspreid werden.
De eerste
Nederlandse
vertaling was die
van Laetitia de
Beaufort-van Hamel, die in 1951 uitkwam. HV
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KERST 2021 …
Ons kerstmenu op beide dagen is € 63,50 p.p.
Bekijk ons menu op www.brasserieallesmetliefde.nl
(bij activiteiten)
Maandag 27 december hebben wij zoals altijd onze Kliekjesdag.
Wij serveren dan onze luxe leftovers voor € 42,50 p.p.
Wij hebben voor alle dagen nog een beperkt aantal plaatsen.
Ons restaurant is gesloten op 24 december en
van 28 t/m 14 januari.
Vanwege de Corona regels bieden wij U nu de mogelijkheid
om ook in de middag bij ons warm te eten.
Gelieve dit aan te geven bij uw reservering.

Wij wensen iedereen hele fijne
feestdagen
en bovenal een gezond en
Liefdevol 2022 toe.
Max & Liesbeth van Wersch, team AmL.
Middenweg 146
1462 HK Middenbeemster
Telefoon: 0299-743399
Email: info@brasserieallesmetliefde.nl
Website: www.brasserieallesmetliefde.nl
Facebook pagina: http://www.facebook.com/Brasserieallesmetliefde
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Souvenirvelletje Antoine de Saint-Exupéry
2021, uitgegeven ter gelegenheid van de
filatelistische biënnale van Parijs 2021, in een
vel gemaakt van de luchtpostzegel "Antoine
de Saint-Exupéry", uitgegeven in 1948 - blok
van 6 zegels van € 4,00 per postzegel, alle
zegels in andere kleuren dan het orgineel uit 1948. Oplage 40.000
exemplaren à € 24 per stuk (exclusief filatelistische abonnementen).
Dat het nog gekker kan bij Philapost leest u op de volgende pagina.
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Souvenirvel Antoine de Saint-Exupéry 2021, ook uitgegeven op 17
juni ter gelegenheid van de filatelistische biënnale van Parijs 2021,
ontworpen op basis van de luchtpostzegel "Antoine de SaintExupéry” uitgegeven in 1948" - 5 postzegels op het blok, 2x €1,50,
2x €7,50 waarvan één versie vergroot van €12,00, alle in andere
kleuren dan het orgineel uit 1948. Oplage van 8.000 genummerde
exemplaren à €30 per stuk. De telefonische verkoop was beperkt tot
1 blok per huishouden. De handel kon echter groot inkopen,
maximaal 50 per handelaar, maar blijkbaar heeft men via slinkse
omwegen meer ingekocht. Franse verzamelaars konden vanaf 8 uur
bellen om te bestellen, maar de lijnen waren constant overbelast. Om
12 uur was de hele oplage al uitverkocht en verdiende Philaposte in
vier uur tijd € 240.000. Binnen korte tijd later bood een handelaar op
zijn internet pagina het velletje al aan voor €179 en stond het velletje
op eBay te koop voor €130. Na heel erg veel boze protesten van
verzamelaars besloot Philapost op 8 juli tot een onbeperkte herdruk
van het velletje. En weer zal de kassa rinkelen...!
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BELGIË – NEDERLAND (9)
Briefkaart uitgegeven op 1.7.1884. De eerste Belgische briefkaart waarop
ook in het Nederlands ‘postkaart’ vermeld is. Port: 10 centiemen
(voorkeurtarief van 15.12.1873 tot 28.2.1921, ruim 47 jaar!). De
bijfrankering bestaat uit 1 centiem grijs (uitgegeven op 1.7.1884 in ruim 224
miljoen exemplaren) en een paar van 2 centiemen blauw met bladboord,
uitgiftedatum: 1.1.1870). De aanduiding van de maand (DECE) staat
kopstaand in de stempel van Brussel 5. Aankomststempel van Utrecht,
reistijd maximaal 16 uur.
Kurt Lambrecht

POSTZEGELUITGIFTEN EERSTE HELFT 2022
3 januari 2022 - Beleef de natuur Fort Ellewoutsdijk (Zeeland) en
Typisch Nederlands schaatsen
21 februari 2022 - Beleef de natuur Nieuwkoopse Plassen (Zuid-Holland)
en Mauritshuis 200 jaar
21 maart 2022 - Typisch Nederlands hockey en Delftse tulpenvazen
4 april 2022 - Typisch Nederlands wielrennen
9 mei 2022 - Typisch Nederlands zeilen en Vrouwtje van Stavoren (Post
Europa)
13 juni 2022 - Beleef de natuur Sint-Pietersberg (Limburg)
20 juni 2022 - 250e geboortedag koning Willem I
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Voor alle zekerheid ! Informeer eerst even voordat u gaat of dit
evenement wel doorgaat.
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