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Purmerend ■ Het jubileumjaar
werd zaterdag gevierd met een
bijeenkomst in wijkcentrum De
Inval in Purmerend. Burgemeester
Don Bijl nam het eerste exemplaar
van het jubileumboek in ont-
vangst: ’Tachtig jaar PPRC, een
filatelistische tijdreis’. Het werd
geschreven door voorzitter John
Dehé die door de geschiedenis van
de vereniging - en van Purmerend
en omstreken - wandelt aan de
hand van postzegels en poststuk-
ken. Een benefietveiling van post-
zegels bracht meer dan 3400 euro
op voor de Stichting ALS.

Postzegels, wie spaart ze nog?
Brieven worden steeds minder
verstuurd, e-mail en Whatsapp zijn
veel populairder. En daarmee komt
ook het verzamelen van postzegels
onder druk te staan. Best wel knap
dat het ledenaantal van de Purme-
render Postzegel Ruilclub al jaren
redelijk constant is, met rond de
tweehonderd leden. Dat waren er
ooit veel meer, moet secretaris

Jeffrey Groeneveld bekennen. 
In de jaren zeventig en tachtig

van de vorige eeuw floreerde de
club en was het verzamelen van
postzegels iets dat met schoolklas-
sen tegelijk werd gedaan. ,,Een
stelletje idioten houdt het daarna
vol’’, lacht Groeneveld. ,,Mijn
broertje begon ooit met postzegels
verzamelen en toen ben ik ook
begonnen. Bijna de heel klas spaar-
de postzegels. We ruilden onder-
ling, en met een paar vriendjes
werd ik lid van een postzegelclub.
Dat heeft geleid tot een volgens
mijn vrouw uit de hand gelopen
hobby.’’ 

Poststukken
Groeneveld verzamelt niet alleen
postzegels, maar richt zich vooral
op poststukken. Waar de geschie-
denis nog meer voelbaar wordt.
,,Al kan ik ook enorm genieten van
een pagina in een album vol ver-
schillende Wilhelminazegels.’’ Hij
richt zich specifiek op het Neder-
landse koningshuis; ergens heeft
hij een handgeschreven kaart van
een piepjonge prinses Beatrix aan
haar leraar Engels. ,,Bij toeval
ontdekt in een koffertje.’’ Hij

bouwde ook een indrukwekkende
collectie op van Nederland in de
Tweede Wereldoorlog. Van zijn
hand verscheen enkele jaren gele-
den het boek ’The paper trail’,
waarin hij samen met Kees Adema
de geschiedenis van Nederland en
de overzeese gebiedsdelen tijdens
de Tweede Wereldoorlog belicht
aan de hand van historisch postma-
teriaal. 

In zijn verzameling onder meer
een brief van een Duitse soldaat
aan het thuisfront, daags na het
bombardement op Rotterdam. Hij
werd er vriendelijk ontvangen,
schrijft hij onder meer. Aan de
andere kant van het spectrum een
handgeschreven kaartje van een
inwoonster: ja, ze hebben het bom-
bardement overleefd maar zijn
alles kwijtgeraakt. ,,Als je de verha-
len erachter kent, gaan die post-
stukken veel meer leven’’, zegt
Groeneveld. ,,Bij Nederlandse
postzegels weet je meestal het
verhaal erachter wel. Bij buiten-
landse zegels is dat minder het
geval, maar als je dat ontdekt gaat
er een wereld voor je open.’’

Ortskommandant
In diezelfde Tweede Wereldoorlog
werd de Purmerender Postzegel
Ruilclub opgericht, op 4 april 1942.
Op het eerste gezicht vreemd, zo
midden in de oorlog. Maar ze
heulden niet met de bezetter,
schrijft PPRC-voorzitter en histori-
cus John Dehé in het jubileum-
boek. Ze werden met rust gelaten.
,,Misschien hielp het een beetje dat
Sandowski, de Ortskommandant,
postzegels verzamelde. Hij ruilde
ze met dokter Goosen.’’ De eerste
voorzitter was Mart Schrieken, die
actief was in het verzet.

,,Er waren bij de oprichting in
die oorlogsjaren maar zeven le-
den’’, weet secretaris Groeneveld.
,,Juist in de oorlogsjaren was er
veel behoefte aan afleiding. En
behoefte om samen iets te doen.’’
Aan postzegels geen gebrek, want
juist in de oorlog was contact per
brief ontzettend populair. En be-
trouwbaar. ,,Bij de binnenlandse
post was er geen censuur.’’

Booming business
Na de oorlog nam het verzamelen
van postzegels een vlucht, met als
hoogtepunt de jaren 60 en 70 van
de vorige eeuw. ,,Toen was het
booming business.’’ Niet alleen de
klas waarin Groeneveld zelf zat,

verzamelde massaal; dat gebeurde
overal. ,,We zien dat momenteel
veel uit nalatenschappen. Er ko-
men regelmatig mensen langs met
de verzameling van een overlede-
ne, of het nog wat waard is. Men-
sen kochten in de jaren 70 hele
vellen als investering.’’

Geen slimme helaas, want ze zijn
niets meer waard. De PTT speelde
handig op de rage in met de uitgif-
te van bijzondere zegels. Zogehe-
ten ’doorlopers’ bijvoorbeeld: een
plaatje dat zich uitstrekt over
meerdere zegels. ,,Als die nog aan
elkaar zaten, bracht dat ooit enkele
tientallen guldens op bij veilingen.
Voor twee zegels van 25 cent. Maar
ze zijn in zulke grote aantallen
geproduceerd dat niemand ze meer
wil hebben.’’

Het was ook de groeitijd van de
Purmerendse vereniging. Er was
zelfs een jeugdafdeling. Die dagen
liggen in het verleden. Al is Groe-
neveld wel blij met het idee dat het

aantal leden al jaren redelijk sta-
biel is: ongeveer 200 leden zijn
aangesloten bij de postzegelclub.
Wel veel ouderen, helaas. ,,Ik ben
zelf een van de jongste leden.’’

Hij probeert wel jongeren te
interesseren voor de hobby: als
docent Engels bij het Da Vinci
College staat hij dagelijks voor de
klas en af en toe ontpopt hij zich
als ambassadeur van de filatelie.
Het levert bij de leerlingen vooral
glazige blikken op. De schoonheid
van postzegels, die vroeger bij het
klepperen van de brievenbus dage-
lijks in al hun pracht op de deur-
mat belandden, is verruild voor de
steriele berichten via e-mail en
Whatsapp. 

Plakkertjes
,,Vroeger stond je nog in de rij bij
het postkantoor als er een nieuwe
zegel verscheen. Dat is al jaren niet
meer het geval. Heel veel leden zijn
in 2002 gestopt, toen de Neder-
landse postzegels plaats hadden
gemaakt voor de eurozegels. Als je
nu aan leerlingen vraagt wie post-
zegels verzamelt, reageert er nie-

mand. Er komt al jaren geen post
meer, dus jongeren komen niet
meer in aanraking met postzegels.
Wie verstuurt er nog een brief
tegenwoordig? Ja, in december
krijgen we nog wel eens een kerst-
kaart, maar daar zitten van die
zelfklevende plakkertjes op.’’ Een
echte postzegel heeft een gomlaag. 

De geschiedenis van filatelistisch
Purmerend moet het doen zonder
een Purmerendse postzegel. Die
heeft de PTT, en later TNT en
PostNL gewoon nooit uitgegeven.
,,We hebben het nog wel gepro-
beerd’’, zegt Groeneveld. ,,Toen de
postzegelserie ’Mooi Nederland’
werd uitgebracht hebben we ge-
probeerd om Purmerend erin te
krijgen, maar dat is niet gelukt.’’

Gelukkig zijn er wel postzegels
waarop de omgeving van de markt-
stad figureert. Met name de Beem-
ster, die sinds de status van wereld-
erfgoed al diverse malen door de
PTT met een zegel is geëerd. De
droogmakerij is zelfs op een van de
eerste eurozegels afgebeeld, schrijft
voorzitter Dehé voor het jubileum-
boek. Hij achterhaalde de precieze

locatie waar de foto is genomen. En
ook nadien diende de Beemster
nog enkele malen als inspiratie-
bron voor de postzegelontwerpers.

Klederdracht
De klederdracht van Volendam en
Marken werd eind jaren 50 al ont-
dekt door de PTT. Ze zitten in
dezelfde serie zomerzegels uit
1958. Daarna werd nog een keer
teruggegrepen op de Volendamse
klederdracht. Waar Purmerend
achter het net viste, slaagde Edam
er wel in om vastgelegd te worden
in de postzegelserie ’Mooi Neder-
land’, evenals - wederom - Volen-
dam.

Een andere serie ’Typisch Neder-
land’ toont onder meer een stolp-
boerderij in Beemster en de type-
rende houtbouw van Zaanstreek-
Waterland. En tegenwoordig kan
iedereen zelf een postzegel ontwer-
pen, maar dat telt natuurlijk niet
voor de echter verzamelaar. ,,Maar

er komen nog steeds mooie series
uit, vorig jaar nog een met de figu-
ren van Marten Toonder.’’

Gelukkig zijn er nog genoeg
andere gebieden waar verzamelaars
zich op kunnen storten, zegt Groe-
neveld. ,,Dat is het leuke van zo’n
club: alles wordt verzameld. Het
leuke van filatelie is dat er geen
goed en geen fout is. Ik ken ie-
mand die zich vooral richt op post-
zegels waar orchideeën op zijn
afgebeeld, uit allerlei landen. Daar
zitten dan ook van die typische
’postzegellanden’ tussen, zoals
Gambia en de Marshall Eilanden.
Landen die postzegels uitgeven om
het uitgeven.’’ Het zijn de zegels
die voor drie miljoen euro geveild
worden die het nieuws halen, weet
hij. ,,Als zo’n heel oude zegel nog
in originele staat is, dan is die
bijzonder. Maar de naoorlogse
zegels zijn overal te vinden. Verza-
melen hoeft dus helemaal niet
duur te zijn.’’

INTERVIEW Purmerender Postzegel Ruilclub bestaat 80 jaar

Jeffrey Groeneveld
spaart kleine
stukjes historie

Postzegels zijn meer dan dingen die je op een brief
of ansichtkaart plakt voor je hem op de post doet.
Het zijn kleine stukjes geschiedenis, vindt secretaris
Jeffrey Groeneveld van de Purmerender Postzegel
Ruilclub. De vereniging vierde dit weekeinde haar
80-jarig bestaan met een boek: een wandeling door
de tijd aan de hand van postzegels.
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r.van.der.woud@mediahuis.nl

Jeffrey Groeneveld met een deel van zijn verzameling. FOTO MARCEL MOLLE

Beemster landschap op een van de eerste eurozegels. FOTO PPRC
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80 jaar PPRC
Het
jubileumboek
van de
Purmerender
Postzegel
Ruilclub is voor
10 euro te koop
bij de
vereniging. Voor
leden van de vereniging is het
boek gratis. Meer informatie:
www.pprc.nl.

Klederdracht uit Volendam en Marken op een serie zegels uit 1958. FOTO PPRCVolendam (2016). FOTO PPRC Beemster Werelderfgoed (2000). FOTO PPRC
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