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SLECHTE TIJDEN, GOEDE TIJDEN 
 

De afgelopen maand hebben we afscheid genomen van Rob Grigoletto. Hij 
leed aan de vreselijke ziekte ALS en heeft die ongelijke strijd niet kunnen 
winnen. In dit clubblad kunt u de woorden lezen die Jeffrey sprak bij het 
afscheid. 
Op de Postex ontving Jeffrey een belangrijke filatelistische onderscheiding: 
de Gerrit Glas-trofee. Ook zijn echtgenote was blij met dit pronkstuk in de al 
rijk gevulde prijzenkast. De Filavlogs die Jeffrey geschreven heeft (zie de 
website www.pprc.nl) hebben mede bijgedragen aan de toekenning van 

deze prachtige prijs. De lovende toespraak van Cees Janssen hebben wij 
opgenomen in ons blad en zal ook een plaats krijgen in de website. 
We hadden een mooie en druk bezochte bijeenkomst in november, met 
een prima veilingopbrengst.  
Van verschillende kanten werd materiaal ingebracht voor de Benefiet-
veiling en dat zal ongetwijfeld weer een mooie  happening worden. U mag 
op de veilingdag (8 december) nog materiaal meenemen, maar let een 
beetje op de kwaliteit. We rekenen bij deze veiling geen veilingkosten, dus 
u kunt lekker doorbieden. 
We hebben twee goede doelen uitgezocht, die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het hertenkamp in de Bloemenbuurt (archieffoto) en de Museumwinkel in 
de Purmerendse Peperstraat. 
 
De Algemene Ledenvergadering hebben we nog even uitgesteld tot het 
voorjaar. Dan gaan we het ook hebben over het lidmaatschap van de 
KNBF. Zie elders in dit blad. 
Denkt U aan de contributiebetaling? Automatische incasso is natuurlijk het 
mooiste voor de penningmeester. 
We hopen op een druk bezochte december-bijeenkomst, (donderdag 8 
december, Tabor  met een hoge opbrengst voor de goede doelen. Het )
bestuur wenst u vanaf deze plaats alvast mooie feestdagen en een 
geslaagd 2023 toe.                                                                      John Dehé 

http://www.pprc.nl/
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  BESTUUR PURMERENDER POSTZEGEL RUILCLUB
(zie ook www.pprc.nl) 

 

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

Secretaris 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 
 

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 
 

Coördinator rondzendverkeer: Leo Nolten, De Camper 18, 1749 BX Warmenhuizen 

tel. 0651599086  - Bankrekening nr. NL90 INGB 0005542629 t.n.v. NVPV Alkmaar 
e-mail: leo.nolten@kpnmail.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 
 uiterlijk kopij voor het januarinummer  per  vrijdag 16 december

e-mail naar: hansvaagspprc@gmail.com (eerder mag natuurlijk altijd...) 
 

   OP HET OMSLAG
 

Een sneeuwbol met daarin een kleurrijk dorp in een 
winterlandschap. De Belgische kerstpostzegels die 
bpost, met een beetje zelfspot, omschrijft als de 
“Kerstzegels met een vleugje kitsch”. De 2 postzegel-
boekjes hebben elk 10 zelfklevende postzegels.  
Wij wensen alle leden en donateurs hele fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2023. 
                                                           Bestuur PPRC 

 

http://www.pprc.nl/
mailto:johndehe@gmail.com
mailto:jeffreygroeneveld@hetnet.nl
mailto:info@deblockfc.nl
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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 DE     EN  DE

De PPRC is als vereniging lid van de KNBF, de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. Binnen ons bestuur 
is de vraag gesteld of dat lidmaatschap nog wel zinvol is. Op de 
Algemene Ledenvergadering in het voorjaar willen we die vraag aan 
u voorleggen. Waarom zijn er twijfels over dat lidmaatschap? 
 

- ‘De KNBF is er voor de verenigingen’, lezen we in het Maandblad 
Filatelie. Met ons jubileumboek hebben wij geprobeerd de filatelie te 
promoten. De KNBF heeft dat initiatief niet willen ondersteunen en 
zich bij de behandeling van de subsidieaanvraag niet aan zijn eigen 
regels gehouden. De subsidieaanvraag lijkt inmiddels afgewezen te 
zijn, maar de communicatie daarover is achterwege gebleven. 
 

- Per lid doneren wij ieder jaar een afdracht van € 4,95. De KNBF 
  voert op dit moment fusiegesprekken met een andere instantie, het  
  Samenwerkingsverband Filatelie. Als die fusie er komt, gaat de 
  contributie per lid flink omhoog. Gesproken wordt van € 8,95. 
 

- Wij denken dat onze leden weinig/ geen profijt hebben van een  
  lidmaatschap: 
- deelname aan het rondzendverkeer van het Samenwerkings- 
  verband 
 - Voor het rondzendverkeer  zijn we een samenwerking  
   met Alkmaar gestart. 
- verzekering rondzendverkeer: idem 
- gebruik van de bibliotheek in Houten – Wij kennen twee leden die in 
 het verleden deze bibliotheek bezocht hebben. 
- deelname aan tentoonstellingen. De paar leden die daar  
  belangstelling voor hebben, kunnen dat blijven doen omdat zij  
  aangesloten zijn bij gespecialiseerde verenigingen. 
 

Wij hopen dat u met ons mee wilt denken, zodat wij straks op de 
Algemene Ledenvergadering een weloverwogen beslissing kunnen 
nemen over het lidmaatschap. 

Namens het bestuur, John Dehé 
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DÉ BOEKHANDEL VAN PURMEREND E.O. 
Zoekt u een goed boek? Wij hebben voor u, 

6x de top 10, van literatuur, spanning, kind, 

non-fictie, kookboeken en ebooks 

 

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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  DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT
17. De stille kracht 
 

In het vuistdikke Indië, betovering en desillusie van Thom Hoffman 
zijn de persoonlijke indrukken van de schrijver verweven met een 
goed gedocumenteerde geschiedenis van Nederlands-Indië. Het 
interessante van dit werk is dat er niet alleen gebruik is gemaakt van 
allerlei historische bronnen maar ook van literaire werken, zoals de 
Max Havelaar van Multatuli en De stille kracht van Louis Couperus. 
Het lezen van het eerste hoofdstuk van Hoffmans ruim 750 pagina’s 
tellende boek bracht me weer terug naar de jaren ’70 toen we elke 
week uitkeken naar een nieuwe aflevering van de spannende tv-serie 

die van De stille kracht gemaakt was. 
De mysterieuze sfeer van het oude 
Nederlands-Indië die ik kende uit de 
verhalen van mijn opa, zoals over hoe 
hij op een avond de gevreesde Kuntil 
Anak, de vrouw met het gat in haar rug ontmoette, kwam ons bekend 
voor. De scene met Pleuni Touw, die als Leonie van Oudijck in haar 
badkamer van alle kanten werd bespuugd met een soort rode 
pruimtabak was huiveringwekkend. Het lijkt me overigens een scene 
die nu vanwege het frontale naakt niet snel in een tv-serie bij de 
publieke omroep te zien zal zijn, maar dat terzijde. 
Louis Couperus (1863-1923) had het verhaal in 1899 geschreven 
tijdens een lang verblijf in Nederlands-Indië. Het is voor een deel 
gebaseerd op verhalen die hij in zijn eigen familie had gehoord. Een 
oom van hem, Guillaume Baud, was onder andere resident geweest 
in Kediri (Oost-Java). Het waren verhalen over machtsmisbruik en 
geheimzinnige gebeurtenissen.  



7 
 

Een van de hoofdpersonen in De stille kracht is 
de resident in Laboewangi, Otto van Oudijck, die 
getrouwd is met de knappe maar overspelige 
Leonie. Hij ontslaat de corrupte Javaanse regent 
en dan gaan geheimzinnige krachten hun werk 
doen. Van Oudijck wordt ernstig ziek, zijn vrouw 
wordt bedreigd. Aan het eind van het boek neemt 
hij ontslag, gaat Leonie terug naar Europa en 
moet Van Oudijck erkennen dat de stille kracht 
heeft gewonnen. 
 

Toen het boek in 1900 verscheen, waren de 
reacties zeer negatief en legden de critici de 
nadruk op de schandelijke en voor die tijd 
schaamteloze erotische passages. Later werd 
duidelijk dat Couperus een vooruitziende blik had 
gehad en dat zijn boek liet zien hoe de Javanen 
zich verzetten tegen de Nederlandse 
overheersing. Anders dan de Nederlanders 
dachten, ging er heel wat schuil achter de 
ogenschijnlijk inschikkelijke en onderdanige 
houding van de Indonesiërs.  
 

Als geen ander wist Couperus ook de sfeer van 
het Den Haag, waar vele oud-Indiëgangers zich 
na hun tijd in de kolonie hadden gevestigd, te 
beschrijven. De stille kracht is wel de meest 
Indische roman van Couperus, maar ook in De boeken der kleine 
zielen spelen personen die een band hebben met de kolonie een 
belangrijke rol. Hetzelfde geldt voor Van oude mensen, de dingen, 

die voorbij gaan, 
waarin de twee 
hoofdpersonen het 
geheim van een 
moord in Indië al 
een leven lang met 

zich meedragen. Het is de hoogste tijd om na het werk van Hoffman 
Couperus weer eens ter hand te nemen. 

Jeffrey Groeneveld 
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 Michel Deutschland 2022/2023
 

Daar is hij weer, de gewone Duitsland catalogus 
van Michel. 
In deze nieuwe (alweer de 109e) uitgave vinden 
we alle postzegels die door de vele Duitse 
verzamelgebieden zijn uitgegeven. Vanaf de 1 
Kreuzer zwart (Baden) tot aan het zegel dat op 23 
juni 2022 (Bundesrepublik Deutschland) werd 
uitgegeven. Alle gebieden, en dat zijn er nogal 
wat de inhoudsopgave geeft 25 hoofdstukken/ 
gebieden aan, zijn opnieuw geactualiseerd en 
vele prijsveranderingen, waarvan de meeste een 
opwaartse beweging tonen, zijn aan de huidige 
markt aangepast en doorgevoerd. Vooral bij oud Duitsland en in het 
bijzonder de herdrukken van Hannover zijn veel prijzen naar boven 
aangepast, evenals bij de bezettingszegels uit de 1e en 2e 
Wereldoorlogen. Ook bij de verschillende "Plebisciet" gebieden, Gdansk en 
Sudetenland en bij de lokale zegels vanaf 1945 vinden we vele 
prijsaanpassingen. Daar waar mogelijk en bekend zijn weer veel oplage 
getallen ingevoerd. Ook diverse variëteiten en kleur afwijkingen zijn 
opgenomen. 
 
De vele duizenden (± 11.800) afbeeldingen zijn bijgewerkt en nog 
duidelijker en uiteraard (veelal) in kleur weergegeven. Opvallend is dat nu 
de afbeeldingen in het voorwoord en inleiding ook vervangen zijn door 
kleuren afbeeldingen. Doorlopend, waar nodig, vinden we extra 
verduidelijkende vergrotingen afgebeeld waardoor type verschillen etc. 
goed te herkennen zijn. Ook de verschillende overzichten van langlopende 
uitgaven en inhouden van postzegelboekjes maken het terugvinden van 
bepaalde zegels een stuk makkelijker. Een uitgebreide trefwoordenlijst sluit 
deze catalogus af. 
De ± 66.000 prijsnoteringen zijn over het algemeen in 2 kolommen 
weergegeven en wel voor postfris ** of ongebruikt met plakker * en gebruikt 
 egimmos jiB .CDF po ne feirb po slegez roov nezjirp gidon raaw tem ,ּס
oudere zegels en series vinden we drie kolommen namelijk voor *, ** en 
gebruikt ּס. 
  
Wederom is er veel extra aandacht besteed aan het verbeteren van de vele 
illustraties c.q. afbeeldingen van de zegels. Redactioneel is er ook weer het 
een en ander aangepast wat de duidelijkheid weer doet toenemen. De 
harde kaft, zonder leeslinten, (maar met een kartonnen boekenlegger 
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waarop een aantal afkortingen verklaard worden) is ook bij deze 
Deutschland uitgave een vast gegeven geworden. Een driedelig vouwblad 
met de diverse watermerken complementeren deze publicatie. Natuurlijk is 
deze "gewone" Duitsland catalogus veel beknopter dan de "Spezial" maar 
voor de verzamelaar die niet al te diep wil verzamelen is het een prima 
alternatief. 
 
Kortom; ook deze 109e uitgave is in mijn opinie een degelijke en bruikbare 
catalogus en een must voor de verzamelaar van het Duitse 
verzamelgebied. 

 
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 1184 
Illustraties: Kleur. "Gebonden", hardcover 23 x 15,5 cm. 
ISBN: 978-3-95402-400-1  Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH 
Prijs: € 79,= Excl. verzendkosten. 
Informatie // Verkrijgbaar bij: Schwaneberger Verlag GmbH, Industriestr. 1 - 
82110 Germering, Duitsland / Elke gerenommeerde postzegelhandel. 
E-mail: redaction@michel.de 
Web-site: www.briefmarken.de/michelshop/en 

Henk P. Burgman (AIJP) 
 

OM ALVAST EVEN TE NOTEREN VOOR HET NIEUWE JAAR... 
 
Voor de eerste vijf maanden in 2023 zijn alvast de volgende 
clubavonden gereserveerd in de Taborkerk:  

donderdag 12 januari, donderdag  
9 februari, donderdag 9 maart, 
donderdag 13 april en donderdag  
11 mei. 
En dan is er in 2023 eindelijk, na alle 
Corona ellende, weer eens een grote 
regionale beurs op 4 februari in het 
buurtcentrum De Inval. 

http://www.briefmarken.de/michelshop/en
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  Peperstraat 24 
  1441 BJ Purmerend  
  0299-421706 
  www.dejonghfietsspecialist.nl 

  @dejonghfietsspecialist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

http://www.dejonghfietsspecialist.nl/
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 HEROPENING KMSKA
 

Na elf jaar grondige restauratie opende het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) 
eindelijk zijn deuren. De Belgische post gaf ter 
gelegenheid daarvan op 24 oktober 2022 een velletje 
uit met vijf postzegels. 
Bij de opening in 1890 was het KMSKA het neusje van 
de zalm. Tijden veranderen en stilaan raakte het 
gebouw verouderd. Onder  leiding van bureau KAAN 
Architecten uit Rotterdam is vanaf 2011 het hele 
project begeleid. Dit hele grote project werd dan ook in 
verschillende fases aangepakt. Vier historische 
binnentuinen of patio’s werden omgevormd tot nieuwe 
museumruimte, de oorspronkelijke route in ere 
herstellen, een metamorfose van de buitenkant en de 
creatie van een museumtuin waren de pijlers waarop 
het masterplan van de restauratie steunde. In een 
volgende bouwfase werd begonnen met het werk aan 

het nieuwe museumdeel dat een geraamte heeft van 1 
miljoenkilo staal. Zo kwamen er een tiental nieuwe 
museumzalen bij die variëren in hoogte, volume en 
lichtinval. De afwerking is er strak en wit. Vervolgens 
kregen de historische zalen hun grandeur terug met de 
restauratie van historisch pleisterwerk tot de 
parketvloeren. Een hightechsysteem zorgt voor het 
perfecte binnenklimaat. 
 
Vijf highlights uit de grote collectie van het 
KMSKA, van boven naar beneden: 1. 
James Tissot - Inscheping in Calais   2. 
Titiaan - Jacopo Pesaro, bisschop van 
Paphos, door paus Alexander VI Borgia 
voorgesteld aan de heilige Petrus   3. Emile 
Auguste Carolus-Durand - Gravin Rattazzi  
4. Alexandre Cabanel - Cleopatra laat gif 
proeven door ter dood veroordeelde 
gevangenen. Rechts onder:  5. Lawrence 
Alma-Tadema - Kersen   
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Formaat velletje 165mm x 210mm, 5 postzegels met eerste dagstempel. 
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 SINT MAARTEN EN SINT NIKOLAAS OP ÉÉN DAG
 

Als eindejaarszegels werden op 10 november 2011 in Duitsland twee 
zegels uitgegeven met als afbeeldingen op de zegel van 45 cent Sint 
Maarten en op de 55 cent Sint Nicolaas.  

 
 
 
 
 
 
 

De frankeerwaarde zou goed kunnen overeenkomen met de 
populariteit van de heiligen in Nederland. Sint Nicolaas 
wordt over het algemeen in het hele land gevierd, Sint 
Maarten in bepaalde delen. De Duitse zegels (55x32,8 mm) hebben een 
toeslag van resp. 20 en 25 cent en zijn uitgegeven in de serie 
Sonderpostwertzeichen Weihnachten. De afbeelding op de zegel van Sint 
Maarten is een gedeelte uit een gebrandschilderd raam van de Pfarrkirche 
Sankt Martin in Nettersheim (Eifel), de afbeelding op de Sint Nicolaaszegel 
is een deel van een raam van de Pfarrkirche Sankt Nikolaus in Rheurdt 
(Niederrhein). Beide zegels zijn ontworpen door Karen Scholz uit Bad 
Essen.  
 

Nicolaas van Myra werd waarschijnlijk geboren 
omstreeks 280 en hij overleed op 6 december 342 of 
352. Wij vieren zijn naamdag dus niet op zijn verjaardag 
maar op zijn sterfdag. Hij was in de 4e eeuw bisschop 
van Myra, in die tijd de hoofdstad van Lycië in Klein Azië. 
Hij werd later heilig verklaard en is de hoofdpersoon in 
veel legenden, vaak mondeling overgeleverd en later op 
schrift gesteld. Belangrijke elementen uit het Sinterklaas-
feest gaan op deze legende terug. In de Legenda Aurea wordt het verhaal 
verteld van een arme man met drie dochters. In die tijd moest aan de 
toekomstige echtgenoot een bruidsschat worden aangeboden, hoe hoger, 
hoe meer kans op een goede man en zonder bruidsschat waarschijnlijk 
nooit trouwen. Vanwege de armoede van de vader moesten de dochter als 
slavinnen worden verkocht maar op drie verschillende ogenblikken werden 
buidels goudstukken door het open raam in het huis gegooid, voldoende 
waarde voor een bruidsschat. De geldbuidels worden vaak geïnterpreteerd 
als sinaasappels, hetgeen zou kunnen verklaren waarom de Sint voor ons 
uit Spanje komt.  
Een ander verhaal is dat van drie studenten die door een herbergier waren 
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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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vermoord en in een ton waren 
ingezouten. Toen Sint Nicolaas enige 
tijd later overnachtte in de herberg, 
droomde hij van de misdaad. De Sint 
riep de herbergier en samen baden zij, 
waarna de studenten weer levend 
werden. Verder vermenigvuldigde 
Nicolaas zakken met graan, die per 
schip in Myra aankwamen en waarmee 

een hongersnood werd vermeden, een legende die gelijkenis heeft met de 
wonderbare broodvermenigvuldiging van Christus. Dat Sint Nicolaas 
zeelieden die in een storm dreigden te verdrinken redde door de storm tot 
bedaren te brengen ligt ten grondslag aan het feit dat hij de 
beschermheilige van de zeelieden is geworden. Nicolaas van Myra werd 
begraven in Myra, in het zuidwesten van Turkije. In 1087 brachten 
Italiaanse kooplieden zijn relieken naar Bari, waar voor hem speciaal de 
Basiliek van Sint Nicolaas werd gebouwd.  
 

VAN DE PENNINGMEESTER  -  traditie – contributie / donatie
 

Ja, ook dit jaar is er tijdens onze clubavond 
op donderdag 8 december weer een  
BENEFIET-veiling. 
Maar, december  is ook de maand dat  
uw contributie voor  2023  ad € 30,- of 
donatie van tenminste  € 15,- op onze 
bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12  
t.n.v. PPRC  bijgeschreven dient te zijn. 
Echter …...waarom nog steeds zelf overboekingen doen, als het  
ook automatisch kan. Éénmalig  een  doorlopende machtiging invullen en 
uw bijdrage wordt dan elk jaar in januari automatisch   van uw 
bankrekening afgeschreven, en ….. wij houden allemaal meer tijd over om 
te “postzegelen.”  Formulieren te verkrijgen bij                      Hans de Block 
 

 LEDENNIEUWS
 

We mogen weer twee nieuwe leden verwelkomen: Peter Servaas en 
Robert Visser. We hopen dat beiden veel plezier aan hun lidmaatschap 
zullen beleven. 
Helaas bereikte ons ook het droevige nieuws dat Rob Grigoletto is 
overleden. Elders in dit clubblad halen we herinneringen aan hem op. We 
wensen zijn vrouw Betty, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.                                                          Het Bestuur 
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 TER HERINNERING AAN ROB GRIGOLETTO (1941-2022)
 
Op 1 november jl. overleed Rob 
Grigoletto. Het bestuur en enkele leden 
zijn naar de crematieplechtigheid 
geweest, waar de secretaris hem 
namens de vereniging herdacht: 
Het was tijdens een bestuurs-
vergadering van de Purmerender 
Postzegel Ruilclub in 2015 dat Rob bij 
de rondvraag meldde dat hij al zijn 
bestuurstaken met onmiddellijke ingang 
neerlegde omdat eindelijk was 
vastgesteld waar alle pijn en overige 
klachten vandaan kwamen: ALS. 
Het kwam als een schok en misschien nog wel het meest doordat 
Rob er zelf vrij nuchter over leek te praten. Natuurlijk was het erg, 
maar hij had een mooi leven gehad en hij kon het beter krijgen dan 
een jong iemand die ineens geen toekomst meer had. Heel rationeel, 
maar het betekende wel het begin van het afscheid nemen van alles 
wat hem lief was. 
Gelukkig ging de achteruitgang, hoewel onherroepelijk, minder snel 
dan gevreesd. Rob bleef naar de clubavonden komen en pakte zelfs 
het gastheerschap weer op. Dankzij de steun en het 
bewonderenswaardige geduld van Betty (zijn vrouw) kon Rob op zijn 
vaste plekje bij de ingang van de zaal de leden welkom heten en we 
waren allemaal elke maand weer blij zijn vertrouwde gezicht daar te 
zien. 
Rob is onlosmakelijk verbonden met de PPRC. Al in de jaren 70 was 
hij een van de mensen die jongeren begeleidde bij het verzamelen 
van postzegels en het opzetten van verzamelingen. Daarbij was en 
bleef Rob de ouderwetse schoolmeester, in de goede zin van het 
woord. Hij begeleidde met groot enthousiasme en liefde voor de 
hobby, maar regels bleven regels. en goed fatsoen stond voorop. 
Wie zijn verslagen over de jeugdbijeenkomsten in de clubbladen 
terugleest komt regelmatig een zinnetje tegen waaruit enige ergernis 
blijkt vanwege kinderen die waren weggebleven zonder zich af te 
melden. En dat was logisch, want zoals bij alles bereidde Rob die  
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bijeenkomsten heel goed voor en nam hij materiaal mee dat hij 
specifiek voor deze en gene had uitgezocht. 
Later zou Rob als semi-bestuurslid de Regionale Ruildagen regelen. 
Daarbij bleek zijn organisatietalent van grote waarde: van de 
contacten met de verhuurder van de zaal en het indelen van de 
ruimte tot de communicatie met de handelaren, alles verliep op 
rolletjes. 
Rob was zelf actief als thematisch verzamelaar. Hij was lid van onze 
themagroep, die gezamenlijk een verzameling opzette over de Rijn. 
Zelf verzamelde hij postzegels met treinen.  Rob maakte er een sport 
van om met weinig geld een mooie collectie op te bouwen. 
Met een groep Purmerenders gingen we een paar keer per jaar naar 
de bijeenkomsten van de landelijke thematische vereniging in 
Alkmaar en Wormerveer. Op een gegeven moment waren alleen 
Rob en ik nog over en we reden eerst om beurten, maar toen dat 
wegens zijn ziekte niet meer kon, reed ik. Voor Rob waren dat 
heerlijke uitjes. De autoritjes waren dan ook altijd erg gezellig. 
Hoewel het spreken steeds moeizamer ging, praatte Rob honderduit 
en we hebben heel wat afgelachen in de auto. Ook de laatste keer, 
toen Rob al in een rolstoel zat en ik de aangepaste auto mocht 
besturen, wat tot Rob’s hilariteit niet altijd even soepel ging. 
De PPRC is Rob veel dank verschuldigd. We konden altijd een 
beroep op hem doen en hij werd niet voor niets Lid van Verdienste 
en de Koninklijke Bond van Filatelisten-Verenigingen kende hem de 
zilveren speld toe, iets wat je niet zomaar krijgt.  Als kleine blijk van 
medeleven hebben we twee keer een benefietveiling georganiseerd 
voor de Stichting ALS, en het zegt denk ik veel, dat het de laatste 
keer ruim 3500 euro heeft opgebracht. 
Toen wij in april ons 80-jarig jubileum vierden, was Rob vastbesloten 
om naar de feestdag te komen waar ons jubileumboek 
gepresenteerd zou worden. Jammer genoeg moest hij zich afmelden. 
Het boek heeft hij later gekregen van de voorzitter. In het boek zijn 
twee pagina’s gewijd aan Rob en op die manier is hij voor altijd 
vereeuwigd in onze clubgeschiedenis.  
 
Rob, we nemen vandaag afscheid van je. Je was een verzamelaar, 
een organisator, onze gastheer en lid van verdienste, maar bovenal 
een mens, die een plek in onze harten zal blijven houden. Vaarwel! 
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OVER LEVENSVREUGDE EN ARBEIDSLIEFDE 
 

Willem Loman is niet alleen goed in muntjes, hij is ook een attent mens. Hij 
vermoedde dat ik wel belangstelling had voor onderstaand briefstukje en 
schonk het mij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gaat in dit geval niet om de postzegels, maar om het grote blauwe 
vignet naast de in 1936 afgestempelde zegels: ‘Steunt – onze werkkampen’ 
is de hoofdtekst. We zien ook een waarde-aanduiding van 2½ cent en in de 

marges: ‘Godsvertrouwen- Behulpzaamheid- 
Levensvreugde- Arbeidsliefde’. Het afgebeelde 
meisje lijkt bezig met nuttig werk. Vlecht ze een 
matje of een mandje? 
Kinderen in werkkampen, waar ze levens-
vreugde en arbeidsliefde leren kennen? Dat 
vraagt om onderzoek.  
De jaren dertig, dat waren de crisisjaren en het 
waren ook de jaren waarin de overheid en 
allerlei particuliere instanties probeerden met 
werkverschaffingprojecten aan werklozen een 
nuttige tijdsbesteding te geven. Speciale 
aandacht ging daarbij uit naar de jeugd en 
jonge werkelozen. 

Over stempels, brieven en tarieven – afl. 201 
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Op veel plaatsen in Nederland werden werkkampen opgericht. Graafwerk 
in de natuur, verbeteren van wegen, het ontginnen van moerasgebieden. 
Dat soort werk. 
De jaren dertig waren jaren met hoge werkloosheid. Amsterdam had in de 
jaren dertig ruim 50.000 werklozen en de gemeente was naarstig op zoek 
naar werkverschaffingsprojecten. Zo ontstond het plan voor het 
Amsterdamse Bos.  
Onder de leuze ‘Vijf jaar werk voor duizend man’ zette de gemeente 
Amsterdam werklozen in, bij de uitvoering van ‘het Boschplan’. De 
werkzaamheden stonden onder leiding van de Nederlandse 
Heidemaatschappij. Het werk zou uiteindelijk veel langer duren dan vijf jaar 
en alleen al tussen 1934 en 1940 werkten er 20.000 mensen in het Bos. De 
aanleg bracht de gemeente ook financieel voordeel: het rijk betaalde een 
deel van de loonkosten. 
 

Terug naar ons vignet. Het is uitgegeven als steun bij de opzet van 
werkkampen. De woordkeus verraadt een christelijke achtergrond 
(‘godsvertrouwen-behulpzaamheid’), maar ik heb nog niet kunnen 
achterhalen welke instantie dit vignet heeft uitgegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wel vond ik een brief op Delcampe, waarbij het als sluitzegel dienst deed. 
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De brief is uit 1935, verstuurd uit Heerlen, de bestemming is Polen. De 
Vredeszegel biedt een mooie frankering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door de maatregelen van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog heeft het 
begrip ‘werkkamp’ en zwarte betekenis gekregen. De joodse werkkampen 
in die oorlog waren de voorposten van de concentratiekampen.  
 
Zie op internet: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-leek-een-
onschuldig-werklozenproject-maar-was-een-dodelijk-doordacht-plan-
nederlandse-werkkampen-waren-voorportaal-van-auschwitz/ 
 
In de jaren dertig waren de kampen nog goedbedoelde pogingen om het 
leed van jonge mensen te verzachten en te verhinderen dat ze doelloos 
over straat zwierven. De werkkampen moesten wat rust in hun leven 
brengen, ze weerbaar maken in de moeilijke strijd om het bestaan. Er was 
ruimte voor ontspanning en de werkzaamheden vonden meestal plaats 
tegen een kleine vergoeding. Bij de opening van kamp Eerde in Ommen 
(1935) gaf de burgemeester aan dat het werkkamp een initiatief was van de 
Raad van de Nederlandse Kerken voor praktisch Christendom, “Waardoor 
de christelijke werklooze jeugd gelegenheid bekwam om zich een poosje 
aan de moreele gevaren van den lediggang door arbeid te onttrekken, het 
interessante kampleven mee te maken, hun ouders een poosje van de zorg 
voor hun persoon te ontlasten en tenslotte óók nog wat te verdienen”. 

 
John Dehé 

Dit artikel verscheen ook in de Zaanse Hoornblazer. 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-leek-een-onschuldig-werklozenproject-maar-was-een-dodelijk-doordacht-plan-nederlandse-werkkampen-waren-voorportaal-van-auschwitz/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-leek-een-onschuldig-werklozenproject-maar-was-een-dodelijk-doordacht-plan-nederlandse-werkkampen-waren-voorportaal-van-auschwitz/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-leek-een-onschuldig-werklozenproject-maar-was-een-dodelijk-doordacht-plan-nederlandse-werkkampen-waren-voorportaal-van-auschwitz/
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oudommen.nl, foto uit 1935 

 
 

 

Pamflet uit de jaren dertig, niet alleen de jonge werkelozen hadden het 
zwaar… 
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 200 MAAL “OVER STEMPELS, BRIEVEN EN TARIEVEN”
 

Ik vraag mij af of het u vorige maand is opgevallen...? Want in ons 
novembernummer stond de 200ste aflevering in de reeks waar John Dehé, 
volgens mijn simpele berekening, heel lang geleden aan is begonnen. Als 
ik uitga van 9 afleveringen per postzegel seizoen (200 gedeeld door 9), dan 
heeft John al meer dan 22 jaar aan deze reeks geschreven !  
Nu schrijft John veel makkelijker dan ik en heeft hij naast zijn bijdragen aan 
ons clubblad (en voor De Posthoorn) ook een zeer lange lijst van boeken 
gepubliceerd over diverse verschillende onderwerpen o.a. over filatelie, 
trekschuiten en ander openbaar vervoer in Waterland, streekgeschiedenis. 
En niet te vergeten ons interessante jubileumboek. Plus een lange lijst met 
andere artikelen. 
Reden genoeg om tijdens onze bestuursvergadering van 24 oktober stil te 
staan bij deze mijlpaal en hem een fles wijn aan te bieden voor al zijn 
bijdragen in ons clubblad, plus enige lovende woorden. Schrijvers die 
publiceren in ons clubblad krijgen helaas slechts zelden een complimentje 
of een positeve (of negatieve) opmerking van een van de lezers. Vandaar 
de fles... Bij een mailtje met daarin deel 201 schreef John dan ook “Op weg 
naar een nieuwe fles wijn”, daar houden we je graag aan John. 

Hans Vaags 

 

 

    
 
 
 

Afdeling. Zaanstreek Water- en Kennemerland 

 

Onze VERZAMELBEURZEN in 2022 
met  ansichtkaarten, postzegels, munten etc. 

 

17 december (dit keer op de 3e zaterdag) 
 

En in 2023 op de volgende 2e zaterdagen van de maand: 
14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april 

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 
 

mailto:j.zandbergen@hobbykaart.info
mailto:w.loman@kpnmail.nl
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al 36 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 

mailto:Sales@stamps-Dns.com
http://www.stamps-dns.com/
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       1) POSTZEGELS EN ANSICHTKAARTEN  
Veiling op 13 en 14 januari 2023 
 

Heritage Auctions Europe is hét veilinghuis waar 
onafhankelijke experts met verstand van 
authenticiteit taxeren. Met een bereik van 1,5 
miljoen klanten wereldwijd biedt het eigenaren 
de hoogst mogelijk opbrengst. Wist u dat Jacco Scheper en Huib 
Pelzer ‘de jongens van MPO’ uit vriendschap en hun gedeelde 
interesse voor numismatiek en filatelie in 1988 de Munten en 
Postzegel Organisatie ‘MPO’ hebben opgericht? Sinds 2015 
operationeel onder de naam Heritage Auctions Europe met veiling 
mogelijkheden in binnenland en buitenland. Collecties afkomstig uit 
alle windstreken ter wereld, Nederland en overzeese gebieden 
worden op waarde geschat. Postzegels kunnen een schat aan 
historische informatie verschaffen. Een ode aan de historie van de 
post, de charme van de gekartelde miniatuurschilderijtjes geeft 
gepassioneerde verzamelaars langdurig plezier. Tijdloze ontwerpen 
die blijvend een onuitputtelijke inspiratiebron zijn. Het mogen 
verkavelen van uw verzameling doen we met grote zorg.                2) 
Dankbaar voor zowel de inbreng als voor het kunnen 
aanbieden van dergelijke parels aan een toekomstige 
eigenaar. De ontdekking van absolute topstukken 
zoals een inverted Jenny, het kwartje van de 
telegramserie, de postfrisse Willem III 25 cent en een 
3-gaats vierzijdige roltanding is een zeldzaamheid. 

Mocht het zich voordoen dan kunt u gerust zijn op 
transparante informatie voorzien van een integer 
advies. Op het hoofdkantoor te IJsselstein 
verwelkomen wij u graag tijdens de open inloopdagen 
die wekelijks op woensdag en donderdag gehouden 
worden. Op andere dagen bent u uiteraard ook van 
harte welkom door voorafgaand aan het bezoek een     
telefonische afspraak in te plannen. Kom gerust langs                     3) 
voor een kop koffie en een goed gesprek! 
 

1) Inverted Jenny postzegel verkocht voor $ 825.000,-. 2) Postfrisse  
25 cent donkerviolet Willem III verkocht voor € 98.400,-. 3)  Ongebruikte 
7½ cent violet 1927, 3-gaats vierzijdige roltanding verkocht voor € 2.093,- 
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 KERKGESCHIEDENIS, DE ORDE FRANCISCANEN
(Historische notities 33) 
 
De belangrijkste gebeurtenissen in Franciscus' leven 
 

●1182 Franciscus wordt geboren in Assisi. 
●1202 Hij trekt mee ten strijde tegen Perugia.  
   Franciscus wordt een krijgsgevangene. 
●1203 Franciscus' vader koopt hem vrij en lange tijd 
   ligt hij ziek thuis. 
●1204 Het bewijzen van barmhartigheid aan  
  melaatsen brengt een ommekeer in zijn leven. 

●1205 Het kruis van San Damiano spreekt  
  hem aan. 

 

◄ Het klooster van San Damiano, Assisi 
 

●1209 Hij hoort het Evangelie van de 
   uitzending van de apostelen en herkent  

  hierin het levensprogramma waarnaar hij op zoek was. 
●1210 Paus Innocentius III geeft Franciscus en zijn eerste elf  
  gezellen mondeling toestemming te leven volgens het evangelie. 
●1212 Clara volgt Franciscus. 
●1219 Franciscus gaat met een kruistocht mee,  
  maar ongewapend. Zo bezoekt hij de sultan ►. 
●1221 Zo'n 5000 broeders zijn aanwezig op het 
   generaal kapittel (de algemene vergadering van de 
   broeders). 
●1223 De leefregel van de minderbroeders wordt 
   door de paus schriftelijk met een bul bevestigd. 
●1224 Op de berg La Verna ontving Franciscus de 
   stigmata, de wondtekenen van Jezus' kruisiging. 

●1226 Franciscus sterft op 3 oktober in de  
  ◄ Transito-kapel, behorend bij de  
  Portiuncula, in het dal bij Assisi (de Basilica 
   di Santa Maria degli Angeli is er later  
  overheen gebouwd). 
●1228 Op 16 juli verklaart paus Gregorius IX  
  Franciscus heilig. 

 
 



27 
 

Bij het raadplegen van een 
evangelieboek stuit men op 
3 teksten die later de basis  
zijn voor de Franciscanen: 
 

"Als je dat wilt, volmaakt 
zijn, ga heen, verkoop al je 
eigendom en geef het aan 
de armen en je zult een 
schat in de hemelen hebben. Kom dan  

                                   hierheen en volg mij." 
"Hij zegt tot hen: neemt niets mee voor 
onderweg, geen staf, geen reiszak, geen 
brood en geen geld, en ook moet u geen 
twee hemden hebben." . 
"Als iemand dat echt wil, achter mij aan 
komen, moet hij zichzelf verloochenen en           ▲De basiliek van Sint 

van zijn kruis dragen, en zó mij volgen!"                 Franciscus in Assisi 
 

◄ Clara van Assisi (1193-1253), was de dochter 
van de edelman Favarone di Offreduccio. Onder 
invloed van Franciscus verlaat zij haar ouderlijk 
huis en legde zich toe op totale armoede. Samen 
met Franciscus stichtte zij de Arme Vrouwen van 
San Damieno, omdat ze de heilige armoede net zo 
was toegedaan als hijzelf. Vandaar dat een 
gedeelte van de vrouwelijke volgelingen van 
Franciscus bekendstaat als de clarissen. Het is de 
tweede orde, omdat zij na die van 
de broeders werd gesticht. Op 18 

maart 1212 legde zij haar gelofte af in de handen van 
Franciscus, 16 dagen later werd zij gevolgd door haar 
zuster Agnes. Een andere Agnes, die van Praag, 
volgde hun voorbeeld. De kloosterregels die zij 
schreef werden op haar sterfbed door paus 
Innocentius IV goedgekeurd. Twee jaar na haar dood 
werd zij door paus Alexander IV heilig verklaard. 
                                                                                           Wil Dedters 
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Brasserie Alles met Liefde,  sfeervol en in een huiselijke sfeer! 

  

 
 
 
 
 

Max & Liesbeth van Wersch, Team AmL. 
Middenweg 146, 1462 HK Middenbeemster, Telefoon: 06-53632773 

 

Ons Kerstmenu  
        

Amuse 

Salade met dun gesneden gerookte biefstuk  
en truffelmayonaise     

***  
Licht gebonden ossenstaartsoep met Madeiraroom 

*** 
 Gebakken Hollandse snoekbaars filet  

gelakt met Beemster appelstroop en zuurkool 
*** 

Verfrissende Champagne spoom 
*** 

Botermalse hertenbiefstuk met groenten melange, 
stoofpeertje, aardappel en wildsaus 

*** 
Dessert Noël  

 

1e en 2e Kerstdag, menu 75,- p.p. 
Kliekjes dag op 27 dec. “Luxe Leftovers”, € 45,- p.p. (aan lange tafels aanschuiven)  
 

Vakantie … 
Wij zijn met vakantie van 28 december t/m 17 januari 2023. 

Wij wensen iedereen een gezond en Liefdevol 2023 toe! 
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 SNOOPY STAAT INMIDDELS AL OP VEEL POSTZEGELS
 

Snoopy is een hondje – eigenlijk een beagle uit de stripreeks 
“Peanuts” van de Amerikaan Charles M. Schulz. Een beagle is een 

vriendelijke, enthousiaste hond, tussen 33 en 
41 cm schofthoogte en ongeveer 15 kg 
gewicht, meestal niet agressief of verlegen. De 
hond is tricolor, hij komt in drie kleuren voor 
zwart, wit en lichtbruin, maar de meeste 
beagles hebben alle drie de kleuren. Beagle 

honden houden van menselijk gezelschap en ten opzichte van 
vreemden zijn ze in eerste instantie terughoudend en blaffen maar ze 
zijn snel gewonnen waardoor het eigenlijk geen goede waakhonden  
zijn. De beagle werd in Groot-Brittannië gebruikt voor de jacht op 
konijnen en hazen. De naam beagle komt van ´beag´, ´beg´ of  
´beigh´ wat ´klein´ betekent in het Keltisch. De naam werd voor het 
eerst gebruikt in de tijd van koning Henry VII (tussen 1457 en 1509). 
De hond heeft een eigenzinnig karakter en gaat graag z’n eigen 
gang. De beagle Snoopy als stripfiguur verscheen voor het eerst op 
4 oktober 1950 (dierendag) in de strip 
Peanuts. Dat  was een Amerikaanse strip, 
geschreven en getekend door de Amerikaan-
se striptekenaar Charles M. Schulz. De strip 
verscheen van 2 oktober 1950 tot 13 februari 
2000, een dag na Schulz' overlijden.  
 

Charles M. Schulz, produceerde 50 jaar lang het script en de 

Peanuts is een van de populairste en invloedrijkste strips ooit. Op 
zijn hoogtepunt verscheen de strip in 2600 kranten ter wereld en 
waren er ruim geschat 355 miljoen mensen dagelijkse lezers. 
 

Snoopy een van de meest herkenbare en iconische personages in 
de strip geworden en wordt hij in sommige landen als beroemder 

beschouwd dan Charlie Brown, zijn baasje. 
Eigenlijk was Snoopy een heel normale figuur in 
het stripverhaal, totdat hij rechtop ging lopen en op 
het dak van zijn hondenhok ging slapen (vanaf de 
strip van 9 augustus 1951). Snoopy praat niet in de 
strips, hetgeen redelijk normaal lijkt voor een hond, 
maar hij communiceert via ´denkballonnetjes´. De 
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overige karakters in de strip kunnen blijkbaar zijn gedachten 
(ballonnetjes) lezen daar ze reageren op wat Snoopy denkt. Snoopy 
houdt van pizza en haat kokosnoten. Hij heeft een alter/ego 
genaamd ´Joe Cool´, waarbij hij een zonnebril opzet. 
 Snoopy heeft een sterke fantasie en trekt zich geregeld terug in zijn 
eigen droomwereld. Het contrast tussen Snoopy's bestaan in een 
droomwereld en dat van Charlie Brown in de echte wereld is de basis 
voor de humor en filosofie van een groot deel van de strip. Een 
bekende dagdroom van Snoopy 
is dat hij zich inbeeldt de 
vliegende aas te zijn in zijn 
Sopwith Camel, die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog strijdt tegen 
Manfred von Richthofen (de 
"rode baron"). Hiervoor zet hij 
altijd een pilotenbril op, doet een 
sjaal om, en gaat op het dak van 

zijn hok 
zitten 
alsof hij 
vliegt. 
 
 

Op 24 november 2010 werd de persoonlijke 
Decemberpostzegel Snoopy overhandigd door 
Linda Molenmaker van TNT Post aan Snoopy in de 
Space Expo. De zestigste verjaardag van de 
dagelijkse strip Peanuts waar Snoopy sinds 1950 
de hoofdrol in speelt was aanleiding voor TNT Post 
om deze speciale zegel uit te geven. Snoopy is 
sinds 1960 mascotte van 
de NASA, vandaar dat de 

uitreiking van de postzegel plaatstvond voor 
de maanlander op de Space Expo. 
In verschillende landen zijn postzegels 
uitgebracht met afbeelding van Snoopy, een 
hondje om van te houden. 
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Op 30 september dit jaar gaf de United Post dit velletje uit met de 10 
hoofdfiguren uit de strip de Peanuts. De aanleiding voor deze uitgave was 
dat het 100 jaar geleden was dat Charles Monroe Schultz  op 26 november 
1922 te Minneapolis werd geboren. 
Schulz ontving in zijn leven vele prijzen voor zijn werk. Zo ontving hij in 
1962 de National Cartoonist Society Humor Comic Strip Award voor 
Peanuts, de Society's Elzie Segar Award in 1980, hun Reuben Award in 
1955 en 1964, en hun Milton Caniff Lifetime Achievement Award in 1999. 
Schulz werd in 1993 opgenomen in de United States Hockey Hall of Fame. 
Tevens kreeg hij zijn eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. 
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JEFFREY GROENEVELD 

Een naam die de laatste jaren steeds meer wordt gehoord en gezien 
in de wereld van de filatelie. Begonnen als inzender met een 
tentoonstellingsobject in 1975 tijdens de Dag van de Postzegel. 
Jeffrey was toen 12 jaar oud en zijn inzending had de titel 
‘Koningshuizen van Europa’. Maar helaas werd zijn inzending niet 
beoordeeld door de jury omdat deze uit slechts vier albumbladen 
bestond in plaats van minimaal zes. Maar dat was voor Jeffrey geen 
reden om de handdoek in de ring te gooien, integendeel.  
 

Met zijn inmiddels zeer uitgebreide verzameling deed hij met succes 
mee aan de grote tentoonstelling in Eindhoven in 1980, Jupostex. 
Jeffrey was helemaal gegrepen door de filatelie en werd jeugdleider 
en jurylid. Hij pakte de pen op en ging artikelen schrijven voor onder 
andere het jeugdblad ‘De Posthoorn’ en het blad ‘Filatelie’. En hij liet 
zelfs boeken verschijnen, voor het eerst in 1996 met de titel ‘Diamant 
op Soestdijk, Juliana en Bernhard 60 jaar getrouwd’.  
 

Nog meer boeken werden door hem geschreven, niet alleen over 
vorstenhuizen maar ook over het land waar zijn familie vandaan 
kwam, Nederlandsch Indië. Zoals in 2001 over het luchtpostblad met 
afbeelding van de prachtige tempel de Borobudur. De Tweede 
Wereldoorlog werd ook door Jeffrey niet vergeten. Hij schreef een 
uitgebreid artikel over het Kamp Westerbork, ‘Postkantoor achter 
prikkeldraad’ in de uitgave van Notities van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie uitgekomen in 2009.  
 

Dat had grote gevolgen want samen met Kees Adema in de 
Verenigde Staten, werd een boek samengesteld met de titel ‘The 
Paper Trail’ een mini-De Jong bestaande uit meer dan 700 pagina’s 
over 2de wereldoorlog in Nederland en Overzeese Gebiedsdelen dat 
werd gepubliceerd in maart 2018. Het werd een uitgave  van de 
Royal Philatelic Society London waarvan hij lid was geworden en 
hierdoor tot ‘Fellow’ werd benoemd. Hij nam deel aan de ‘Sundman 
Lectures’ in november 2019 in het Smithsonian National Postal 
Museum in Washington, naar aanleiding van dit boek.  
 

Hij schreef niet alleen boeken en artikelen maar zette zich ook in als 
bestuurslid van een postzegelvereniging, de Purmerender Postzegel  
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Ruil Club, als webmaster van de Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie en redacteur van de uitgave ‘Notities’ van de 
Nederlandse Academie voor Filatelie.  

 
Vlnr. 
Peter Glas, 
Cees Janssen 
en Jeffrey 
Groeneveld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar vooral zijn innovatieve aanpak van de filatelie door de 
postzegel bij je thuis te brengen was in hoge mate bepalend voor het 
bestuur van de Stichting Filatelie om de Gerrit Glas Trofee dit jaar 
aan Jeffrey toe te kennen. Het innovatieve betrof het met zijn dochter 
Joan samenstellen van de zogenoemde ‘Filavlog’, verhalen over de 
geschiedenis van de postzegel en allerlei raakvlakken die betrekking 
hebben op de filatelie. Dit omdat Corona het in verenigingsverband 
beleven van de filatelie vrijwel onmogelijk had gemaakt. 
 

Zijn eerste ‘Filavolg’ kwam via You Tube beschikbaar in het jaar 
2020 en daar bleef het niet bij. Inmiddels zijn 14 delen verschenen, 
de delen 13 en 14 tijdens Hertogpost 2021. Alle delen kunt u zien via 
You Tube en het is zeker aan te bevelen om de verhalen van Jeffrey 
op dit medium te bekijken en te beluisteren. 
 

             Cees Janssen, voorzitter van de Stichting Filatelie 
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 KINDERPOSTZEGELS 2022

 
Op 10 oktober 2022 gaf PostNL een nieuw postzegelvelletje uit met de 
Kinderpostzegels. Dit jaar zijn de vijf postzegels gewijd aan het 70-jarig 
bestaan van het Donald Duck weekblad.  
Het eerste Nederlandse Donald Duck weekblad verscheen op 25 oktober 
1952, dit jaar 70 jaar geleden. In andere landen bestonden al langer 
soortgelijke maand- of weekbladen, zoals Topolino in Italië, Micky Maus in 
Duitsland, Mickey Magazine in België en Walt Disney's Comics and Stories 
in de VS. De eerste jaren werden de Nederlandse pagina's afwisselend in 
kleur en zwart-wit gedrukt, maar in 1954 verscheen het eerste nummer 
volledig in kleur.Het huidige Donald Duck weekblad wordt uitgegeven door 
DPG Media Magazines B.V. in de Benelux. Tegenwoordig worden de 
meeste verhalen in het tijdschrift in Nederland bedacht en getekend. 
Volgens DPG Media is Donald Duck weekblad het grootste familie- en 
mannenblad van Nederland, met een oplage van ruim 200.000. Door het 
gebruik van zowel offline als online media is de naamsbekendheid van het 
tijdschrift bijna 100% en is de loyaliteit van zijn lezers ongelooflijk sterk. 
Net als vorig jaar is de illustratie op de Kinderpostzegels gemaakt door 
striptekenaar Tim Artz uit Nijmegen. Artz publiceerde zijn tekeningen op 
internetfora, dus zijn talent werd snel opgemerkt, eerst door Disney, later 
door de Toonder Company. 'Ik werk nu voor beide. De strips die ik voor 
Disney maak, hebben een sterk stripfiguur. Het is vooral slapstick. Ik kan er 
veel plezier aan beleven, ook door mijn eigen details en grapjes toe te 
voegen. Elk kind in ons land maakt vroeg of laat kennis met Disney figuren. 

Je ontkomt er niet aan', zegt Artz. 'Je loopt er vast wel eens tegenaan’.. 
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kavel Cat.nr. Omschrijving 
 

Cat.w. inzet 

 
 

Benefiet Veiling 
 

  1 
 

Watersnood 1953, Pestalozzi-Fonds, nummer 0001 
  

bod 

2 203-207 Rode Kruis o 27,50 2,00 

3 
 

Nederland fdc Europa 1956, getypt, mooi 
 

50 3,00 

4 332-345 Konijnenburg + 332v-337v, postfris 
 

33 2,00 

5 
 

NL Diverse betere series op 2 stockkaarten 
 

150,00 8,00 

6 
 

Schloß Schönbrunn, prestige boekje Ver. Naties 
  

bod 

7 
 

Hongarije, blok 3, 1938, **, zfr. 
  

5,00 

  

Stockboeken en mappen 
   8 

 
NL in luxe Davo II, met cassette, 1945-1969 

  

15,00 

9 
 

NL 2 dikke Leuchtturm stockboeken (32 bladen) met 
gebruikte zegels 

  

8,00 

10 
 

Keurig sb, 32 bladen, veel, meest eenvoudige zegels 
  

4,00 

11 
 

NL 1960-1983 gebruikt in keurig Davo-christal 
  

8,00 

12 
 

NL zegels en poststukken in klemband, zelf 
gemaaakte bladen 

  

bod 

13 
 

NL in luxe Filisafe sb, 32 bladen 
  

6,00 

14 

 
Postzegel Verzamel Spel (uitgave PTTPost) 

  

bod 

15 
 

Het Huis van Oranje, mooi in twee luxe albums 
  

5,00 

16 
 

NL + diverse landen in 4 keurige stockboeken 
  

6,00 

17 
 

Engeland en gebieden, mooi sb 
  

3,00 

18 
 

NL postzegelboekjes en combinaties in 2 
ringbanden, meest gebruikt 

  

3,00 

19 
 

Davo-band Israel 
  

bod 

20 
 

Nederland + diverse landen in 3 stockboeken 
  

bod 

21 
 

Nl in sb + 5 kinderblokken (groot formaat) op fdc 
  

6,00 

22  
3 Ringbanden 'Posterijen diversen', o.a. tbc, brieven, 
leuk 

  

5,00 

23 
 

Ons Koningshuis- staatsbezoeken, enveloppen etc in 
ringband 

  

bod 

24 
 

ringband met combinaties uit pz-boekjes 
  

bod 

25 
 

Official Millennium Collection mooie covers in map 
  

bod 

26 
 

De laatste gulden- gedenkboek met munten + album 
covers 

  

bod 

27 
 

American Wildlife, mooie covers in album 
  

bod 

28 
 

Bund- Sammelblätter in twee mooie ringbanden 
  

bod 

29 
 

PTT-mapjes in 3 albums 
  

bod 

30 
 

PTT-mapjes in Victoria album 
  

bod 

31 
 

Tsjecho-Slowakije map met zegels en poststukken 
  

8,00 

32 
 

Stockboek thema vervoer: schepen en treinen 
  

6,00 

33 
 

Thema luchtvaart stockboek en literatuur 
 

 

6,00 

34 
 

Italië, Vaticaan, San Marino, zegels en poststukken 
in stockboek 

  

8,00 

35 
 

Stockboek vervoer: luchtvaart en wegvervoer 
 

 

6,00 
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36 

 
fdc's NL en Suriname in Davo, met betere 

  

3,00 

37 
 

2 ringb. met Speciale Vluchten, meer dan 100 stuks 
  

4,00 

38 
 

2 albums Eerste Vluchten, ca 70 stuks 
  

4,00 

39  
Kerken, paleizen, kastelen in Purhilex stockboek;  
ook poststukken 

  

5,00 

40 
 

Mooi Nederland, env., deels op bladen, ca. 40 stuks 
  

3,00 

41 
 

Pakket Davo (luxe) bladen 
  

bod 

42  
Luxe stockboek heel veel thematische zegels, 
blokjes, boekjes 

  

15,00 

43  
album met ansichtkaarten en poststukken, hele 
wereld 

  

bod 

44  
2 Stockboeken Duitsland met diverse betere zegels; 
veel DDR 

  

5,00 

 
 

Dozen 
   45 

 
Grote doos postst. en kaarten, meest thematisch 

  

20,00 

46 
 

Doos luchtpostbladen (Aerogrammen) div. landen + 
catalogus 

  

5,00 

47 
 

Doos Frankrijk, zegels en poststukken; thematische 
stempels 

  

10,00 

48 

 

2 Handelaren boxen met stockkaarten (met 
gebruikte zegels) 

  

4,00 

49 
 

mooi kistje (Willem II) met Duitse ansichtkaarten 
  

bod 

50 
 

Doos België, zegels en poststukken 
  

bod 

51 
 

Doos zegels en poststukken Nederlands Indië, met 
o.a. vluchten 

  

10,00 

52 

 
Doos poststukken Indonesië 

  

4,00 

53 

 

Mooie doos Nederland met oud en euro, met zeker 
10 euro nominaal (afweken!) 

  

6,00 

54 

 

Doos onafgeweekt, veel Indonesië, Zwitserland en 
Frankrijk 

  

5,00 

55 
 

Doos met Duitse Eerste Dag Bladen, zegels en 
informatie 

  

bod 

56 
 

Doos Polen, zegels, brieven + catalogus 
  

5,00 

57 
 

Thema architectuur, doos met boeken, zegels, 
albumbladen 

  

5,00 

58 
 

2 rollen aantekenstrookjes (Grootzegelverkoop) in 
originele verpakking 

  

bod 

59 
 

Doos Oostenrijk, Luxemburg en Liechtenstein, zegels 
en poststukken 

  

6,00 

60 
 

Mooie doos Duitsland, zegels, boekjes, poststukken 
  

10,00 

61 
 

Kestdoos wereld voor het goede doel 
  

bod 

62 
 

Grote doos poststukken  Nederland zeer gevarieerd 
  

10,00 

63 
 

Grote doos poststukken wereld, met bijzonder 
materiaal 

  

15,00 

64 

 
Grote doos hoezen, ringbanden, Leitz-mapjes etc 

  

bod 
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65 
 

Rusland (USSR) doosje post(waarde)stukken, 
kaarten, boekje 

  

4,00 

66 
 

Nederland grote doos (thematische) poststukken. 
Ook ansichtkaarten 

  

15,00 

67 
 

Nederland doosje maximumkaarten 
  

4,00 

68  
doos met Zwitserland in stockboek en map met 
covers en reisgids 

  

5,00 

69 

 

Doos poststukken Duitsland. Veel variatie, bijna alles 
thematisch 

  

10,00 

70 
 

Wereld doos (on)afgeweekt. Mooi om stuiver 
boeken te maken 

  

10,00 

71 

 
Doos met oude veldpost, censuur WO1, etc 

  

4,00 

72 
 

Nederland mooie rommeldoos, poststukken, 
veldelen, zegels (ook nominaal) 

  

15,00 

73 
 

USA, grote doos poststukken, veel variatie 
  

6,00 

74 

 
Dag van de Postzegel, groot aantal enveloppen 

  

bod 

75 
 

Doos poststukken, los en in albums 
  

6,00 

76 
 

Wereld, doos poststukken en kaarten, met 
bijzondere exemplaren 

  

10,00 

77 
 

Doos met albums, stockboeken en los, wereld 
  

bod 

78 
 

krat met hangmappen voor het opbergen van …. 
  

5,00 

79 
 

Drie luxe cassettes voor Davo-albums 
  

bod 

80 
 

Doosje met 10 kleine ringbanden, als nieuw 
  

bod 

81 
 

2 hoezen voor Importa Verzamelalbum 
  

bod 

82 
 

2 hoezen voor Importa Verzamelalbum 
  

bod 

83 
 

wijnkist met oude en (half)lege albums, fdc's, etc 
  

bod 

84 
 

Doos filatelistische literatuur 
  

bod 

85 
 

NL, doos met diverse albums en stockboeken 
  

bod 

86 
 

Doos met allerlei materiaal Nederland, ook oud en 
frankeergeldig 

  

10,00 

87  
Verschillende thema's , veel  vervoer, doos 
poststukken 

  

5,00 

88  
Bijzonder album Duitse postgeschiedenis, prachtige 
afbeeldingen 

  

bod 

89 
 

Doos Nederland meest afgeweekt met mooie series 
en velletjes 

  

6,00 

90 
 

Doosje wereld afgeweekt, mooi materiaal voor 
stuiverboeken 

  

5,00 

91 
 

Frankrijk, gest. 60 I en II (tandje linksboven, daarom 
aangepaste prijs) 

 
260 5,00 

92 145-147 Frankrijk, * 46,00 2,00 

93 841 met roestvlek op achterkant ** 40,00 bod 

94 258-260  Frankrijk 258 + 260 type I en II * 98,00 4,00 

95 
 

Cour Justice D27-43 en D59/60/62 

  

bod 

96 A-4 Bundespost gest. Oa Aantal hoge waarden <1955  
 

>350 bod 
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97 
 

Frankrijk, 1924-42 veelal hoge waarden, gest. 

 
330,00 7,50 

98 
 

NL Jaren 50 ** 641/675 

 
156,00 4,50 

99 
 

1980-2000 gestempeld 

  

bod 

100 cat NVPH 2016 + plaatfoutcat 
 

 

2,00 

101 
 

Michel Duitsland Junior 2017 
 

 

2,00 

102 
 

Yvert europa  3-2 2003 
 

 

bod 

103 
 

Michel Duitsland   
 

 

bod 

104 
 

Yvert europa  3-3 2004 
 

 

bod 

105 
 

Yvert Monaco 
 

 

bod 

106 
 

Stripboeken 
 

 

bod 

107 Davo Album Oostenrijk 1945-1999 
 

 

5,00 

108 
Davo 

Luxe Frankrijk deel 1 t/m 1950  is ingeschreven iets 
zegels  

 

5,00 

109 Davo Luxe Frankrijk deel 2 1950 t/m 1969 idem 
 

 

5,00 

110 sb Reich en staten in dik sb(GD) 
 

 

5,00 

111 sb Reich enz (GD) 
 

 

bod 

112 sb Diverse landen. (GD) 
 

 

bod 

113 davo lege cristal band overzee 
 

 

bod 

114 doosje onafgeweekt 
 

 

bod 

115 doosje onafgeweekt 
 

 

bod 

116 
 

Album telefoonkaartjes 198x 
 

 

bod 

117 
 

Album Ansichtkaarten 200x 
 

 

bod 

118 
 

Pakket rondzendboekjes 
 

 

5,00 

119 
 

Pakket rondzendboekjes 
 

 

5,00 

120 
 

Pakket rondzendboekjes 
 

 

5,00 

121 doos  poststukken NL vnl jaren '50 
 

 

bod 

122 doos  (on)afgeweekt wereld 
 

 

bod 

123 
doos  

diversen o.a. postzegelmapjes NL, 2 kleine 
stockboekjes 

  

bod 

124 doos  Muntjes en bankbiljet 
  

bod 

125 
 

Gestempelde velletjes 
  

bod 

126 
 

muntalbum met wat centen en stuivers. 
  

bod 

127 
 

Davo album voor automaatboekjes 
  

bod 

128 
 

FDC album met kaartjes voor zegels 
  

2,50 

129 
 

Duitsland automaat zegels 
  

2,50 

130 AU33 Automaatstroken Nederland 
  

bod 

131 blok 14 Portugal  
 

100 7,50 

132 4047-56 Frankrijk ** 

 
5,00 

133 Duitsland Automaat stroken €  20,00 waarde **/o 

 
10,00 

134 
 

Snijapparaat 

  

5,00 

135 Blik Grote trommel met diversen 
 

 

5,00 

 
 

 
 

  
150 

 

Doosje met zwarte hawidstroken , veel verschillende 
maten 

  

2,00 
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151 doos 
wereld afgeweekt, mooi spul, veel Zweden, Usa, 
Japan, Zwitserland 

  

4,00 

152 
 

Giga doos met de hele wereld, inclusief een album 
met covers 

  

15,00 

153 
 

Doos met NL jaarsets, gulden-periode 
  

8,00 

154 
 

Indonesië, 1950-1979, mooie meest postfrisse 
collectie in Importa 

  

20,00 

155 
 

Indonesië, 1980-1985 postfris en compleet in Davo; 
met extra zegels 

  

15,00 

156 
 

PTT-mapjes NL in twee Importa-albums albums en 
los + Jaarsets  

  

10,00 

157 
 

Suriname in Davo-christal 1975-1981, beetje 
rommelig 

  

5,00 
158 

 
Nl en Overzee in 2 Importa,'s  enkele betere series 

  

4,00 

159 
 

Stockboek zwarte bladen met leuk materiaal (o.a. 
Zweden) 

  

3,00 

160 
 

Wereld in 2 oude albums. Voorzichtig bekijken, veel 
los spul. China! 

  

10,00 

161 
 

Luxe stockboek met NL veldelen en Suriname ** 
  

6,00 

162 
 

doos met allerlei 'restanten' Nederland en overzee 
  

bod 

163 
 

Davo band met insteekbladen (met zegels) 
  

6,00 

164 
 

Zweden, jaarsets 1975, 1976, 1977 
  

10,00 

165 
 

fdc's Suriname in 2 albums, 125 stuks vanaf 1958 
  

8,00 

166 
 

fdc's Nederland vanaf 1952 (Itep blanco) in 2 Davo-
albums 

  

15,00 

167 
 

fdc's Antillen vanaf 1957 in album, 140 stuks, meest 
onbeschreven 

  

6,00 

168 
 

Davo fdc-album NL als nieuw met enkele fdc's 
  

4,00 

169 
 

Davo, luxe fdc-band in cassette, leeg 
  

3,00 

170 
 

2 lege Importa-albums voor PTT-mapjes, nieuw 
  

5,00 

171 
 

PTT-mapjes Suriname 1-34 in Importa album + 35-64 
los 

  

5,00 

172 
 

Idem Antillen 1-42; tussen 41 en 56 los 
 

 

5,00 

173 
 

Album met covers Eerste Vluchten KLM 
  

bod 

174 
 

schoenendoos, wereld, meest afgeweekt, ook 
postfris 

  

3,00 

      BENEFIETVEILING EN HET BETALEN  

Zoals gebruikelijk wordt er bij een benefietveiling  geen opgeld  berekend. 
Het aankoopbedrag  (een hoger bedrag mag altijd)  s.v.p. omgaand betalen 
op het banknummer van de PPRC, t.w. NL30 RABO 0166 3643 12, zodat 
wij de totale opbrengst nog in december aan de 2 goede doelen kunnen 
overmaken.   
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