
 

 Schweizerischer Ganzsachen-Sammler-Verein 

 

Handbuch der 

Schweizer Privatganzsachen 

1907 -1930 

2. Auflage 2022 
 

Bestelling:   

…..  Ex. Handbuch der Schweizer Privatganzsachen, Duitse uitgave,  

2e oplage, voor de prijs van CHF 77,00 per stuk, excl. verzendkosten  

Voornaam:     …………………………………………………………………….... 

Achternaam:  …………………………………………………………………...…. 

Adres:    ……………………………………………………………………….. 

Postcode: ………….... Plaats: ……………………………………………… 

 

Versturen naar:   Albrik Wiederkehr 

      Rue du Carroz 5, CH-1278 La Rippe 

of per e-mail aan:   albrikwi@bluewin.ch 

Na ontvangst van de bestelling wordt er een rekening opgemaakt, die 

vooruit betaald dient te worden. 



Handboek van de Zwitserse Privépostwaardenstukken 
2e oplage 

 
In de afgelopen 4 jaar, die zijn verstreken sinds de eerste uitgave 
van dit handboek, zijn er de nodige ontwikkelingen geweest. Een 
greep uit de belangrijkste vernieuwingen: 
 

1'292 nieuw ontdekte privépostwaardenstukken zijn in het 
 catalogusgedeelte opgenomen 
Ieder type privépostwaardenstuk wordt met afbeeldingen en    

uitleg nader toegelicht 
Een opsomming van opdrachtgevers met een verwijzing naar 

hun privépostwaardenstukken is nieuw toegevoegd 
In het catalogusgedeelte zijn de vermeldingen aangevuld met 

symbolen en aanvullende beschrijvingen 
Nieuw toegevoegd zijn de hoofdstukken „Adviezen voor  
 beginners“ en „verschillende aspecten voor de   
 verzamelaars“ 
Alle prijzen voor gebruikte en ongebruikte exemplaren zijn  
 herzien 

 
Deze nieuwe uitgave is uitgebreid met 119 bladzijden. Als men in 
ogenschouw neemt dat de inleidingen in de Franse en Engelse taal 
van elk 14 pagina’s zijn komen te vervallen, dan is de totale uitbrei-
ding in deze Duitse uitgave in totaal 147 bladzijden.  
 
Een versie in de Franse taal is in voorbereiding en zal naar ver-
wachting in de zomer van 2022 verschenen. Bij voldoende belang-
stelling bestaat er ook de mogelijkheid van een versie in de Engelse 
taal. 
 
Daarmee verschaft het nieuwe handboek veel wetenswaardighe-
den over privépostwaardenstukken en biedt het een up-to-date 
catalogusgedeelte, dat de huidige marktsituatie weergeeft. 

 
Deze nieuwe uitgave bevat: 
 

  50 bladzijden met een inleiding over het  ontstaan van privépost-
waardenstukken 

  29 bladzijden met een opsomming van de privépostwaardenstuk-
ken naar catalogusnummer  

  69 bladzijden met een opsomming van de opdrachtgevers en een 
        verwijzing naar de betreffende privépostwaardenstukken 
362 bladzijden met een opsomming van alle 9434, tot nu toe  
 bekende,  privépostwaardenstukken op catalogusnummer en 

opdrachtgever, met herziende prijzen en veelvuldig voorzien 
van symbolen en aanvullende informatie, bv. in geval van 
meerdere formaten van enveloppen 

 28 bladzijden als aanvulling met tabellen voor afkortingen, symbo-
len en posttarieven, aangevuld met relevante besluiten van de 
Zwitserse Postadministratie  

 
Het handboek verschijnt in een gebonden uitvoering met hardcover in 
het formaat DIN A4 en bevat 540 meerkleurige bladzijden. Deze 2e 
oplage bevat zoveel fundamentele aanpassingen ten opzichte van de 
eerste versie, dat ze onontbeerlijk is voor verzamelaars, filatelisten, 
juryleden, veilinghouders en handelaren. 
 
Boekprijs   CHF 77.00, excl. verzendkosten 
    voor Zwitserland  CHF 9,70  
    voor Europa CHF 42,00   
 
Bestellingen kunnen direct gericht worden aan de samensteller: 
 
Albrik Wiederkehr E-mail: albrikwi@bluewin.ch 
Rue du Carroz 5 
CH-1278 La Rippe 


