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Inleiding
Goed, er is mij – Teunis Wouter Ruijs (66 jaar) – dus gevraagd, iets te
gaan vertellen over mijn verzameling Michael Strogoff. Niet dat ik
daar een topper in ben, om een stukje te schrijven, want op school
haalde ik nauwelijks voldoendes voor opstellen of scripties, daarom.
Maar ik probeer jullie iets te gaan vertellen dus.
Het is begonnen op twaalfjarige leeftijd – in 1957 – toen ik een
jaar moest verblijven op het Astmacentrum “Heideheuvel” in
Hilversum. Ik ben toen op een gegeven moment (alleen) naar een
bioscoop gegaan, om daar de film Michael Strogoff, de koerier van de
tsaar te gaan zien (kon dat toen al op 12-jarige leeftijd, ik weet het
niet meer, maar ik ben toch binnengekomen)!
Daarna heb ik eigenlijk nooit meer aan Michael Strogoff gedacht,
tot voor enige jaren, toen ik een boekje tegenkwam (zie afbeelding).
Vanaf die tijd ben ik gaan verzamelen.
Mijn verzameling
Mijn verzameling bevat dus alles wat ik – fysiek (“in natura”) en digitaal – de afgelopen jaar of vijf bij
elkaar heb weten te vergaren via aankoop of (gratis) download op het gehele internet. Een prachtig
gebeuren – dat internet – wanneer je het maar goed weet te gebruiken!
Mijn verzameling bestaat uit 5 hoofddelen:
1. Michael Strogoff en alles wat met hem samenhangt
2. Michael Strogoff in Nederland en in het Nederlands
3. De Tsaar Alexander II – Tsaar ten tijde van het schrijven van Jules Verne
4. De Filatelistische uitgiften (inclusief de JV-wereldcatalogus)
Hierna geef ik een beschrijving naar aanleiding van de mapstructuur, zoals die zich op mijn PC bevindt.
HOOFDMAP 11-1 MS - MICHAEL STROGOFF (3.611 bestanden in 165 mappen)
SUBMAP A1-1
MS - NIEUWE ONTDEKKINGEN
Nieuwe ontdekkingen. Het overgrote deel hiervan op internet gevonden of – via Ebay of andere websites – aangekocht. Dit kunnen documenten (website-inhoud of PDF) en afbeeldingen zijn.
Deze digitale bestanden dienen dan periodiek in de desbetreffende mappen geplaatst te worden. Dit
is dus de “opvangcentrale”.
SUBMAP A1-2
MS - VERTALINGEN
Vertalingen. Enige “aparte” vertalingen van de Michael Strogoff uitgave: Chinees, Gujarati. Ook staan
hierin alle Russische uitgaven, voor zover ik ze gevonden heb. Eveneens bevinden zich hier de diverse
uitgaven in vreemde talen in DOC- of PDF-vorm.

Chinees

Gujarati

Russisch
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SUBMAP A1-3
MS - FRANSE BANDEN en EDITIES
Franse banden (met MDB-database). Alle Franse Hetzel-banden (in kleur), die ik van enige websites
gedownload heb. Website: http://monde.jules.verne.free.fr

SUBMAP A1-4
MS - WERELD-STRIPS
Strips. De strips, die in vele landen uitgegeven zijn. Documenten (DOC-,
PDF- en MDB-database). De Amerikanen hebben alle (Amerikaanse) strips
op CD gezet (als afbeelding, PDFG, plus documentatie). Niet inbegrepen de
stripboeken (boeken, waarin deels strippagina's en deels tekstpagina's staan).
SUBMAP B1-1
TOPOGRAFIE en RUSLAND
Topografie (Rusland-Siberië). Zeer uitgebreide map(pen) over de plaatsen
en rivieren, de “postroad”, de vervoermiddelen, het boek Sur la route de
Michel Strogoff plus alle gevonden/gekochte (hoge resolutie) kaarten met
betrekking tot en op de route van Moskou naar Irkoetsk. Vele documenten
en afbeeldingen/foto’s), inclusief MDB-database.
Hier ben ik al tijden mee bezig, om dit compleet te krijgen. Laat ik zeggen, dat ik voor 90 procent
hiermee klaar ben. Ben van plan hier ooit nog eens een presentatie over te geven! Erg leuk en
interessant. Verder alles m.b.t. tot het Cyrillisch en Russisch.
SUBMAP C1-1
INTERESSANTE TEKSTEN
Een (Franse) pocketuitgave (2 maal uitgegeven) met (aanvullende!) (achtergrond-)informatie over de
Michael Strogoff uitgave (interessant!).
Eveneens bevinden zich hier twee scripties van “Liu” uit Japan en “Moungou” uit Afrika. Erg
interessant en leerzaam.

De 2 pocket-uitgaven
SUBMAP D1-1
DE DK-KRANT
De Deense feuilletonuitgave. Alle plaatjes (!) uit de krant Bornenes Blad - En farefuld Reise. Mooie
uitgave.
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Pagina van de krant met de titel van het feuilleton
SUBMAP E1-1

FRANKRIJK - HET BEGIN

1. Het originele handschrift (manuscript) van Jules Verne van Michel Strogoff / 2. Les Voyages
au Théâtre / 3. Programmaboekje Théâtre du Chatelet / 4. Aanplakbiljet Théâtre du Chatelet.

1. Stéréo-cartes / 2. Cartes postales / 3. Exposition 2004
Frankrijk - Het begin. Het – originele – Michel Strogoff manuscript op internet! Daarnaast het
Magasin d’Éducation et de Récréation, Les Voyages au Théâtre (incl. alle gravures), documentatie
m.b.t. het Théâtre du Chatelet, plus verschillende programmaboekjes. Het Pièce à Grand Spectacle
met de 16 tableaux (ook digitaal in verschillende uitvoeringen), Stéréo-cartes, Cartes postales, de
Exposition Michel Strogoff 2004 (incl. catalogus; ook MDB-database).
Eveneens documentatie en afbeeldingen van diverse uitvoeringen van Michel Strogoff in diverse
(Franse) theaters.
SUBMAP F1-1
THEATER – BUITENLAND
Een overzicht (documentatie en afbeeldingen) van de uitvoeringen van het Toneelstuk Michael
Strogoff in diverse theaters in Europa en Amerika.
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1. The US Boston Theater / 2. The UK Adelphi Theater

SUBMAP G1-1 FILMS - BIOSCOOP en TV
De bioscoopfilms en televisieseries m.b.t. Michael Strogoff (redelijk uitgebreide documentatie en
afbeeldingen, plus MDB-database met filmtermen in 4 talen).

`
1926
1956
Filmposters en scènes uit de – in mijn ogen – twee beroemdste Michael Strogoff-films: de jaren
1926 en 1956.
SUBMAP G1-2
FILMS – TEKENFILMS
De tekenfilms m.b.t. Michael Strogoff. Eveneens een “filmboek” met tekeningen (digitaal), in juli
2009 op Ebay te koop aangeboden (heel apart!) met scènes uit Michael Strogoff, zoveel mogelijk in de
sfeer komend van de route die Michael Strogoff gemaakt heeft).

Een Poolse DVD

Het “filmboek”
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SUBMAP H1-1 AFBEELDINGEN - IN BOEKEN
Documentatie (plus afbeeldingen) van de (belangrijkste) boeken, waar een kunstenaar/artiest zijn
vaardigheden heeft vertoond met betrekking tot de avonturen van Michael Strogoff.

Enige van de kunstenaars: L. Olivares, G. Bartoli, S. Ivanof en N.C. Wyeth

SUBMAP H1-2 AFBEELDINGEN - KUNST
Enige kunstwerken, gevonden op internet (tekeningen, aquarellen,
schilderijen).
Ook hierin de Deense 36 (36 tegning af Axel Emil Krause til Zarens
Kurér)
SUBMAP H1-3 AFBEELDINGEN – LOSSE
Enige losse kunstwerkjes, overgenomen uit diverse boeken/boekjes.

SUBMAP I1-1
AUDIO
Platen (singles, EP’s, LP’s), CD's en DVD’s plus geluid- en beeldbestanden. Ook MDB-database.
Eveneens die ene audio-CD, speciaal uitgegeven (door Vladimir Cosma).

1. Het “gesproken” boek / 2. Nadia’s Theme (op single) / 3. Die “ene” CD
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SUBMAP I1-2
MUNTEN
De “Jules Verne” herdenkingsset in zilver en goud en in verschillende
Eurowaarden, uitgegeven in Frankrijk.
SUBMAP I1-3
SOFTWARE
Enige games en software, op CD uitgegeven.
SUBMAP I1-4
ALLERLEI
Met o.a. zandsculptuur Michael Strogoff, sculptuur
Michael Strogoff, wodka Michael Strogoff.

HOOFDMAP 11-2 MS - MS IN NEDERLAND (2.179 bestanden in 107 mappen)
SUBMAP AA
DOCUMENTEN
Verschillende documenten en afbeeldingen met betrekking tot Michael Strogoff (in Nederland).
Eveneens (een begin) met een MDB-database met de Michael Strogoff documentatie, in Nederland
verschenen.
SUBMAP B1-1
MIJN BOEK
“Mijn” uitgave. HET document (mijn gedigitaliseerde Santen-versie). Aangevuld met diverse
gemaakte indexen m.b.t. de uitgave. Grafische afbeeldingen van personen en zaken, genoemd in het
boek.
SUBMAP B1-2
DE GRAVURES
Documentatie en afbeeldingen van alle 82 gravures plus alle kleurengravures in de Duitse Weltbilduitgave.
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SUBMAP D1-1
BOEKEN – ELSEVIER
De uitgaven van Elsevier: algemeen,
documentatie, uitgeverij-gegevens/logo’s, de
blauwe bandjes, de overige (Elsevier-)uitgaven
(incl. afbeeldingen). Inclusief MDB-database.
SUBMAP D2-1
BOEKEN
NIET ELSEVIER
De
niet-Elsevier
uitgaven:
algemeen,
documentatie, uitgeverij-gegevens/logo’s (incl.
afbeeldingen). Inclusief MDB-database.

SUBMAP D3-1
BOEKEN – OMNIBUSSEN
De Omnibussen: documentatie en afbeeldingen. Inclusief MDB-database.
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SUBMAP E1-1
STRIPS
De strips: documentatie (incl. PDF) en MDB-database, plus afbeeldingen. Met de BP- en de PEPstripbladuitgave.

SUBMAP E1-2
STRIP-PAGINA'S
Strippagina’s: documentatie plus de GESCANDE strippagina’s (uit de diverse uitgaven!).
SUBMAP F1-1 NAMEN in B-en-S
Documentatie en MDB-database van alle NAMEN van personen (auteurs/schrijvers, vertalers enz.),
die ik in boeken en strips/stripboeken ben tegengekomen.
SUBMAP G1-1 AUDIO
Audio/video in Nederland: platen (singles, EP’s, LP’s), CD’s en DVD’s
plus geluid- en beeldbestanden.
SUBMAP NL-01 AFBEELDINGEN
Afbeeldingen in Nederland: “losse” afbeeldingen.
SUBMAP NL-02 KUNST
Kunst in Nederland: kunstwerken.

Charles Lagendijk: “De Koerier van de Tsaar”
SUBMAP NL-03 ARTIKELEN
Artikelen in het Nederlands: “losse” artikelen.
SUBMAP NL-04 KRANTEN
Kranten in het Nederlands: artikelen in kranten.
SUBMAP NL-05 PDF-DOCUMENTEN
PDF-documenten in het Nederlands.
SUBMAP NL-06 TIJDSCHRIFTEN
Tijdschriften in het Nederlands: artikelen in tijdschriften.
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SUBMAP NL-07 HOORSPEL
Hoorspelen in het Nederlands: hoorspelen op de radio.
SUBMAP NL-08 TV
TV in het Nederlands: films en filmseries op TV.
SUBMAP NL-09 BIOSCOOP en FILM
Bioscoop en film in het Nederlands.
SUBMAP NL-10 TONEEL en THEATER
Toneel en theater in het Nederlands.
SUBMAP NL-11 INTERNET
Internet in het Nederlands: artikelen op websites.
HOOFDMAP 12-1 TSAAR ALEXANDER II (2.147 bestanden in 84 mappen)
SUBMAP 1-1
ALGEMEEN
Documentatie, muziek en film m.b.t. Tsaar Alexander II.
SUBMAP 2-1
DE TSAAR – PERSOONLIJK
Documentatie en afbeeldingen: zijn leven en dood. Zijn vrouw Maria Alexandrovna, het echtpaar, het
gezin.

SUBMAP 3-1
HET WINTERPALEIS
Het Winterpaleis. Zeer uitgebreide documentatie en afbeeldingen (vertrekken, schilderijen, foto’s en
plattegronden)! Tatiana’s Winter Palace (SIM-software). Incl. MDB-database.

SUBMAP 3-2
THE IMPERIAL BUILDINGS
De Imperial Buildings in Sint-Petersburg. Incl. MDB-database.
SUBMAP 4-1
DE KRONING 1856
The Coronation: general, art and artists, objects, buildings, coat-of-arms,
verzamelen. Incl. meerdere MDB-databases.
SUBMAP 4-2
THE CORONATION BOOK
The Coronation Book: De officiële Frans-Russische uitgave (documentatie en
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afbeeldingen). Incl. 2 MDB-databases.
SUBMAP 4-3
PRINTED EDITIONS
De 2 beroemde Engelse tijdschriften m.b.t. de Coronation: The Illustrated London News / The
Illustrated Times. Incl. MDB-database.
Eveneens de gedrukte (Franse en Engelse) boekwerkjes/werken (waaronder Letters from...), met
daarbij enige – op internet gevonden – artikelen.

TILN

TIS

De “Maude”

HOOFDMAP 13-1 WERELD-POSTZEGELS JV (2.158 bestanden in 34 mappen)

SUBMAP A1-1
DOCUMENTATIE
Documentatie Gilead stampforum, Revue de l’espace, en andere zaken.
SUBMAP A1-2
MUTATIES - daarna DOCUMENTATIE
Documentatie plus mutaties op de MDB-database.
SUBMAP A1-3
GRAFISCH - PZ en BL
De grafische bestanden: postzegels, ongetanden (waar ook getanden van zijn), Paartjes (2-3-4).
SUBMAP A1-4
GROOT
De grafische bestanden in “hoge resolutie”.
SUBMAP A1-5
GRAFISCH - DE REST
Documentatie en MDB-database, enveloppen, Maxi kaarten, speciale uitgiften. Incl. MDB-database.
SUBMAP B1-1
ALLES MBT DE CATALOGUS
Alles m.b.t. het maken en voorbereiden/uitgeven van de CATALOGUS. Incl. MDB-database.
SUBMAP C1-1
VLAGGEN van de WERELD
Alle vlaggen van de wereld.
SUBMAP Z1-1
OUD en RESERVE
Reserve- en oude bestanden.
T.W. Ruijs, oktober 2011
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