DRANK EN ZEGELS
De december-bijeenkomst heeft weer eens
laten zien wat een geweldige club wij zijn. Meer
dan 70 bezoekers, 147 door u ingeleverde
kavels: postzegels, flessen wijn, fototoestellen,
een vulpen, een kerststukje en zelfs een radio
met cd-speler en een fles Bokma als afsluiting.
Meer dan 40 bieders en alles ging weg, een opbrengst van €700
voor de hospices in Beemster en Purmerend. Hulde.
Er is nog iets wat me trots maakt. De verschrikkelijke ziekte die Ron
getroffen heeft, raakt ook de club. We zullen langzaam maar zeker
afscheid moeten nemen van een fantastische penningmeester en
een bevlogen clubman. Op de december-bijeenkomst hebben
verschillende leden aangeboden het bestuur
terzijde te staan en we zijn er zelfs in geslaagd
iemand te vinden die het werk van Ron wil
overnemen als het echt niet meer gaat: Hans de
Block, financieel expert en als kascontroleur goed
ingewijd in de clubfinanciën. Fantastisch dat hij dit
wil doen.
Als commissaris Evenementen van de KNBF word ik vooral
geconfronteerd met allerlei gezeur en tijdrovend gedoe. Dan bekruipt
me het gevoel dat ik eigenlijk veel te veel met filatelie bezig ben en
dat ik mijn tijd aan leukere dingen moet besteden. Maar zo’n
bijeenkomst als op 11 december geeft veel positieve energie en laat
zien dat een avondje postzegelen ook een feest kan zijn.
Ik hoop dat er in 2014 nog veel van dit soort avonden volgen en dat
we om te beginnen weer veel leden mogen begroeten op onze twee
januari-bijeenkomsten: op woensdag 15 januari in de Zuiderhof en op
zaterdag 18 januari in De Inval (Regionale Ruilbeurs, de grootste in
Noord-Holland, voor meer informatie zie pagina 5).
En denkt u ook nog even aan het inleveren van materiaal voor de
Grote Veiling? We hebben al meer dan 600 (!) kavels
binnengekregen, maar er kan altijd nog meer bij.
John Dehé
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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: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1 - 1447 PT Purmerend
tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester en ledenadministratie: Ron Versteyne - Sumatra 37 - 1448 AV
Purmerend - tel. 0299-431137 - e-mail: r.versteyne@upcmail.nl - Bankrekening
NL30 RABO 01663.64.312 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Hoofd rondzending: Ad Springer - De Oeverlanden 253 - 1441 RE Purmerend
tel. 0299-421957 - e-mail: ad.springer@planet.nl Bankrekening nr. 82.53.14.690 t.n.v. Purmerender Postzegel Ruilclub
Redacteur clubblad: Hans Vaags - Bazuinstraat 29 - 1443 JC Purmerend
tel. 0299-426287 - e-mail: hans.vaags@tiscali.nl
Veilingmeester: Bert Huisenga - Zwaansvliet 13 - 1462 NE Middenbeemster
tel. 0299-683587 - e-mail: pzh.bert@quicknet.nl
Coördinator Werkgroep “Thema” en van de Regionale Ruildag: Rob Grigoletto
Paltrokmolen 4 - 1444 GH Purmerend - tel. 0299-422136 - e-mail:
rob.grigoletto@kpnmail.nl
Bibliothecaris: Juan de Groot - Eufraatlaan 16 - 1448 CK Purmerend tel. 0299-777161 - e-mail: j.groot89@chello.nl
Ere-voorzitter: Jan Ellenbroek Ereleden: Cor Boon en Han Zwertbroek
Leden van verdienste: John Dehé, Piet Struik, Joop de Groot, Cor Boon en Rob
Grigoletto

Dit clubblad verschijnt maandelijks (september t/m mei); inleveren
van kopij voor het februari nummer uiterlijk donderdag
23 januari bij mij thuis, of per e-mail naar: hans.vaags@tiscali.nl
OP HET OMSLAG
2014 zal in het teken staan van de Eerste Wereldoorlog, die 100 jaar
geleden losbarstte. Nederland had zich in de jaren daarvoor sterk
gemaakt voor de wereldvrede. De eerste Haagse vredesconferentie
(1899), gehouden in Huis ten Bosch, riep op tot de vorming van een
permanent Hof van Arbitrage. Geschillen zouden voortaan met
woorden en niet met wapens opgelost moeten worden. In Den Haag
werd in 1913 het Vredespaleis geopend, waar dit hof zitting kreeg.
Het mocht niet baten. Zie pagina 12.
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Woe. 15 jan. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC in Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster.
De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met onze 275ste
veiling, de kavellijst staat op pag. 22, 23 en 24.
Za. 18 jan.
De jaarlijkse Grote Regionale postzegelbeurs van de
PPRC. Alle informatie staat op pagina 5
Zo. 26 jan.
PV Heerhugowaard organiseert de Grote Voorjaarsbeurs
van 10.00 tot 16.00 uur in De Swan, Middenweg 178, 1702
HE Heerhugowaard. Stuiverboeken, ruiltafels, handelaren,
rondzendboekjes etc. Meer info: kijk op
www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl
Ma.27 jan.
Mooi NL plaatsen met keramiek (alleen lokaal verkrijgbaar)
2 postzegelvellen met 5 gelijke postzegels (gegomd)
Klassiekers uit het Louwman Museum: postzegelvel met
10 verschillende postzegels (gegomd)
Za. 1 en zo. 2 febr. Nieuwe locatie Filateliebeurs in de Dudok Arena,
Arena 303 in Hilversum. Za. Van 10.00 tot 17.00 en zo. van
10.30 tot 16.30 uur. Gratis parkeren en gratis entree. Voor
meer info kijk op www.filateliebeurs.nl
Do. 13 febr. Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC.
Zo. 16 febr. Jaarlijkse grote Ruilbeurs van PV Castricum van 10.00 tot
16.00 uur in dorpshuis De Kern, Overtoom 15, 1901 EW
Castricum, zie voor meer informatie www.pvcastricum.nl.
Zo, 23 febr. Filatelistenvereniging West-Friesland organiseert een Grote
Postzegelbeurs van 9.30 tot 12.30 uur in de Blokhut, De
Loet 10, 1741 BP Schagen. Gezellig postzegels ruilen, er
zijn handelaren Toegang bedraagt slechts € 1,00.
Vrij. 28 febr. PV Noord-Holland houdt haar jaarlijkse Grote Veiling met
postzegels, munten en ansichtkaarten. In wijkcentrum “De
Oever”, Amstelstraat 1, Alkmaar-Oudorp. Zaal open 17.30
uur, aanvang veiling 19.30 uur. De kavellijst staat op
www.postzegelverenigingnoordholland.nl
Ma. 24 febr. Mooi NL plaatsen met keramiek (alleen lokaal verkrijgbaar)
2 postzegelvellen met 5 gelijke postzegels (gegomd)
Woe. 12 mrt Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst PPRC
Za. 22 mrt
De jaarlijkse Grote Veiling van de PPRC. Noteer alvast
deze datum in uw agenda. Verdere informatie volgt.
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie
het maandblad Filatelie, januari-nummer.
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ZATERDAG 18 JANUARI 2014
organiseren wij onze 46e jaarlijkse

GROTE REGIONALE
POSTZEGELBEURS
De jaarlijks te houden grootste postzegelbeurs van Noord Holland
staat weer voor de deur. Ook dit keer weer op de voorlaatste
zaterdag van januari in

Wijkcentrum “De Inval”,
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend
Een beurs waarvoor verzamelaars en vele handelaren traditiegetrouw
van heinde en verre naar de PPRC komen.
Een beurs waar voor menig verzamelaar buitenkansjes wachten,
met munten, ansichtkaarten en méér postzegels en postwaardestukken.

De zalen van “De Inval” zijn open van ’s ochtends
10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur.
Ook dit jaar is er weer volop gelegenheid om weer eens ouderwets
postzegels te ruilen!
Kom ook eens kijken in de tientallen goed gevulde stuiverboeken,
en alle bekende postzegelcatalogi liggen voor u ter inzage.

Dit allemaal is weer genoeg reden om de datum
zaterdag 18 januari 2014 in uw agenda te noteren!

TOEGANG (en parkeren) GRATIS
TRACTEER UZELF WEER EENS EN GA GEZELLIG EEN DAGJE
POSTZEGELEN BIJ UW P.P.R.C.
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Naast de aantal goede wensen welke u ongetwijfeld
hebt ontvangen voor het nieuwe jaar willen wij onze
wensen daar uiteraard aan toevoegen: een gezond
2014 vanuit Canada.
Zoals beloofd in december starten we deze keer met een overzicht
van nieuwe zegels die u tegemoet zal kunnen zien in 2014 in
Canada. Dit alles onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van
dit jaar. Ook de juiste data zijn nog niet bekend. Dat heet zo mooi ‘bij
het ter perse gaan’ van dit stukje ontbreken de juiste gegevens.
We gaan van start met het jaar van het paard (P zegel en
internationaal). Daarna komen de zegels voor de baby dieren die in
het wild leven. Vervolgens Sochi 2014 Olympische Winterspelen.
Daarna is het de beurt aan de historie van onze zwarte medemens.
Ook dit jaar worden de bloemetjes niet vergeten, deze keer rozen.
Ja, en in 2014 bestaat het Royal Ontario museum 100 jaar dus ook
daar worden zegels voor uitgegeven. Ongemerkt zijn we aan
fotografie in Canada aangekomen. En als we aandacht aan de
fotografen besteden kan er vast nog wel een zegel af ter gelegenheid
75ste verjaardag van het National film agentschap.
We blijven herdenken: het is 100 jaar geleden dat er een grote
scheepsramp plaats vond waarbij 1012 dodelijke slachtoffers waren
te betreuren. Daarna wordt onze aandacht getrokken door Unesco
werelderfgoed.. Ja, we zijn over de helft van wat er bekend is, nog
even doorbijten en u weet het programma. Een zegel gewijd aan
spookverhalen. Hebben we dat gehad krijgen we Canadese
komediespelers, we gaan weer herdenken en wel 100 jaar geleden
was het Kamagata Muru incident, hebben we daar bij stil gestaan
gaan we verder met countrymuziek maken. Canada post foundation
zouden we bijna vergeten voor we aan de jeugd literatuur
aankomen,.daarna wachten op my papa en tot besluit de jaarlijkse
kerstzegels. Zo ziet het er ongeveer uit wat u kunt ver wachten voor
2014. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden met tekst en
afbeeldingen van elke zegel die verschijnt beginnende in de
volgende aflevering.
Trudy en Pieter Farenhorst
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KWANZAA
Op 22 oktober 1997 gaf de US Postal Service voor
het eerst een kleurrijke postzegel uit met als
onderwerp ‘KWANZAA’. Ik vermoed dat er onder
ons weinigen dit woord kennen en weten wat het
inhoudt. Dus maar eens gaan opzoeken.
Kwanzaa is een feest van het leven gebaseerd op de
Afrikaanse cultuur. Het wordt gevierd door
Amerikanen van Afrikaanse afkomst tussen 26
december en 1 januari en duurt dus een volle week.
Kwanzaa werd in 1966 door Dr. Maulana Karenga
(Ron Everett), een professor aan de
faculteit Black Studies aan de
universiteit van Californië. Karenga is
auteur en activist die strijdt voor het behoud van
Afrikaanse rituelen in de Amerikaanse cultuur.
Kwanzaa is geen religieuze viering, maar een
culturele, gebaseerd op elementen uit oogstfeesten
die zowel in Afrika als in de rest van de wereld
worden gevierd. Elk van de zeven dagen symboliseert een van de
Zeven Principes (Nguzu Saba) van zwart-zijn: Umoja (Eenheid);
Kuijchagulia (Zelfbeschikking); Ujima (Collectief werken en
verantwoordelijkheid); Ujamaa (Coöperatieve economie); Nia (Doel);
Kuumba (Creativiteit) en Imani (Vertrouwen).
De naam Kwanzaa is afgeleid van het Swahili
“matunda ya kwanza”, hetgeen “eerste vruchten”
betekent. De extra “a” werd toegevoegd zodat
het woord uit zeven letters zou bestaan, één
voor elk van de zeven principes. De felle kleuren
zijn de kleuren van de Kwanzaa vlag: groen voor
groei, rood voor het bloed en zwart voor het
Afrikaanse volk. Dezelfde kleuren worden herhaald in de kaarsen die
worden aangestoken elke avond van het feest.
De eerste postzegel (32c) voor de viering van Kwanzaa werd door de
US Postal Service uitgegeven in 1997 (in 1999, 33c; 2001, 34c en in
2002 37c). Andere ontwerpen volgden in 2004, 37c en 2009, 44c.
Johan Caers, A.I.J.P., bron: UPS en Wikipedia
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MICHEL - PROFIX LUXEMBURG 2013/2014
Voor de derde maal sinds 2011 brengt Michel
een losse catalogus uit voor dit kleine maar o zo
interessante verzamelgebied. Michel werkt bij
het samenstellen van deze catalogus samen
met de Luxemburgse catalogus uitgever van
“PRIFIX”, “Banque du Timbre” en “P&T
Luxembourg”. Ten opzichte van de voorgaande
twee edities zijn er diverse verbeteringen en
correcties uitgevoerd, zoal prijs aanpassingen
en hier en daar wat betere illustraties. De
belangrijkste aanpassing echter is de invoering
van een tweetalig tekst, n.l. Duits en Frans. Niet
erg vreemd natuurlijk. Veel verzamelaars van
de omliggende landen, België en Frankrijk zijn nu eenmaal meer
gecharmeerd van het Frans en voor hen is het een wat begrijpelijkere taal
dan het Duits. Zeker door het opnemen van nu ook de Franse afkortingen
maakt het gebruik van deze catalogus voor de Franstalige collectioneur
een stuk aantrekkelijker. Het geheel is in de bekende Michel stijl uitgevoerd
met (ruim 1000) prima illustraties en duidelijke omschrijvingen en zowel
technische als achtergrond informatie. De (5500) waardebepalingen zijn in
twee kolommen weergegeven. Een voor ongebruikt (postfris voor latere
uitgaven) en een voor gebruikt. Een extra kolom met prijzen voor zegels op
brief, bijvoorbeeld enkelfrankeringen, zou in mijn opinie bij een volgende
uitgave niet misstaan. Behalve alle postzegels (tot en met die van 2 mei
2013) vinden we ook de automaat labels, dienst-, port-, en telegraafzegels.
De samenhangende zegels uit postzegelboekjes worden niet vergeten en
aan de zegels die tijdens de Duitse bezetting werden uitgegeven is een
apart hoofdstuk(je) gewijd. Verder vinden we nog een tabel jaargangen
(vanaf 1945) en een overzichtje met de uitgegeven blokken.
Kortom een aardige uitgave die de verzamelaar van dit gebied wel zal
bekoren.
Schrijver: Schwaneberger Verlag GMBH. Taal: Duits. Bladzijden: 160
Illustraties: Kleur. Verlijmd, softcover 22,5 x 15 cm.
ISBN: 978-3-95402-071-3. Uitgever: Schwaneberger Verlag GMBH
Prijs: 25,00 € Excl. Verzendkosten. Informatie: Verkrijgbaar bij: Schwaneberger
Verlag GMBH, Ohmstraße1, D-85716 Unterschleißheim, Duitsland / Elke
gerenommeerde postzegelhandel. E-mail: europa1@michel.de
Web-site: www.michel.de

Henk P. Burgman (AIJP)
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 25)
Het metselwerk van de buitenmuren.
In 1860 werd in Zevenaar de steenfabriek “De Panoven” gebouwd.
De klei voor de bakstenen is in overvloed te vinden in de uiterwaarden van
onze rivieren. Verschillende kleisoorten worden gemengd en daarna
gekneed, gewalst en nogmaals gemengd. Door middel van een pers wordt
de kleimassa in de vorm gedrukt. Daarna gaan ze naar de droogkamers,
daar wordt in circa 30 uur 98% van het vocht uit de kleistenen gehaald. Dat
voorkomt dat de stenen in de oven gaan scheuren.
In drie fases, opwarmen, bakken en afkoelen, worden de stenen gebakken.
Het heetste gedeelte zal ongeveer 1100 graden zijn.
De steenfabriek “De Panoven”.
Per bakronde konden er circa 100.000
stenen worden gebakken, dit duurde ± 9
weken. De Aberson vormbak pers uit
1905 is nog in bedrijf voor het museum.
Voormalig machinale steenbakkerij, gelegen aan
het Dokkummer Grootdiep, is opgericht door Jan
Helder 1842-1906. In 1968 is deze fabriek gesloten
i.v.m. sanering van de baksteenindustrie.
Een Perfin .H.W. van de steen
handel N.V. Nieuwe Handels
maatschappij “Waalsteen” te Nijmegen.
De Russen blokkeerden op 24 juni 1948 alle
toegangswegen naar
West-Berlijn. Als reactie
stelden de Geallieerden
een luchtbrug in. Elke
drie minuten vertrok, dag
en nacht, een vliegtuig
naar West-Berlijn. De
West-Duitse autoriteiten
kondigden op 8 november 1948 per postwet aan, dat er een (dwang)
toeslag van 2 Pfennig moest worden betaald als blijk van solidariteit aan
West-Berlijn. De 17 miljard blauwe zegeltjes brachten 429.5 miljoen (harde)
D-Marken op.
Herman Verhoef
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 124
De grote oorlog
Dit jaar wordt het jaar van het grote gedenken. Honderd jaar geleden brak
in Europa een oorlog uit die in de geschiedenisboekjes als de Eerste
Wereldoorlog aangeduid wordt. Voor de mensen van toen was het ‘De
grote oorlog’.
In boeken en kranten, in bioscopen en theaters en in allerlei tvprogramma’s zal die oorlog langs komen. Ook filatelistisch kunnen we niet
om deze oorlog heen. Zelf werk ik met Fons Simons uit Landsmeer aan
een boek over de Nederlandse postcensuur in die woelige jaren.
Het Maandblad Filatelie komt met een themanummer, tijdens de Postex
zullen allerlei verzamelingen over WO1 geëxposeerd worden. Zelf heb ik
twee verzamelingen over dit onderwerp: een thematische en een

12

posthistorische. Ze zullen allebei op Filamanifestatie te zien zijn.
Toen in de zomer van 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, verklaarde de
Nederlandse regering dat ons land neutraal zou blijven in dit conflict. Toch
ging de oorlog niet aan ons land voorbij. We kregen te maken met
haperende postverbindingen, met brieven die door de strijdende partijen in
beslag genomen werden en/of gecensureerd. Ook de duizenden
vluchtelingen en geïnterneerde soldaten brachten de oorlog soms heel
dichtbij. De cabaretier Diederik van Vleuten stond onlangs in de Purmaryn
met een prachtige theatervoorstelling (‘Buiten Schot’). Hij vertelde onder
meer hoe je in Brabant het kanongebulder in België kon horen. Een heel
bijzondere voorstelling, als u de kans krijgt, moet u hem gaan zien (en
horen).
In deze rubriek heb ik al een paar keer geschreven over de vluchtelingen
en de geïnterneerden. In de komende afleveringen zal dat onderwerp
terugkomen, maar zal ik ook stilstaan bij wat andere facetten, zoals het
stagneren van de postverbindingen.
►

2/12/1914, briefkaart van Oss naar Spa, terug vanwege de oorlogstoestand.
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Vooral voor de duizenden hierheen gevluchte Belgen was het heel
vervelend dat er nauwelijks mogelijkheden bestonden om met de
achtergeblevenen in het moederland te corresponderen. Door de
oorlogstoestand functioneerde het postverkeer niet en toen het eenmaal (in
februari 1915) op gang kwam, kwamen de Duitsers met allerlei beperkende
maatregelen.

21/11/1914, mislukte poging om een briefkaart uit Amsterdam naar
Borgerhout te sturen: RETOUR GEEN POSTVERBINDING – PORT
WORDT VERGOED LOKET No 10.
Het briefkaarttarief voor België was 5 cent, 2½ cent was drukwerktarief,
maar de achterzijde van de kaart is beschreven door de secretaris van het

John Dehé
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DURE POSTBODE VS AAN LEIBAND
Er worden nieuwe postzegels uitgegeven, er wordt
nog personeel geworven en tijdens de “Let op de
Hond Week” (die bestaat echt) werd er nog eens op
gewezen, dat de benen van de postbode voor Fikkie
beschermd moeten worden. Mogelijk zijn het de
laatste stuiptrekkingen van de U.S. Postal Service.
De Amerikaanse post scoort al jarenlang dieprode
cijfers, maar plannen om te bezuinigen worden constant
gedwarsboomd door het congres. Het congres is bang voor de toorn
van de kiezer, dat zelfs het voorstel om de postbezorging op
zaterdag te staken werd weggestemd.
De Amerikaanse post verliest $ 25 miljoen per dag. De door de
federale overheid op $ 15 miljard vastgestelde kredietlimiet is bereikt.
Vorig jaar werd een verlies geleden van $ 15,9 miljard.
“Mijn lokale postkantoor ziet er vies en vervallen uit. Het heeft in de
jaren geen likje verf gezien. Maar het is nog open. De werknemers
houden er de moed in. Wat moet je anders? De banen voor ons
liggen niet voor het oprapen”, zegt Jim. Hij is één van de 574.000
werknemers die zich zorgen maken.
In 2012 kromp de organisatie al met 46.000 man. Desondanks is
men na de federale overheid en supermarkt concern Wal-Mart de
grootste werkgever van het land en één van de oudste ook. Het werk
van de post werd in de Amerikaanse grondwet vastgelegd. Benjamin
Franklin was de eerste baas van de post. Die nauwe band blijkt nu
een nadeel. De post is in naam wel zelfstandig, maar staat wel onder
toezicht van de overheid. Veel Congresleden houden impopulaire,
besparende, maatregelen tegen uit angst voor de kiezer. Het plan
om de zaterdag bezorging te staken zou een bezuiniging van $ 2
miljard hebben opgeleverd.
Het idee om de post niet meer bij de deur te bezorgen maar aan de
weg, werd ook weggestemd, terwijl het $ 4,5 miljard zou hebben
bespaard. Ideeën om de post samen met andere goederen aan de
deur te laten bezorgen haalde het ook niet. Het zou een mooie
tegemoetkoming zijn om het door e-mail sterk gedaalde aantal
verstuurde brieven te compenseren. “De post ontbreekt het aan
vrijheid om flexibel te zijn” zegt senator Sandersschuldbewust.
►
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Hij werkt aan een wetsvoorstel waarbij de post meer vrijheid krijgt om
nieuwe tarieven vast te stellen. Nu houdt het Congres een vinger aan
de pols bij het verhogen van de postzegelprijs. Vorig jaar werd de
prijs van een postzegel spectaculair aangepast met 1 dollarcent van
tot 46 cent.
Dat is erg weinig in vergelijking met de in 2006 door het Congres
opgelegde maatregel, waarbij Postal Service werd verplicht het
pensioenfonds voor de werknemers jaarlijks met$ 5,6 miljard te
spekken. Een jaar later dook het bedrijf in de rode cijfers.
De verplichting terugdraaien, die voor geen
andere onderneming in de V.S. geldt, vereist
echter politieke moed. Of het Congres zich
daaraan zal wagen, is maar de vraag.
Voorlopig zit de muziek in de nieuwe
postzegels, waarop o.a. Johnny Cash (een
pijnlijke achternaam voor de noodlijdende
post) prijkt.
Uit clubblad van postzegelvereniging Hillegom en omstreken
VAN HET HOOFD RONDZENDING
Wij willen U het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar 2014. Veel
postzegelplezier en hopen dat U eindelijk die zegel vindt waar U al jaren
naar zocht.
Wij willen U toch nog op een paar spelregels wijzen.
Haalt U zegels uit de boekjes, stempel dan alle vakjes af. Bedragen boven
de € 5,00 moet U overmaken op onze bankrekening. Kleine bedragen kunt
u in een enveloppe in het kistje doen.
Ik heb bij de laatste rondzendingen enveloppen aangetroffen met daarin
bedragen van € 30,00 en meer. Mocht zo’n enveloppe in het ongerede
raken, dan heeft u als koper geen been om op te staan en zult u het bedrag
alsnog moeten betalen.
Bij de kistjes zal weer een ontvangstbewijs worden meegezonden. U dient
door Uw opvolger te laten tekenen en dit bewijs goed bewaren.
Ook de sectiehoofden wil ik vragen alle vakjes af te stempelen. Bij controle
kom ik vaak vakjes tegen die door de koper zijn afgestempeld, doch door
het sectiehoofd zijn vergeten en niet geteld. Het merendeel van “oude”
boekjes is afgerekend met de inzenders. De lijsten en boekjes zullen in
2014 eindigen op 14.
Wij wensen U een fijn postzegeljaar toe.
Ad Springer en Ron Tel
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DE O DOET ONS AL GAUW DENKEN AAN ORANJE VRIJSTAAT
Oranje Vrijstaat wordt ook wel Oranjerivier kolonie
(Orange River Colony) genoemd.
Een Britse bezitting in het zuiden van Afrika van
1848 tot 1854. Het was onafhankelijk van 1854 1899, waarna het in 1900 werd geannexeerd door
Groot-Brittannië.
Het land werd later een provincie van de Unie van
Zuid-Afrika.

Bloemfontijn
In 1854 stond Groot-Brittannië bij de Conventie van Bloemfontijn het
grondgebied ten noorden van de Oranjerivier af aan de Boeren, zodat zij
een onafhankelijke Oranje Vrijstaat konden stichten.

C.S.A.R.
De opdruk C.S.A.R. komt voor op postzegels van Oranje Vrijstaat en
Transvaal. Deze postzegels zijn gebruikt als spoorwegzegels van de
Central South African Railways.

Landnaam op postzegels
Oranje Vrij Staat, opdrukken V.R.I., en E.R.I. en op
postzegels van Kaap de Goede Hoop: Orange River
Colony

Periode waarin postzegels verschenen: 1868 - 1903
Valuta op postzegels: Oude Britse valuta.
Ron Versteyne

BESTE VERZAMELAARS
Wie vindt het leuk om 100 postzegels van één land of 100 wereld te ruilen
tegen idem ???????
A.s. postzegelavond neem ik envelopjes mee met 100 postzegels, diverse
landen of wereld.
Wil Bron
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HOEVEEL KOPPEN PASSEN ER OP EEN POSTZEGEL?
De Zwitsers zijn koplopers: 111 stuks
Op 7 maart 2013 gaven de Zwitsers een wel heel speciale zegel uit.
De titel luidde: Gezichten van Zwitserland. De hele procesgang werd
nauwkeurig bekeken, van het ontstaan van het idee tot het kant en
klare eindproduct en dat levert een leuke geschiedenis op.
In augustus 2012 kwamen de
Gutenberg Druck, een drukkerij
gevestigd in Schaan,
Liechtenstein, en de filatelistische
dienst van Liechtenstein samen in
het Guinness book of records,
omdat ze in 57 minuten en 50
seconden een postzegel
produceerden ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van
postzegels in het kleine staatje.
Hoewel de zegel met gezichten van Zwitserland iets langere
productietijd nam, was het toch een originele productie. Een plaatsje
op dit bijzonder originele idee was de prijs van een online wedstrijd
en op 2 januari 2013 om precies 11 minuten over 11 uur werd
besloten welke koppen er zouden verschijnen op het zegel met de
titel gezichten van Zwitserland, Het echte werk begon natuurlijk pas
toen was besloten welke gelukkige koppen er op de zegel zouden
staan en dat werden er dus 111.
Een aardig grapje, ik kan niets anders zeggen.
De uitgiftedatum was 31 maart 2013 en de druk, 4-kleuren offset,
werd verzorgd door Gutenberg. Het is een fors zegel, 50 x 40 mm,
maar ja, 111 koppen moet je ergens kwijt. In een velletje van 192 bij
115 mm zitten 2 rijen van 3 zegels, en de tanding is 11¾. Zowaar
een zegel met matte gom, dus geen zelfklever.
Ik vind het geen mooie zegel, maar in dit geval zou ik bijna zeggen:
Het doel heiligt de middelen. Je zal wel een goede loupe nodig
hebben om je dochter of je zoon te herkennen.
Luc van Veen
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VAN DE PENNINGMEESTER/LEDENADMINISTRATIE
Met de contributiebetaling voor dit nieuwe verenigingsjaar gaat het
gelukkig de goede kant op, veel van onze leden en donateurs
hebben reeds aan hun verplichtingen voldaan.
De leden die het maandblad Filatelie ook ontvangen, betalen € 30,00
per jaar. Donateurs betalen in 2014 slechts € 15,00. Er zijn helaas
ook nu weer een paar leden die nog steeds niet hebben betaald
(vergeten?).
U moet nog betalen? Dan graag alsnog snel even overmaken op
bankrekening NL30 RABO 01663.64.312 t.n.v. Purmerender
Postzegel Ruilclub. Bedankt.
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