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TROTS OP…
Terwijl ik dit herderlijk voorwoord tik - in een
heerlijk leeg huis - zwoegen Bert en Juan nog
op de verwerking van de kleine kavels, waarop
schriftelijk geboden kon worden.
Ik kan u dus nog niet vertellen hoeveel we
precies verkocht hebben, ook omdat de
naverkoop nog moet komen. Maar de Grote
Veiling was een Groot Succes, dat staat nu al
vast. Een record aantal kavels, heel veel
kijkers, heel veel kopers, die niet te beroerd
waren om voor waardevolle zegels en
collecties ook veel te betalen.
Bravo voor Bert, die ondersteund door een
flinke fles hoestdrank, de zaak aan de man (en
vrouw) bracht. Prachtig teamwerk van onze
bestuursleden, die deden alsof de jaren niet
beginnen te tellen en 752 albums, dozen, kisten, kratten en boeken
verschoven, versjouwden, sorteerden en afrekenden.
Zo hier en daar rommelt het in de wereld van de filatelie, met
ruziënde bondsbobo’s en verdwijnende gulden postzegels. Maar wie
er in de Inval bij was, kon zien dat we nog steeds een prachtige
hobby hebben.
Op de volgende bijeenkomst, donderdag 11 april, kunnen we nog
even rustig napraten. Doen we de Algemene Ledenvergadering er
even bij. En vooruit, ook nog een kleine veiling en een berg
stuiverboeken.
John Dehé

CLUBBLAD NU OOK DIGITAAL
Een groot aantal van onze leden “zit al op ’t net”. Ook de PPRC blijft
zich digitaal ontwikkelen. De kavellijsten voor de clubveilingen
werden al elke maand op onze site geplaatst. Nu is sinds een paar
maanden ook ons hele clubblad te lezen op onze site. Als u liever de
digitale editie bekijkt op www.pprc.nl en daardoor geen gedrukt
clubblad meer wenst te ontvangen, geef dit dan s.v.p. even door aan
Hans Vaags of aan een van de andere bestuursleden.
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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: Ron Versteyne - Sumatra 37 - 1448 AV Purmerend
tel. 0299-431137 - e-mail: r.versteyne@upcmail.nl - Bankrekening 1663.64.312
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:
r.grigoletto5@upcmail.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, Nico ter Hofstede 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 mei nummer uiterlijk maandag 22 april bij mij thuis, of per e-mail naar:
hans.vaags@tiscali.nl

OP HET OMSLAG

Ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april 2013, wanneer
Koningin Beatrix wordt opgevolgd door Koning Willem-Alexander,
geeft PostNL geeft twee postzegelvelletjes uit. Het eerste velletje met
de vijf postzegels van Koningin Beatrix heeft als achtergrond de foto
van haar inhuldiging op 30 april 1980. Uitgiftedatum was 25 maart j.l.
Het velletje met Willem-Alexander zal pas halverwege mei
verschijnen. Dat komt doordat er op de achtergrond van het velletje
nog een foto van zijn inhuldiging gedrukt zal worden.
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Do. 11 april

Purmerend, clubavond en de Algemene Ledenvergadering
van de PPRC in “Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof 16,
ZO Beemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur.
Met onze veiling, zie de kavellijst op pagina 18, 19 en 20.

Za. 13 april

De Verzamelaar afdeling Zaanstreek-Waterland houdt van
10.00 tot 14.00 uur haar gezellige maandelijkse verzamelbeurs in Buurthuis De Kolk, Heijermansstraat 129 te
Zaandam. Voor info: Rita en Wim Loman 075-6354316.
Vrij. 19 en za. 20 april FILAFAIR 2013, 4e Nationale postzegelbeurs met
nationale en internationale standhouders. Vrijdag van 10.00
tot 17.00 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur. In De
Maaspoort, Marathonloop 1, 5235 AA ’s-Hertogenbosch.
Zie voor meer informatie www.filafair.nl
Za. 20 april PV Aalsmeer organiseert haar maandelijkse ruilbeurs van
9.30 tot 15.00 uur in het Parochiehuis, Gerberastraat 6, 1431
SG Aalsmeer. Info www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Za. 20 en zo. 21 april Filatelistenvereniging De Verzamelaar in Bussum
organiseert haar grote Jubileumexpositie BUSSUMFILA met
100 kaders. In Theater Bussum, Akkerlaan 21, Bussum, za.
van 12.00 tot 17.00 en zo. van 11.00 tot 17.00 uur. Meer info
op www.bussumfila.nl
Ma. 22 april Postzegels: Europapostzegels: postauto’s.
En Nederlandse schrijvers.
Za. 4 mei
PPRC busreis naar Essen. Vergeet niet uw paspoort of ID
mee te nemen. Alle verdere informatie over deze reis vindt u
op pagina 17.
Za. 11 mei
FILANUMIS 2013. Zeer grote, goede en gezellige beurs met
postzegels en munten van 9.30 tot 16.00 uur in Euretco
Expo, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten. Zie voor meer
informatie www.wbevenementen.eu
Woe 15 mei Let op ! Gewijzigde datum ! (was eerst 9 mei).
Purmerend, laatste clubavond/ledenbijeenkomst PPRC van
seizoen 2012-2013 in “Wooncentrum Zuiderhof”, Zuiderhof
16, ZO Beemster.
Ma. 20 mei Mooi Nederland: Noord Veluwe en een Mooi Nederland
Verzamelvel
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie
het maandblad Filatelie, april-nummer.
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Purmerend, maart 2013
Geachte leden en donateurs,
Het bestuur van de Purmerender Postzegel Ruilclub (PPRC) nodigt u
uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 11 april
a.s. in de aula van het Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16,
ZO Beemster. De zaal is open van 19.00 uur tot 22.00 uur.
De Algemene Ledenvergadering zal beginnen om 20.00 uur.
**********************************************
Agenda Algemene Ledenvergadering
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 10 mei 2012
Verslagen over 2012 (de verslagen die niet in het Clubblad
zijn opgenomen, liggen ter inzage op de bestuurstafel):
- secretaris
- hoofd rondzendverkeer
- veilingmeester
- rondzendverkeer
- themagroep
- bibliotheek
- penningmeester en kascommissie
Verkiezing nieuwe kascommissie
Begroting 2013
Bestuursverkiezing. Volgens schema treden af: John Dehé
(Voorzitter), Bert Huisenga (Veilingmeester) en Hans Vaags
(Redacteur Clubblad/Stuiverboeken). Zij stellen zich in hun
functies weer herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen
voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bij het bestuur te
worden aangemeld.
Rondvraag
Sluiting

Voor de vergadering wordt u de eerste kop koffie aangeboden door
het bestuur. Wij rekenen op een grote opkomst.
Jeffrey Groeneveld, secretaris
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 MEI 2012
1. Voorzitter John Dehé heet de aanwezigen van harte welkom op deze
algemene ledenvergadering en opent de vergadering.
2. Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Over het jaarverslag 2011 merkt dhr Grigoletto op dat er in de
verslagperiode negen bijeenkomsten zijn geweest ipv de vermelde tien.
4. Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de verslagen.
5. Nadat de voorzitter de leden van de kascommissie mw. M. Versluis en
dhr. H. de Block heeft bedankt voor hun werkzaamheden wordt in de
plaats van eerstgenoemde benoemd dhr. H. Hendriks. Als reservelid
meldt zich de heer H. van Es.
6. Er zijn geen op- of aanmerkingen over de voorgestelde begroting voor
2012. Het voorstel over te gaan tot een verhoging van de contributie
wordt toegelicht door Ron Versteyne. (zie ook de toelichting in het
clubblad van mei 2012.) Voor leden die dertig euro te hoog vinden is er
nog de mogelijkheid zich te laten terug zetten als donateur voor een
jaarlijkse bijdrage van vijftien euro, waarbij de toezending van het
Maandblad Filatelie zal vervallen. Ondanks herhaalde herinneringen
zijn vijf leden in gebreke gebleven hun contributie te betalen. Dit zou
ondervangen kunnen worden door het verstrekken van een
automatische incasso. Verdere toelichting volgt in het
septembernummer. Vervolgens keurt de vergadering met algemene
stemmen de contributieverhoging goed. Met een welgemeend applaus
wordt het bestuur décharge verleend over het gevoerde financiële
beleid.
7. Bestuursverkiezingen: Cor Boon stopt met zijn werkzaamheden als
Hoofd Rondzendverkeer. De aanwezigen gaan akkoord met de
benoeming van Ad Springer in zijn plaats, met Ron Tel als zijn
plaatsvervanger. De voorzitter memoreert dat Cor tweeëntwintig jaar
zonder klachten het rondzendverkeer heeft geregeld. Hij benoemt hem
tot erelid van de PPRC en spreekt de wens uit dat hij nog heel lang de
clubbijeenkomsten zal bijwonen. Daarna overhandigt hij hem de
oorkonde en een cadeau in passend postzegelpapier. Cor zegt toe dat
hij zeker van plan is op de clubavonden te blijven komen en dat hij een
passende plaats aan een wand in zijn woning zal zoeken voor de
oorkonde. Ron Versteyne gaat akkoord met een benoeming voor een
volgende periode en ontvangt daarvoor de waardering uit de zaal. Dan
is er een speciaal dankwoord voor Joop de Groot. Hij is altijd bereid om
mee te organiseren en te sjouwen. Is al lid van verdienste en daarom
overhandigt de voorzitter hem als blijk van waardering een fles met
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inhoud. Ook Rob Grigoletto wordt als blijk van waardering voor zijn
vele werkzaamheden voor de PPRC benoemd tot lid van verdienste en
krijgt daarbij een fles met inhoud. Dank is er ook voor de vele leden die
met hun inzet mede verantwoordelijk zijn geweest voor het succes van
de Filamanifestatie 2012.
8. Rondvraag: Staande worden de leden herdacht die ons het afgelopen
jaar zijn ontvallen.
- De vrijdagsjouwploeg van Filamanifestatie 2012 moet nog een
attentie afhalen bij de voorzitter. Voor de liefhebbers zijn er nog
enkele tentoonstellingscatalogi verkrijgbaar.
- Jan Ellenbroek spreekt een dankwoord uit voor de vele
werkzaamheden die belangeloos door de bestuursleden worden
verricht. Dit wordt onderstreept door applaus van de aanwezigen.
Jan mist op de clubavonden de lezingen met ‘lantaarnplaatjes’. Hij
vindt dat de aanwezige filatelistische kennis gedeeld moet worden.
Het bestuur is dat met hem eens en zegt toe daar ruimte voor te
willen maken.
- Ron Tel, fervent dozenkoper, kan geen stuiverboeken meer
inleveren. Is het mogelijk een maximum aantal per lid in te stellen.
Besloten wordt dat het komend seizoen drie á vier stuiverboeken
per lid mogen worden ingeleverd.
- Peter de Leeuw vraagt of het clubblad digitaal kan worden
verstrekt, mede gezien de mogelijke kostenbesparing. Het bestuur
neemt deze suggestie mee.
- Ben Buis van de Postzegelvriend is aanwezig om het
meegebrachte overtollige filatelistische materiaal in ontvangst te
nemen.
- Ron Versteyne heeft ‘fröbelwerk’ gepleegd en deelt exemplaren
daarvan uit aan zijn medebestuursleden en oud-bestuursleden als
dank voor het vele werk. Daarbij heeft hij ook gedacht aan Jan van
de Tempel die tijdens de Fila twee dagen bij de stuiverboeken heeft
gezeten samen met Jan de Zwaan die hem assisteerde op het
toneel.
- Rob Grigoletto deelt mee dat er een verheugende stijging is in de
aantallen bezoekers over de afgelopen jaren en gaat over tot de
verloting met extra prijzen.
9. De voorzitter bedankt een ieder voor de inbreng en sluit de
vergadering.
Verslag gemaakt door Cor Donkervoort bij afwezigheid van de secretaris,
Jeffrey Groeneveld, die in het buitenland verbleef voor zijn werk.
9

JAARVERSLAG 2012
Het jaar 2012 werd natuurlijk gedomineerd door de tentoonstelling
Filamanifestatie, die een daverend succes was. Dankzij de inzet van
vele leden is deze tentoonstelling een evenement geworden, waar
men in de filatelistische wereld nu nog met veel waardering over
spreekt. Er waren mooie verzamelingen te zien, de handel deed
goede zaken, de Bond vergaderde in alle harmonie, de receptie van
de 70-jarige PPRC werd druk bezocht en onze secretaris werd drie
maal onderscheiden. Het is echter niet alleen vanwege
Filamanifestatie dat het bestuur met grote tevredenheid terugkijkt op
2012. Tegen de trend in werden de clubavonden zeer goed bezocht;
rond de zeventig bezoekers was geen uitzondering. Daarbij mochten
we steeds meer verzamelaars uit de regio verwelkomen, bijvoorbeeld
uit Edam, Volendam en Monnickendam.
Traditiegetrouw waren er weer negen clubavonden met achter de bar
de vertrouwde gezichten van Sanja, Svenja en Lisanne, maar ook als
zij verstek moeten laten gaan was er altijd wel iemand bereid om hun
plaats in te nemen. Achter de bestuurstafel verschenen in 2012 een
paar nieuwe gezichten. Cor Boon nam tijdens de Algemene
Ledenvergadering afscheid als hoofd rondzendverkeer, een functie
die hij vele jaren nauwgezet had bekleed. Als blijk van dank werd Cor
benoemd tot erelid van de PPRC. Zijn opvolger als
hoofdrondzendverkeer werd Ad Springer, met Ron Tel als vervanger.
Joop de Groot, onze bibliothecaris nam ook afscheid, en hij werd
opgevolgd door Juan de Groot, die tevens toetrad tot het bestuur.
Helaas konden de oud-bestuursleden Jan Ellenbroek, Nico ter
Hofstede en Han Zwertbroek niet altijd aanwezig zijn op de
clubavonden, de jaren gaan tellen. Ons leden van verdienste Cor
Boon, Joop de Groot en Piet Struik konden we steevast begroeten.
Vast onderdeel van de clubavonden waren de veilingen die onder de
deskundige leiding van Bert Huisenga stonden. Met een verkoop die
gemiddeld rond de 80% lag, deed de PPRC het erg goed. Het blijft
opvallend dat met name de animo voor de partijtjes en lege
stockboeken groot was. De Grote Veiling, voor het eerst in De Inval,
bleek ook in 2012 weer te voldoen aan de behoefte van de leden,
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zowel wat het aanbod als de verkoop betrof. De laatste
clubbijeenkomst voor de zomervakantie kwam Ben Buis van De
Postzegelvriend op bezoek en ook nu weer ging hij met het nodige
overtollig materiaal naar huis. De Benefietveiling werd een gezellig
gebeuren onder andere door de muziek die verzorgd werd door het
echtpaar Loman.
Naast de Grote Veiling en het rondzendverkeer waren de
stuiverboeken, die door Hans Vaags en Jan de Zwaan met grote
zorg beheerd werden, een belangrijke bronnen van inkomsten voor
de vereniging. Rob Grigoletto en zijn medewerkers zorgden ervoor
dat de 44e Regionale Ruildag, ook voor het eerst in De Inval,
vlekkeloos verliep. Het werd een gezellige dag, die aantoonde dat
ook ouderwets ruilen nog steeds een geliefde bezigheid is. Zo’n 140
bezoekers kwamen naar de ruildag.
Net als voorgaande jaren zorgde Hans Vaags er weer voor dat
negen keer het Clubblad verscheen. Voor het eerst sinds jaren werd
het Clubblad in een nieuw jasje gestoken en ook de lay-out werd
aangepast. Hans kon rekenen op vaste medewerkers als John Dehé,
Herman Verhoef, Ron Versteyne en Pieter en Trudy Farenhorst,
onze verslaggevers in het verre Canada. Ter gelegenheid van
Filamanifestatie kwam er een speciale editie van het Clubblad uit met
bijdragen van leden die deelnamen aan de tentoonstelling. Een
nummer om te bewaren. John Dehé hield onze website
(www.pprc.nl) bij. Inmiddels is daar elke maand het hele Clubblad in
pdf te downloaden. Bij de leden viel bovendien elf keer het
Maandblad Filatelie, met een flink aantal bijdragen van Purmerendse
oorsprong, op de mat.
De Themagroep was in 2012 weer actief en kwam geregeld bijeen
onder leiding van Rob Grigoletto. Het PPRC reisbureau, dat door
Ron Versteyne wordt gerund, bracht ons in het najaar naar weer
naar de Postex in Apeldoorn en het werd weer een leuk dagje uit. In
november organiseerde de PPRC in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie een contactdag.
Het aantal bezoekers viel een beetje tegen, maar degenen die er wel
waren hadden een gezellige dag.
11

In 2012 ontvielen ons helaas een paar leden. Er was jammer genoeg
ook een aantal opzeggingen. In de meeste gevallen gebeurde dat
wegens drukke werkzaamheden, een enkele keer vanwege de
gevorderde leeftijd. 2012 werd afgesloten met 119 leden en 54
donateurs, waarbij opviel dat een flinke groep leden ervoor gekozen
heeft om het lidmaatschap om te zetten in een donateurschap of
lidmaatschap zonder Maandblad Filatelie. Per saldo is de vereniging
met drie personen gegroeid en dat terwijl er landelijk sprake is van
een forse teruggang van het ledenbestand bij postzegelverenigingen.
In 2012 werden vier bestuursvergaderingen belegd om de vereniging
in goede banen te leiden, maar het echte werk werd gedaan door al
die actieve leden waarop we steeds weer een beroep konden doen:
de bestuursmedewerkers, de verspreiders van ons clubblad en de
sectiehoofden van het rondzendverkeer. Net als andere jaren gaat
onze hartelijke dank uit naar elk van hen en natuurlijk ook naar onze
trouwe leden, donateurs en adverteerders. Samen vormen we een
bloeiende vereniging waar het goed postzegelen is!
Jeffrey Groeneveld, secretaris
VERSLAG CLUBBLAD EN STUIVERBOEKEN
Sinds september 2012 staan er geen “koetjes” meer op het omslag.
De voorraad omslagen was op. Daardoor werd het nu mogelijk om
elke maand een andere illustratie op het omslag te plaatsen.
Ons clubblad “loopt lekker”, met in elk nummer vier kleur pagina’s.
Negen keer per jaar, in een oplage van 205 exemplaren. Er is
gelukkig al jaren geen gebrek aan kopij. Maar naast onze “vaste”
auteurs blijven stukjes van andere leden uiteraard ook zeer welkom.
Er was ook dit jaar weinig animo om eens een gratis kleine annonce
te plaatsen. Uiteraard wil ik onze bezorgers bedanken voor hun inzet,
ondanks de soms barre weersomstandigheden werd het clubblad
toch door hen bezorgd.
Voor de stuiverboeken was ook dit seizoen een toenemende
belangstelling. Tijdens de clubavonden zorgt Jan de Zwaan prima
voor de boeken en de afrekening met de leden. Nieuwe boeken zijn
weer welkom (max. 5 per lid en de zegels niet dakpansgewijs
insteken).
Hans Vaags, redactie en pr
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Alweer een na laatste stukje van het seizoen 20122013 voor de PPRC. Hier loopt het seizoen door tot
de grote landelijke postzegelshow, welke hier in
Winnipeg wordt gehouden van 21 t/m 23 juni. U
had de afbeelding van de zegels van 17 januari
nog te goed. Hier zijn de
laatste vier zegels uit de
dierenriem en wel voor de
Sagittarius = boogschutter
Capricorn = steenbok
Aquarius = waterman
Poissons = vissen
Op 4 maart
verschenen de twee bijgaande zegels met
een afbeelding van Magnolias. De naam
is afkomstig van de franse botanist Pierre
Magnot. Magnolia behoort tot een van de
oudste bloemen en planten ter wereld.
22 maart werd aandacht getrokken voor
150 jaar fotografie. Buiten de zegels zijn
er ook twee souvenir velletjes, het beste
lijkt mij een afbeelding van deze te tonen,
dan heeft u gelijk een idee hoe de zegels
eruit zien.
1e velletje $ 1,89 en het 2e $ 4,21.

We treffen elkaar weer
in mei, dus tot dan.
Trudy en Pieter
Farenhorst
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 19).
De houten - en betonpalen.
Houten palen worden geleverd in lengten van 10-22 meter.
Aangezien de grondwaterstand nogal wisselend kan zijn en de
houten paalkop beneden de grondwaterstand moet blijven, omdat
deze anders zal gaan wegrotten, wordt de laatste 2 á 3 meter van de
paal een betonopzetter mee geslagen op de houten paalkop. Deze
betonopzetter vangt de wisselende waterstand op.

Voor zowel de houten als de betonpaal wordt afhankelijk van de
sonderingen, de afmetingen en de lengte bepaald door de
constructeur. Het meest toegepast zijn de geprefabriceerde palen. In
de grond gemaakte palen worden meestal in stedelijke gebieden
gebruikt en daar waar ook een groter draagvermogen wordt
gevraagd.

Tegenwoordig wordt meestal een gewapend betonpaal geslagen.
Het is belangrijk dat bij het heien de opzichter aanwezig is. Door het
kalenderen van de paal wordt nagegaan of de toegestane belasting
wordt gehaald. Kalenderen is: het heiblok wordt, bij een bepaald
gewicht, vanaf een bepaalde hoogte in een vrije val 30 x losgelaten.
Op deze wijze kan de totale zakking van de paal, in centimeters,
worden vastgesteld.
Herman Verhoef
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 118

Nu steeds meer mensen uit Edam belangstelling
tonen voor de PPRC, is het misschien wel aardig
om iets te schrijven over een beroemd bedrijf uit
dat schone stadje.
Wie oude brieven verzamelt en ook nog wil
schrijven over Zaanstreek en Waterland, komt
een keer bij de firma William Pont terecht. Dit
was van oudsher een Edams familiebedrijf, in
1828 opgezet door William en zijn oom Jacob
Boot. Het ging vooral om de handel in hout en
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mede als gevolg van de aanleg van het Noordhollands Kanaal in de
jaren ’20 van de 19e eeuw kwam het tot grote bloei. De haven van
Edam was toen nog voor grote zeeschepen bereikbaar en over de
Purmerringvaart had Edam een verbinding met het Noordhollands
Kanaal.
Ik schreef hierover al eerder in Veertig Poststukken, en daaruit pluk
ik het volgende citaat: ‘Allengs werden de aanvoeren van balken zoo
groot, dat men in de zomermaanden bijkans van de Edamsche
wallen tot aan Den Helder over de vlotten kon lopen.’ Dat is dus heel
veel hout (en heel veel lopen). Het hout kwam vooral uit de
Scandinavische landen en één van de mooiste brieven in mijn
verzameling is daar een stille getuige van. De brief is van 1855.
William Pont was in 1847 overleden, maar de energieke weduwe,
Wilhelmina Versteegh, nam met veel succes de leiding van het
bedrijf over.

7 oktober 1855, verstuurd door de firma William Pont naar Drammen in
Noorwegen met 2x NVPH 3. Linksonder staat ‘franco Hamburg’. De brief
ging via het Deense postkantoor in die plaats naar Noorwegen. Het port
naar Noorwegen bedroeg 70 cent; de afzender betaalde 30 cent, de
ontvanger de rest.
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Maar het succes hield niet aan. Het Noordhollands Kanaal bleek voor
de steeds groter wordende schepen een lastig te bevaren
vaarwater. De aanleg van het Noordzeekanaal (1876 gereed
gekomen) zorgde voor een kortere route naar zee en de directie van
het Edamse bedrijf besloot van die nieuwe mogelijkheden gebruik te
maken en verhuisde naar de Zaanstreek. Volgens de recent
verschenen Geschiedenis van de Zaanstreek gebeurde dat

halverwege de jaren ’80 van de 19e eeuw. Daar groeide William
Pont uit tot het grootste houtbedrijf in Nederland (in 1913) en de
grootste houtimporteur van West-Europa. Directeur was toen Pauw,
hij was ook wethouder van Zaandam en een van de grote strijders
voor een grote zeehaven bij Zaandam. Wie in die tijd nog over
balken wilde lopen, moest in de Zaanstreek zijn.
John Dehé
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GLUREN BIJ DE BUREN
PPRC GAAT NAAR ESSEN
Mede dankzij de hulp van enkele bevriende
verzamelaars is het gelukt om de bus naar Essen
goed gevuld te krijgen. Daar staat natuurlijk iets tegenover, maar ik
denk dat we een goede deal hebben gesloten.
Onze bus vertrekt op zaterdag 4 mei om 07.00 uur van NS-station
Weidevenne aan het Abel Tasmanplein in Purmerend-Weidevenne.
Er is daar voldoende parkeergelegenheid.
Vervolgens rijden wij via Amsterdam alwaar wij bij het Olympisch
Stadion even stoppen om onze Amsterdamse vrienden op te pikken.
Vervolgens denken we dan om 10 uur in Essen te arriveren, waar U
dan de hele dag kunt genieten van alle moois wat deze beurs te
bieden heeft.
Voorpret ? Kijk dan maar even op www.briefmarkenmesse-essen.de
Om 16.00 uur verwachten wij iedereen weer bij de bus, zodat wij
rond een uur of zeven weer in onze eigen postzegelgebieden
terugkeren.
U mag de kosten voor deze trip (€ 25,00) overmaken op de rekening
van de PPRC, 1663.64.312. Waarvoor onze dank. Vergeet niet Uw
paspoort of ID mee te nemen, wij gaan immers naar Duitsland.
Met een vriendelijke groet, Ron Versteyne
STICHTING DE POSTZEGELVRIEND
U bent het ondertussen al een beetje gewend en eigenlijk valt hij niet
meer weg te denken op de laatste clubavond van de PPRC.
Ben Buis van Stichting De Postzegelvriend komt woensdag 15 mei
weer even op bezoek om Uw overtollig filatelistisch materiaal
(postzegels, stockboeken, albums, insteek-kaarten, hawidstroken,
pincetten etc.) in ontvangst te nemen. Ben verzorgt met zijn collegae
in de Stichting het uitzoeken op land/thema en de verspreiding naar
hulpbehoevende en bedlegerige verzamelaars. Hun dankbaarheid is
buitengewoon groot voor alle materiaal dat hen wordt aangeboden.
Begin dus nu vast met het bijeen sprokkelen van Uw materiaal zodat
U het op woensdag 15 mei aan Ben Buis kunt aanbieden.
Ron Versteyne
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NOORD-HOLLAND krijgt een PRIMEUR
JA, maar sterker nog
PURMEREND krijgt de PRIMEUR
Het is ongeveer 30 jaar geleden dat Noord-Holland een echte
beurs voor postzegels en munten binnen haar grenzen mocht
verwelkomen. In de Jaap Edenhal in Amsterdam waar Sjaak Swart destijds
de scepter zwaaide, hebben de fanatieke verzamelaars vele jaren hun hart
kunnen ophalen. Vraag maar eens aan Hennie v.d. Berg, hoe dat was in
die tijd. Welnu, anno 2013 wordt het tijd dat er weer eens iets gaat
gebeuren en Wouter Beerekamp van WB-evenementen heeft mij benaderd
om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in Purmerend. Wij hebben
gezamenlijk gekozen voor de sporthal van Brede School de Kraal aan de
Zambezilaan in onze nieuwbouwwijk Weidevenne. Een zaal met
uitstekende verlichting waar voor deze activiteit vloerbedekking op de
sportvloer zal worden gelegd en waar we de beschikking hebben over 168
meter handelarenruimte. We zullen ook een aantal meters beschikbaar
stellen aan gespecialiseerde verenigingen om hun activiteiten bij het
publiek te promoten.
Uiteraard zullen alle Noordhollandse verenigingen worden uitgenodigd om
aanwezig te zijn en als dat niet mogelijk is, kunnen zij reclame maken voor
hun club.
Wij gaan nu aan de slag om alles verder uit te werken, maar U kunt alvast
in Uw agenda noteren dat U zaterdag 12 oktober in Purmerend moet zijn.
Ron Versteyne
HET LIJKT NOG HEEL VER WEG… 2014
Maar U kunt het vast in de agenda noteren. Op 12 en 13 april beleven we
weer een grote happening. Filamanifestatie 2014, nu in Kennemerland.
Drie postzegelverengingen, t.w. Beverwijk, Heemskerk en Castricum
steken de handen ineen maar ook uit de mouwen om Noord-Holland nog
steviger op de filatelistische kaart te zetten.
Het evenement met een prachtige tentoonstelling met minimaal 250 kaders
in klasse 2 en 3 (met jurering) en propagandaklasse (zonder jurering).
Natuurlijk een grote postzegelbeurs met heel veel prominente handelaren,
een speciale jeugdhoek en Jeugd Filatelie Nederland is ook aanwezig.
Zodra het definitieve programma bekend is, zal ik U verder informeren.
De echte postzegelliefhebber mag dit evenement natuurlijk niet missen.
Ron Versteyne, vanuit Purmerend toegevoegd bij Filamanifestatie 2014
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DE LETTER I BRACHT MIJ HELEMAAL NAAR INDO-CHINA
Indo-China is een Frans gebied in zuidoost Azië, dat in 1949 in drie delen
werd gesplitst, nl. Vietnam, Cambodja en Laos.
Zie ook de postzegels van Cochin-China.
Bekijk ook de postzegeluitgaven van Annam en
Tongking, Indiase Strijdkrachten in Indo-China
en Mong-Tseu of Mengtoz.
Halverwege de 19e eeuw werden Franse missionarissen naar Vietnam gestuurd om Vietnam te
bekeren tot het Rooms-Katholieke geloof.
Tot ongenoegen van de heersers in Vietnam zijn
zij daar uitstekend in geslaagd.
Nadat enkele missionarissen waren vermoord,
stuurde Napoleon III Franse troepen en
begonnen de Franse invallen in het land.
In de volgende twee decennia werden Franse protectoraten opgezet in
Tongking (Noord-Vietnam) en Annam (Centraal-Vietnam).
Cochin-China (Zuid-Vietnam) werd een Franse kolonie.
Voor het koloniale gebied Frans Indo-China waren naast algemene
koloniale uitgaven, postzegels voor de Franse kantoren in China met de
tekst “INDO-CHINE” in omloop. De gemiddelde verzamelaar zal moeite
ondervinden om de postzegels van Indo-China te identificeren.
Van 1889 tot 1949 werden postzegels uitgegeven met de landnaam
Indo-Chine (ook als opdruk). De valuta op de postzegels was vanaf 1889:
100 centimes = 1 franc, vanaf 1918 is het gewijzigd: 100 cent = 1 piaster.
VERZAMELEN op MAANDAG
Postzegels, munten en andere kleine objecten. Iedere maandag van 11.00
tot 16.00 uur in restaurant DOK 48 op IJburg !!!
Het volledige adres is Krijn Taconiskade 328 – 330, 1087HW Amsterdam.
Lenie en Joop de Korte, samen met Evert Gerber en Ferry Gijswijt, zijn dit
geweldige initiatief op 4 maart j.l. gestart en zien nu, na 3 weken al een
behoorlijke groei. Enerzijds in het aantal standhouders met postzegels en
poststukken, maar ook ansichtkaarten etc. Voor PPRC-ers die op maandag
wel eens wat tijd over hebben een prima idee om daar eens heen te gaan.
De koffie staat altijd klaar en er is zelfs gratis WIFI aanwezig.
Vanaf Centraal Station bereikbaar met tramlijn 26, eindhalte IJburg-haven
en dan met bus 66 naar halte Pampuslaan.
Kijk ook maar eens op www.verzamelenopmaandag.nl
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WRAAK
De enige manier om bij de tandarts weg te blijven is door er vaak naar toe
te gaan. Tegenwoordig doet zich een nieuw fenomeen voor: de
mondhygiëniste. Mijn tandarts is een rustige man die zijn werk doet en je
voor de rest met rust laat. Maar de hygiëniste wordt gedreven met een
onstuitbare inzet om je te bekeren, een soort Jihad voor de tanden.
Allereerst gaat ze aantonen dat je niet goed poetst. Loop je de hele dag
met een rooie bakkes. Nu poets ik mij het liplazer, maar volgens haar doe
ik dat niet goed. Je wordt gedwongen als een 6 jarig schoolkind te
demonstreren hoe je poetst en dan komt ze pas goed los. Je krijgt er geen
woord meer tussen. Dan passeert het hele arsenaal aan borsteltjes,
kolibrietjes, flossen en wat dies meer zij. Ik verslijt veel borsteltjes maar het
moet altijd anders. Terwijl ik al 40 jaar mijn tanden gepoetst heb, zij was
nog niet eens geboren.
Nadat mij dit gezeur een aantal malen overkomen was,
was ik het spuugzat. Toen ik de laatste keer binnenkwam, vroeg ik haar: “Spaart u postzegels?” Dit uiteraard
voordat ze met haar vriendelijke kruistocht gestart was.
Verbaasd keek ze me aan.
Ik ging vlug door: “Volgens mij kun je heel goed
thematisch verzamelen met als onderwerp: tandartsen of
tanden, of misschien kaakchirurgie of zo. Er zullen zeker
postzegels zijn met dit soort thema’s. Ik herinner me zelfs een zegel van
Nederland met tanden erop”. Voordat ze een woord ertussen kreeg zei ik:
“Maar je kunt natuurlijk ook stempels gebruiken in je thematische
verzameling”.
Nadat ik alle elementen van de Nederlandse Bond van Filatelisten had
doorgeploegd, wilde ik de voordelen van het lidmaatschap van een heuse
postzegelclub gaan uitspitten. Ze interrumpeerde me hopeloos aankijkend
en zei: “Maar mijnheer Bos (grmpff!), ik spaar helemaal geen postzegels!”
“Nee, dat weet ik wel”, zei ik, “maar u zou daar natuurlijk wel mee kunnen
beginnen!” En ik begon uit te weiden over de voordelen van de
geruststellende werking die uitgaat van onze hobby.
Enigszins geïrriteerd riep ze op een gegeven moment hardop uit: “Mijnheer
Bos (grmpff!), daar heb ik helemaal geen zin in, het interesseert me niet!”
Toen werd het even stil, ze schrok van zichzelf.
Ik zei: “Als u nu uw voorlichtingscampagne, die ik elke keer over me heen
krijg, achterwege laat, dan houd ik mijn mond over die postzegels”. Ze ging
aan de slag en heeft geen woord meer gezegd, hè, hè!
Uit Fila Ede 2012, Jos van den Bosch
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