JAMMER
Het waren drukke weken in maart en april. De grote veiling, de na
verkoop en de financiële afwikkeling van alles hebben uw bestuur
een aantal goed gevulde weken bezorgd, maar we deden het graag
en de opbrengst heeft alle oude records gebroken.
April stond in het teken van Filamanifestatie in
Wijk aan Zee. Maanden van voorbereiding, vele
uren overleg, een paar honderd e-mails, maar
het resultaat mocht er zijn. Meer dan 300 kaders
vol postzegels en poststukken waren te
bewonderen op een geweldige locatie, bijna in
de duinen. Het was een prachtig evenement, dat
zal iedereen beamen die is gaan kijken. Gouden
bekroningen voor onze inzenders, handelaren genoeg, met een rijk
aanbod van topmateriaal tot stuiverboekenwerk.
Als Filamanifestatie iets heeft laten zien, dan is het wel dat de filatelie
nog steeds een boeiende en inspirerende hobby is, een land van
onbegrensde mogelijkheden.
We hebben niet precies geteld, maar het is toch wel heel erg jammer
dat nog geen tien leden van de PPRC een kijkje zijn gaan nemen.
Dat is een beetje jammer voor de organisatoren (die toch nog zo’n
500 bezoekers telden) en die zo’n evenement niet voor zichzelf
organiseren, maar voor hun leden. Maar het is vooral jammer voor al
die mensen die er niet waren en niet weten wat ze gemist hebben.
Op woensdag 14 mei houden we onze jaarvergadering. Beleid,
financiën, verleden en toekomst, u mag er
uw mening over geven. De jaarvergadering
van de KNBF duurde twee uur. Wij hopen
het wat sneller te doen en presenteren u
ook nog een mooie veiling en een gratis
kopje koffie mét.
John Dehé
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1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester: Vacant
Bankrekening NL30 RABO 0166 3643 12 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. NL78 RBRB 0825 3146 90 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 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, Han Zwertbroek, Ron
Versteyne†, Nic ter Hofstede† en Henk Oosterveld†. 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 september nummer uiterlijk donderdag
25 augustus bij mij thuis, of per e-mail naar: hans.vaags@tiscali.nl
OP HET OMSLAG
In het Heeresgeschichtliches museum in Wenen staat deze auto,
een Gräf & Stift, waarin Franz Ferdinand zat toen hij op 28 juni 1914
werd vermoord. Hij was een Oostenrijkse aartshertog van OostenrijkEste en was troonopvolger van Oostenrijk. Naar aanleiding van deze
moord verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Servië, hetgeen leidde tot
de Eerste Wereldoorlog, al lagen de oorzaken daarvan dieper.
Naast filatelie is geschiedenis de tweede boeiende hobby van Jan
Ellenbroek. Meer over het eerste slachtoffer van de Eerste
Wereldoorlog leest u op pagina 16 en 17.
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Woe. 14 mei Purmerend, Laatste clubavond/ledenbijeenkomst van de
PPRC van dit seizoen 2013-2014 met de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. In Wooncentrum Zuiderhof,
Zuiderhof 16, 1461 AJ Zuidoostbeemster. De zaal is open
van 19.00 tot 22.00 uur. Na de jaarvergadering onze 278 ste
extra grote veiling, de kavellijst staat op pagina 25 t/m 28.
Ma. 19 mei Mooi NL: plaatsen met keramiek: postzegelvel met 5 gelijke
postzegels (gegomd) )
Mooi NL: plaatsen met keramiek verzamelvel: postzegelvel
met 5 verschillende postzegels (gegomd) )
WK Voetbal: postzegelvel met 10 verschillende postzegels
(gegomd)
Noteer alvast de volgende data voor seizoen 2014-2015 in uw agenda:
PPRC clubavonden in Wooncentrum Zuiderhof in 2014:
op woensdag 10 september; donderdag 9 oktober; woensdag 12 november
en donderdag 11 december.
En in 2015 op woensdag 14 januari; donderdag 12 februari; woensdag 11
maart; donderdag 9 april en woensdag 13 mei.
Heerhugowaard: FV Heerhugowaard organiseert op 26 oktober 2014
10.00-16.00 uur, een grote ruilbeurs in Zalencentrum De Swan, Middenweg
78 te Heerhugowaard www.postzegelverenigingheerhugowaard.nl
Huizen: Postzegelvereniging Huizen e.o. organiseert op 29 november
2014 een grote ruilbeurs, waarbij tevens ca. 600 kavels geveild zullen
worden. Plaats: De Zenderkerk, Borneolaan 30, 1276 NS Huizen. Aanvang
10.00 uur, einde 17.00 uur. Start veiling 14.00 uur. Parkeren en toegang
gratis. Info 035 - 5387550
Purmerend: WB Evenementen organiseert 2e Noordhollandse Postzegelen Muntenbeurs (ook ansichtkaarten en sigarenbandjes etc.) op zaterdag
11 oktober 2014 - 10.00-16.00 uur in de sporthal van de Brede School De
Kraal, Zambezielaan 278, 1448 PN Purmerend.
En in wijkcentrum “De Inval” op zaterdag 24 januari 2015 de grote PPRC
Regionale Postzegelbeurs en op zaterdag 14 maart 2015 de jaarlijkse grote
PPRC veiling.
Voor uitgebreide informatie over beurzen en nieuwe postzegel uitgaven zie
het maandblad Filatelie, mei-nummer.
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Purmerend, mei 2014
Geachte leden en donateurs,
Het bestuur van de Purmerender Postzegel Ruilclub (PPRC) nodigt u
uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 mei 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) Opening door de voorzitter
2) Ingekomen stukken
3) Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2013
4) Verslagen over 2013 (de verslagen die niet in het Clubblad zijn
opgenomen, liggen ter inzage op de bestuurstafel):
- secretaris
- hoofd rondzendverkeer
- veilingmeester
- themagroep
- bibliotheek
- penningmeester en kascommissie
5) Verkiezing nieuwe kascommissie
6) Begroting 2014
7) Bestuursverkiezing. Volgens schema treden af: Jeffrey
Groeneveld (secretaris) en Rob Grigoletto (Coördinator Ruildag
e.a). Zij stellen zich in hun functies weer herkiesbaar. Hans de
Block stelt zich kandidaat als penningmeester. Tegenkandidaten
voor de drie genoemde bestuursfuncties dienen minstens een
week voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bij het bestuur te
worden aangemeld.
8) Rondvraag
9) 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 11 april 2013
Aanwezig: 69 leden en donateurs
Afwezig met kennisgeving: de erevoorzitter Jan Ellenbroek
1. De voorzitter heet iedereen welkom en zegt zeer blij te zijn dat
zoveel mensen naar de ALV zijn gekomen. Helaas zijn de drie
oud-bestuursleden niet aanwezig. Er gaan kaarten rond voor
zieke leden.
2. Ingekomen stukken
Er is een afmelding van de heer Jan Ellenbroek onze
erevoorzitter
3. Verslagen
De onderstaande verslagen worden zonder opmerkingen en
vragen goedgekeurd
- Verslag ALV 2012
- Secretaris
- Veilingmeester
- Themagroep
- Bibliotheek
- Hoofd rondzendverkeer. Helaas is het verkeerde verslag
afgedrukt, in het volgende nummer van het Clubblad zal het
juiste verslag worden opgenomen.
- Penningmeester en kascommissie
De voorzitter heeft gehoord dat iemand de opbrengst van de
Grote Veiling “belachelijk hoog” vond, maar dat komt doordat
deze veiling zeer succesvol is. Meer dan in het verleden veilen
we nu grotere kavels zelf.
Hans de Block vraagt waarom er 200 euro begroot was als
ontvangst van veilingen bij de Nederlandsche en Corinphila,
terwijl de vereniging niets ontvangen heeft. Dat klopt
inderdaad, daarom is er nu een PM post van gemaakt.
De penningmeester wordt bedankt en de vergadering dechargeert de
penningmeester voor het gevoerde beleid op voorstel van de
kascommissie.
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1. Nieuwe kascommissie
Ben van Dulst, Frans van der Hoff, reserve Hans de Block
2. Bestuursverkiezing
John Dehé , Bert Huisenga en Hans Vaags worden met applaus
herkozen.
Jan Zwaan krijgt een fles wijn aangeboden als dank voor het
bewaken van de stuiverboeken
3. Rondvraag
Herman Verhoef wil weten of er weer een bijeenkomst is met de
NVTF in november. De bal ligt nu bij de NVTF, we willen wel
assisteren. Er is geen antwoord op de mail geweest.
Wil Bron stelt voor om zakjes te maken met zegels van 100 stuks
van een land en die te ruilen tegen 100 zegels van een ander land.
Ze zal een wervend stukje schrijven voor het Clubblad.
Om 20.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en er volgt een
spontaan applaus.
VERSLAG 2013 VAN DE VEILINGMEESTER
In 2013 hebben we negen clubveilingen gehouden met een leuk en
zeer gevarieerd aanbod. Graag wil ik de inzenders bedanken voor
hun kavels.
De benefietveiling in december was prima met een gevarieerd
aanbod van radio-cd spelers tot flessen wijn en jenever en het
hospice was erg blij met de opbrengst.
In maart hebben we onze achtste grote veiling georganiseerd,
wederom met groot succes. Ook dit jaar hebben we de kleine kavels
schriftelijk geveild, wat weer prima is bevallen. Deze keer hadden we
1194 kavels en werd er 68% verkocht, wat niet tegenvalt.
Ook wil ik John bedanken die mijn grote steun is bij het verkavelen
van de nalatenschappen en vele partijen die bij hem binnen gebracht
worden tijdens de taxatie dagen. Verder kunnen we nog steeds
goede kavels gebruiken, doosjes, stockboeken, enz. Ook mooi
klassiek materiaal is welkom.
Bert Huisenga, veilingmeester
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JAARVERSLAG 2013
Het jaar 2013 kenmerkte zich door pieken en dalen. De clubavonden
werden telkens weer door een grote groep leden bezocht. Een aantal
tussen de zeventig en tachtig was geen uitzondering. Het aantal
bezoekers uit de regio was opvallend en naarmate het jaar vorderde
bleken ook steeds meer leden van Evopost Purmerend met een
bezoek te verblijden. Aan het eind van het jaar bleek dat zo goed als
alle leden van de vereniging uit Edam-Volendam de overstap naar de
PPRC maakten.
In oktober werd in Weidevenne de eerste grote postzegelbeurs sinds
jaren gehouden. De ogenschijnlijk onvermoeibare stimulator van
deze beurs was Ron Versteyne. Na afloop kon hij met trots melden
dat het zo’n succes was geweest dat in 2014 een reprise gaat
plaatsvinden. Niemand kon toen vermoeden dat korte tijd later de
onheilstijding kwam dat Ron ongeneeslijk ziek was. Binnen het
bestuur werd aan het eind van het jaar duidelijk dat de taken die Ron
Versteyne vervulde, overgenomen moesten worden. Ondertussen
werd gezocht naar een opvolger. Met de oud-bestuursleden ging het
helaas ook niet goed. In oktober overleed Nico ter Hofstede, Jan
Ellenbroek kon vanwege hartproblemen de bijeenkomsten niet meer
bijwonen. Han Zwertbroek was still going strong, maar de jaren gaan
steeds meer tellen. Gelukkig mochten we bijna altijd onze leden van
verdienste Cor Boon, Joop de Groot en Piet Struik op de
clubavonden begroeten.
Traditiegetrouw waren er weer tien gewone clubavonden en een
ingelaste voor de naverkoop van de Grote Veiling. Achter de bar
troffen we de vertrouwde gezichten van de immer opgewekte
bardames Lisanne, Sanja en Svenja.
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 wordt met het jaar
succesvoller.
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.
►
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De royale opbrengst van de Benefietveiling ging in zijn geheel naar
de hospices in de Beemster en Purmerend.
Naast de Grote Veiling en het rondzendverkeer bleven de
stuiverboeken ook in 2013 in een behoefte voorzien. Hans Vaags
was verantwoordelijk voor deze activiteit en heeft menig avond
tellend doorgebracht.
Rob Grigoletto en zijn medewerkers zorgden ervoor dat de 45 e
Regionale Ruildag vlekkeloos verliep. Zo’n 150 bezoekers kwamen
naar de ruildag. Rob was ook degene onder wiens leiding de
Themagroep bijeenkwam. Piet Struik, een van de leden van deze
groep, John Dehé en Jeffrey Groeneveld deden mee aan het
Europese Kampioenschap voor Thematische Filatelie in Essen en
scoorden daar bijzonder goed. Ron Versteyne had voor de
gelegenheid een busreis georganiseerd en hij wist zoveel mensen te
enthousiasmeren dat een volle bus de verzamelingen van onze
leden en van heel veel anderen kon bewonderen.
Bij de leden viel bovendien elf keer het Maandblad Filatelie, met een
flink aantal bijdragen van Purmerendse oorsprong, op de mat. Net
als voorgaande jaren zorgde Hans Vaags er weer voor dat negen
keer het dikkere Clubblad verscheen. Hans kon rekenen op vaste
medewerkers als John Dehé, Herman Verhoef, Ron Versteyne en
Pieter en Trudy Farenhorst, onze verslaggevers in het verre Canada.
John Dehé hield de vernieuwde website (www.pprc.nl) bij, waar het
hele Clubblad in pdf te downloaden is. Slechts een handvol leden
heeft aangegeven het clubblad digitaal te willen ontvangen.
In het clubblad werd regelmatig aandacht besteed aan de op handen
zijnde tentoonstelling Filamanifestatie die in april 2014 gehouden zal
worden. Een delegatie van het bestuur is bij de organisatie
betrokken. Wil Bron deed een oproep in het Clubblad om weer eens
gezellig te ruilen. Er kwamen verschillende positieve reacties op.
Nico Helling wist iedereen te boeien met een mooi verhaal over de
motorfiets. In het najaar hield Jeffrey Groeneveld een lezing over de
watersnoodramp van 1953. Het leverde verschillende reacties op van
leden die hun eigen herinneringen en ervaringen wilden delen. Niet
onvermeld mag blijven dat dankzij Frans van der Hoff en zijn
uitstekende apparatuur de lichtbeelden prima tot hun recht kwamen.
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In 2013 moesten we helaas een paar keer stilstaan bij het overlijden
van dierbare clubleden. Er was jammer genoeg ook een aantal
opzeggingen. In de meeste gevallen gebeurde dat wegens drukke
werkzaamheden, een enkele keer vanwege de gevorderde leeftijd.
Op 31 december mochten we constateren dat we met 138 leden
(+19) en 71 donateurs/leden zonder Maandblad Filatelie (+10) het
nieuwe jaar ingingen. Daarmee kende de vereniging een groei waar
men in den lande jaloers op is.
Het bestuur van de Koninklijke Bond van Filatelisten Verenigingen
kreeg het in 2013 zwaar te verduren en een aantal bestuursleden
moest voortijdig vertrekken. Na rijp beraad besloot onze voorzitter in
te gaan op het verzoek om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. Bij
de PPRC was er gelukkig meer harmonie. Er werden drie
bestuursvergaderingen belegd om alles in goede banen te leiden,
maar dat kon alleen dankzij de actieve leden waarop we steeds weer
een beroep mochten doen, waaronder 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
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 14 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 14 mei aan Ben Buis kunt aanbieden.
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 29)
De binnen – en buitenkozijnen.
Alle kozijnen worden uitgetekend zodat de
timmerfabriek ze in productie kan nemen.
De breedte is op koppenmaat en de hoogte
op lagenmaat. Één kop is de breedte van de
steen inclusief de voeg. Één lagenmaat is de
hoogte van de steen inclusief de voeg.
De hele woning moet rolstoel toegankelijk
zijn. Dus de kozijnen worden hier op
aangepast. Hierdoor voorkomen we
naderhand dure verbouwingen wanneer men
in een rolstoel terecht komt en de woning
moet worden aangepast.

De firma Braat was één van de stalenramen fabrikanten.
Voor WOII werden er veel stalen buitenkozijnen toegepast. De
productie van staal is duur en zeker niet milieu vriendelijk. Ook door
de toepassing van geïsoleerd glas zijn stalen kozijnen niet geschikt.

Condens – en tochtwerende profielen zijn vanaf de jaren zeventig
toegepast. En heden ten dage zijn deze tochtwerende profielen niet
meer weg te denken.
Herman Verhoef
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 128
Sarajevo

Een mooi vakantiekiekje –naar Duitsland verstuurd - uit een stad waarvan
de naam na 28 juni 1914 een vaste plaats in de geschiedenisboeken zou
krijgen. Op die dag pleegde een Bosnisch-Servische extremistische
splintergroep een aanslag op Frans Ferdinand en zijn vrouw, op bezoek in
Sarajevo.
Frans Ferdinand was de zoon van Frans Jozef I, keizer van Oostenrijk en
koning van Hongarije. Hij was de beoogde troonopvolger. Keizer Frans
Jozef zien we op de postzegels van Bosnië – Herzegovina afgebeeld. Ze
dragen het inschrift K.u.K Militär Post; die tekst komen we ook in het
poststempel tegen. K. u. K staat voor Käiserlich und Königlich: het
Oostenrijkse keizerrijk en het koninkrijk Hongarije waren door een
personele unie verbonden.
De kaart viste ik voor een paar euro uit een rommelbak, ik vond hem vooral
spannend door de datering: 23 juli 1914. Na de aanslag stelde Oostenrijk –
12

Hongarije Servië voor een onmogelijk ultimatum. Oorlog kon alleen
voorkomen worden als het land aan een aantal eisen tegemoet zou komen.
Dat ultimatum liep af op 23 juli, de dag dat deze kaart verstuurd werd.

Een week later kwam de oorlogsverklaring en dat was het startsein voor
een oorlog die vier jaar lang dood en verderf zou zaaien en miljoenen
mensenlevens zou eisen. Aanvankelijk sprak men nog over ‘de derde
Balkanoorlog’, maar binnen een week waren praktisch alle Europese
landen met elkaar in oorlog. Nederland bleef buiten schot.

John Dehé
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“NU NOG MAAR EEN KLEIN RITJE MET DE AUTO!”
Het zal u niet ontgaan zijn, dat dit jaar het feit wordt
herdacht dat precies honderd jaar geleden de
Eerste Wereldoorlog uitbrak. Zelfs in ons neutrale
Nederland zijn de media druk in de weer om de
verschrikkelijke tonelen van toen in beeld te
brengen.
Het was een reeks van gebeurtenissen die grote
impact op ons werelddeel hebben gehad. De wereldkaart zag er aan het eind heel
anders uit dan in het begin. En dat had weer gevolgen 25 jaar later!
Mijn interesse in '14-'18 werd gewekt door een vakantiebezoekje aan Verdun in
1966, één van de meest afschuwelijke strijdtonelen, waar je toen de soms nog
ongeschonden loopgraven kon bezoeken. Een jaar later was het de Somme, idem
dito, ik vond er nog een 1916-helm van een Britse soldaat. Bizar souvenir dat ik
nog steeds heb en nu eigenlijk wel graag kwijt wil.
De Somme, waar de generaals bedacht hadden dat men de Duitse linies zou stuk
bombarderen zodat de Tommies er gewoon konden heen kuieren. 23.000 doden in
een paar uur tijd. Miljoenen jonge mannen, een hele veelbelovende generatie
uitgewist… in vier nutteloze jaren, van, wat het uiteindelijk was, 'n Europese
Burgeroorlog. En waarom? Dat is na een eeuw nog de grote strijdvraag. Ikzelf heb
er sindsdien een groot aantal boeken en tijdschriften over aangeschaft, maar
omdat postzegels mijn hoofdhobby is, schoof 14-18 een beetje op de achtergrond,
om uiteraard in 2014 weer verhevigd terug te komen.
Wat was de aanleiding
eigenlijk? 28 Juni 1914
– u zult er de komende
maanden nog heel veel
over lezen, maar een
klein geheugensteuntje is
toch wel nuttig. Oostenrijk
was toen in vereniging
met Hongarije het op één
na grootste land van
Europa. Het bezat een
veelheid aan
nationaliteiten, van
Duitsers en Tsjechen tot
Hongaren, Roemenen,
Galiciërs, Russen, Slovenen en nog een handvol, die in de laatste jaren van de
19e eeuw met nationalistische ideeën waren overspoeld . Oostenrijk was een
natie in verval, maar werd wel beheerst door de adel en een niet te onderschatten
militaire kaste welke nog fikse imperialistische idealen had voor de Balkan, dat
moest ook Oostenrijks-Hongaars worden.
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Die dag zou de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand
naar Sarajevo komen om de troepen te inspecteren. Bosnië
was aan het eind van de 19e eeuw simpelweg door de
Dubbelmonarchie bezet, nadat de Turken het verlaten
hadden. Het was op een zondag, mooi weer en het echtpaar
kreeg alle eerbewijzen, ook van het hogere militaire
personeel. Dat was meestal anders, want Gravin Sophie was
van heel lage Tsjechische adel en daarom in Oostenrijk niet
erg gezien. Maar het ging mis met de rit.
Het was maar een klein stukje naar het Stadhuis, Een bom, gegooid door
Cabrinovic miste de auto van het echtpaar maar kwam op één van de volgauto's
terecht en verwondde twee officieren. De auto van het vorstelijk paar stopt en de
hele kolonne raakt in de war. Toch arriveerde men op het stadhuis waar Frans
Ferdinand tekeer ging tegen de Bosnische bobo's. Korte tijd later vertrok men
weer, maar de chauffeur was zo in de war dat hij
een verkeerde route nam.
Op een straathoek stond Gavrilo Princip, ►
met een Belgisch pistool . Pal voor hem stopt de
auto ! Hij aarzelt niet en schiet twee schoten af
op het paar !! De rest is een confuse
geschiedenis, waar tientallen boeken
overgeschreven zijn en nog zullen worden. Frans
Ferdinand was het 1e slachtoffer van een oorlog
die zo'n 24.000.000 doden zal tellen!
De auto.... een “Gräf und Stift”, Oostenrijkse luxe
automobiel staat sindsdien te bezichtigen in het
Weense Legermuseum – Heeresgeschichtliches
Museum. Twee keer ben ik er geweest. Prachtige auto, gruwelijke geschiedenis!
Er zat ook nog een klein, zo u wilt Nederlands tintje aan deze gebeurtenis – na
Franz Ferdinand's dood werd een neef, Aartshertog Karl kroonprins en volgde in
1916 Frans Jozef op als Keizer van Oostenrijk en Koning van Hongarije. Diens
vrouw was Zita van Bourbon-Parma en dat was weer een tante van Carlos Hugo,
wijlen de ex-man van onze Prinses Irene en dus de vader van o.a. de Nederlandse
ambassadeur bij het Vaticaan (!) Zo zie je maar weer wat geschiedenis voor een
boeiende (tweede) hobby is!
Ter gelegenheid van de herdenking van 28
juni 1914 gaan er in Bosnië stemmen op
om een standbeeld op te richten voor
Gavrilo Princip. Niet zo'n goed idee, lijkt
mij. Het was, hoe dan ook, een simpele
moordenaar. En in de tegenwoordige tijd
waar men al ruzie maakt over een Zwarte
Piet, maar niet aan beginnen.
Jan Ellenbroek
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
Dit is het laatste stukje. We zitten alweer in mei, het
einde van het seizoen 2013 - 2014. We gaan maar
vlug van start met de zegels welke uitgekomen zijn
op 31 maart (5 stuks)
Als van ouds zijn het P zegels alleen betaalt u
geen 63 cent voor een zegel zoals voorheen
maar 85 cent, als u de zegels in een boekje van
tien koopt. Wilt u de zegel los kopen bent u 1
dollar kwijt. De afbeelding van de vijf zegels zijn
allemaal afbeeldingen van Unesco world heritage sites in Canada.
Onder het motto reis met ons mee naar vijf Canadese
wildernis schatten.

Ja, met de bovengenoemde zegels bent u er dan niet . Tevens een
serie van eveneens 5 stuks Baby Wildlife zegels op die dag. Respectievelijk met de waarde van 85 cent, $ 1,00, $ 1.20, $ 1.80, $ 2.50.
En ook een zegel van 22 cent als aanvullingswaarde voor diegene
die nog oude zegels van 63 cent heeft naar het huidig tarief van 85
cent voor een binnenlandse brief. Afgebeeld is het souvenirvelletje van $ 7.35 met al de vijf verschillende zegels.
Ook de zegel van 22 cent treft u hierbij aan.

Wij groeten u, een prettige en aangename vakantie toegewenst.
Trudy en Pieter Farenhorst uit Winnipeg, Canada
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LAATSTE VERSLAG VAN DE PPRC-THEMAGROEP 2013-2014
Laatste verslag van de PPRC-Themagroep, 2013-2014
De Themagroep bestond uit een zestal leden, te weten: Paula
Koolhaas (in het afgelopen jaar onze gesprekleidster), Piet Struik,
Herman Verhoef, Herman Hendriks, Kees Huigen en Rob Grigoletto.
Gewoonlijk waren er vier bijeenkomsten per jaar, doch in het
afgelopen jaar is de groep slechts twee keer bijeen geweest. En
helaas is bij de laatste keer het besluit gevallen de groep op te heffen
en individueel verder te gaan met de eigen thema’s. In de afgelopen
30 jaar - het scheelde maar een paar maanden! - hebben we
ontzettend veel steun gehad aan elkaar. Het uitwisselen van
tentoonstellingservaringen, het bespreken van wat er nou wel of juist
niet mocht in een thematische verzameling, het elkaar toespelen van
materialen en gegevens, enz. Dat alles zullen we voortaan moeten
missen.
Rob Grigoletto.
N.B.: Ik heb nog eens gesnuffeld in de verslagen van de
bijeenkomsten: het oudste dateert van 1 november 1984. De groep
bestond toen uit de heren Lambers, Salamony, Struik, v.d. Veen,
Verhoef en Grigoletto. De groep is destijds gestart op initiatief van
dhr. Salamony, die een heel organogram voor de PPRC had
opgesteld. Dit bood de mogelijkheid om naast deze themagroep ook
van start te gaan met andere themagroepen of met groepjes die zich
richten op landenverzamelingen of andere filatelistische
specialisaties. Het is er jammer genoeg nooit van gekomen. Maar
voor de toekomst sluit ik iets dergelijks toch ook weer niet uit. Gezien
de grootte van onze PPRC moet iets dergelijks toch mogelijk zijn!
Het Bestuur zal zo’n groep dan ook van harte ondersteunen.
R.G.
NIEUWE STUIVERBOEKEN
Na de laatste clubavond van seizoen 2013-2014 worden er de
komende maanden weer een zeer groot aantal stuiverboeken met de
inzenders afgerekend. Omdat de belangstelling voor de stuiverboeken tijdens de clubavonden nog erg groot is, zijn nieuwe boeken
weer welkom. Graag inleveren op de a.s. clubavond of bij mij thuis,
zodat er in september.weer veel “verse” stuiverboeken voor u klaar
liggen om lekker in te snuffelen.
Hans Vaags
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IN MEMORIAM
Weer staan er twee stoelen leeg op onze clubavond, één in de zaal
waar Albert Sack ontbreekt en één op het podium waar Ron
Versteyne heerste als bewaker van onze financiën. In het woud des
levens vallen vaak bomen om, ver weg en snel vergeten, maar soms
ook heel dicht bij en nadrukkelijk in beeld. Soms vallen bomen om
vanwege hun hoge leeftijd of omdat het hun tijd is. Ook vallen
sommigen ten prooi aan een plotseling hartfalen, ook de storm die
kanker heet vraagt zijn offers. Daarbij wordt geen rekening gehouden
met tijd of leeftijd. Hun verscheiden vormt een wond in ons clubbesef
en het zal lang duren voordat de pijn daarvan geheel verdwenen is.
Het litteken zal er echter altijd zijn en zal zich dan ook lang laten
voelen.
De enige band die ons nog met de overledenen verbindt is de
herinnering. Een herinnering die voor iedereen verschillend kan zijn
afhankelijk van ieders beleving. Een herinnering aan bevlogen leden
die in onze club een ding gemeen hadden en dat is de liefde voor het
postzegelen. De een gaat daar in verder dan de ander. Voor de een
is het verzamelen al een genoegen op zich, voor de ander komt het
organiseren daar nog eens bij. Wat dat betreft heeft Ron een
geweldige erfenis nagelaten die we nauwelijks kunnen vergeten laat
staan evenaren. Daarom is de herinnering zo belangrijk en zouden
we soms iets meer stil moeten blijven staan bij onze herinneringen
zonder daarbij sentimenteel te worden maar eerlijk en objectief te
kunnen zeggen;
Ron, Albert en Frits bedankt voor al die mooie en fijne herinneringen.
Dat zij rusten in vrede.
Frans van der Hoff
IN MEMORIAM WILLEM TEGELAAR
Op 15 april jl. is Wim Tegelaar overleden, 78 jaar oud. Wim kennen
de meesten vooral van het winkeltje in de Kerkstraat, waar hij naast
postzegels allerlei oude spullen verkocht, boeken, klokken,
schilderijen, meubilair, ja, wat niet.
Een ernstige spierziekte maakte zijn leven steeds moeilijker. Wij
wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.
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RONDZENDVERKEER
Aan de rondzending nemen 89 personen deel.
Op 31 december 2013, waren er 440 boekjes/enveloppen in omloop.
In het jaar 2013 is aan de inzenders van de boekjes/enveloppen een
bedrag afgerekend groot € 6270,56.
Ontvangen provisie over 2de half jaar 2012 € 145,31. De kosten
waren per saldo € 481,53. Dus een negatief resultaat van € 336,22.
(was in 2012 nog niet verrekend met de penningmeester).
Ontvangen provisie over geheel 2013 € 627,27. De kosten waren
over het jaar 2013 per saldo € 239,92; resultaat € 387,35 positief.
Over de periode 2de halfjaar 2012 t/m eind 2013 is er dus een
overschot van € 51,13, welk bedrag aan de penningmeester is
overgemaakt.
Uitgegeven 10 rondzendstempels waarvoor een borg is ontvangen
van totaal € 100,00. In voorraad 10 stempels tegen een waarde van
€ 100,00.
Reeds ontvangen gelden, uitnamen uit nog lopende
boekjes/enveloppen: € 2649,04.
Hierbij komen nog uitnamen, uit “oude” boekjes/enveloppen, die
onder het vorige hoofdrondzending hebben gelopen. Dit zijn nog 56
exemplaren.
Toen Ron en ik het rondzendverkeer overnamen zijn wij begonnen
met de boekjes en de lijsten een jaar nummer te geven. In het jaar
2012 zijn er 25 boekjes ingeleverd. In het jaar 2013 363 boekjes.
Omdat er geen voorraad stempels meer was, zijn er 20 stempels
gemaakt met de letters PPRC en een nummer. Deze stempels
blijven eigendom van de vereniging en worden tegen een borg van
€ 10,00 verstrekt aan de leden van het rondzendverkeer. Inmiddels
zijn er 10 stempels uitgereikt.
De voorraad lege rondzendboekjes bedraagt 173 stuks.
Afgelopen jaar zijn wij overgestapt naar de Regiobank. Als
vereniging hebben wij daar een vrijstelling van € 200,00. Bij onze
vorige bank moesten wij per drie maanden een bedrag betalen van
€ 41,00.
Nogmaals het verzoek aan de leden van het rondzendverkeer, betaal
bedragen boven de € 5,00 op onze bankrekening.
Ron en Ad
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