TOPPIE
Met meer dan 80 (!) bezoekers hadden we een topavond in februari.
Ook de verkoop op de veiling verliep gesmeerd (78%) en onze
secretaris kon melden dat hij voor Antwerpen een grotere bus had
moeten huren.
Dank aan onze bardames die zich erg hadden moeten haasten om
uit hun werk op tijd ter plaatse te zijn. De gezelligheid aan de bar is
bijna vanzelfsprekend, maar we hebben daar deze vrijwilligers wel
voor nodig, met of zonder speciale biertjes en bokkenpoten.
Bij de veiling moeten we wel iets gaan doen aan het bekijken van de
kleine kavels. De chaos die u daarbij aanricht, vraagt om creatieve
oplossingen en die komen er !
Het was in
2014 hard
werken
voor Joop
de Groot en
Willem
Loman om
bijtijds de
honderden
kavels goed
op volgorde
te leggen.
En dan nu de Grote Veiling op 14 maart. Niet zo groot als vorig jaar,
maar nog steeds een imposante lijst, met voor elk wat wils. Stukken
met een hoge cataloguswaarde (te bewonderen op onze website),
maar ook mooie verzamelingen uit nalatenschappen en spannende
dozen. Anders dan vorig jaar worden de kleine kavels gewoon in de
zaal geveild. Aanvang veiling: 13.30 uur.
We hebben traditiegetrouw weer veel schriftelijke bieders en
bezoekers ‘van buiten’, maar we hopen ook op minstens 80 leden die
een bezoek gaan brengen aan De Inval.
Tot ziens op 14 maart in De Inval en daarna op woensdag 18 maart
in Zuiderhof. Daar vindt dan de naverkoop van de Grote Veiling
plaats. Een paar restantjes, hopen we.
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 en ledenadministratie: Jeffrey Groeneveld - De Goedemeent 1
1447 PT Purmerend - tel. 0299-463850 - e-mail: jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Penningmeester: Hans de Block - C. de Jongestraat 66 - 1444 EM Purmerend
tel. 0299-413640 - e-mail: info@deblockfc.nl
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: hansvaagspprc@gmail.com
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 april nummer uiterlijk vrijdag 20 maart bij mij
thuis, of per e-mail naar: hansvaags@gmail.com
OP HET OMSLAG
Tijdens een grote luchtvaart show in 2008 in
Tjechie was een replica van het vliegtuig van
Metodĕj Vlach te bewonderen. Over luchtpost
en luchtvaart deze keer meer op pagina’s 17
en 18. En voor de auto liefhebbers, heeft u
wel eens gehoord van het merk Walter en de
Walter B6 ?, op pagina 19. Fraaie historische
voertuigen op postzegels...
Hans Vaags
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AGENDA VAN PostNL, PPRC EN BEURZEN
Za. 14 maart DE JAARLIJKSE GROTE VEILING VAN DE PPRC in
wijkcentrum “De Inval” Karekietpark 16, 1444 HV
Purmerend. Voor meer informatie zie pagina 5.
Zo. 15 maart NVPV afd. Alkmaar organiseert een Voorjaarsbeurs van
10:00 - 16:00 uur in het Clusiuscollege, Drechterwaard 10,
1624 EX Alkmaar. Hier zijn handelaren aanwezig, er kan
geruild worden, u kunt uw verzameling laten taxeren. De
toegang en parkeren zijn gratis. Inlichtingen: www.nvpvalkmaar.nl en/of 072-5626095
Woe. 18 maart Purmerend, clubavond/ledenbijeenkomst van de PPRC in
Wooncentrum Zuiderhof, Zuiderhof 16, 1461 AJ ZuidoostBeemster. De zaal is open van 19.00 tot 22.00 uur. Met de
naverkoop van niet verkochte kavels van onze grote veiling.
Antwerpfila 2015. Meer over onze
busreis leest u op pagina 9

Za. 28 maart

Zo. 5 april

Ruilbeurs. Beverwijkse KPC46 organiseert deze beurs van
10.00 tot 16.00 uur in Kennemer College, Plesmanweg 450,
1965 BD Heemskerk. Entree € 2, Gratis consumptie.
Inlichtingen en reserveringen: Horst Heydenreich 0251374434 - e-mail: info@pensionheydenreich.nl

Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni Hollandfila, zeer grote internationale beurs
Met ca. 100 handelaren. De Veluwehal, Nieuwe Markt 6,
3771 CB Barneveld. Info www.eindejaarsbeurs.nl

Zaandam: de Verzamelaar Afd.
Zaanstreek-Waterland houdt elke
tweede zaterdag van de maand
een verzamelbeurs van 10.00 tot
14.00 uur in Buurtcentrum de Kolk, Heijermansstraat 129 te
Zaandam. Er zijn Postzegels, Munten, Ansichtkaarten, Suikerzakjes
en Sigarenbandjes en wat verder aangeboden wordt. Er kan geruild
en er kan een tafel gehuurd worden als U wat wil verkopen.
Semi-handelaren aanwezig. Voor info 0756354316 / 0756421723
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U komt dit jaar toch
ook naar onze tiende

GROTE VEILING
van POSTZEGELS,
MUNTEN en papiergeld

Nu met ruim
966 kavels !!!

OP ZATERDAG 14 MAART
in “Wijkcentrum De Inval”
Karekietpark 16, 1444 HV Purmerend
BEZICHTIGEN VAN DE KAVELS VANAF 10.00 UUR
AANVANG VAN DE VEILING OM ± 13.30 UUR
Dit jaar is er geen taxatie, maar de tientallen
stuiverboeken liggen wel weer voor u klaar.

Kavellijst staat in ook op www.pprc.nl
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ENGELSE HUMOR
Bent u ook een liefhebber van de soms
typische Engelse humor? Ik in elk geval wel.
Bijvoorbeeld van Fawlty Towers of Monty
Python. In 1998 gaf de Royal Mail een leuke
serie uit met Engelse komieken. De meest
bekende bij de tv kijkers is Tommy Cooper.
Thomas Frederick (Tommy) Cooper (19-3-1921 - 15-4-1984) was een
komiek en goochelaar. Als een van de bekendste Britse komieken maakte
Cooper er een kunst van zijn goocheltrucs op onnavolgbare wijze te laten
mislukken. Hoewel hij dus de schijn tegen had, was hij in werkelijkheid een
zeer bedreven illusionist. Zijn mislukkingen maakten een onlosmakelijk deel
uit van zijn grappen. Tijdens zijn optreden maakte hij in razend tempo tal
van grappen die eigenlijk heel flauw waren, maar door de manier van
brengen van Cooper juist weer erg grappig. Onderdeel van de grap was dat
hijzelf het hardst lachte om zijn grappen.
Coopers privéleven verliep bijna net zo chaotisch als zijn optredens. Na zijn
huwelijk had hij een lange relatie met Mary Fieldhouse. Samen trokken ze
het land door, 52 weken per jaar optredend, want Cooper was een ware
workaholic. Zo buitensporig als hij werkte, dronk hij ook.
Cooper overleed aan een hartaanval tijdens een live optreden op televisie.
Midden op het podium zakte hij voor het oog van duizenden kijkers in
elkaar en viel via de gordijnen de coulissen in. Het publiek dacht
aanvankelijk dat het bij de show hoorde en lachte nog enige tijd door.
Alleen de zoon van Cooper begreep direct dat dit geen onderdeel van de
show was. Cooper werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar
bleek bij aankomst te zijn overleden.
Minder bekend in Nederland zijn de volgende
humoristen uit deze serie. John Eric Bartholomew,
(14-5-1926 - 28-5-1984), beter bekend onder zijn
artiestennaam Eric Morecambe, was een komiek
die samen met Ernie Wise een duo vormden. Het
partner-schap duurde van 1941 tot de dood van
Morecambe in 1984. Morecambe nam zijn
artiestennaam van zijn geboortestad, de
badplaats van Morecambe. In 2002 werd hij
uitgeroepen tot een van de 100 grootste Britten..
Joyce Irene Grenfell, (10-2-1910 - 30-11- 1979)
was in haar tijd, een van de meest geliefde
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entertainers van het land. Ze behaalde succes als schrijfster en performer
van liedjes en monologen op een moment dat het ongebruikelijk was voor
een vrouw van haar sociale achtergrond om te werken.
Leslie “Les” Dawson Jr. (2-2-1931 - 10-6-1993)
was een komiek en schrijver van de typische,
vaak ook groffe humor, b.v. met grappen over
zijn schoonmoeder.
Peter Edward Cook
(17-11-1937 - 9-11995) was een acteur, satiricus, schrijver en
komiek. Een zeer invloedrijke figuur in de
moderne Britse komedie, wordt hij beschouwd
als de leidende licht van de Britse satire hausse
van de jaren 1960. Cook was nauw verbonden met anti-establishment
komedie in de late jaren 1950.
De Royal Mail zal in april deze postzegel
uitgeven van het vermaarde duo The Two
Ronnies. Links Ronnie Corbett en rechts
Ronnie Baker, zij worden als comedy
grootheden met deze
zegel geëerd.
En dan nog twee komieken die wereldwijd beroemd
waren. Charles Spencer (Charlie) Chaplin jr.,
(Walworth, Londen, 16 april 1889 - Vevey,
Zwitserland, 25 december 1977) was acteur,
regisseur, componist en komiek. Daarnaast deed
hij ook nog aan pantomime en vaudeville. Hij was
in de tijd van het ontstaan van de bioscoopfilm in de Verenigde Staten een
van de beroemdste filmsterren ter wereld.
En dan was er nog Richard Henry (Peter) Sellers
(Southsea (Hampshire), 8 september 1925 - Londen,
24 juli 1980), acteur en komiek, die voornamelijk
bekend is geworden als Inspector Clouseau in Blake
Edwards' Pink Panther-films. Sellers was vier maal
getrouwd, van zijn laatste vrouw wou hij ironisch
genoeg op de dag van overlijden gaan scheiden.
Britse humor...?
Hans Vaags
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PPRC REISBUREAU,
WE GAAN NAAR
ANTWERPEN !
Op zaterdag 28 maart wordt in
Antwerpen de grote
internationale postzegel- en
muntenbeurs Antwerpfila
gehouden.
Na het succesvolle uitstapje naar
de Postex in oktober organiseert de PPRC nu een busreis naar deze
beurs. Op het moment dat ik dit schrijf, hebben zich 48 mensen
aangemeld en er is plaats voor 50. We zitten dus bijna vol. Als u nog
zin heeft om mee te gaan, meldt u zich dan snel bij mij aan. Dat kan
per mail (jeffreygroeneveld@hetnet.nl) of telefonisch (0299-463850).
De kosten voor deelname aan de busreis bedragen € 5,00 per
persoon (de toegang tot de beurs is, dankzij alert optreden van een
van onze leden, gratis). U wordt verzocht om voor 10 maart a.s. het
verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening van de
vereniging NL30 RABO 0166 3643 12 ten name van Purmerender
Postzegel Ruilclub onder vermelding van uw naam en “Busreis
Antwerpen”.
De bus vertrekt om 7.45 uur vanaf de parkeerplaats van Station
Purmerend Weidevenne om vervolgens via Station Zaandam
Kogerveld (vertrek 8.10 uur) naar Antwerpen te rijden. Het is de
bedoeling dat we om 16.00 uur weer huiswaarts keren. Er zal geen
eetstop zijn onderweg.
Tot 28 maart!
Jeffrey Groeneveld
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Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit…

Piet de Jongh
Race en ATB specialist

OOK ELEKTRISCHE FIETSEN
Ook voor zeer veel fietskleding en de laatste accessoires
Peperstraat 24, 1441 BJ Purmerend, tel. 0299-421706
www.pietdejongh - e-mail: pietdejongh@online.nl
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“HOE KOM JE TOT HET BOUWEN VAN EEN HUIS” (afl. 36)
Soorten dakbedekking
Zeventig jaar geleden
hadden we de
beschikking over
Dachmappen
vertaald “Dak karton”.
Maar toch hadden we aan het begin van de vorige eeuw kennelijk
ook de beschikking over “Ruberoid” en in gebieden die erg gevoelig
zijn voor aardbevingen, maar zou dit de oplossing zijn voor deze
dakbedekking?

Achterzijde van het
postwaarde stuk van Chili uit de begin jaren van de vorige eeuw

Dit postwaarde stuk heeft jaren dienst gedaan in het onderwerp
“Moeder aarde….” van ons lid Piet Struik.
Onder het hoofdstuk 2.1.2 LASSEN SIE DIE AARDE BEBEN.
Minstens tien jaar ben ik op zoek geweest op tentoonstellingen in de
kaarten bakken van de handelaren, maar dit postwaarde stuk was
niet te vinden. Om moedeloos van te worden.
Totdat ik deze van Piet heb gekregen als wederdienst.
Het gaat mij dus om het woord ruberoid en ik zal dit postwaarde stuk
spoedig in mijn onderwerp verwerken.
Herman Verhoef
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Over stempels, brieven en tarieven – afl. 135
VAST IN TURKIJE

De Achilles
In de zomer van 1914 nam de oorlogsdreiging in Europa snel toe. Landen
konden neutraal blijven of kiezen voor de Entente (Engeland, Frankrijk en
Rusland) of zich aansluiten bij de Centralen (Duitsland en OostenrijkHongarije). Nederland koos voor de neutraliteit.

Op 21 september 1914 vertrokken twee stoomboten van de KNSM, de
Achilles en de Deucalion met vracht naar het Turkse Smyrna. Zo’n drie
weken eerder was de Eerste Wereldoorlog uitgebroken, maar dat was
kennelijk geen beletsel voor een tocht naar gevaarlijk gebied.
Ook Turkije voerde aanvankelijk een politiek van neutraliteit, maar had wel
een verbond met Duitsland gesloten en verliet eind oktober door een aantal
militaire gebeurtenissen rond de Zwarte Zee de neutrale koers.

De Achilles en de Deucalion arriveerden op 26 oktober in Smyrna, maar
kregen geen toestemming van de Turkse autoriteiten om weer te
vertrekken. Er zou verboden waar aan boord (geweest) zijn, er zouden
teveel mijnen voor de haven liggen. Na enkele weken van geharrewar,
legden de Turken beslag op de schepen en moest de bemanning van
boord. Dat heeft een kleine zes maanden geduurd, daarna konden de
12

mannen terugkeren naar de schepen. Vertrekken uit Smyrna bleef echter
onmogelijk.
Meer nog dan postzegels, vertellen oude brieven een verhaal. Toen ik
onderstaande briefkaart op Ebay tegenkwam, viel ik vooral voor dat ene
zinnetje: ‘Mr. Sensur, je vous prie permettez cette carte’: ‘Mijnheer de
censor, laat u alstublieft deze kaart passeren’.

De afzender van de aangetekend verstuurde kaart is een van de
bemanningsleden van de Achilles, Wijbrand Buma, eerste mecanicien.
Vertrekstempel 14 juli 1916. Geschreven: Ontv. 30/7 ’16. De kaart is gericht
aan zijn vriend Cor Horst.
Buma schrijft dat hij in goede gezondheid is, alleen is het zo heet dat hij de
hele dag in de schaduw op het schip doorbrengt. Pas na acht uur ’s avonds
is een wandeling mogelijk. Hij verveelt zich te pletter en hoopt op een
snelle terugkeer naar huis.
Daar kan de Turkse censuur geen problemen mee gehad hebben.
Er werden op Ebay nog een paar brieven van dezelfde afzender
aangeboden (allemaal uit de periode juli 1916- november 1916) en die wist
ik ook te bemachtigen. Ik laat er één zien, uit november 1916. De afzender
geeft nu als adres de heer Van der Zee op, consul in Smyrna.
►
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Door de oorlogsontwikkelingen heeft het bijna drie jaar geduurd voordat er
wat schot in de zaak kwam. In april 1917 werden de schepen
teruggegeven aan de KNSM, eind 1917 kon de bemanning na een
ballingschap van meer dan 3 jaar naar huis. Ze gingen per trein naar
Amsterdam. De Telegraaf maakte er een heldenverhaal van, met een
aantal uithalen naar Duitsland. De krant was in de Eerste Wereldoorlog fel
anti-Duits. De terugkerende bemanningsleden waren door een verwoest
landschap gereisd, eten was schaars en overal zag men dat vrouwen de
plaatsen van mannen ingenomen hadden, ‘zelfs ontmoette men vrouwelijke
straatvegers!’.
Na de oorlog bracht een nieuwe bemanning de schepen naar huis, de
kapiteins waren achtergebleven.
De Achilles heeft de Tweede Wereldoorlog niet ‘overleefd’. In oktober 1942
werd het schip door de U202 getorpedeerd.
John Dehé
Belangrijkste b ron¨www.delpher.nl
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VAN ONZE BUITENLANDSE CORRESPONDENT
We zijn al weer een anderhalve maand terug van onze
reis naar Nederland. Waar we met veel plezier aan
terug denken, o.a. aan een ouderwetse clubavond van
de PPRC en de onverwachte verrassing van het bestuur van de club
met een envelop inhoudende een aantal postfrisse verschillende
velletjes postzegels van Nederland. Ook op de jaarlijkse grote
regionale postzegelbeurs op zaterdag 24 januari waren we de hele
dag aanwezig.
Waar kunnen we dit keer onze dollars aan
besteden ? Ze gaan naar de volgende nieuw
uitgekomen zegels bijvoorbeeld. Op 30 januari,
ja u ziet het goed, een P zegel (85 cent) en een
souvenier velletje van $ 2.50 met een afbeelding
van Nelson Mandela.
Op 15 februari was het de vijftigste verjaardag
van de huidige Canadese vlag. Uiteraard ter
gelegenheid hiervan een P zegel en een
souvenier velletje van $ 5 dollar (deze zegel zult
u niet veel op een brief tegenkomen).
Onvoorstelbaar dat de zo vertrouwde Canadese
vlag pas 50 jaar de officiele vlag van Canada is.
Op 2 maart voor de liefhebbers van bloemen twee P zegels met een
afbeelding van viooltjes. Tevens hier een souvenier velletje van
$ 1.75. Zie onderstaande afbeelding van de zegels en het velletje.

Dit was het voor deze maand.
Nieuwsgierig voor de volgende uitgifte? Dat ziet u in de aflevering
van april, tot dan.
Trudy en Pieter Farenhorst
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POSTBESTELLING DOOR DE LUCHT
Post werd op vele manieren verstuurd. De eerste vermeldingen van
verzending van boodschappen door de lucht:
432 voor Christus; per pijl afgeschoten boodschappen tijdens het
beleg van Potidaea op het Chalcidisch schiereiland (Macedonië).
549 na Christus; per vlieger overgestuurde brieven tijdens een beleg
in China.
1574; door duiven overgevlogen post tijdens het beleg van Leiden.
1784; op 15 september werden door Vincent Lunardi vanuit een
luchtballon brieven overboord gegooid en bij Nothaw Common in
Herfordshire geborgen.
1807; op instignatie van admiraal Cochrane werden strooibiljetten
over de Franse linies uitgeworpen tijdens de campagne op het
Iberisch schiereiland.
1850; tijdens de speurtocht naar sir John Franklins poolexpeditie
werden vanuit een onbemande ballon biljetten uitgeworpen boven
noordelijk Canada.
Het eerste officiële postvervoer door de lucht
vond plaats op 17 augustus 1859 tussen
Lafayette en Crawfordsville in Indiana door
John Wise ▼ in de luchtballon Jupiter.
De postverzending was in de
plaatselijke pers aangekondigd en de brieven werden
door Thomas Wood,
postmeester van Lafayette,
voorzien van het stempel
PREPAID. Dit feit verleent de
Jupiter-vlucht haar officiële (zij het plaatselijke) bekendheid.
Ter herdenking van het eeuwfeest van deze vlucht gaven de
Verenigde Staten in 1959 een luchtpostzegel van 7 cent uit.
Luchtpostzegels zijn al verrassend oud.
De eerste luchtpostzegel was een gegomd vignet van 5 cent dat in
1877 werd uitgegeven door Samuel King voor het vervoer per post
per luchtballon “Buffalo” vanaf Nashville in Tennessee. De blauwe
zegel beeldde de ballon af tijdens de vlucht.
Jan Koer, PV Heemskerk (Het Groot Guinness Postzegelboek)
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HISTORISCHE VOERTUIGEN
Op 18 februari gaf de
Tjechische Post in opdracht van
het Ministerie van Industrie en
Handel twee postzegels uit in
de reeks historische voertuigen.
Metodĕj Vlach is een belangrijk
persoon in de geschiedenis van
de Tjechische luchtvaart. Hij was de eerste Tjechische ontwerper
van een functionerend vliegtuig, gebouwd van lokale materialen en
aangedreven door een Tjechische motor. Deze vergeten pionier van
de Tjechische luchtvaart werd geboren op 6 juli 1887 in Řikovice u
Pferova en overleed op 8 februari 1952 in Sezimovo Ústi.
Zijn eerste vliegtuig, een tweedekker op ski’s, werd gebouwd in
1908, maar bleef onvoltooid omdat Metodĕj Vlach er niet in geslaagd
was om een geschikte motor te vinden. Hij financierde al zijn
projecten met zijn salaris dat hij als monteur verdiende. Het tweede
vliegtuig dat hij bouwde in 1909 was ook een tweedekker. Het was in
staat om korte 30-50 meter sprongen te maken. De stabiliteit was
echter niet voldoende voor langere vluchten. De derde, meest
succesvolle vliegtuig werd gebouwd in 1910-1912 (het vliegtuig op
de postzegel). Het was een volledig houten eendekker met een
overspanning van tien meter en met een gewicht van 720 kilo. De
propeller was twee meter lang en het maximale motorvermogen was
28kW.
De eerste openbare vlucht vond plaats op 8 november 1912. Na een
zeventig meter lange start vertrok het vliegtuig en Vlach, maakte zijn
eerste vlucht op een hoogte van twintig meter. Hij herhaalde zo’n
vlucht nog vijf keer op dezelfde dag. Elke keer vloog het toestel op
een hoogte van 300 tot 500 meter met een maximale snelheid van
100 km per uur. De zesde poging eindigde met een crash en Vlach
raakte licht gewond. Het probleem was niet de stabiliteit van het
vliegtuig, maar het gebrek aan ervaring van de ontwerper als piloot.
Metodĕj Vlach was niet alleen een vliegtuig onwerper en bouwer,
maar hij heeft ook bijgedragen aan de verbetering van racewagens.
Als monteur is hij ook werkzaam geweest bij verschillende
succesvolle autocoureurs.
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Josef Walter was een van de
pioniers van de Tsjechische
auto-industrie. In 1898, 24 jaar
oud, begon hij zijn succesvolle
carrière als auto monteur. In een
kleine werkplaats bij Smíchov in
Praag begon hij het bouwen van
fietsen, gevolgd door motoren
(1902) en zg. fiets-auto's (1908).
In 1913 bouwde hij zijn eerste personenauto in zijn nieuwe fabriek in
Jinonice in Praag.
De 6 of 6B modellen met open of gesloten carrosserie waarvan de
productie begon in 1928 worden beschouwd als het meest volwassen ontwerp van het automerk Walter. Op de postzegel staat de
Walter 6B. De succesvolle Walter 6B Super bevestigde zijn
betrouwbaarheid in de competitie "10.000 km door heel Europa".
Gedurende 13 dagen, reisde men gemiddeld 700 km per dag, het
Walter team won.
Hans Vaags
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JOHANNES XXIII, DE PAUS DIE TOT DE VERBEELDING SPRAK
Op 27 april 2014 werden de pausen Johannes XXIII en Johannes
Paulus II heilig verklaard. De Poolse paus Johannes Paulus II zullen
zich velen van ons nog goed herinneren. Hij vervulde meer dan 25
jaar het heilige ambt en heeft een behoorlijk stempel gedrukt op de
wereldgeschiedenis. Hetzelfde geldt voor Johannes XXIII, maar
omdat hij al meer dan vijftig jaar dood is en nog geen vijf jaar paus
was, is hij inmiddels wat meer op de achtergrond geraakt. Hij stierf
op 3 juni 1963, maar terwijl de media in 2013 uitgebreid stilstonden
bij de dood van president Kennedy, die in 1963 werd vermoord, bleef
het stil rond de sterfdag van Johannes XXIII.

De paus was op 15 november 1881 als Angelo Roncalli ter wereld
gekomen in het Italiaanse Bergamo in een eenvoudig boerengezin.
Na zijn priesteropleiding werd hij hospik en aalmoezenier, maar al
snel werden zijn diplomatieke gaven opgemerkt en werd hij door het
Vaticaan op diplomatieke missies gestuurd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog wist hij tienduizenden joden te redden van de
concentratiekampen door ze valse geboortebewijzen en uitreisvisa te
verstrekken. Als gezant van de paus was hij daartoe gemachtigd.
In 1952 werd Roncalli bisschop van Venetië en bevorderd tot
kardinaal. In 1958 werd hij door zijn mede-kardinalen gekozen tot
paus. Gezien zijn leeftijd, hij was inmiddels al bijna 76, werd hij door
velen gezien als een tussenpaus.
Al snel werd echter duidelijk dat hij niet zomaar op de winkel paste.
Het contrast met zijn directe voorganger Pius XIII kon niet groter zijn.
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Johannes XIII was lekker stevig (hij hield van lekker eten) en hij had
een groot gevoel voor humor. Bovendien verliet hij het Vaticaan
regelmatig om op bezoek te gaan in de stad Rome of zich elders in
Italië te laten zien. Dat lijkt niet zo bijzonder, maar het was indertijd
een revolutie: een paus die zich niet in het Vaticaan opsloot, maar
contact zocht met de mensen. Conservatieve katholieken, de
Romeinse curie niet in de laatste plaats, leverden kritiek op de
pauselijke reislust, maar hij trok zich er niets van aan.
De gemoedelijke paus liet niet met zich sollen. Hij wilde de katholieke
kerk moderniseren en stak zijn hand uit naar andere religies. Hij
begroette Joden, die door veel katholieken nog werden beschouwd
als de verantwoordelijken van de dood van Jezus, met de woorden:
“Ik ben Jozef, uw broeder”. In het Vaticaan verwelkomde hij onder
anderen de leider van de Grieks Orthodoxe kerk en de aartsbisschop
van Canterbury. Het was eeuwen geleden dat het Vaticaan op dit
niveau contacten had gehad.

Tegen de wens in van behoudende krachten zette Johannes XIII zich
in voor het bijeenroepen van een Tweede Vaticaans Concilie. Van
over de hele wereld kwamen vertegenwoordigers van de Rooms
Katholieke kerk naar Rome om daar te praten over hun kerk. Het
concilie zou leiden tot een ongekende vernieuwing: voortaan mocht
de heilige mis opgedragen worden in de eigen landstaal en niet in
het Latijn, wat tot dan toe gebruikelijk was. Leken kregen een grotere
rol in de dagelijkse gang van zaken binnen de kerk. Plotseling leek
alles mogelijk en sommige vooruitstrevende katholieken droomden er
zelfs van dat spoedig ook vrouwen priester gewijd zouden kunnen
worden en dat het celibaat zou worden afgeschaft.
Johannes XIII schreef verschillende encyclieken, pauselijke
documenten waarin hij de kerkleer over bepaalde onderwerpen ter
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sprake brengt. Een van die encyclieken was getiteld Terra in Pacem
(Vrede op Aarde) verscheen een aantal weken voor zijn dood. Bij het
verschijnen ervan riep hij op tot wereldvrede en richtte zich in het
bijzonder tot de Amerikaanse president Kennedy en de Sovjetleider
Chroetsjov.

Niemand wist op dat moment dat de paus ernstig ziek was, hij leed
aan maagkanker, en zijn overlijden kwam dan ook onverwacht. De
wereld rouwde en kwam woorden tekort om de populaire paus te
eren. In 1970 werden de eerste stappen gezet om Johannes XXIII
heilig te verklaren. In 2000 volgde zijn zalig verklaring en in april
werd hij heilig verklaard. Daarvoor moeten er minstens twee
wonderen op zijn naam geschreven kunnen worden, maar men heeft
slechts een wonder erkend, een wonderbaarlijke genezing. De
overige “wonderen” bleken moeilijker toe te schrijven aan Johannes
XXIII, maar het stond een heiligverklaring niet in de weg.
Vlak voor de grote dag gebeurde er overigens iets vreemds. Een
student kwam om het leven, nadat hij gewond was geraakt door een
omgevallen Christusbeeld dat was neergezet vanwege de
zaligverklaring van Johannes Paulus II. De ongelukkige student
woonde in een straat die naar Johannes XXIII was genoemd.....
Jeffrey Groeneveld
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DE “KLEINE” OLYMPISCHE SPELEN
Het is logisch dat grote landen een grotere kans hebben op vette prijzen op
sportief gebied dan een klein land. Ze kunnen hun atleten immers uit veel
meer mensen selecteren en de kans op een medaillewinnaar is daardoor
ook veel groter.
Misschien is dat wel de aanleiding geweest voor een aantal kleine landen,
want: Cyprus, Montenegro, Malta, IJsland, Andorra, Liechtenstein, Monaco,
San Marino en Luxemburg hebben hun eigen feestje in de vorm van een
soort Olympische Spelen . Een voorwaarde voor het meedoen aan deze
spelen is dat het landje minder dan 1.000.000 inwoners telt, maar wel een
eigen Nationaal Olympisch Comité heeft, dat zelf lid is van het
Internationale Olympisch Comité.
Op de spelen wordt gestreden in atletiek, zwemmen, judo, schieten, tennis
en tafeltennis. Daar komen twee teamsporten bij, waarvan er één basketbal
of volleybal moet zijn. Het organiserende land kan daar met toestemming
van het organisatiecomité nog twee sporten aan toevoegen, waarvan er
één een olympische sport moet zijn.
Sinds 1985 worden de spelen van de kleine staten om de twee jaar
georganiseerd en in 2013 was Luxemburg aan de beurt, de 15e maal dat
ze werden gehouden en wel eind mei en begin juni. De organisatie van
zoiets kost natuurlijk een smak geld en dan kan je best wat propaganda
gebruiken om geld binnen te krijgen. Luxemburg deed dat door de uitgifte
van 2 samenhangende zegels, een zg. doorloper, het zegelbeeld loopt over
beide zegels. Op de zegels staat een robot afgebeeld en daarmee wordt
een link gelegd naar de moderne toestanden in allerlei sporten, zoals
tijdwaarneming, is de bal in of uit, enz.
Tevens was dit voor
de eerste keer dat de
zegels een z.g. QRcode vertonen.
Hiermee was het
mogelijk de spelen
rechtstreeks te
volgen met een
smartphone met een fotocamera , je moest wel over internet beschikken en
je moest natuurlijk een apparaat hebben dat de QR-code kan “lezen”.
De prijs van de serie was € 1,20. De gebruikte druktechniek is 4 kleuren
offset en de afmetingen zijn 32,5 x 48,8 mm. Drukkerij: Bpost Stamps
Production in Malines in België. De zegels hebben inmiddels in veel
verschillende collecties een dankbaar plaatsje gevonden en terecht.
Luc van Veen
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