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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’ Vleuten – De Meern.
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.
Website: www.pf68.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Jan Sangers doorgeven?
U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.

Bijeenkomsten:
e
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3 dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur.
Contributie 2015: € 17,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 8,50 per jaar.
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 42,65 per jaar.
Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie.
J.H.H. Sangers, Alendorperweg 39, 3451 GK Vleuten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Data verenigingsavonden 2015
Verenigingsavond
16 juni*

Programma
veiling

15 september
20 oktober
17 november
15 december*

veiling + verloting
veiling
veiling
veiling + (Kerst)verloting

*= wisseling stuiverboeken
Zaterdag 28 november 2015
van 9:00 tot 12:00 uur verzamelbeurs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Van de voorzitter
Beste Leden,
Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van het seizoen 2014/2015 en dit bewijst maar weer eens dat de tijd vliegt
als je plezier hebt. We gaan dus ook naar onze laatste bijeenkomst voor dit seizoen en dan krijgt u de
gelegenheid om de eerste keer in de nieuwe set Stuivertjesboeken te snuffelen, deze set is weer van onze
eigen vereniging.
Het is een goede zaak dat we voldoende Stuivertjesboeken beschikbaar hebben en daarvoor mijn dank.
Ook wil ik u allen vragen om in de zomerperiode wat kavels klaar te maken voor het nieuwe seizoen, onze
veilingmeester heeft zijn voorraad nagenoeg opgebruikt dus is op zoek naar nieuwe kavels.
Van deze gelegenheid wil ik graag gebruik maken om jullie nogmaals te wijzen op het mogelijke afscheid van
onze secretaris, dat is een behoorlijke aderlating voor onze vereniging en in de afgelopen jaren hebben we
moeten ervaren dat er niet veel animo is onder de leden om een bestuurstaak op zich te nemen.
Toch doe ik weer een beroep op u allen, een paar uurtjes in de maand voor een vereniging die bloeit is toch niet
te veel gevraagd.
In de tussentijd zullen we proberen onze secretaris te ontlasten en misschien voor een deel te behouden.
En tenslotte wil ik u allen alvast een prettige vakantie toewensen. Vooral degene die ik niet meer zie op onze
laatste bijeenkomst op 16 juni aanstaande.
Met vriendelijke groeten,
Jos Boss
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------175 Jaar Geleden
Op 6 mei 1840 werd voor de eerste keer een postzegel geplakt. Dat gebeurde in Engeland en het idee was
afkomstig van Rowland Hill. Voor die tijd was het gebruikelijk dat de postontvanger moest betalen, maar dat
leverde in de praktijk vaak problemen op. De postzegel werd vanaf nu echter betaald door de afzender.
Op de eerste postzegel stond het portret van koningin Victoria en geen landsnaam.
De Britten gingen er vanuit dat iedereen Victoria kende!
Het zou daarna nog 12 jaar duren, voordat de postzegel ook in Nederland zijn intrede deed.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------200 jaar Slag bij Waterloo
PostNL en BPost brengen op 22 juni 2015 (NL) en op 1 juni 2015 (BE) in een gezamenlijk project ieder een
postzegelvelletje uit ter gelegenheid van 200 jaar Slag bij Waterloo.
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ingen van de Britse hertog van Wellington, de Pruisische generaal Von Blücher, Willem II Prins van Oranje en
latere koning van de Nederlanden, de Franse maarschal Michel Ney en de Franse keizer Napoleon.
Na een reeks nederlagen in 1814, waaronder de Volkerenslag bij Leipzig, vóór Wereldoorlog I de grootste
veldslag in Europa, waarbij meer dan 500.000 soldaten betrokken zijn met rond de 100.000 doden en
gewonden, vallen de geallieerden Frankrijk binnen, wordt Napoleon gedwongen af te treden en wordt hij
verbannen naar het Italiaanse eiland Elba. In Wenen is op dat moment de landsverdeling in Europa begonnen.
Op 26 februari 1815 ontsnapt Napoleon van Elba en arriveert op 1 maart met een legertje van 800
manschappen in het Franse havenstadje Golfe-Juan, tussen Cannes en Antibes. Vandaar trekt hij snel naar
Parijs. Ondertussen krijgt maarschalk Michel Ney, aanvoerder van het Franse leger, opdracht Napoleon tegen
te houden. Ney is maarschalk onder Napoleon geweest en loopt dan ook met zijn leger over naar Napoleon. Op
20 maart zit Napoleon weer in zijn keizerlijk paleis.
Na de verbanning van Napoleon hebben de geallieerden hun legers teruggetrokken naar de zuidelijke
Nederlanden. Nu Napoleon weer op zijn plaats is teruggekeerd, rukken zij onder aanvoering van Wellington
(Engeland), Blücher (Pruisen) en Willem II (Prins van Oranje) op naar Frankrijk. Napoleon wil zijn vroegere
keizerrijk weer zo snel mogelijk herstellen, voordat de geallieerden weer Frankrijk zullen binnenvallen en hij
opnieuw gevangen zal worden genomen. In twee maanden tijd mobiliseert hij een leger van 250.000
manschappen en trekt met de helft daarvan noordwaarts. Op 14 juni steekt hij de grens met de zuidelijke
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nederlanden over. Eerst stuit hij op 16 juni op het leger van Blücher en dwingt het in de Slag bij Ligny (tussen
Charleroi en Namen) zich terug te trekken. Op dezelfde dag valt maarschalk Ney Anglo-Nederlandse troepen
aan bij Quatre-Bras (oostelijk van Brussel), die op de vlucht gaan richting Waterloo (15 km zuidelijk van
Brussel).
Op 18 juni troffen de legers van Frankrijk en de geallieerden (Engeland, Pruisen, Verenigde Nederlanden,
Hannover, Brunswijk en Nassau) elkaar bij Waterloo. Na de slag verlaat het Franse leger in chaos het slagveld
via Charleroi terug over de Franse grens. Op 21 juni keert Napoleon weer terug in Parijs, maar wordt daar niet
meer als keizer erkend. Hij treedt af en koning Lodewijk XVIII neemt de troon over. Napoleon geeft zich op 15
juli over aan de Engelsen, wordt op het marineschip Northumberland gezet en na een tocht van 70 dagen
afgezet op het afgelegen en verlaten Britse eiland Sint-Helena, in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan
tussen Afrika en Zuid-Amerika. Napoleon overlijdt daar op 5 mei 1821 en zijn stoffelijk overschot wordt in 1840
overgebracht naar Parijs en bijgezet in de Dôme des Invalides.
Frankrijk is als grootmacht uitgespeeld, het Britse keizerrijk heerst op de wereldzeeën, de Duitse Bond wordt
opgericht en het Koninkrijk der Nederlanden met de vader van Willem II als koning is een feit.
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J. Pieneman met eronder de afbeelding van de Prins van Oranje, Willem II. Willem II groeit op aan het hof van
Pruisen en geniet daar een militaire opleiding. Later maakt hij in Spanje en daarna bij Waterloo deel uit van het
Britse leger onder Wellington. Tussen 1840 en 1849 is hij de tweede koning van de Nederlanden.
Ton van der Wurff
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Nieuwe uitgiften Postnl
Op 20 juli 2015 geeft PostNL een postzegelvelletje uit onder het motto “Ontdek de wetenschap”. Het velletje
bestaat uit 2x 5 zegels, die natuurkundige experimenten laten zien: citroenen, die elektriciteit opwekken, een
glas water, dat een potlood buigt, een ballon, die licht geeft, een ballon, die koel blijft boven vuur, en een ei, dat
door een nauwe flessenhals kruipt. Ontwerper is Jorn Dal van ontwerpbureau SILO.
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Op 10 augustus geeft Postnl een postzegelvelletje uit met als thema “Brieven schrijven”. Het velletje bestaat uit
1x 10 zegels, die vijf bekende Nederlanders als brievenschrijver met hun brief uitbeelden: Vincent van Gogh
met een fragment van een brief aan zijn broer Theo over het voornemen om een schilderij te maken van een
bloeiende boomgaard, Leo Vroman met een fragment van een brief aan Jan Greshoff, die hij leert kennen op
zijn vlucht voor de nazi’s naar Indië en hem uitnodigt om hem te schrijven op zijn nieuwe adres in New York,
Rembrandt van Rijn met een fragment van een brief zijn opdrachtgever om hem te laten weten, dat hij twee
werken klaar heeft, Desiderius Erasmus met een fragment van een brief aan een rector om een door hem
bewonderde professor Grieks niet weg te sturen van de universiteit louter omdat die zou trouwen en Christiaan
Huijgens met een fragment van een brief, waarin hij een door hem uitgevonden contrabarometer beschrijft. Op
het postzegelvelletje staan verder rechts een korte biografie en waar de oorspronkelijke brief bewaard wordt.
Het ontwerp is van Robin Sluijs van bureau Kummer & Herrman.

Ton van der Wurff
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Nog een keertje landsnamen in niet Latijnse schrift.
In onze vorige nieuwsbrief heb ik beschreven hoe ik een postzegel of in dit geval een zegel heb kunnen
thuisbrengen. Naast de lijst met cyrillisch schrift bestaan er in de wereld nog meer soorten schrift. Wat te
denken van o.a. Chinese, Japanse en Koreaanse karakters. Thai schrift, en niet te vergeten het Sanskriet,
Arabisch, enzovoorts. Ongetwijfeld ben ik hiermee lang niet compleet.
Hoe herken je waar welke zegel thuishoort? Daar is op internet een handige tool voor. Om hier allerlei
voorbeelden te laten zien is ondoenlijk. Vandaar dat ik u laat zien waar u al deze informatie kunt vinden. Als u
niet over internet beschikt kunt u altijd nog naar onze verenigingsavond komen waar ik, als ik aanwezig ben,
mijn tablet bij me heb, zodat ik voor u kan kijken of we het juiste antwoord kunnen vinden.
De website die al deze informatie bevat is http://www.datavaria.nl/postzegel.html.Deze site is gebouwd en
samengesteld door Leo Huls. Een knap staaltje werk. Veel voor ons onleesbare lettertekens of karakters zijn
handmatig nagetekend en in gescand. Een enorme klus waar de verzamelaar veel voordeel mee kan doen.

Als u gaat naar de link onleesbare teksten kunt u b.v. het volgende te zien krijgen. Met deze site moet u alle
mogelijke postzegels van landen kunnen determineren.
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Deze is niet zo moeilijk. Kirgistan, een
voormalige Sovjet republiek. Maar wie kan
de tekst vertalen die onder aan het blok
staat? Voor de juiste oplossing stel ik een
klein prijsje ter beschikking. Stuur de
oplossing naar jansangers@hetnet.nl.
In de volgende nieuwsbrief wordt de winnaar
bekend gemaakt. Succes.
Jan Sangers

---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------Van de Rondzenddienst
Ja beste leden, de zomer komt er aan.
Op het moment dat ik dit schrijf voorspellen de weermannen en –vrouwen dat er binnenkort zeer warme dagen
te verwachten zijn, ze rekenen zelfs op een hittegolf. We hopen natuurlijk allemaal dat we tijdens ons
zomerreces alleen maar heerlijke warme dagen krijgen en dat we in september lekker gebruind terugkomen.
Maar mochten er toch wat regenachtige dagen tussen zitten denk dan eens aan uw club en aan het
Rondzendverkeer van uw club. We kunnen voor het nieuwe seizoen 2015/2016 nog wat rondzendboekjes
gebruiken. Dus benut zo’n regenachtige dag eens goed met het wegplakken van dubbele zegels in een
rondzendboekje.
Als hoofd van het Rondzendverkeer wens ik u een hele fijne vakantieperiode.
Janny Vierbergen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------Voor vragen en opmerkingen over….
-

informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter;
de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer;
de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester;
uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur.

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur.
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