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Van de voorzitter
Buiten is het 31 graden Celsius, dus ben ik maar binnen aan de
slag gegaan. Vandaag, 31 juli, heb ik in de krant gelezen dat
Postnl de tarieven voor het briefverkeer weer mag verhogen met
ingang van 2019. Kosten voor een standaardbrief of pakje gaan
nu hard de richting van 1 euro op. De verhoging mag, volgens de
Autoriteit Consument en Markt, ACM, maar liefst 14 %
bedragen. Dan wordt het 95 eurocent. De Tweede Kamer gaat, na
het zomerreces, debatteren over de postmarkt. En dat wordt ook
een beetje tijd, het teruglopen van het aantal brieven en
postpakjes wordt door deze postbegeleider steeds aangegrepen
om de tarieven te verhogen, terwijl anderen het voor een lager
tarief kunnen leveren en staan te trappelen om het monopolie
open te breken. De commentaren van de diverse politieke partijen
liegen er niet om. Misschien wordt het nu ook nog een heet
najaar. We zullen het wel zien of horen. Het feit is en blijft dat
het toch steeds moeilijker is geworden om een collectie van echt
gebruikte zegels, van welk land dan ook, bijeen te vergaren. En
toch vind ik het nog steeds leuk om het te doen en ervan te
genieten. Uiteraard naast mijn motiefverzamelingen van paarden
en molens. Daarom kom ik ook steeds tijd te kort, naast alle
(werk)hobby’s thuis, om nog andere dingen als verre reizen en
meer te doen. Je moet nu eenmaal kiezen en de dag is maar
beperkt zeker als er ook nog wat vervelende
leeftijdsverschijnselen zich voordoen.
We gaan er is september weer tegen aan om met elkaar van de
filatelie te genieten. Tot begin september.
Bernard Witter
Van het bestuur
In september willen we de gegevensinzameling vanwege de
AVG afronden door middel van een brief met een verzoek tot
controle van uw gegevens en na ondertekening terug te sturen.
Als u op de eerste bijeenkomst aanwezig bent kunnen we dit
gelijk regelen. Scheelt behoorlijk in de kosten (zie boven) als we
dit ter plaatse kunnen doen. Wij rekenen op uw medewerking om

dit zo snel mogelijk te realiseren zodat het bestuur niet hoeft te
gaan bellen waar het ondertekende stuk blijft. Het is een
dubbelzijdig A4 (terug te sturen/brengen) en een tweede A4 met
uitleg.
Hopelijk is dan de vernieuwde website ook gereed en is deze
weer ter beschikking. Hierop kunt u ook het een en ander
terugvinden met betrekking tot de AVG. De inlogprocedure is
niet gewijzigd. Op het gedeelte voor de leden kunt u inloggen en
inzage verkrijgen in het overzicht van uw vriendenverzamelaars.
Alleen de ledenlijst met naam en adres etc. is nog ter
beschikking. De lijst met verzamelgebieden is verwijderd
vanwege de AVG. Zoals al eerder aangekondigd is.
Binnenkort moeten we ook gaan nadenken over ons 100-jarig
jubileum in 2021. Hebt u een idee? Kom er mee en laten we er
met z’n allen over praten.
We spreken elkaar weer begin september op de gebruikelijke
plaats en het gebruikelijke tijdstip.
Felicitatie
Ons lid, A.P.P. van de Laar heeft met zijn postale studie over het
ontstaan van de staat Israël, tijdens de Wereldtentoonstelling te
Jerusalem van 27 – 31 mei 2018, in het hol van de leeuw 75
punten behaald. Dit betekent Groot Zilver voor ons lid. Van
harte proficiat!!

Van de redacteur
Zoals onze voorzitter al schreef kost een postzegel dadelijk
wel 1 euro. Te gek voor woorden ! Maar er is ook een andere
manier om de post te versturen en wel helemaal gratis. Dat
heet flessenpost. Het is gratis, dus er zijn ook wat nadelen. Je
weet niet of en wanneer je post aankomt. Dat maakt het wel
spannend.
Toch wordt ruim 80 % van de flessen gevonden en ruim 62%
wordt beantwoord. Een ander nadeel is dat je niet weet waar
je fles gevonden wordt. Dat kan aan de andere kant van de
wereld zijn of een paar kilometer verder op. Afwachten maar,

want dat kan 92 of 132 jaar duren. Maar de hoop op
antwoord nooit opgeven en de hoop doorgeven aan je
achterkleinkinderen. Lees onderstaande artikelen maar.
Maarten Smeets, redacteur
Uit : archief van “IsGeschiedenis” Historisch magazine

DE GESCHIEDENIS VAN DE FLESSENPOST
De Brit Harold Hackett heeft in de afgelopen twintig jaar
ruim 4.800 stuks flessenpost verstuurd. Mogelijk nog
opmerkelijker is het feit dat maar liefst 3.000 van zijn
boodschappen ook daadwerkelijk beantwoord werden.
Hackett ziet het versturen van flessenpost vooral als hobby,
maar vroeger konden de boodschappen van levensbelang zijn.
Flessenpost werd in het verleden voornamelijk gebruikt door
zeelieden. Op het moment dat een schip ten onder dreigde te
gaan gooiden de opvarenden vaak nog een fles overboord. De
zeelieden hoopten hiermee nog een boodschap naar het
vasteland te sturen. Soms ging het hierbij om een hulpkreet,
maar vaker bevatte de fles een laatste wens voor de familie
van de afzender. Maar het versturen van flessenpost werd
soms ook een wedstrijd, om te kijken welk bericht het verst
zou komen of als eerst beantwoord zou worden.

Columbus
In de vijftiende en zestiende eeuw maakte de Europese
scheepvaart een bloeiperiode door en daarmee nam ook het
gebruik van de flessenpost toe. Toen het schip van Cristoffel
Columbus op de terugreis van de Nieuwe Wereld in een
storm dreigde te vergaan, liet hij een vat overboord gooien
met daarin het verslag van zijn ontdekkingsreizen. Zijn
boodschap kwam nooit aan, maar Columbus zelf bereikte
uiteindelijk nog wel veilig het vasteland.

Ontkurker

Aan het hof van de Engelse koningin Elizabeth bestond er
zelfs de positie van “Ontkurker van Zeeflessen”. De Engelse
vloot verstuurde via flessenpost namelijk uiterst geheime
rapporten over vijandelijke bewegingen. Op het openen van
een flessenboodschap zonder toestemming van de officiële
ontkurker stond dan ook de doodstraf.

Vriendschap
Gedurende de twee wereldoorlogen van de twintigste eeuw
werd er ook veelvuldig gebruik gemaakt van flessenpost. In
december 1945 wierp bijvoorbeeld de Amerikaanse soldaat
Frank Hayostek voor de Ierse kust een boodschap overboord.
De fles werd gevonden door Breda O’Sullivan en de twee
begonnen vervolgens via de reguliere post een briefwisseling
die maar liefst zeven jaar standhield. Tot een relatie tussen
de twee kwam het echter nooit, want toen de media het
verhaal ontdekten werd alle aandacht ze te veel en ging de
vriendschap verloren.

Oudste flessenpost
Het wereldrecord van de oudste boodschap per flessenpost
werd gevestigd op 10 april 2006. Toen vond een visser een
boodschap die 92 jaar en 229 dagen eerder te water werd
gelaten, op 25 april 1914. Of de flessen van de Brit Harold
Hackett dat record ooit gaan verbreken valt nog maar te
bezien, maar hij hoopt in ieder geval nog tot aan zijn dood
door te kunnen gaan met het versturen van zijn
boodschappen.
2017, - Bate Hylkema Postzegelblog
.

Flessenpost na 20 jaar bij afzender.
De zware januari-storm sloeg een stuk
dijk af van het strand van Vlieland. Onder

het zand lag de twintig jaar oude fles met een briefje van
Susie Hampton uit het Engelse Minster on Sea.
Susie was 10 jaar toen ze op Sheppy Island, een eiland in de
monding van de Thames, bij John en Marion House vakantie
vierde. Op een papiertje schreef ze haar naam, dat ze 10 jaar
oud was en dat ze op 25 augustus 1997 het flesje in zee zou
gooien. Ze wilde graag weten wie het waar zou vinden.
Twintig jaar hoorde ze niets totdat Staatsbosbeheer vorige
week samen met de gemeente Vlieland, Rijkswaterstaat en
Defensie een van de vele strandopruimacties hield.
Boswachter Schaper trof het flesje aan in het zand met daarin
het handgeschreven briefje.

Het bericht over de vondst verspreidde zich gauw via internet
over Noordwest-Europa. Alle media waren op zoek naar de
‘Sheppy-girl’. Haar vader herkende zijn dochter in het
verhaal en belde Susie.
Vermoedelijk duurde de flesreis naar Vlieland niet langer

dan een week, weet Anke Bruin van Staatsbosbeheer op
Vlieland. Ze heeft inmiddels contact met Susie, die inmiddels
Susie Gander-Hampton heet.
Susie wil de flessenpost deze zomer ophalen als ze haar
vakantie op Vlieland komt vieren. “Dan haal ik mijn rommel
weer op, zei ze mij”, aldus Anke Bruin.
(Bron: Leeuwarder Courant, 12 april 2017)

Onderstaand artikel is overgenomen uit het Tijdschrift van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nr 2 van 2018.

OUDSTE FLESSENPOSTFLES KOMT UIT
NEDERLAND
Flessenpost uit 1886 die eerder dit jaar op het strand van
Australië gevonden is, zit in een Nederlandse fles. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelde vast dat het om
een zogenaamde kelderfles gaat van de firma Daniël Visser
en Zonen uit Schiedam. Dergelijke jeneverflessen zijn niet
zeldzaam, maar de inhoud maakt deze wel bijzonder. Het is
de oudste flessenpost van Australië en misschien wel ter
wereld. 132 jaar geleden, 950 kilometer verderop, schreef een
Duitse scheepskapitein aan de vinder om het briefje naar
Hamburg te sturen. Doel was om inzicht te verkrijgen in
oceaanstromen.

<bijschrift bij Kort Fles Fles 0196 bottle writing adjusted
good (fles vrijstaand plaatsen en vermoedelijk
verhelderen):>

De gevonden jeneverfles uit Schiedam

FOTO WESTERN AUSTRALIAN MUSEUM, ROSS ANDERSON

Flessenpost na 50 jaar terecht
september 2013, - Postzegelblog

In 1963 gooide de 12-jarige Dennis Komsa
een glazen fles met een briefje, een envelop
met zijn thuisadres en een stuiver voor een
postzegel in zee in de staat New Jersey. Hij
riep de vinder op te melden waar de pot was
teruggevonden.
Een halve eeuw nadat een Amerikaan een brief via
flessenpost had verstuurd, heeft Dennis antwoord gekregen.
De boodschap werd onlangs gevonden in de buurt van de
plek waar hij hem in de Atlantische Oceaan had gegooid. De
pot werd vorig jaar teruggevonden op een oprit na de orkaan
Sandy. Waarschijnlijk heeft de pot al die tijd onder het zand
gelegen, tot de harde wind en het hoogwater hem bevrijdden.
Komsa, inmiddels 61, is blij dat hij eindelijk antwoord heeft.
“Het bewijst dat alles mogelijk is.”

Flessenpost

bron: Wikipedia (bewerkt)

Hurtigruten, 2011

Flessenpost is een vorm van communiceren waarbij een
brief(je) in een fles naar een onbekende ontvanger wordt
opgestuurd via het water. De fles wordt meestal in zee
gegooid, maar flessenpost kan ook in een rivier. Bij de
tochten van de Hurtigruten in Noorwegen wordt dit soms nog
gedaan.

Toepassingen
Flessenpost werd gebruikt door zeelieden, soms als grap,
maar ook soms als uiterste noodkreet of -oproep. Zij gooiden
een fles met daarin een mededeling overboord, in de hoop
dat de fles ergens heel zou aanspoelen en een lezer zou
bereiken. Vaak bevatte de fles een laatste mededeling of
wens voor de familie van in nood verkerende opvarenden.
Ook werd flessenpost gebruikt voor onderzoek naar
zeestromingen. Het doel was daarmee efficiënte vaarroutes te
vinden.[1] Zo liep er een experiment hiermee tussen 1864 en
1933 door Duitse kapiteins.
Flessenpost wordt soms ook door anderen dan zeelieden
gebruikt, als grap of als wedstrijd om te kijken welk

flessenpostbericht het eerst een lezer zou kunnen bereiken.
Dit gebruik is vergelijkbaar met een ballonnenwedstrijd. Een
grote flessenposter is de Belgische visser Franky de Vriendt.
Elke nacht zet hij minstens één fles overboord, soms
verscheidene. Op 26 augustus 2004 spoelden er
in Zandvoort negen aan. In juttersmusea zijn nog vele andere
voorbeelden van flessenpost te vinden.
Flessenpost is zelfs gebruikt voor spionage: Sieds van
Straten uit Dokkum begon na de Duitse inval in 1940 met het
verzamelen van militaire gegevens door heel Nederland.
Aangezien er geen verbindingen waren met Engeland, wist
hij niets beters te doen dan zijn rapporten in groene flessen te
stoppen en bij Rotterdam in de Nieuwe Waterweg te gooien.
Van die flessen spoelden er vier of vijf daadwerkelijk aan. In
1943 werd hij daarvoor geridderd, met de bedoeling dat hij
het lintje na de oorlog zou ontvangen, maar hij overleed in
hetzelfde jaar.

Opmerkelijk bericht op de website van het Spaanse
postbedrijf COREOS (korte samenvatting)
In 1960 was een Spanjaard op vakantie in het oosten van de
VS en gooit daar een fles in zee met daarin een boodschap in
vijf talen om de bijgevoegde brief naar zijn huisadres te
sturen. Hij doet er een paar dollarbiljetten bij om de
postzegels te kopen en hij gaat terug naar Madrid. Jaren later
koopt hij een huis aan zee bij Malaga.
Tijdens een strandwandeling ziet hij iets drijven in zee. Het
blijkt een groen uitgeslagen fles te zijn die hem bekend voor
komt. Het blijkt zijn eigen fles te zijn die hij bijna 30 jaar
geleden in zee gooide in de VS. Weliswaar was de fles
lichtbeschadigd maar het briefje was nog goed leesbaar. De
dollarbiljetten waren helaas onbruikbaar geworden.
De fles met inhoud staat nu in een museum bij Malaga.
NB. helaas stond er geen foto bij dit bericht.

Figuurlijke flessenpost

De Voyager Golden Record
In figuurlijke zin wordt het Engelse equivalent van
flessenpost, message in a bottle, ook gebruikt als term voor
berichten die niet geadresseerd zijn aan een specifieke
ontvanger. Zo kan de Voyager Golden Record, de gouden
plaat die de ruimtesondes Voyager 1 en Voyager 2 bij zich
hebben, ook gezien worden als een vorm van flessenpost.

Men hoopt dat de plaat door een buitenaardse
beschaving gevonden wordt.

Records
In 2018 werd in West-Australië een jeneverfles van de
Schiedamse brouwerij Daniël Visser & Zonen gevonden.
De fles bevatte een bericht van 12 juni 1886. Met 132 jaar is
dit bericht voor zover bekend het langst onderweg geweest
voor het gevonden werd. Het werd overboord gegooid van
het Duitse zeilschip Paula. Het maakte deel uit van het
hierboven genoemde onderzoek naar zeestromingen, waarbij
in de loop der jaren meerdere flessen overboord werden
gegooid, vandaar dat de coördinaten waar het bericht aan zijn
reis begon zijn vermeld. De fles werd gevonden op 990
kilometer afstand vanaf die plek.
Een ander bericht in een fles dreef naar men aanneemt sinds
1906 in zee, tot het in 2015 (109 jaar later) door een toeriste
in Amrum werd gevonden. Een eerder record stond op 99
jaar en 43 dagen. De brief was op 12 juni 1914 per fles gepost
en kwam op 25 juli 2013 in handen van een visser.

Schrijft u even mee
In deze kalender vindt u de verenigingsactiviteiten dik
aangegeven, overige activiteiten in normaal schrift. Overigens
geeft dit overzicht alles slechts globaal weer. Op de
verenigings-avonden wordt vaak aanvullende informatie
gegeven over extra activiteiten.
VV staat voor Verenigingsavonden en Veiling.
RV staat voor Ruilavond en Restveiling.
4 sept.
VV eerste bijeenkomst nieuwe verenigingsjaar
17 sept
RV
23 sept
Veiling Filatelica Weert, zie mededeling in blad
30 sept
“5e zondag” beurs in Klimmen
1 okt
VV
15 okt
RV
5 okt
VV
19/21 okt
Postex in Omnisport Apeldoorn
Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk voor 1 december van
het lopende jaar bij de secretaris van de vereniging. Niet
tijdige opzegging betekent verlenging van het lidmaatschap
tot het einde van het volgende verenigingsjaar. Statuten Art.
7.2.
Bijeenkomsten 1e en 3e maandag van de maand.
Zaal open vanaf 19.00 uur, aanvang bijeenkomst 19.30 uur.

