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Bijeenkomsten 2019 Amsterdam
De bijeenkomsten worden gehouden in

Huize Antonius
Kamperfoelieweg 207
Amsterdam – Noord
telefoon 020-6368985
De 1ste woensdag van de maand zaal open 19.00 uur
Voor diegene die met het openbaar vervoer komen is het even opletten, de bussen
vertrekken niet meer vanaf het CS u moet eerst met de metro dan overstappen bij
station Noorderpark op buslijn 34 Halte Pinksterbloemstraat ( 1 minuut lopen )

Evenementen
Bijeenkomst woensdag
Bijeenkomst woensdag
Bijeenkomst woensdag
Bijeenkomst woensdag

12 december 2018
9 januari 2019 ( nieuwjaars receptie)
6 februari 2019
6 maart 2019

Postzegelvel Mooi Nederland 2018 - Stadspoorten: verzamelvel (5 postzegels). Het ontwerp van de postzegelvel met de vijf stadspoorten is gemaakt op basis van de
bekende indeling en de perforatie van de serie Mooi Nederland. Op de postzegels staan pentekeningen van de
vijf verschillende stadspoorten. ontmoette.
Uitgiftedatum: 4-06-2018
Contributie: Leden € 45,00 per kalenderjaar.
Betaling:

Vóór 15 januari van elk jaar voor het lopende kalenderjaar door storting op
IBAN NL54 ABNA 0457 0955 98 t.n.v. de Amsterdamsche Vereeniging “De Philatelist”

Opzegging: Schriftelijk voor 1 oktober bij de ledenadministratie.
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Het eerste schot in de Civel War werd 157 jaar geleden gelost.
Op 12 april 1861 om 04.30 uur sóchtends openden de
Zuidelijke battereijen het vuur recht op fort Sumter en
hielden dat 36 uur lang vol. Het garnizoen beantwoordde
het vuur, maar zonder veel effect, omdat majoor
Anderson niet toestond om de kanonnen te gebruiken
(omdat die teveel kans liepen door het zuidelijk
kanonvuur geraakt te worden). Op 13 april gaf het fort zich
over en werd geëvacueerd. Volgens getuigen verslagen zoals het bekende dagboek van
Mary Chesnut, vierden de bewoners van Charleston feest ter gelegenheid van het begin
van de strijd
De verovering van New Orleans wordt wel als de
belangrijkste slag erkend. Met deze strijd kwam de
belangrijkste haven van de Geconfedereerden in handen
van de Unionisten De Slag om New Orleans vond plaats
tussen 25 april en 1 mei 1862 tijdens de Amerikaanse
Burgeroorlog. Na de Slag om Forten Jackson en St. Philip
slaagde de Noordelijke vloot erin om New Orleans te
bereiken. De stad viel vrijwel zonder tegenstand. Hoewel het onder strenge militaire
controle kwam te staan, werd de stad gespaard van de vernietiging zoals vele andere
Zuidelijke steden moesten ondergaan. De inname van de grootste Zuidelijke stad was
een belangrijk wapenfeit in het conflict.
Ondertussen probeerde Winfield Scott met zijn Anacondaplan de
Zuidelijke staten te splitsen door controle te krijgen over de
Mississippi. Een eerste stap in dit plan was de inname van New
Orleans zodat de Mississippi geblokkeerd kon worden voor Zuidelijke
schepen. In januari 1862 kreeg David G. Farragut de opdracht om de
stad te veroveren. De twee bakstenen forten Jackson en St. Philip en
vier kleinere forten bij Head of Passes moesten wel eerst
uitgeschakeld worden. In de Slag om Forten Jackson en St. Philip
Winfield Scott
slaagden de Noordelijke schepen erin om langs de forten te varen.
Ze incasseerden wel zware verliezen.
Het gevolg was dat Butler werd benoemd tot militair
gouverneur van de stad. Hij bestuurde met harde hand.
Hoewel het leven gezonder werd in de stad, werden veel van
zijn maatregelen niet genomen door de bewoners. Zijn order
28 van 15 mei 1862 werd opgevat als een provocatie. Deze
stelde dat ieder vrouw die niet het nodig respect betoonde
voor een Noordelijke soldaat of officier zou worden
aangezien voor een vrouw van lichte zeden. Zowel in het
Noorden als in het Zuiden werd hiertegen geprotesteerd.
Ook in het buitenland en dan voornamelijk in Engeland en
Frankrijk werden protesten gehoord. Butler werd van zijn commando ontheven op 17
december 1862.
Op 7 juni had Butler ene Willian B. Mumford gefusilleerd. Mumford had de Noordelijke
vlag onteerd. In de general order 111 veroordeelde de Zuidelijke president Jefferson
Davis Butler tot een oorlogsmisdadiger en vogelvrijverklaarde. Wanneer Butler
gevangen zou worden, zou hij onmiddellijk geëxecuteerd moeten worden.
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MET DE PPRC NAAR DE EINDEJAARSBEURS Het PPRC
Reisbureau heeft weer een mooie
aanbieding: bij voldoende deelnemers
gaan we op vrijdag 28 december 2018
met de bus naar de Eindejaarsbeurs in
de Veluwehal in Barneveld. Iedereen die
deze grote beurs weleens heeft bezocht
zal beamen dat het een van de
gezelligste beurzen in Nederland is. Er is
geen tentoonstelling, maar er zijn wel
meer dan 150 handelaren die postzegels,
poststukken, ansichtkaarten, munten en
alles wat daarbij hoort aanbieden. De handelaren komen uit binnen- en buitenland.
De opstapplaatsen en opstaptijden van de bus zijn:

8.15 uur Alkmaar (Wendelaarstraat 1, AHXL Pickup Point (oude Wastora));

9.00 uur Purmerend (NS Station Weidevenne);

9.30 uur Zaanstad (NS Station Kogerveld).
Om 15.30 uur vertrekt de bus weer naar Noord-Holland, zodat iedereen voor het eten
terug is.
Dankzij een subsidie van het GSE kunnen we u deze reis aanbieden voor slechts € 5,00
per persoon, daarbij zijn de entree van € 3,00 tot de beurs en de superdikke Filakrant
inbegrepen. U kunt het bedrag storten op IBAN NL30 RABO 0166 3643 12 ten name
van de Purmerender Postzegel RuilClub (PPRC) te Purmerend. Graag uw naam, aantal
personen en “Barneveld vermelden. Om in aanmerking te komen voor de subsidie
moeten er minstens 40 mensen meegaan. Al uw postzegel-vrienden zijn daarom van
harte welkom!
U kunt zich aanmelden bij de secretaris van de PPRC Jeffrey Groeneveld
(jeffreygroeneveld@hotmail.com) of telefonisch 0299- 463850 tussen 19.00 en 20.00
uur. Graag vermelden waar u op wilt stappen.
Vanaf 2014 wordt in Belgie de Eerste Wereldoorlog jaarlijks op een postzegelblaadje belicht
vanuit een verschillende invalshoek:





de schok van de invasie (2014),
het leven achter het front (2015)
het verzet tegen de bezetter (2016),
de communicatie (2017).

In 2018 komt de bevrijding in al zijn aspecten
aan bod.

VERGEET NIET OM UW CONTRIBUTIE VOOR 2019 TE BETALEN
€ 45,00; op reknr. NL54 ABNA 0457 0955 98
t.n.v. de Amsterdamsche Vereeniging “De Philatelist”
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