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Overzicht bestuur.
Voorzitter en veilingmeester C. Puijk 0412-625692
Secretaris

S. Christiaans 0413-264291

Secretariaat: Jonkerveld 1.48 5403 CB Uden
Penningmeester+nieuwtjes

J. v.d. Westelaken 0413-212246

Leden

A. v.d. Kruijssen 0492-363679
S.

Christiaans 0413-264291

PR

B. Schilder 0413-353689

Hoofd rondzendverkeer

J. v. Boxmeer 0413- 351336

Agenda en ruilochtenden 2010/2011
(normaal iedere 1e en 3e zondag v/d maand van 09:00 tot 12:30)
Plaats: het Trefcentrum, Cellostraat 2, 5402AE Uden Telefoon 0413-265240
dec
jan
febr
mrt
apr
mei
jun
sept
okt
nov

5, 19
2, 16
6, 20, en op 5 voorjaarsveiling
6, 20
3, 17 (17 jaarvergadering !)
1, 15
5, 19
4, 18
2, 16
6, 20

Bij overstap naar een andere provider kan het zomaar zijn dat uw
email adres wijzigt. Daarom maak uw email adres of wijziging
ervan bekend bij onze secretaris Siegi Cristiaans. Haar mail adres
is siegi.christiaans@planet.nl Bedankt voor uw medewerking.

Help de nieuwsbrief drukken
U helpt de nieuwsbrief drukken door een adverteerder voor ons te
werven. Hiermee kunnen we onze drukkosten betalen en wellicht
in de toekomst een prijs beschikbaar stellen voor leden die een
goed verhaal hebben voor plaatsing in de nieuwsbrief.

Velletje staatsbezoek Indonesië
TPG zou naar aanleiding van het staatsbezoek van de Indonesische
president aan Nederland zegels uitgeven. Door het niet doorgaan
van dit bezoek is de uitgifte ervan vervallen.
Wel zijn bij IV Philatelica velletjes met 5 van de betreffende
zegels waarde € 2,20 (opdruk waarde 1) in beperkte oplage
beschikbaar. Leden die een abonnement hebben op de nieuwtjes bij
de vereniging komen in aanmerking mee te dingen naar deze
uitgifte.

In dit nummer
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Uw email adres gewijzigd?

Tarieven voor advertenties in onze nieuwsbrief
Hele pagina (A5) € 25,= Halve pagina €15,= Kwart pagina € 10,=

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD

-

Hiermee kon u bij een NVPH handelaar een gratis pakketje met 25
thematische zegels afhalen. (maximaal 2 bonnen per persoon/gezin)
Wij zijn benieuwd of deze actie is geslaagd, of u er gebruik van heeft
gemaakt en of het voor herhaling vatbaar is. Laat uw ervaring horen.

Van het bestuur
Clubveiling 5 februari 2011
Globe internetveiling
Postzegels Japanse bezetting en Bersiap
Uw interesse voor filatelie
Wat is POSTCROSSING
Gratis postzegels
Uw email adres gewijzigd
Help de nieuwsbrief drukken
Velletje staatsbezoek Indonesië

Geïnteresseerd in één velletje dan dit opgeven aan Jos van de
Westelaken. De kosten zullen per vel op ca € 2,50 liggen. Voor de
duidelijkheid, maximaal 1 velletje per lid.

.

Uw artikel voor ons blad stuurt u naar schilder@tiscali.nl
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2. Java en Madoera vielen onder het regiem van het 16e
legercorps
3. Borneo en de rest van de Oost vielen onder het
regiem van de Japanse Marine.
Volgende nieuwsbrief wordt het verhaal van Georges Petit vervolgd en
wordt er verder ingegaan op deze 3 bestuurssectoren.

Van het bestuur
Allereerst het bestuur wenst u fijne feestdagen en een gezond 2011
voor u, uw familie en vrienden. Laten we allen ons best doen om
de filatelie bij een zo’n breed mogelijk publiek te promoten. Het is
nodig want de aanwas van jeugd en jongeren is helaas minimaal.

Clubveiling 5 februari 2011
Uw interesse voor filatelie
Uw interesse voor filatelie is de moeite waard. Vertel uw verhaal in ons
blad, wat uw interesse en kennis is in filatelie of waar het postzegelen
voor u allemaal mee is begonnen, maar ook niet onbelangrijk hoe u
andere leden kunt helpen met uw kennis. Stuur dus in.

Wat is POSTCROSSING
Misschien heeft u er nog niet van gehoord maar bij de naam postcrossing
zult u al vlug denken het kruisen van post. En dat is het in werkelijkheid
ook zo en het is georganiseerd via de website www.postcrossing.com .
Hoe het werkt is heel eenvoudig je stuurt een aanzichtkaart naar een
voor jou onbekend adres in het buitenland en je ontvangt er zelf een
terug. Hiervoor meld je jezelf aan op de site met een eigen verzonnen
inlognaam en inlogcode. Vervolgens vraag je op de site een postadres om
een kaart naar een postcrosser te verzenden en later vermeld je op de site
van welke postcrosser je een kaart ontvangen hebt. Dan is het cirkeltje
rond en kan het weer vooraan beginnen. Bij de start kun je maximaal 5
adressen opvragen maar afhankelijk van het aantal door jou reeds
verstuurde adressen kan het aantal hoger worden. Denk nou niet dat ze
niet genoeg adressen hebben want er zijn in totaal 212.500 postcrossers
in 202 landen.
Is dat leuk of niet een verzameling van postkaarten geadresseerd aan jou
vanuit zo veel verschillende landen. En dan hebben we het nog niet over
de postzegels, poststempels, leuke kaarten en informatie over zoveel
landen. Wie weet hou je er een penvriend aan over in een voor jou
misschien bijzonder land. Succes in ieder geval.

Over onze voorjaarsveiling van 1 mei kunnen we tevreden zijn. De
nieuwe werkgroep veilingen is erin geslaagd om een kwalitatief
goede veiling samen te stellen. Op de veilingdag is ruim 30% van
de kavels verkocht en de naverkoop brengt het totaal op bijna 50%.
Van meerdere leden hoorde we dat de kwaliteit erg goed was en
dat er gelukkig geen shit kavels waren. Ook is geprobeerd de
kavels zo geprijsd te krijgen dat er echt geboden gaat worden
hetgeen de veiling voor eenieder interessanter maakt.
Op de prijs van de inzendingen de komende veilingen zal nog meer
gelet worden. De werkgroep adviseert om inzetprijzen van
maximaal 10 tot 15% te hanteren met uitzonderingen van echte
topstukken welke een hogere inzet mogen krijgen. Om de veiling
levendig te maken zien we het liefst biedkavels van € 3,=.
Weet wel dat het mooie van de €3,= biedkavels is dat deze dan
vaak betere prijzen behalen. De najaarsveiling is niet doorgegaan
i.v.m. te weinig goedgekeurde inzendingen. Omdat nu voldoende
goede kavels zijn aangeleverd komt er de winterveiling op 5
februari. Let op er zijn nu ZEER interessante kavels in de veiling.
Het insturen van kavels voor de volgende veiling start per direct.
Wacht niet met het aanmaken, start er direct mee.

Globe internetveiling

Op de uitleenstroken van de meeste bibliotheken in Nederland stonden
van 18 september t/m 18 december bonnetjes op de achterkant gedrukt.

Graag wijzen wij onze leden op de mogelijkheid om filatelistisch
materiaal te kopen of te verkopen op de internetveiling van Globe.
Via www.globeveiling.nl kunt u zich informeren over de
mogelijkheden van deze site gebruik te maken.
Deze veiling is namelijk niet alleen voor de leden van de Globe
maar voor alle leden van Philatelica dus ook voor onze vereniging.
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Gratis postzegels
.
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Als u aan de veiling wilt meedoen dan moet u inloggen met uw
Philatelia lidnummer en uw adres gegevens opgeven om te kunnen
bieden. Voor het inzenden van materiaal moet u eerst in contact
komen met de Philatelica tussenpersoon (vraag hierna middels een
mail bij de beheerder)
Op de site vind u onder de knop help en uitleg alle informatie om
aan de veiling mee te kunnen doen. Succes ermee en laat ons uw
ervaring weten met deze veiling.

Postzegels Japanse bezetting en Bersiap.
Heel blij en trots zijn wij met dit artikel geschreven door ons lid
Georges Petit die in 2 delen voor ons blad zijn interesse voor
filatelie uitlegt.
Toen ik in 1949 in Nederland kwam te wonen bij een tante in Den
Haag, ben ik door haar geïnteresseerd geraakt in het verzamelen
van postzegels. Sindsdien ben ik met periodes van absolute
stilstand (geen tijd, geen mogelijkheid etc.) altijd geïnteresseerd
gebleven in het verzamelen van postzegels, vooral die van
Nederlands-Indie en het Vaticaan.
Mijn verzamelingen van deze gebieden zijn nagenoeg compleet,
maar leuk blijft altijd het zoeken naar specialiteiten, afwijkingen in
zegels of stempels en het vinden van nog “mooiere” exemplaren.
Door mijn achtergrond ben ik het meest geïnteresseerd in
Nederlands-Indie en dan speciaal de periodes van 1942 tot en met
1945 en van 1945 tot en met 1949, de zogenoemde Japanse
Bezettings- en de Bersiaptijd.
Ik ben geboren en getogen in Nerderlands-Indie en heb er in de
oorlogstijd in diverse Jappenkampen gezeten, totdat ik in 1949 via
Australie voor het eerst in Nederland kwam te wonen. Voor mij is
postzegels verzamelen voornamelijk zoeken in een gebied en
periode die ik van nabij zelf heb meegemaakt. Tot zover mijn
persoonlijke informatie.
In Nederlands-Indie is in de periode 1942 tot en met 1949 door de
Japanners en de Indonesische Vrijheidsstrijd (de zgn Bersiap)
zoveel chaos en onduidelijkheid geschapen dat het vinden van
specialiteiten onbegrensd en eindeloos lijkt.
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Tot op de dag van vandaag worden uit die periode nog steeds
nieuwe ontdekkingen gedaan. De Japanse bezetter heeft het
enorme Nederlands-Indische Rijk in 3 militaire gebieden
opgesplitst te weten:
-- 1 Sumatra
-- 2 Java en Madoera
-- 3 Grote Oost (rest van Ned.Indie en Maleisie)
De Japanners gebruikten in die tijd voor de bovengenoemde
gebieden Japanse postzegels, zegels van Nederlands-Indie van
voor de oorlog en zegels van Maleisie van voor de oorlog.
Deze zegels werden voorzien van een of meer Japanse
Bezettingsopdrukken, maar ook gewoon parafen en in inkt
afgedrukte vingerstempels zijn bekend. Vervolgens (na de Japanse
capitulatie in 1945) werden Nederlandse zegels en die uit
Ned.Indie van een Indonesische opdruk voorzien, of zegels met
zowel een opdruk uit de Japanse Bezettin en een opdruk Indonesia
uit de Bersiap. Er zijn ook zegels bekend met pendoorhalingen van
de oude landsnaam of bezettingsopdruk. Kortom het was
filatelistisch een complete chaos en U kunt zich voorstellen dat de
vervalsingen legio zijn. Gelukkig voor ons zijn er goede en
absoluut noodzakelijke catalogie op de markt.
Bovendien bestaat in Nederland de Vereniging DAI NIPPON
(betekent Groot Japan), die een paar keer per jaar in Utrecht
beursen en veilingen organiseren, die door veel internationale
filatelisten bezocht worden. Ook is bij deze vereniging zeer veel
documentatie en informatie verkrijgbaar. Omdat de leden van deze
Vereniging (ca. 350) over de gehele wereld verspreid zijn (Japan,
Indonesie, Ver.Staten en Australie) is de informatie en uitwisseling
op het Secretariaat in Nederland enorm. Alle catalogie zijn daarom
in het Engels (sommige in
Engels/Nederlans)
Zoals eerder vermeld verdeelden de Japanners Nederlands-Indie in
drie onafhankelijke bestuurssectoren.
1. Sumatra, Banka, Biliton en Maleisie vielen onder
het regiem van het opperbevel van het 25e legercorps.
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