
� Postzegelnieuws Nederland. 
- TNT kondigde in juni 2010 in een folder een nieuw systeem 
aan. In het vervolg zal ook op de Nederlandse postzegels geen 
frankeerwaarde meer staan. De waarde zal in het vervolg worden 
weergegeven door een cijfer en een woord. Er komen cijferreek-
sen voor brieven binnen Nederland, Europa en voor de wereld. 

- Op 1 juli 2010 verscheen het eerste velle-
tje met bijzondere Nederlandse postzegels 
voor binnenlands gebruik, waarop de fran-
keerwaarde wordt vermeld met het cijfer 1. Deze postzegels 
over de Tour de France kunnen gebruikt worden voor brieven 
tot 20 gram. 
- Op het verzamelvel Mooi Nederland 2010 zijn de eerder dit 
jaar verschenen vijf postzegels van de vijf Nederlandse provin-
ciesteden bijeengebracht. In 2010 werden Haarlem, Middelburg, 

Arnhem, Maastricht en Leeuwarden met een postzegel geëerd. De postzegels van 
de provinciesteden zijn te zien tegen een achtergrond van een kaart van Neder-
land. De vijf steden vormen op deze kaart, volgens de ontwerper, knooppunten in 
Nederland. Bron: www.filahome.com. 
  
� Postzegelnieuws België.  

De Belgische postdienst eert de grootste Belgische sportman 
van de twintigste eeuw, Eddy Merckx, met een speciale 
postzegel ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Op de 
bijeenkomst van de postdienst, waarbij het ontwerp van de 
postzegel werd gepresenteerd was veel pers aanwezig. Dat 
is niet ongewoon, want hoewel deze wielrenner al jaren ge-
leden stopte met zijn sportieve loopbaan, is alles wat hij doet 
of juist nalaat nog altijd groot nieuws in België. 
 

tot dinsdag 7 september,          Hans van Muiswinkel. 
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Waarde postzegelvriendinnen & -vrienden, 

Zoekt u na de vakantie ook wel eens be-
paalde mooie dingen die u gezien heeft, te-
rug op postzegels? Op loopafstand van mijn 
hotel in Florence bevindt zich de Galleria 
dell’Accademia. Daar aanschouw ik het 
mooiste beeldhouwwerk van Italië: Miche-
langelo’s ‘David.’ Het ruim vijf meter hoge 
beeld werd gemaakt in opdracht van Piero 
Soderini en de toen 26-jarige Michelangelo 

deed zijn tijdgenoten versteld staan door uit een blok marmer, waar diverse tijdge-
noten hun tanden al op hadden stukgebeten, in drie jaar tijd een meesterwerk te 
toveren. Na maanden ruziën, werd het standbeeld in het Piazza della Signoria op-
gericht, waar het verbleef tot zijn verhuizing in 1873 naar zijn huidige locatie. Dat 
het beeld te lange armen en te grote handen en hoofd heeft, vergeven we de kun-
stenaar graag, want het was bedoeld om buiten op een hoog voetstuk te worden 
geplaatst en dat vraagt om andere verhoudingen. ‘Daar moet toch een postzegel 
van bestaan,’ peins ik in bewondering, maar dat valt een tikje tegen. Italië geeft ter 
gelegenheid van Michelangelo’s 400ste sterfdag in 1964 en 500ste geboortedag in 
1975 wel postzegels uit, maar zonder David. Wel vind ik het beeld op zegels van 
diverse andere landen, waaronder Monaco in 2001 en Grenada, Paraguay en de 
Sovjet Unie in 1975. Die laatste uitgifte (Yvert 4119) is de mooiste (zie afbeelding). 

Maandelijkse bijeenkomst op dinsdag 7 september 2010: 
Plaats: Buurthuis, Rotterdamseweg 51A; Tijd: 20:15 uur, zaal open: 19:15 uur. 

 
 
 
 
 
 
 

� Verloting op dinsdag 7 september 2010. 
Voor de verloting op de eerste vereni-
gingsavond na de vakantie hebben we 
weer vele fraaie prijzen beschikbaar! 
Hoofdprijzen: De kinderzegels van 
1961, nrs 759/63, **, met een catalo-
guswaarde van € 35,- en de tweede 
prijs een fraaie loep die 10 maal 
vergroot. Voor het winnen van zo’n 
mooie hoofdprijs of een van de vele 
andere leuke prijzen kunt u in de pau-
ze natuurlijk weer terecht bij Wil Matla, 
voor uw lootjes à 20 ct per stuk. 

 
� Leden lief en leden leed. 

Het doet ons genoegen u te kunnen melden, dat per 
1 augustus 2010 zich weer een nieuw lid bij onze 
vereniging heeft aangemeld. Het is de heer F.W. 
Pieterse (lidnummer 217). Wij wensen de heer Pie-
terse vele jaren van filatelieplezier binnen de gele-
deren van onze vereniging toe! 

 
� Indische briefkaart gebruikt in Nederland. 

Toen Nederland in mei 1945 was bevrijd, 
was aan heel veel grondstoffen een groot 
gebrek. De industrie en handel waren niet 
ongeschonden uit de oorlog gekomen. Zo 
was er ook een groot tekort aan papier. Pa-
pier voor het vervaardigen van briefkaarten 
bijvoorbeeld. De drukkerij van Joh. Enschedé 
& Zonen te Haarlem vond een oplossing door 

briefkaarten bestemd voor Nederlandsch Indië te voorzien van een opdruk. 
Briefkaart is Kartoepos (postkaart), adres is ‘alamat, afzender is sipengirim en 
naam is nama. Dus de vertaling van het zinnetje: Naam en adres van den af-
zender was: Nama dan ‘alamat sipengirim. Elke Nederlander kon vanaf juni 
1945 beschikken over deze briefkaarten, die waren voorzien van een opdruk in 
rode inkt: NEDERLAND 5. De oude waarde van 3½ cent was door middel van 
horizontale lijntjes doorgehaald, evenals de landsnaam Ned. Indië. 
Bron: www.postzegelblog.nl. 
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Agenda van de bijeenkomst op 7 september 2010 v.a. 20:15 uur: 
1. Opening.          5. Rondvraag. 
2. Ingekomen stukken / Mededelingen.  6. Verloting. 
3. Eerste gedeelte van de veiling.   7. Tweede gedeelte van de veiling. 

4. Pauze / Verkoop loten.      8. Sluiting. 

Orgaan van de Vereniging van Post-

zegelverzamelaars “Delft” 


