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Ruilavond
12 april 2012
Ruilavond in gebouw Maranatha,
J.A. Burgersstraat 1 in Leerdam
Niet vergeten:
* dubbelen boeken mee te nemen
* kavels voor veiling mee te nemen
 

Veiling van 10
mei 2012
Inleveren van de kavels uiterlijk op
donderdag 12 april!

onze hobby een geweldige hobby.
Het aanbod aan zegels, velletjes,
boekjes en maakwerk is enorm en
dus moet je een keuze maken uit
al dit aangeboden moois. In de
hoek van de persoonlijk producten-
 worden fantastische mooie dingen
aangeboden. Als u naar een beurs
wil dan kunt u in de directe omge-
ving zeker maandelijks naar een
beurs. Op onze verenigingsavon-
den is het goed toeven en de men-
sen gaan geweldig leuk met elkaar
om.
Ik laat dus het “somberen” maar
achter me en kijk vooruit naar de
lichte avonden en het lekker bezig
zijn met mijn hobby.
Ben Mol

Van donker naar
licht
De winter is voorbij en het voorjaar
barst in alle hevigheid los. Het
wordt de hoogste tijd voor andere
gedachten.
Hoezo dan hoor ik u denken en ik
zal het uitleggen.
Niet alleen zijn de avonden lang en
is het lang donker maar ik lees veel
in de jaarverslagen als voorberei-
ding op de diverse jaarvergaderin-
gen. Onze eigen vereniging, de
Landelijke vereniging NVPV, de
bond KNBF en de jaarverslagen
van Stichting Maandblad oftewel
ons blad Filatelie.
Van het lezen hiervan wordt je niet
altijd even vrolijk. De tendens is
krimp, vergrijzing, stijgende kosten
en verminderde activiteiten door dit
alles.
Onze hobby wordt bedreven door
veelal oudere mensen (gelukkig
wel mannen en vrouwen) en de
aanwas is minimaal, Evenementen
kunnen niet of nauwelijks gepland
worden omdat de mensen van de
organiserende vereniging oud zijn,
de animo gering is en de kosten de
pan uit rijzen.
Van al deze verhalen wordt ik dus
niet vrolijk en daarom ben ik ook blij
dat het voorjaar er is en dat je een
zonnigere kijk op onze hobby krijgt.
Leerdam organiseerde een verza-
melbeurs. Voor mijn gevoel, en de
leden spraken zich daar ook over
uit, een groot succes. Helaas geen
nieuwe leden maar wel een evene-
ment waar onze leden massaal
warm voor liepen. Daarnaast is
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Oceanië (3)
Dit keer de 3e aflevering over Australië, het belangrijkste gebiedsdeel van Oceanië. Deze maand gaat het
over de Australische buitengebieden. Het artikel komt uit een geïllustreerd naslagwerk voor 3000 van de
mooiste postzegels ter wereld en een professionele gids voor het starten en opbouwen van een geweldige
verzameling. Het boekwerk is samengesteld en geschreven door Dr. James Mackay (ISBN-10: 90 5920
943 5). 
Australië heeft vier gebiedsdelen.
Twee liggen in de Indische oceaan, één in de zuidelijke Pacific en één in Antarctica. Christmaseiland was
aanvankelijk onderdeel van de Straits Settlements en daarna van de kroonkolonie Singapore. Na de be-
vrijding van de Japanners in 1945 viel het onder Singapore maar het werd in 1958 bij Australië ondergebracht.
De Kokoseilanden in de Indische Oceaan werden door de familie Clunies-Ross bewoond vanaf de jaren
’20 van de 19e eeuw, geannexeerd door de Britten in 1857, in 1878 bij Ceylon gevoegd en vervolgens aan
de Straits nederzettingen toegevoegd in 1886. In 1955 kwamen ze bij Australië.
Het Australisch Antarctisch gebied bestaat uit een groot deel van Antarctica met zes bases. De postzegels
hiervoor worden geleverd door Australia Post en kunnen ook in Australië zelf worden gebruikt.
Norfolk Island maakte vanaf het begin in 1788 deel uit van New South Wales en fungeerde als gevange-
niseiland. In 1856 werd het bij Tasmanië gevoegd en in 1914 werd het een gebiedsdeel van Australië. In
1947 werden er postzegels ingevoerd die niet in Australië zelf geldig zijn.

Christmas-eiland
Dit eiland kwam goedkoop aan zijn
eerste postzegels. Het gebruikte
een permanent Australisch ont-
werp, zette er andere frankeer-
waarden op en drukte er de naam
van het eiland op (1). De serie van
tien permanente zegels voldeed tot
1963. Toen werd deze vervangen
door een geïllustreerde uitgifte
speciaal voor het eiland met een
kaart, landschap en natuur. De
eerste speciale uitgifte verscheen
in 1965 en maakte deel uit van de
algemene Australische zegels voor
de 50e verjaardag van de Slag om
Gallipoli.
Vanaf 1968 stond er Indian Ocean
onder de naam van het eiland (2)
om verwarring te voorkomen met
het gelijknamige eiland in de Paci-
fic. Recentere postzegels bevatten
vaak onderwerpen van plaatselijk

De banden tussen Tasmanie en Norfolk Island
werden in herinnering gebracht met postzegels
uit 1969 voor de 125e verjaardag van de an-
nexatie van de laatste door het toenmalige
Van Diemen's Land.

belang. De weinige speciale uitgif-
ten hebben vooral te maken met
kerstmis en laten seculiere onder-
werpen zien (3-4) of geven een
zeer persoonlijke visie op de Kerst-
man (5). Het eiland produceert te-
genwoordig ook postzegels voor
het Chinees nieuwjaar die zeer
spectaculair zijn.
 
Cocos (Keeling) eilanden
Deze eilanden gebruikten van
1955 tot 1963 gewone Australische
postzegels. Toen werd een serie
geïntroduceerd van zes perma-
nente geïllustreerde zegels met het
gebruikelijke mengsel van land-
schap, kaart en plaatselijke tafere-
len. Net als op Christmas Island
was de Gallipoli-postzegel de eer-
ste postzegel. In 1979 werd een
lokale raad gevestigd en kregen de
eilanden een grotere mate van
postale zelfstandigheid. Op veel
postzegels van de periode daarna
staan vogels, zeeleven (6 en 8) en
historische schepen (7) die met de
eilanden worden geassocieerd. Op
het eiland werd ooit plastic geld
gebruikt (9). Op 1 januari 1994
werd Australië verantwoordelijk
voor de post. Sindsdien staat er ook
Australia op de postzegels en zijn
ze in dat land ook geldig. Australi-
sche zegels (10) zijn natuurlijk ook
geldig op de eilanden.
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Norfolkeiland
De postzegels van Van Diemen’s
Land (Tasmanië) waren een tijdje
in gebruik op Norfolkeiland (1854 –
1855). Exemplaren met een stem-
pel van het eiland zijn zeer zeld-
zaam. Na de overdracht aan New
South Wales, werden de postze-
gels van die kolonie gebruikt tot
1913, gevolgd door Australische
postzegels tot 1947. In dat jaar
verscheen een serie met Ball Bay.
In 1953 verscheen een serie met
afzonderlijke motieven en aange-
paste frankeerwaarden. Er ston-
den afbeeldingen op van de gebou-
wen uit de tijd dat het eiland een
gevangeniseiland was.
Veel latere uitgiften verwijzen naar
onderzoekers die het eiland heb-
ben bezocht (11-12), daarna een rij
schepen die er heeft aangemeerd
(13) en vervolgens de wrakken van
schepen die er zijn vergaan (14).
James Cook is een populair onder-
werp. Er zijn acht uitgiften aan hem
gewijd in tien jaar (1969 - 1979)
voor de 200e verjaardagen van zijn
reizen (15). Net als op Christmasei-
land heeft men een grappige bena-
dering van kerstmis (16).
 
Australisch antarctisch gebied
Het gebied gaf in 1957 een postze-
gel uit met een kaart (17), met
daarna af en toe een opvolger voor
het laagste posttarief. De overgang
naar het decimale stelsel in 1966
was het begin van het tijdperk van
multi colour fotogravure of gelitho-
grafeerde postzegels met land-
schappen en wetenschappelijk
onderzoek die jaarlijks verschenen
(18).

Een hondenslee was een van de onderwerpen
op een antarctische serie uit 1984 (boven).
Een postzegel uit 1979 (onder) voor de 50e
verjaardag van de vlucht van admiraal Richard
Byrd over de Zuidpool.

De paar herinneringszegels ver-
schenen bij belangrijke verjaarda-
gen, waaronder de Austraal Aziati-
sche Antarctische expeditie van
1911 – 1914, kapitein Cook’s reis
om Antarctica in 1772, de eerste
vlucht over de Zuidpool in 1929, de
expeditie naar de magnetische
pool van 1909 en diverse verjaar-
dagen van het Antarctisch verdrag
uit 1961. In 1994 verscheen een
zeer opvallende serie ter gelegen-
heid van het vertrek van de laatste

husky’s van Antarctica.                   
(Wordt vervolgd.)
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Goed om te
weten
Contributie senioren
Het verenigingsjaar loopt van 1
januari tot 31 december. Het lid-
maatschap kost € 37,- per jaar
(2012). De betaling moet plaats-
vinden voor 1 februari van het
lopende verenigingsjaar. Betaalt
u tussen 1 februari en 1 mei dan
wordt er € 1,10 incassokosten in
rekening gebracht, daarna wor-
den de extra kosten € 2,20. Het
postbanknummer van onze af-
deling is 388956 t.n.v. Postze-
gelvereniging "Leerdam en om-
streken", Leerdam. Via een be-
richtje in het mededelingen-
blaadje krijgt u het verzoek om
het bedrag zelf over te maken.

Contributie jeugd
Voor inschrijving moet € 1,00
betaald worden, daarna betaalt
men € 5,00 per jaar.

Rondzendingen
Het geld voor de rondzendingen
moet overgemaakt worden op
nummer 3641252 (Postbank), t.
n.v. Beheerder rondzendverkeer
NVPV.

Filatelieloket
In Leerdam is geen filatelieloket.
Voor nieuwe uitgiften kunt u te-
recht op de ruilavond van onze
vereniging of rechtstreeks bij
Dhr. Mol.

Catalogi, tijdschriften e.d.
Oude catalogi, tijdschriften, een
Signoscope en UV-lamp worden
op tafels in Maranatha gelegd.
Op de ruilavond zelf kunt u daar
gebruik van maken. Dit materi-
aal blijft in Maranatha en mag
niet meegenomen worden.

Allerlei
Zoekt u iets of heeft u iets aan te
bieden, maak dan gebruik van de
rubriek "Vraag en Aanbod". Ook
copy voor één van de volgende
nummers is van harte welkom op
het secretariaat.

Enkele punten
uit de ledenver-
gadering van 8
maart 2012
Op 8 maart 2012 heeft onze vere-
niging zijn jaarlijkse ledenvergade-
ring gehouden. Helaas was niet
iedereen aanwezig. Toch wil het
bestuur  u nu al enkele punten
doorgeven.
 
Financiën
In het financiële verslag en de be-
groting kwam duidelijk naar voren
dat we een gezonde vereniging
zijn. Het Eigen Vermogen is zelfs
opgelopen boven het mooie be-
drag van € 4.000,-. Ondanks dat
werd toch besloten om de contribu-
tie voor 2013 met € 1,- te verhogen
naar € 38,-. Dit voorkomt dat je in
de toekomst komt te staan voor
veel hogere contributieverhoging.
 
Eigen statuten
Momenteel moet er binnen de ver-
eniging veel geld betaald worden
voor porto- en bankkosten. Door te
gaan werken met eigen statuten en
reglementen kun je bij een bank “-

goedkopere” rekeningen afsluiten.
Hiervoor moet de vereniging zich
aanmelden bij de Kamer van Koop-
handel. In eerste instantie kost dit
geld, maar de kosten voor het regi-
streren worden over 1 jaar bij de
KvK afgeschaft. Ook moet de ver-
eniging naar de notaris om alles te
laten beschrijven. Bijkomend voor-
deel is dan ook dat bij bepaalde
beslissingen op financieel gebied
geen toestemming (of handteke-
ning) meer gegeven hoeft te wor-
den door de voorzitter van de lan-
delijke vereniging van de NVPV.
 
Dubbeltjes-boeken
Veel verenigingen hebben 5 of 10
eurocent boeken liggen. Aanwezi-
ge leden kunnen dan hierin snuffe-
len. Cora Teunissen gaat dit orga-
niseren, echter zij ligt momenteel
nog in het ziekenhuis. Zodra zij
beter is en weer op de verenigings-
avonden kan komen, zal zij zich
met dubbeltjes boeken gaan bezig-
houden. Voor het aanleveren van
deze boeken zal een reglement
gemaakt worden. Daarin staat
onder andere op welke manier
deze boeken gevuld moeten wor-
den en hoe de betaling dient te
geschieden. (Vervolg op pagina 6.)
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Postzegels uit Mayotte
Onderstaand artikel is afkomstig uit het mededelingenblaadje van
een postzegelvereniging uit Limburg (  ’t FakTuweeltje). Het komt
uit de pen van dhr. Jos van den Bosch. De titel die hij aan dit
stukje mee gaf heet "Nog een tick!"

 
Je bent 37 jaar lid en daarvan 25
jaar voorzitter geweest van een
vereniging met de geweldige
naam: “t Fakteurke”. In bepaalde
delen van Limburg heet een post-
bode nog steeds de facteur. Dat
komt omdat Limburg langere tijd
Belgisch is geweest. En door die
Belgen hadden wij hier een fantas-
tisch postsysteem dat geweldig
functioneerde, terwijl de ‘Ollan-
ders’ nog steeds met hun trek-
schuiten aan de gang waren. In die
periode van 1830 tot 1839 was
Valkenburg de provinciehoofdstad
van Belgisch Limburg en daar lag
ook het hoofdpostkantoor. Midden
in dat Belgische gebied lag Maas-
tricht als een Hollandse enclave,
daar schamen ze zich nog steeds
voor want nu wil Maastricht versle-
ten worden voor de meest Bour-

gondische stad van Nederland.
Maar goed, facteuren, postbodes
dus, dat zou een motief kunnen
zijn. Zo ben ik als thema ‘Postbo-
des’ gaan verzamelen. Niet alleen
op postzegels en briefkaarten,
maar ook als beeldjes. Tamelijk
moeilijk hoor, want bakkers en
smeden vindt je als beeldjes in
overvloed, maar postbodes…. Dat
valt tegen.
Topstuk in mijn verzameling is na-
tuurlijk ons eigen heuse ‘Fakteurke’
een beeldje dat wij ooit als ge-
schenk voor deelnemers aan onze

Deze maand
Dit keer nieuwtjes over postze-
gels uit Amerika. Op de site van
de amerikaanse postorganisatie
www.usps.com is weinig te vin-
den. Op de site van www.
stamps.org kun je wel informatie
vinden over nieuwe emissies.
Jammer dat er nauwelijks ach-
tergrondinformatie te vinden is.
Onderstaande lijst zijn de uitgif-
ten van de maand januari
(slechts voor een gedeelte).
 
·        Arend
6 zegels met daarop de afbeel-
ding van een arend. De afbeel-
ding is van lle zegels gelijk, al-
leen de kleuren zijn anders. De
waarde is 25 cent
·        Bruggen
1 zegel met een waarde van 5
dollar 15 cent. Dit keer de afbeel-
ding van de Shunshine Skyway
Bridge.
·        Statehood
New Mexicao Statehoof, een
mooie landschapzegel met een
waarde van 44 cent.
·        Aloha Shirts
5 zegels met daarop verschillen-
de Aloha shirts. De postzegels
hebben een waarde van 32 cent.
·        Natuurzegel / Air Mail
Deze zegel is een uit een al zeer
lang lopende reeks van Air-mail
zegels. Een mooie natuurzegel
over het Glacier National Park.
Dit jaar komt er sowieso nog een
zegel uit. De zegel heeft een
waarde van 85 cent. Voor deze
waarde het bekende vliegtuigje.
·        Wedding cake
De bruidstaart, ziet er lekker uit,
maar week deze zegel er maar
af met wasbenzine. De waarde
is 65 cent.
·        Vlinder
Dit maal staat op de zegel de
Checkerspot Vlinder. De waarde
van deze zegel is 65 cent.
·        Honden aan het werk
Australië is Amerika al voorge-
gaan in het uitgegeven van een
serie over “Werkhonden”. Het
zijn 4 prachtige zegels geworden
met een waarde van 65 cent.
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Je ziet steeds meer in postzegels
PostNL geeft niet alleen prachtige 
postzegels uit, ook de overige post-
zegelproducten zijn niet te missen. 
Kent u onze schitterende thema-
boeken al? In deze zorgvuldig 
samengestelde boeken leest u meer 
over het thema van een bepaalde 
postzegeluitgifte. De boeken zijn 

geïllustreerd met de mooiste foto’s. 
Per jaar verschijnen twee boeken 
die niet mogen ontbreken in uw 
verzameling. 
De bijbehorende postzegels sluiten 
we uiteraard bij. U bestelt deze 
thema boeken gemakkelijk via 
uw eigen postzegelvereniging.

tentoonstellingen hebben laten
maken en dat tegenwoordig uitge-
reikt wordt samen met een diploma
aan ‘Erefakteuren’, dat zijn filatelis-
ten die zich ingezet hebben voor de
filatelie in het Zuiden des lands en
de Euregio.
Nu weten een aantal mensen dat
ik dat thema verzamel en dan is
iedereen aan het zoeken. Zo ook 

mijn vriend in Noord-Frankrijk en
mijn Noordfranse vriend heeft weer
een vriend in Mayotte. Daar heb-
ben ze een postzegel uitgegeven
met een ‘Factrice’ op een squad.
 
U heeft hoogstwaarschijnlijk nooit
van Mayotte gehoord. Het is een
Frans overzees departement,

gelegen in de Indische Oceaan
tussen Madagaskar en Mozambi-
que. Deze eilandengroep behoort
tot de eilandengroep van de Como-
ren, maar niet meer tot de republiek
van de Comoren, waartoe de rest
van de eilandengroep wel behoort.
Toen de andere eilanden van de
Comoren in 1975 onafhankelijk
werden, weigerde Mayotte zich
hierbij aan te sluiten en koos ervoor
om Frans te blijven. In 1976 werd
Mayotte een ‘territoriale gemeen-
schap van departementale aard’.
De Comoren maken wel aanspraak
op het eiland. In maart 2009 maak-
te de bevolking middels een refe-
rendum duidelijk dat Mayotte een
volwaardig overzees departement
van Frankrijk moest worden. Dit
betekende dat er een eind kwam
aan de polygamie en Sharia die op
de islamitische eilanden gold en
aan de eigen postzegels (2010).
Op 31 maart 2011 werd Mayotte
het vijfde Franse overzeese depar-
tement.
Mijn vriend (ook een leraar) bericht:
Mijn collega schrijft dat de aard-
rijkskunde/geschiedenis leraar aan
het college van Kahani, Mijnheer
Frédéric Beaudoin, ‘la factrice’
heeft gefotografeerd. Vervolgens
heeft hij de foto aan de kunstenaar
gegeven die de postzegel ontwor-
pen heeft. Deze kunstenaar is in
feite een sportleraar aan het zelfde
college, die dat in zijn vrije tijd doet.
Hij heeft echter ook een galerij aan
de ‘rue de Commerce’ in Mamoud-
zou. Daar exposeert hij zijn werk,
voornamelijk portretten van de ’-
bouénis’, zoals de inwoners van
Mayotte ook wel genoemd worden.

 
Vervolg van pagina 4
Punten uit ledenvergadering.
 
Evaluatie Verzamelaarsbeurs
Gezellig, meer publiek als vorig
jaar, goede inzet van mensen en
een tevreden publiek. Op de Ver-
zamelaarsbeurs 2013 zal de eigen
vereniging zich echter beter moe-
ten profileren en beter zichtbaar
moeten zijn. Het financiële resul-
taat was met een verdienste van
ruim € 175,- goed.
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LAAT JE 
INSPIREREN

BESTUUR
 

NADER
BESPROKEN

www.stamps.
org
Dit keer eens geen website van
een land, maar een website van
een postzegelorganisatie uit
Amerika. In eerste instantie was
ik nogal sceptisch over deze site
en had ik het cijfer 5 al in mijn
hoofd. Maar ik heb me vergist.
Dit kwam omdat ik op zoek was
naar een goede site over Ameri-
kaanse postzegels. Niet te vin-
den, totdat ik op de site van www.
stamps.org terecht kwam, een
site van APS. APS is een non--
profit organisatie met ongeveer
34.000 leden in meer dan 110
landen. Het is een organisatie
voor postzegelverzamelaars. Jong
en oud kan er informatie over de
filatelie vinden. Zo wordt er ook
veel aandacht aan de jeugd be-
steed. Je kunt filmpjes vinden
over verschillende onderwer-
pen, zoals bijvoorbeeld over het
afweken van zelfklevende (ame-
rikaanse) zegels. Ook, en daar
ging het mij vooral om, dat ik in-
formatie kan vinden over nieuwe
emissies en eventueel ook nog
over al uitgegeven emissies. Als
het om amerikaanse zegels
gaat, kun je ongeveer 2,5 jaar
terug kijken. Bij deze emissies
zijn duidelijke gegevens en af-
beeldingen te vinden. Alleen de
beschrijving staat er niet bij. Al-
hoewel …….. en nu wordt ik een
beetje lyrisch. Na wat verder
snuffelen onder het tabblad “-
Stamp collecting” vond ik het
hoofdstuk over “Free Album Pa-
ges”. In dit hoofdstuk vond ik
kant- en klare albumbladen, gra-
tis uit te printen! Vanaf 2008 tot
en met 2011 zijn deze bladen te
printen. Als je dat goed uitprint,
krijg je aan de ene kant een be-
schrijving (in het engels) en aan
de andere kant kun je in de ka-
ders (in kleur) de zegels plakken.

Postzegels en
zending
Al jarenlang worden er in het hele
land door veel vrijwilligers postze-
gels en ansichtkaarten ingezameld
voor het zendingswerk van de GZB
en Kerk in Actie.
De postzegels en kaarten worden
uitgezocht en vervolgens op beur-
zen, verenigingsavonden, maar ook
via Marktplaats verkocht. In 2011
hebben de postzegels en kaarten
maar liefst € 35.506,= opgebracht.
Een stijging ten opzichte van 2010
toen de totale opbrengst € 34.320,=
was. Van die € 35.506,= is
€ 12.550,= afkomstig van de ver-
koop van postzegels en € 22.956

van de verkoop van kaarten. Daar-
om: blijf vooral uw kaarten en post-
zegels inleveren. U kunt de zegels
inleveren bij Johan Westerveld en
Arie Versluis. Doet u ook mee?
Kerkelijk Bureau Hervormde Ge-
meente Leerdam

Op 8 maart 2012 waren er 15 leden
aanwezig op de jaarlijkse ledenver-
gadering. Een 7-tal leden had voor
deze avond afgezegd. Op deze
avond was een oud-lid, dhr. C. de
Leng, aanwezig. Mogelijkerwijs
wordt hij weer lid van onze vereni-
ging. Het was geen spannende
vergadering, maar meer het ver-
plichte jaarlijkse rondje. Toch
waren er wel een aantal belangrijke
punten die goed besproken wer-
den. In het mededelingenblaadje
kunt u daar meer van lezen. In de
pauze was er een verloting waarbij
voor iedereen een prijsje beschik-
baar was. Daarnaast was er de
gratis consumptie.

Op donderdag 12 april 2012 is er
weer een ouderwetse ruilavond.
We krijgen bezoek van enkele
leden van de postzegelvereniging
Altena, dus neem ruilboeken mee!
Vergeet niet om ook je kavels mee
te nemen die je in mei op de veiling
wilt aanbieden. Hopelijk is Cora er
ook weer bij. Zij is inmiddels (27
maart) uit het ziekenhuis. Wij ver-
wachten u om 19.45 uur in gebouw
Maranatha, de koffie staat klaar.
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