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Verzamelen
Wat een genot als je een hobby
hebt. Ik zou er niet aan moeten
denken als ik niet wist wat ik in mijn
vrije tijd moet gaan doen. De een
maakt legpuzzles, de ander leest
boeken of is bezig om informatie op
te zoeken voor zijn verzameling
brandweerauto's.
Wat mij vooral boeit is het fanatis-
me waarmee sommige hun hobby
bedrijven. Twee leden van het or-
ganisatiecomitee van de Verzame-
laarsbeurs kende elkaar nog niet
zo goed. Beide hebben een prach-
tige hobby, het maken van gebou-
wen of andere objecten, gemaakt
van Lego-steentjes. Het enthousi-
asme straalde gewoon van hun
gezichten toen zij daarover met
elkaar in gesprek kwamen. Maak
ook hoe zij aan tekeningen en
steentjes komen of eventueel zelf
een (bouw)tekening daarvoor gaan
maken.
Datzelfde fanatisme zie je terug bij
mensen die gezamenlijk een trei-
nentafel hebben en daarmee op
beurzen en instellingen staan.
Zijn dit voorbeelden van een hobby
of is het verzamelen? Voor mij is
het geen verschil. Maar hoe kom je
tot zo'n hobby of een verzamelob-
ject? Zo zijn veel postzegelverza-
melaars al op jonge leeftijd begon-
nen met verzamelen. Toen ik nog
op de lagere school zat, kreeg je bij
de kruidenier een zakje met post-
zegels als je daar kauwgom kocht.
Vooral veel zegels van Vietnam
kan ik mij herinneren. Ze zitten nu
nog in een van mijn albums. Ook
had je in die tijd veel produkten

waar speldjes bij zaten. Uiteraard
gingen die speldjes ook in een
doosje en later mocht ik van mijn
ouders een speciaal album kopen
om deze speldjes in te doen. Ge-
rookt werd toen ook en je ooms
zaten op verjaardagen meestal aan
de sigaar. Om iedere sigaar zat een
bandje en in iedere doos een grote
band. Ook dat spaarde we. Wie
kent de merken Agio en Ritmeester
niet?
Zo werden er bij ons thuis ook nog
suikerzakjes en lucifermerken ge-
spaard. Mijn vader en moeder
hadden dan ook een kast vol met
verzamelingen van hun kinderen.
Uiteindelijk zijn alleen de postze-
gels gebleven.
Bij het organiseren van de Verza-
melaarsbeurs prberen we veel
verschillende verzamelobjecten bij
elkaar te brengen. Dat is ook dit jaar
weer gelukt. Zo zijn er, naast post-
zegels, munten, suikerzakjes, ou-
de-ansichtkaarten, verzamelingen
te zien van speldjes. Ook hebben
we prachtig werkende treinentafel
en is er weer veel Lego te zien.
Miniatuur- en schaalmodellen van
auto's, pennen, Wade aardenwerk,
melkcupjes, wat wilt u nog meer
zien. Heel bijzonder zijn de pop-
penhuizen.
Kortom het belooft een gevarieerde
Verzamelaarsbeurs te worden,
naast de vele boeken en puzzels
die ook te koop zijn. Het is nu nog
afwachten op er veel publiek op
afkomt. Nodigt u alvast u familie,
vrienden,  kennissen en (klein)kin-
deren uit!  Op 3 maart is het zover.
Arie Versluis
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Een alledaags klontje
Het klontje suiker, het is zo alledaags en zo gewoon dat we er nog
nauwelijks bij stilstaan dat ook dat klontje ooit uitgevonden is. Zelfs nog
maar honderd jaar geleden. Vroeger deden we alleen losse suiker in
onze koffie. In 1902 kreeg het klontje een vaste vorm.

Toen de handel in rietsuiker door de Franse Revolutie in het slop raakte, bleek het sap uit bieten
een waardig alternatief.

In de jaren 1990 beweerde de
Franse krant Libération dat het
suikerklantje een Franse vinding
was. Volgens het blad zou een
zekere Luis Chambon uit Orléans
in 1947 een machine ontworpen
hebben om suikerklontjes te
maken. Dat hoorden ze in het Bra-
bantse Tienen niet graag, en on-
middellijk doken ze daar de archie-
ven in. En met succes: het Belgi-
sche klontje is meer dan vijftig jaar
ouder dan het Franse, zo bleek. De
Fransman Chambon had een
ander, minder efficiënt procedé
ontdekt om suiker te klonten. De
Franse kontjes worden een voor
een in een vorm geperst, waardoor
ze veel sneller ontbinden en de
suiker dus niet zo god oplost. Wat
onder meer aan de vaat te merken
is, aldus een woordvoerder van de
Tiense suikerraffinaderij.
De Antwerpse meestergezel Théop-
hile Adant vond al op het einde van
de jaren 1880 een turbine uit om
van losse suiker platen te maken.
Die platen versneden de klontjes-
makers tot kleine brokjes, die ze
eerst “domino’s” noemden. De do-
mino’s konden ze goed stapelen –
in kisten van 25 kg – en dat scheel-
de heel wat in opslagruime en ver-
voercapaciteit. In de Tiense suiker-
fabrieken pasten de ingenieurs het
procedé voor het eerst toe in 1902
en van dan af komen er pakken
suiker van 1 kg.
Het was geen toeval dat juist in die
periode de suikerindustrie op gang
kwam. Door de Franse Revolutie
en de daaropvolgende internatio-
nale conflicten verlamde de handel
in rietsuiker. De prijs werd onbe-

taalbaar en daarom zochten han-
delaars vervangingsproducten, zoals
druiven en honing, maar ook wor-
telen en knollen. Ze vonden de
oplossing in bieten, waarvan ze het
sap konden onttrekken en vervol-
gens kristalliseren. De eerste Bel-
gische suikerfabriek bevond zich in
de verlaten abdij van het Terka-
merenbos in Brussel Nu worden
onder meer in de suikerraffinaderij
van Tienen dagelijks honderddui-
zenden klontjes gemaakt.
 
Bovenstaand artikel komt uit het
boek Wetenschap en Techniek op
Postzegels van Dirk de Moor (uit-
gave van de Belgische Post).
 
In Nederland hadden we destijds
zo’n 7 suikerfabrieken. Nu zijn er
nog maar twee fabrieken over, de
suikerbietenfabriek in Vierverlaten
bij Groningen en die in Dinteloord.
 
Wist u dat:
► De Latijnse naam van de suiker-
biet Beta Vulgaris is?
► Er ongeveer 100.000 bieten-
plantjes op 1 hectare (10.000 m2)
staan?
► De opbrengst per hectare vari-
eert van 65.000 tot 80.000 kg per
hectare?
► Het suikergehalte gemiddeld
17,4% is van een biet?
► Je 5,7 kg bieten nodig hebt om
1 kg suiker te kunnen winnen?
► Er 256 klontjes in 1 kg suiker
zitten?
► Een vrachtauto (bulkwagen) met
daarin 30 ton suiker dus 7.680.000
klontjes gemaakt kunnen worden?

www.romfilate-
lia.ro
Op zoek naar iets aparts, wilde
ik eens kijken of ik op de Russi-
sche site van postorganisaties
iets kon vinden. Niet dus! Dan
maar eens gaan zoeken op de
Roemeense site. Prachtig, een-
voudig en overzichtelijk. Let wel
even goed gop dat je niet
romfilatelie intypt, maar romfilalia.
De site is in het engels, geen
probleem. Wat ik nog niet eerder
ben tegengekomen is dat er op
deze site een apart gedeelte
staat voor kinderen.
De opbouw van de site is heel
logisch en veel emissies worden
duidelijk beschreven. Bij iedere
emissie kun je ook de technische
gegevens van de zegels vinden.
Wanneer je op een plaatje of
tekening klikt krijg je de zegels
heel goed en duidelijk in beeld.
Ze zijn goed te downloaden.
Op een bepaald moment liep ik
vast op de site en kon maar niet
vinden wat het was. Toen bleek
dat ik een venster (pop-up) had
openstaan en dat daardoor an-
dere afbeeldingen en links niet
meer werkte. Met andere woor-
den: Vergeet niet om een geo-
pend pop-up scherm te sluiten.
Vanaf 2004 zijn alle emissies te
zien, inclusief de uitgebreide
beschrijvingen en technische
gegevens.
Ook leuk om te lezen is het post-
zegelwoordenboek (dictionary)
onder het tabblad "Collectors
Corner".
Voor mij is dit een site die van mij
het cijfer 9 verdiend.

NADER
BESPROKEN
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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.

 

02 januari 2012 

 

 

 

 

 

Persoonlijke Postzegel met Europa en Wereld tarief  
 

U ontvangt deze e-mail omdat u het afgelopen jaar Persoonlijke Postzegels heeft besteld en we 

u graag willen informeren over een paar belangrijke wijzigingen. 

 

Vanaf 1 februari 2012 kunt u naast de Persoonlijke Postzegels voor het binnenland ook 

Persoonlijke Postzegels met bestemming Europa en buiten Europa bestellen. Deze postzegels 

met Europa- en Wereldtarief zijn verkrijgbaar in vellen van 10 gegomde postzegels. 

 

Tot 1 februari kunt u voor het binnenlandtarief nog de Persoonlijke Postzegels met het oranje 

kader bestellen. Deze zal daarna niet meer beschikbaar zijn. Bestel ze dus nu het nog kan! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

PostNL 

 

 
 

  

  

 

 

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.
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Deze maand
Emissies Nederland
In januari heeft u al een uitgebrei-
de beschrijving gehad van de
eerste emissies van januari
2012. Deze maand treft u de
overige emissies van de eerste
helft van 2012 aan.
 
27 februari 2012
Trompenburg Mooi Nederland
Trompenburg Tuinen & Arboretum 
is een prachtig aangelegde plan-
tentuin met een grote collectie
bomen, struiken, vaste planten,
bollen en knollen. De tuin ligt aan
de rand van het Rotterdamse
centrum in de wijk Kralingen en
is een ware schatkamer voor
plantenkenners;
een weldaad voor wandelaars op
zoek naar rust in een drukke
stad.
Postzegelvel met 5 gelijke post-
zegels (gegomd)
Vollenhoven Mooi Nederland 
17e-eeuws landgoed, waarvan
de tuinen omstreeks 1800 in de
Engelse landschapsstijl zijn ont-
worpen.postzegelvel met 5 gelij-
ke postzegels (gegomd). Het
landgoed ligt tussen De Bilt en
Zeist.
Postzegelvel met 5 gelijke post-
zegels (gegomd)
125 jaar Albert Heijn
Postzegelvel met 10 gelijke post-
zegels (zelfklevend)
125 jaar Leger des Heils
postzegelvel met 10 gelijke post-
zegels (gegomd)
 
26 maart  2012
Europa postzegels Visit
Postzegelvel met 6 postzegels,
waarvan 2 verschillend
Nederland postzegels Visit
Postzegelvel met 6 postzegels,
waarvan 2 verschillend
Da's toch een kaart waard! 
postzegelvel met 3 gelijke post-
zegels (gegomd)
 
Op pagina 7 treft u het vervolg
aan van de emissies van Neder-
land.

Oceanië (1)
Een nieuwe serie met artikelen wil ik u de aankomende maanden voor
gaan schotelen. Oceanie, en met name Australië, is een verzamelge-
bied wat bij veel van onze leden in de albums zit. 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).In deze
aflevering wordt stilgestaan bij Australië.

Onder Oceanië vallen zowel Australië, Nieuw-Zeeland en hun gebieds-
delen in de Indische Oceaan en Antarctica, als de eilanden van de
zuidelijke, centrale en westelijke Pacific. In 1850 bereikten zelfkleven-
de postzegels Australië, Nieuw-Zeeland in 1855. De eerste postzegel
van Nieuw-Caledonië verscheen in 1860.

Australie
De Chinezen hebben Australië
waarschijnlijk al vroeg in de 15e
eeuw in zicht gehad. Een eeuw
later zetten de Portugezen en de
Spanjaarden er voet aan wal. In de
17e eeuw werd het voor een deel
onderzocht door de Hollanders en
in 1769 – 1770 wed het in kaart
gebracht door James Cook, die het
annexeerde voor de Britse kroon.
Het is het kleinste continent op de
wereld en het enige dat uit één land
bestaat. De Britten koloniseerden

Australië geleidelijk en creëerden
er uiteindelijk zes koloniën, te be-
ginnen en met New South Wales in
1788. Van Diemen’s Land (Tasma-
nië), dat daar aanvankelijk deel van
uitmaakte, werd in 1825 een afzon-
derlijke staat, gevolgd door Zuid-
Australië in 1836, victoria in 1851
en Queensland in 1859. Rond 1829
was West-Australië bewoond. In
1900 keurde het Britse parlement
een federale grondwet goed en een
jaar later kwam het Gemenebest
Australië tot stand.
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Boven: Eén van de zegels uit een serie van
drie, uit 1938 voor de 150e verjaardag van de
eerste nederzetting in New South Wales. Alle
postzegels hadden hetzelfde ontwerp met de
landing p Sydney Cove op 26 januari 1788.

 
Australische koloniën
Elke kolonie gaf zijn eigen postze-
gels uit met een individuele bena-
dering. New South Wales was zelfs
het moederland te snel af met
vooraf betaald briefpapier met een
gebosseleerd koloniaal zegel. Het

verscheen in november 1838, 18
maanden voordat in Groot-Brittan-
nië de Mulready-enveloppen opdo-
ken. Pas in 1850 verschenen zelf-
klevende postzegels in New South
Wales, vanaf 1851 meestal met
koningin victoria, een uitzondering
was de eeuwserie uit 1888 (1).
Andere koloniën volgden dit voor-
beeld (2-3). Op Tasmanië werden
postzegels met het opschrift Van
Diemens’s Land (4) gebruikt van
1853 tot 1857. Het eiland was de
enige kolonie met een hele serie
geïllustreerde permanente zegels

in 1899 (5). Victoria gaf de voorkeur
aan portretten (7). Postzegels van
Est-Australië tonen meestal het
wapen, de zwarte zwaan. Door de
verschillende posttarieven in de
verschillende koloniën bleven de
afzonderlijke zegels in omloop tot
1913.
Gemenebest
Vanaf het begin waren postzegels
een politiek medium. Toen ze voor
het eerst verschenen, was labour
aan de macht, vandaar het natio-
naal motief van de kangoeroe op
een kaart van het land (8). Toen de
conservatieven aan het bewind
kwamen, maakte de kangoeroe
plaats voor een portret van de ko-
ning (9). Toen labour weer terug-
keerde, verscheen de kangoeroe
weer. Dat ging zo door in de jaren
’20 en ’30. De 6d-postzegels uit
1914 met de kookaburra was min-
der controversieel.Speciale uitgif-
ten, die vanaf 1927 onregelmatig
verschenen, markeerden de inwij-
ding van het federale parlement in
Canberra en de Sydney Harbour
Bridge (11). Het trio voor het zilve-
ren jubileum van George V laat
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hem zien in het uniform van veld-
maarschalk en gezeten op het
paard Anzac, dat is genoemd naar
een Australisch-Nieuw-Zeelands
legercorps (12). Tot de vroege
jaren ’50 werd mooi intagliodruk-
werk gebruikt. De serie voor de
strijdkrachten van Australië (13)
was de enige speciale uitgifte uit de
Tweede wereloorlog tot 1945, toen
er postzegels verschenen voor de
aankomst van de Hertog van Glou-
cester als gouverneur-generaal
(14). Vanaf 1938 waren er meer
geïllustreerde permanente zegels
maar de combinatie van koninklijke
portretten en wilde dieren bleef
bestaan (15). In de late jaren ’50
kregen strakkere ontwerpen de
voorkeur (16).
Er werd een Australische draai
gegeven aan postzegels voor inter-
nationale gelegenheden zoals de
75e verjaardag van de UPU in 1949
(17). In de jaren ’60 maakte mono-
chroom intaglio plaats voor meer-
kleuren-fotogravure (19). Op jaar-
lijkse uitgiften wordt Australia Day
herdacht (18) en de verjaardag van

de koningin (20), waaruit een ster-
ke band met de monarchie blijkt.
Op moderne postzegels zien we de
relaxte houding van Australiërs
weerspiegeld. Hun bijzondere
humor is vaak te zien op zowel
permanente zegels als speciale
uitgiften. Sport, iets dat in Australië
een grote rol speelt, blijft voortdu-
rend een belangrijk thema.
Australië heeft diverse technische
vernieuwingen doorgevoerd, zoals
het gebruik van hologrammen om
opalen zo levensecht mogelijk
weer te kunnen geven (21). In 1994
was Australië ook de eerste met
stickerpostzegels op rollen of in
speciale boekjes. Op de internodi-
ale filatelistische tentoonstelling in
Melbourne, 2000, konden postze-
gels gepersonaliseerd door eigen
snapshots te gebruiken, iets wat nu
overal wordt gedaan. Postzegels
Australische medaillewinnaars op
de Olympische Spelen van Sydney
waren binnen 48 uur te koop.

P.S. De volgende maand vindt u
200 jaar geschiedenis op postze-
gels van Australië.
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23 april 2012
Het Nederlandse Openluchtmuseum
Postzegelvel met 10 verschillen-
de postzegels)
 
21 mei 2012
Jubileumpostzegels 2012
Postzegelvel met 10 verschillen-
de postzegels (gegomd)
Middachten Mooi Nederland
Middachten is een landgoed met
prachtige tuinen en een kasteel.
Het ligt ten oosten van Arnhem
in het dorpje De Steeg.
Postzegelvel met 5 gelijke post-
zegels (gegomd)
Verzamelvel Mooi Nederland 
Postzegelvel met 5 verschillende
postzegels (gegomd)
 
18 juni 2012
Nederland in de Bosatlas
Postzegelvel met 10 verschillen-
de postzegels (gegomd)

LAAT JE INSPIREREN
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Op donderdag 12 januari hebben
wij voor het eerst de ruilavond op
een donderdagavond gehouden.
Voor een aantal leden kwam dit
zeer gelegen omdat zij op deze
avond wat meer tijd hadden. Dat
resulteerde in een hele goede op-
komst. Helaas waren er ook een
aantal die op deze avond niet kon-
den. Lekker kletsen en elkaar de
handen schudden was het devies
van deze avond.

Op 9 februari wordt u weer ver-
wacht in gebouw Maranatha. Op
deze ruilavond zal Arie Versluis
uitleg geven over de organisatie
van de Verzamelaarsdag. Ook wil
hij met u eenvoudige kaders gaan
maken om die bij verschillende
stands neer te zetten. Wilt u daar-
om uw dubbelen meenemen, met
name met de volgende onderwer-
pen: treinen, munten, postzegels,
poppen(huizen), auto's, glas, pen-
nen, lucifers (vuur). Misschien
heeft u nog enkele maximumkaar-
ten. Vanaf 19.30 uur is de zaal open
en staat de koffie of thee klaar. Het
bestuur rekent op uw komst.

EVENEMENTEN
 

11 februari 2012
Gouda
Ruilbeurs Postzegels en Munten
Gouda
Panoramazaal of Bernhardflatzaal
Zorgcentrum,
Korte Akkeren 400 te Gouda.
Inlichtingen: H. Hendriks 0182-374230
of 06-11837028

18 februari 2012
Papendrecht
Ruilbeurs postzegelvereniging IRIS
Papendrecht
Zalencentrum de Palm, 3351 HA
Papendrecht
Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Toegang: Gratis, parkeren gratis
Aanvullende info: Entree gratis –
Parkeren graties  – catering
aanwezig

Afgelopen maand is Cora Theunis-
sen opgenomen in het ziekenhuis.
Hopelijk is zij inmiddels weer thuis.
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daarop postzegels die betrekking
hebben op het verzamelgebied. Zo
zoeken we bijvoorbeeld postzegels
op postzegels, of munten op post-
zegels, treinen op postzegels, au-
to’s op postzegels, enz.
 
Om postzegels te vinden van bij-
voorbeeld kaarten op postzegels,
of glas op postzegels of Lego op
postzegels, op speldjes op postze-
gels is niet eenvoudig. Ook postze-
gels over suiker (zakjes) en sigaren
(bandjes) is bijna niet om te doen.
Wilt u eens in uw verzameling kij-
ken of u daar iets van heeft?
 
Op de ruilavond van 9 februari gaat
we met elkaar bladen maken voor
deze kaders. Neem daarom uw
dubbelen met gevraagde motieven
mee. Alvast BEDANKT!
 
Verder wil ik u vragen om eens op
zolder of kastjes te kijken naar
leuke spulletjes voor op de Prijzen-
tafel. Dit hoeft niet te maken te
hebben met postzegels, dit mag
van alles zijn. Cora, Elly en Annie

Huiswerk voor
de Verzame-
laarsbeurs 2012
Voor de 2e keer gaat de postzegel-
vereniging Leerdam en omstreken
een Verzamelaars- en boeken-
beurs organiseren. De promotie--
karavaan werkt volop, op verschil-
lende plaatsen hangen posters, op
diverse sites staat een aankondi-
ging en  de ruimtes in Maranatha
zijn gewoon vol. Een heerlijk ge-
voel dat het loopt.
 
Echter nu zijn jullie aan de beurt.
Een aantal leden heb ik al bena-
derd om postzegels op te zoeken
(in hun dubbelen) van de verschil-
lende verzamelgebieden die we
laten zien op de Verzamelaars-
beurs. Het gaat immers om de
promotie van onze eigen postze-
gelvereniging! Wat willen we? Bij
de verschillende standjes willen we
bordjes plaatsen met daarop een
“uitvergrote” postzegel. Ook willen
we een aantal kaders maken met

nemen de prijzentafel voor hun
rekening. Des te meer prijzen /
spulletjes we hebben des te hoger
is uiteindelijk de opbrengst voor de
vereniging en het Aids-weeskinde-
ren project.
 
Al met al zijn er diverse mensen
bezig om zich in te spannen voor
de Verzamelaarsbeurs en nu maar
hopen dat het gaat resulteren in
een goede opkomst en mogelijk
ook nieuwe leden.
 
Samengevat:
* Spulletjes voor de prijzentafel
* Postzegels voor het maken van
   mini kaders
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