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Van de
voorzitter
In mijn vakantie had ik het voorne-
men om wat postkantoren af te
gaan voor mooi materiaal. We
hadden onze reis langs de hoofd-
steden van de Oostzee en ik ver-
wachtte in diverse hoofdsteden
leuke dingen aan te kunnen schaf-
fen.
Het is er helaas niet van gekomen.
Niet in Warschau, Vilnius, Riga,
Tallinn en Helsinki. Op dat laatste
postkantoor was ik al twee keer
geweest dus dat had geen priori-
teit. Ik heb niets van zegels kunnen
scoren, maar wel een setje euro-
munten van Estland kunnen be-
machtigen. Heb ik toch nog wat.
Inmiddels heeft PostNL verschrik-
kelijk zijn best gedaan met diverse
emissies. Sommige zegels vind ik
geweldig mooi zoals het velletje
van Carré. Maar ieder zijn smaak.
Ook mijn toeleverancier van nieuw
gelopen materiaal had weer het
nodige uit de hele wereld ontvan-
gen. Na een flink aantal middagen
en avonden is het afgeweekt en zit
in de albums.
Voor wie weer wil snuffelen tegen
zeer lage prijzen die kan zich mel-
den.
Een aantal uwer heeft gezien dat ik
in het blad Collect sta afgebeeld
met een verhaaltje over mijn Ja-
panse zegels. Ik heb daar behoor-
lijk wat reacties op gekregen; dank
daarvoor.
Nadat Carel Kiesel een paar jaar
geleden aan de beurt was mocht ik
nu aantreden. Grappig dat we met

zo’n kleine vereniging toch aan de
weg kunnen timmeren.
Voor de mensen die niet verder
gekomen zijn dan de kaft van het
blad Collect die hebben kunnen
zien dat Post.PostNL banden ter
beschikking stelt voor het opber-
gen van het blad Collect.
Ik heb er drie ontvangen en stel die
ter beschikking van de leden van
onze club. Indien u belangstelling
heeft voor zo’n verzamelband laat
het mij dan weten, per mail, tele-
foon of op de oktober avond; ik zal
ze meenemen . Bij meer dan drie
gegadigden zullen we de banden
verloten.
Zo is het trouwens ook met het
album en audio-pen van de serie
vogeltjes. Het album wordt al flink
dikker en als de serie afgelopen is
wordt ook dit verloot onder de
clubleden die een abonnement
hebben genomen op de vogeltjes.
Voor deze maand genoeg. Ik hoop
u met velen te zien in oktober en
als er mensen zijn die naar Apel-
doorn willen (Postex) laten we dan
11 oktober daar een afspraak over
maken. Bovendien in het blad Col-
lect zit een bon waarmee de twee-
de persoon gratis entree heeft.
U kunt dus gratis iemand meene-
men.
Iets om over na te denken.
 
Ben Mol

11 oktober 2012
Ruilavond in gebouw Maranatha,
J.A. Burgersstraat 1 in Leerdam.
Johan Westerveld is aanwezig.

Verzoek
Wilt u kavels voor de kleine veiling
van november aanleveren?
Voor de grote veiling van december
kunt u uiteraard ook al kavels inle-
veren.
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Japan en per-
soonlijke
postzegels
Wist u dat Japan ook persoonlijke
postzegels heeft? Of zijn het
“groetzegels”?
Onlangs een partijtje Japan afge-
weekt en daar waren enkele zegels
bij die ik niet terug kon vinden in de
papieren catalogus (afb. 1 Enkele
gevonden zegels uit partijtje). 

Afbeelding 1

Tegenwoordig maak ik gebruik van
de digitale Michel catalogus en
daar had ik na flink zoeken de ze-
gels gevonden. Voor zover ik kan
nagaan geeft Japan sinds 2004
zegels uit met een persoonlijke tint.
In de catalogus van Michel wordt
echter gesproken over groetze-
gels, zegels met een bepaald kader
waarin je je persoonlijke “dingen”
kunt plaatsen.
Overigens kende Japan al voor
2004 “groetzegels”. Deze zegels
hebben een beeltenis die vooraf
door ontwerpers is vastgelegd.
(afb. 2 Groetzegels van 2003).

Afbeelding 2 - 5 groetzegels uit 2003 

Bij de eerste typen van deze ze-
gels, in mijn optiek de eerste echte
groet- of persoonlijke zegels, uit
2004 (afb. 3) kan een bedrijf deze
laten maken en vervolgens in de
particuliere sector vermarkten. Het
zijn veelal zegels met een “kleur” of
met een bepaalde beeltenis en een

Afbeelding 3

aanhangsel aan de postzegel (zo-
als de eerste zegel in afbeelding 1).
Vanaf 2005 krijgt de persoonlijke
zegel een bepaald kader. In 2006
is dat kader qua vorm iets veran-
derd, maar het blijven persoonlijke
zegels. Vanaf 2006 kunnen ook de
inwoners van Japan zelf dit soort
zegels laten maken. Degene die ik
nu in mijn verzameling heb zijn
helaas niet spectaculair, waar-
schijnlijk van een aantal bedrijven
die persoonlijke zegels hebben
laten maken en die daardoor in de
reguliere post zijn terecht geko-
men.
 

Toch leuk om dit
soort zegels in
je verzameling
te hebben.
 
A.Versluis

Diverse vormen van persoonlijke postzegels

Oostenrijk en
persoonlijke
postzegels
Wie denkt dat Nederland het land
van de persoonlijke postzegels is,
heeft het goed mis. Oostenrijk doet
zeker hier niet voor onder. Vanaf
27 oktober 2003 geeft Oostenrijk
persoonlijke postzegels uit. Ook zij
hebben gekozen voor een geel of
blauw gekleurd “raam” wat je lig-
gend of staand kunt gebruiken om
je afbeelding te plaatsen. De laat-
ste jaren, vanaf 2011, heeft de
Oostenrijkse Post het “raam” ver-
anderd en de is de gekleurde balk
verdwenen.
Op de site van www.Kosel.com
kunt u een hoofdstuk vinden over
uitgebrachte persoonlijke zegels.
Je komt dan ook hele leuke dingen
tegen met bijvoorbeeld prachtige
vellen met 20 verschillende zegels

over vliegtuigen.
De zegelranden
zijn daarbij weer
voorzien van bij-
passende tekens
of vlaggen. Wie
nog geld over-
heeft kan inves-
teren in de zeer
vele persoonlij-
ke zegels van
Oostenrijk.
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NADER
BESPROKEN

www.philatelie.
li
Deze keer bekijken we de site van
Philatelie Liechtenstein. De aller-
eerste pagina (homepage) is niet
spectaculair, niet druk en daardoor
overzichtelijk. Een pluspunt. Rechts
bovenaan kun je kiezen om de site
in het Engels, Duits of Frans te
lezen. Wat mij ook gelijk opviel was
het feit dat Postex 2012 werd ge-
noemd en je kon doorklikken naar
enkele gegevens over Postex. He-
laas werd je niet rechtstreeks door
gelinkt naar de site van Postex zelf.

Aan de linkerzijde op de homepa-
ge, heb je aan aantal submenu 's
(hoofdstukken). Door op zo 'n
hoofdstuk te klikken krijg je een
korte maar duidelijk informatie over
bijvoorbeeld een gratis brochure
die ieder kwartaal verschijnt. Het
hoofdstuk over de uitgiften van
zegels vind ik heel erg goed. Eerst
een totaaloverzicht, vervolgens klik
je op een bepaalde emissie en je
krijg veel informatie over de zegel
(s) zelf. Ook staan de technische
gegevens (soort druk, perforatie,
enz.) van de desbetreffende emis-
sie genoemd. Klasse.
Ook de afbeeldingen van de zegel
(s) zijn goed kopieer baar en bruik-
baar om ons eigen mededelingen-
blaadje op te nemen. Jammer is dat
op de site alleen maar de emissies
van 2010 t/m 2012 genoemd wor-
den.
U weet dat er in Nederland een
Liechtenstein Postzegelvereniging
is, de NVPVL. Onder het hoofdstuk
FL- Collectors Club, kun je de
NVPVL vinden. Klikt u er maar eens
op. Je krijgt dan informatie in het
Nederlands over deze postzegel-
vereniging. Deze vereniging heeft
ook een eigen website die de moei-
te waard is om te bekijken.
Kortom een leuke site met niet te-
veel poespas. Voor mij scoort deze
site toch niet hoger dan een 8. Dat
komt omdat er maar van een be-
perkt aantal jaren emissies op
staan.

Deze maand
Emissies Liechtenstein
De website van de Liechten-
steinse Post wordt in het blaadje
aangehaald met een goede
waardering. Daarom nu ook
eens enkele emissies genoemd
van dit o zo mooie "postzegel-
land".
 
3 september 2012
Verzamelingen
Het heeft er veel weg van dat
Liechtensteiners van nature ver-
zamelaars zijn. Dit keer een serie
over oude auto 's. Dit zijn de
Brasier 1908 (zegel met waarde
CHF 0.85), Stanley Steamer
(CHF 1.00), Ford Model T
Speedster 1915 (CHF 1.40) en
de Hinstir 1920 (CHF 1.90).
Beroemde figuren uit de klassie-
ke literatuur
Een prachtig velletje met 8 ver-
schillende zegels met een waar-
de van CHF 1.00. Op de zegels
staan onder andere Baron
Munchhausen, Sherlock Homes,
Robin Hood, Robinson Crusoe,
enz.
 
4 oktober 2012
Vlinders (4)
In 2011 zijn 2 zegels over vlinder
uitgegeven. Dit was inmiddels de
3e emissie uit de serie over vlin-
ders. De zegel met de Aurora
vlinder had toen een waarde van
CHF 5.00. Nu is dezelfde zegel,
vanwege de doorgevoerde ta-
riefsverhoging, uitgebracht met
een waarde van CHF 6.00. De
oude waarde is doorgestreept.
 
12 november 2012
Vorstelijke schatten
Met deze emissie, weergegeven
op twee postzegels met reliëfs
van de Italiaanse kunstenaar
Maasimiliano Soldani - Benzi
(1656-1740), wordt de serie over
de vorstelijke verzameling voort-
gezet. De ene zegel geeft weer
dat Christus van het kruis wordt
gehaald, waarde CHF 1.00. De
andere zegel gaat over Christus

op de Olijfberg (CHF 1.40).
Druktechniek en kunst
In maart 2009 werd een eerste
emissie over een lang lopende
serie over "The Printer's Art - Art
print" uitgegeven. Nu gaat het
om screen-printing. Het ontwerp
is van Hana Roeckle. De waarde
van de zegels is resp. CHF 1.00
(Chrystal B) en CHR 1.40
(Chrystal G).
Kerst 2012
4 goudkleurige zegels met daar-
op afgebeeld de engelen Rap-
hael, Michael, Gabriel en Uriel.
De zegels hebben en waarde
van resp. CHF 0.85, CHF 1.00,
CHF 1.40 en CHF 1.90.
De Chinese dierenriem
Het jaar 2013 staat in het reken
van de slang. Voor deze emissie
is een velletje gemaakt met daar-
in 4 dezelfde zegels met een
waarde van CHF 1.90.
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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.

Afbeelding 1.
Ontwerpfouten
op postzegels
Vorig jaar heb ik u al eens iets laten
lezen op de fouten van de Italiaan-
se zegel over de Simplon tunnel
(afb. 1). Dit is uiteraard niet de
enigste zegel met daarop een aan-
tal fouten. Ook de zegel uit Togo-
laise over een drietal schaatsers
bevat meerdere fouten. Op de af-
beelding (afb. 2) staan drie schaat-
sers afgebeeld die blijkbaar gelijk-
tijdig van start zijn gegaan. Ze
hebben ook alle drie een witte band
om de arm, wat zou betekenen dat
ze allemaal in de binnenbaan zijn
gestart. Dat die band om de rech-
terarm hoort zitten, wist de teke-
naar waarschijnlijk evenmin. Ver-
der is hij de baanafscheiding ver-
geten. In 1972 werden nog
sneeuwrandjes gebruikt tussen de
banen en zonder zoiets wordt het
wel erg gemakkelijk om de bochten

Afbeelidng 2

af te snijden. De opvallendste fout
is het "pootje-over" dat de schaat-
sers met hun verkeerde been pres-
teren. Ongetwijfeld zal dat tot val-
len leiden en dat is voor de arme
lieden niet te hopen, want er is geen
boarding langs de baan. Als gaan
glijden, zwiepen ze waarschijnlijk
over de onderste balk heen en
verdwijnen ze in het ravijn daarach-
ter. Blijkbaar was er geen publiek
bij deze wedstrijd, want tribunes
noch toeschouwers zijn te zien.
Misschien maar goed ook. zoveel
ellende wil je immers niet meema-
ken. Zeven fouten op een zegel!
Maar ja, wat kun je anders ver-
wachten van een langs Togo, waar
de meeste inwoners waarschijnlijk
alleen softijs kennen.
 
Vervolg op volgende bladzijde  
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Het mooiste van postzegels
De prestigeboekjes van PostNL 
geven een verrassende verdieping 
van de postzegelthema’s. Het boekje 
van de buitenplaatsen uit de serie 
Mooi Nederland informeert u over de 
prachtige tuincomplexen van deze 
buitenplaatsen. Of het boekje van de 
Rundveerassen, dat achtergronden 
belicht van het wel zeer bijzondere 
ontwerpproces van deze serie. Kortom, 
een abonnement op de prestigeboekjes 
Nederlandse postzegels, is zeker een 
verrijking van uw verzameling. Elk jaar 
verschijnen er zes nieuwe boekjes.

Als u via uw postzegelvereniging een 
abonnement afsluit, ondersteunt u 
daarmee tevens uw eigen vereniging. 

Een ander voorbeeld met een mis-
ser is de luchtpostzegel uit Amerika
(afb. 3). De luchtpostzegel uit 1989
herinnert aan de Franse Revolutie.
De kleuren van de Franse vlag
staan namelijk in de omgekeerde
volgorde. De Amerikaanse Post
verdedigde zich door te beweren,
dat het helemaal iet de bedoeling
was de Franse vlag te symbolise-
ren, integendeel juist. Vrijwel nie-
mand geloofde deze uitvlucht.
Vijftien jaar tevoren was al eens
dezelfde fout gemaakt in een ander
luchtpostzegel met het, door
Frankrijk geschonken Vrijheids-
beeld erop (afb. 4).

Afbeelding 3.

Afbeelding 4. 
ZOEKEN
In onderstaande postzegel zitten
ook veel (technische) fouten. Er
zijn minimaal 3 fouten goed te zien.
Laat mij weten wat deze fouten zijn
en uw naam wordt in het volgende
mededelingenblaadje geplaatst met
uiteraard de oplossing.
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Oceanië (7)
Oceanië, een werelddeel op zich. Prachtige eilanden en op postzegels
keurig beschreven door Dr. James Mackay (ISBN-10: 90 5920 943 5)
in zijn boek “Postzegels & Postzegels verzamelen”. Dit keer het 7e
deel wat gaat over de Franse Pacifische eilanden.
In de 19e eeuw kregen de Fransen belangstelling voor de Pacific na
de ontdekkingsreizen van Bougainville, Durmont d’Urville en anderen
die waren gestimuleerd door James Cook en William Bligh aan het
einde van de 18e eeuw. Handelaren en Katholiek missionarissen
vestigden handelsposten en kerken in inheemse koninkrijken waar-
over Frankrijk geleidelijke protectoraten uitriep. Frankrijk claimde
Nieuw-Caledonië, dat in 1774 door Cook was ontdekt, en maakte er
een gevangenis-eiland van.
 

Boven: De 200e verjaardag van de ontdekking
van Crozeteilanden en Kerguelen in januari
1972 werd gevierd met een paar grote postze-
gels. Ze zijn gegraveerd in de heroïsche stijl
die favoriet was in de zuidelijk Franse koloniën
de zuidelijke en Antarctische Gebieden.

FRANS POLYNESIË
De Franse nederzettingen in Oce-
anië bestonden uit de Austra-
le-, Society-, Tuamotu-,  Gambier-
 en Marquesas-eilanden. Ze vorm-
den in 1903 een enkele kolonie met
Tahiti in het hart. Tahiti, het groot-
ste eiland, had eigen postzegels
van 1882 tot 1915 [1], maar een
algemene serie voor de Oceani-
sche nederzettingen was tegelij-
kertijd in gebruik. Deze begonnen
met de Franse koloniale letterzet-
selzegels [2] en ontwikkelden zich
tot eigen geïllustreerde zegels in
1913 [3]. De komst van een vlieg-
boot dienst in 1934 was aanleiding
voor een luchtpostzegel [4]. In de
Tweede Wereldoorlog kozen de
eilanden voor de Vrije Fransen en
lieten postzegels drukken in Enge-
land [5]. In 1948 werd een gegra-
veerde geïllustreerde postzegel
uitgegeven die bleef tot 1958 [6].
De bewoners kozen ervoor om in

de Franse gemeenschap te blijven
en het land kreeg de naam Frans
Polynesië. Daarna werden de post-
zegels kleuriger. Ze ontwikkelden
zich van intaglio [7] tot multi-colour
lithografie [8] en recentelijk thermo-
grafie, waarbij driedimensionale
effecten kunnen worden bereikt,
zoals bij de zegels uit 1995 met de
zwarte parels [9]. Een felicitatie
postzegel uit 2000 publiceerde het
werk van het filatelistische dienst
[10] maar als regel hebben de on-
derwerpen op postzegels te maken
met de eilanden en hun cultuur.
Amerikaanse en Europese kunste-
naars die werden geïnspireerd
door Polynesië, zoals Paul Gau-
guin en Herman Melville, zijn ook
herdacht.
 
NIEUW-CALEDONIË
De strafkolonie werd bemand door
een Frans garnizoen. Sergeant
Triquerat, die daar dienst deed,
graveerde zijn eerste postzegel
met een pin. Hij maakte in 1860 een
portret van Napoleon III. Dit initia-
tief werd al spoedig onderdrukt: tot
1881 werd de algemene koloniale
serie gebruikt, vanaf dat moment
tot 1905 met diverse toeslagen en
opdrukken [11]. In dat jaar ver-
scheen een serie met de nationale
vogel, de kagu [12]. In 1928 kwam
een vrij lelijke geïllustreerde serie
uit [13]. Een gestileerde kagu sier-
de de uitgifte van de vrije Fransen
in 1942 [14] en op de serie uit 1948
stond een realistischere weergave
van twee kagu’s [15].
(Lees verder op bladzijde 8.)
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BESTUUR
 

Op 11 oktober heeft onze vereni-
ging weer een ruilavond. Op deze
avond is Johan Westerveld aanwe-
zig. Johan zou proberen om weer
nieuw materiaal mee te nemen
zodat u weer volop te snuffelen
heeft. OImdat de meeste van u in-
middels terug zijn vakantie, hoopt
het bestuur dat u weer in grote
getale naar de ruilavond komt.
Mogelijkerwijs dat u ook met elkaar
afspraken kunt maken om geza-
menlijk naar Postex te rijden. De
zaal is geopend om 19.45 uur en
de koffie staat dan klaar.

TE KOOP (bij Lisette)
Leuchturm stokboeken in een
prachtige casette.
16 bladzijden met zwarte bladen
(16/32). € 12,50 per stuk, zolang de
voorraad strekt.

Op de eerste ruilavond van het
nieuwe seizoen waren slechts 14
leden aanwezig. 2 leden lieten hun
gezicht eventjes zien, maar waren
al weer snel vertrokken. Ook waren
er een aantal trouwe bezoekers
van de ruilavonden met vakantie.
Des al niettemin was het toch ge-
zellig. De snuffelbak kwam op tafel
en velen gingen weer eens flink
graaien in de vernieuwd voorraad.
Velen van u konden overigens hun
portemonnee weer leeg maken bij
het filatelisch loket, want PostNL
had weer veel nieuwe emissies
uitgebracht.
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(Vervolg van bladzijde 6.)
Vanaf 1958 was er een vrijere uit-
giftepolitiek, hoewel Nieuw Cale-
donië nog steeds de voorkeur geeft
aan terughoudende intaglio-motie-
ven die met het land te maken
hebben [16].
 
WALLIS EN FUTUNA
Deze eilandengroep ten noordoos-
ten van Fiji werd in 1767 ontdekt
door kapitein Samuel Wallis van de
HMS Dolphin tijdens een reis om
de wereld. Ze werden in 1888 een
Frans protectoraat en daarna om
bestuurlijke redenen toegevoegd
aan Nieuw Caledonië. Ze kregen
hun eigen postzegels in 1920, als
eerste de zegels van Nieuw Cale-
donië met opdruk [17]. Op een serie
van de Vrije Fransen uit 1942 prijk-
te een ivoren hoofd [18]. In 1961
werden de eilanden een overzees
gebiedsdeel van Frankrijk. Sinds-
dien worden er veel meer postze-
gels uitgegeven die qua onderwerp
vrij dicht bij het eiland blijven met
monumenten [19], landschappen

en natuur. Op andere uitgiften
wordt de afhankelijkheid van de
Franse Pacifische Eilanden onder-
streept.
 
FRANSE ZUIDELIJKE EN AN-
TARCTISCHE GEBIEDEN
Deze naam wordt sinds 1955 ge-
bruikt voor allerlei Franse eilanden
en afgelegen gebieden in de Zui-
delijke Indische Oceaan en de Pa-
cifische Oceanen, en voor bases
op Antarctica. Voor die tijd moesten
de gebieden postzegels gebruiken
van Frankrijk of Madagaskar. De
eerste gemeenschappelijke post-
zegel was er trouwens een van
Madgaskar met een passende op-
druk. De eerste eigen serie ver-
scheen in 1956. Daarna zijn talrijke
postzegels gevolgd, afzonderlijke
zegels of series, en meestal uitge-
geven in december of januari, het
hoogseizoen voor pool onderzoek.
Onderwerpen zijn vaak de geschie-
denis van ontdekking en weten-
schappelijke onderzoeken, met
veel ruimte voor schepen van ont-

dekkingsreizigers en wetenschap-
pers uit de laatste twee eeuwen. De
vegetatie en de dieren uit het ge-
bied worden overigens niet verge-
ten. De meeste zegels worden met
intaglio gedrukt in gedempte kleu-
ren.
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