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De vereniging
gaat zich
presenteren
Allemaal goed uitgerust? Op va-
kantie nog postzegels kunnen be-
machtigen? Op rommelmarkten
ben ik niets tegen gekomen.
Op een verzamelaarsmarkt in
Meppel waren er zeggen en schrij-
ven 3 mensen die postzegels ver-
kochten. Slechts 1 persoon had
leuk materiaal bij zich, maar kon
zich jammer genoeg slecht presen-
teren. In Joure was het een zeer
leuke markt (zie ook het voorwoord
van vorig jaar september), maar
het aantal mensen met postzegels
was helaas minimaal. In Ommen
was een leuke rommelmarkt. Wer-
kelijk alles kon je vinden, van ge-
bruikte kleding, (oud) gereed-
schap, melkbussen, (strip-)boe-
ken, enz. Heel leuk! Ook hier
slechts 1 persoon die postzegels
wilde verkopen (rotzooi!) Het was
wel opvallend dat je op deze markt
veel speldjes tegen kwam, ook die
vind je nauwelijks op rommelmark-
ten. Wat mij persoonlijk opviel was
het feit dat veel verzamelaars of
mensen die spullen willen verko-
pen zich slecht presenteren. Wan-
neer je aandacht besteed aan hoe
je je spullen op je kraam of kleedje
neerlegt, dan kijken de mensen er
beter naar en zijn eerder genegen
om dingen te kopen. Zo is het ook
met postzegels sparen. Je wilt toch
graag dat jouw verzameling er ge-
likt uitziet en dat anderen zich ver-
bazen over hoe jij je verzameling
hebt opgezet. Zorg ook dat je dub-

belen netjes in de boeken zitten,
het liefst op jaartal. Haal slechte
zegels eruit en sorteer op land of
thema.
Zojuist hadden we het over presen-
teren. Ook als vereniging moeten
we ons presenteren naar onder
andere het Leerdamse publiek. Dit
gaan we het aankomende jaar zelfs
2x doen. De eerste keer is op 8
december als gebouw Maranatha
haar 25-jarige bestaan aan de J.A.
Burgersstraat viert. Verschillende
verenigingen die gebruik maken
van het gebouw zullen zich op die
dag presenteren. Het is dan de
kunst om op te vallen om zodoende
anderen te motiveren om lid te
worden van een “gezellige” vereni-
ging.
De tweede keer presenteren we
onze vereniging op de 3e Verza-
melaarsbeurs en wel op 2 maart
2013. De voorbereidingen daar-
voor zijn inmiddels al in gang gezet.
Een speerpunt op deze beurs moet
zijn dat we als organiserende ver-
eniging heel nadrukkelijk aanwezig
moeten zijn en opvallen. Hoe? In
ieder geval moet de presentatie
gelikter. Dat wordt een uitdaging!
Afsluitend wil ik u alvast een goed
verzamelaarjaar toewensen en laten
we met zijn allen gaan tonen aan
anderen dat we een fantastische
hobby hebben.           A.Versluis

13 september
2012
Ruilavond in gebouw Maranatha,
J.A. Burgersstraat 1 in Leerdam
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Bij de 7p - zegels is kleurverschil te zien, maar ook de verschillende plaatsen van de forforbalken.
Bij de 11p - zegels ziet u links een brede fosforbalk en bij de andere zegel geen fosforbalk.
Bij de 17p - zegels is de linker zegel duidelijk minder scherp dan de rechter.

De vele variaties van de gouden 1st-zegel.

Weer een erva-
ring rijker
Als wereld-verzamelaar probeer je
wel eens iets uit waarvan je hoopt
dat je er enthousiast van wordt. Zo
heb ik in het voorjaar bij www.
postlynx.com een partijtje Enge-
land gekocht, in de hoop dat er veel
nieuw materiaal in zou zitten. De
site bood helaas niet zoveel infor-
matie en mijn Engels is niet zo goed
dat ik het allemaal begreep. Via de
mail kregen we echter wel goed
reacties. Het partijtje wat ik binnen
kreeg bevatte echter heel veel “-
kopjes” van koningen Elizabeth, de
bekende Machins.
Uiteindelijk heb ik nog redelijk veel
materiaal uit deze partij kunnen
halen, echter te weinig nieuw ma-
teriaal. Eenmaal die Machins aan
het uitzoeken, dan ga je eens wat
beter naar deze zegels kijken en
zoek je er een goede Engelse ca-
talogus bij, geen Michel maar een
Stanley Gibbons.
De eerste variaties vind je in de
fosfor-balken. Bij de ene zegel zit
deze wat meer naar links of rechts,
bij een andere zie je 1 brede fos-
forbalk in het midden, bij weer een
andere zegel zie je 2 fosforbalken,
enzovoort. Dit is goed te doen om
dat uit te zoeken.
De tweede variatie, de kleur, is al
veel moeilijker om uit te zoeken.
Soms kun je wel een duidelijk ver-
schil vinden in de manier waarop
de beeltenis van de koningin op de
zegel is gedrukt. Soms is deze
beeltenis scherp en bij weer een
andere, vergelijkbare zegel is deze
vaag.
De derde variatie, de maat van de
vertandingen, heb ik mezelf maar
niet aangedaan. Want bij de Mi.
900, de 5p bruinpurper, komen Het is uitzonderlijk dat je zo duidelijk de sterren kunt zien op een gebruikte zegel.

bijvoorbeeld de vertandingen        
K 13¾:14¼ en K 14¾:14¼ voor.
Het is natuurlijk een keuze, maar
dit ging mij even te ver, alhoewel!
Met het uitzoeken ging ik vooral uit
van de Michel-catalogus en toen
kwam ik bij 1982 de Mi. 901 tegen
en in 1983 de Mi. 947 en 948. In de
catalogus stond vermeld dat er op
sommige zegels op de achterkant
blauwe sterren zouden kunnen
staan of een blauwe D. Ik wist dat
Engeland dit deed, want ook op
enkele groot-formaat zegels komt
dit voor, bijvoorbeeld de Mi. 1035,
over 350 jaar Britse Post. Omdat ik
zo’n grote partij met Machins had,
zocht ik er een honderd uit waar de
blauwe ster of een D op voor zou
kunnen komen. Hup, zegels in het
water en de zegels van het papier
afhalen. Zeggen en schrijven

kwam ik maar één zegel tegen
waar ik het zag zitten, maar ………
voordat ik het goed in de gaten had
was de blauwe ster nagenoeg ver-
dwenen. Balen dus. Nog eens de
catalogus erop na geslagen en wat
bleek? Deze ster of D is als zoge-
naamde “onderprint” op de zegels
gedrukt met inkt. In de Stanley
Gibbons staat dit ook nadrukkelijk
vermeld dat de “onderprint” ver-
dwijnt wanneer gebruikte zegels
worden afgeweekt in water. In de
onderstaande afbeelding vind u
één exemplaar uit mijn eigen ver-
zameling, de Mi. 1012 (kerstzegel).
Toch is het uitzonderlijk dat ik deze
zegel gestempeld met een blauwe
ster heb, want de zegels is gestem-
peld en niet “postfris”.
Overigens is het ook leuk om te
ontdekken dat er soms vreemde
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waarden van de Machins zijn, die
bijvoorbeeld aan 1 zijde niet getand
is, bijv. de 16p Mi. 947. Deze staat
voor een waarde van € 120,- in de
catalogus. Nu had ik er al één in
mijn verzameling en nu ben ik be-
nieuwd wat ik voor deze zegel ga
beuren.

Sommige zegels, zoals de 16p - zegel op bo-
venstaande foto kunnen een hoge catalogus-
waafde hebben.

Als afsluiting van dit artikel wil ik u
nog de 1st (first class) – zegel laten
zien. Deze goudkleurige zegel is er
in zeer veel variaties. De kenmer-
ken zijn gelukkig heel duidelijk. Wat
ik hier mee wil aangeven dat er
door de jaren heen in Engeland
heel veel van dit soort zegels zijn
uitgegeven en dat je hier best een
hele studie van kunt maken. On-
dergetekende heeft inmiddels on-
geveer 340 verschillende zegels en
variëteiten, buiten de blokjes van
vier en combinaties uit postzegel-
boekjes.                  Arie Versluis

TE KOOP

Van DAVO zijn er nog een 3-tal
nieuwe en complete aanvullingen
te koop van Nederland. Het betreft
een  jaargangen met daarin de
basis-uitgiften van Nederland en
Nederland Extra (met daarin de
bladen voor de losse zegels uit de
velletjes met verschillende postze-
gelsen de losse decemberzegels).
 
 

Het betreft de
jaargangen 2008,
2009 en 2010.
Op deze bladen
moet je zelf de
stroken plakken
(of plakkertjes).
de kosten zijn
16 euro per jaar-
gang.
 Voor meer informatie kunt u terecht

bij Arie Versluis (0345 - 616960).

Deze maand
Emissies Nederland (2)
In het mededelingenblaadje van
februari en juni 2012 heeft u al
het een en ander kunnen lezen
over de emissies van Nederland
tot en met augustus. Nu het laat-
ste gedeelte. Helaas is er nog
geen gedetailleerde informatie
over genoemde emissies geven.
 
10 september 2012
Carré 125 jaar
Postzegelvel met 10 verschillen-
de postzegels (gegomd).

24 september 2012 
Stedelijk Museum Amsterdam
Postzegelvel met 10 verschillen-
de postzegels (gegomd).

8 oktober 2012
Kinderboekenweek
Postzegelvel met 2 verschillende
postzegels (gegomd)

19 oktober 2012
Dag van de Postzegel
Postzegelvel met 10 gelijke post-
zegels (gegomd)

6 november 2012
Kinderpostzegels 2012
Postzegelvel met 6 verschillende
postzegels met bijslag (gegomd)

20 november 2012
Decemberzegels 2012 
Postzegelvel met 20 postzegels
(zelfklevend)

EVENEMENTEN
 

Het eerste halfjaar worden er heel
veel interessante beurzen en eve-
nementen gehouden. Zo dadelijk
gaat u ongetwijfeld de data van de
ruilavonden in uw agenda plaat-
sen. U kunt dan ook al uw favoriete
evenementen noteren.
 
14 en 15 september 2012
FILAFAIR 2012
De Maaspoort, Marathonloop 1,
5235AA ’s-Hertogenbosch
Toegang gratis
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Informatie: www.filafair.nl
 
14 en 15 september 2012
HAVENDAGEN in Alblasserdam
Winkelcentrum Mekadocentrum,
Mekadocenter 1, 2951 EH
Alblasserdam
Verzamelmarkt, toegang gratis
Tijd: 15.00 – 21.00 uur
Informatie: verhaar.a@gmail.com
 
22 september 2012
SCANDINAVIE-vereniging, kwar-
taal bijeenkomst
Sociëteit Amicitia, Prins Hendrik-
laan 15, 3818HK Amersfoort
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Toegang gratis
Informatie: www.nfvskandinavie.nl
of henk.burgman@gmail.com
 
6 en 7 oktober 2012
ANTWERPFILA
Antwerp Expo, Jan van Rijswijck-
laan 191, 2020 Antwerpen
Tijd: 10.00 – 18.00 uur (op zondag
tot 16.00 uur)
Toegang € 3,00
Informatie: www.fnip.be
 
19, 20 en 21 oktober 2012
POSTEX Apeldoorn
Americahal, Laan van Erica 50 te
Apeldoorn. 
Tijd: 10.00 – 17.00 uur (op zondag
tot 16.00 uur)
Toegangsprijs bedraagt € 5,00 per
persoon, de jeugd t/m 17 jaar heeft
gratis toegang.
 
Wordt vervolgd op volgende blad-
zijde.
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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.

Vervolg evenementen:
Op vertoon van de ledenpas van
de KNBF (v/h NBFV) wordt een
reductie verleend van € 1,00. Een
passepartout (€ 10,00) geeft recht
op onbeperkte toegang gedurende
drie dagen.
Informatie: www.Postex.nl
 
3 en 4 november 2012
VERZAMEL- en CURIOSA markt
(Voorheen de verzamelaarsbeurs
v.d. Veemarkthallen in Utrecht)
Home Boxx Exhibition Centre,
Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Toegang € 5,00
Informatie: www.verzamelendne-
derland.nl
 
17 november 2012
ALGEMENE VERZAMELBEURS
Partycentrum “De Lockhorst”,
Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht
Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Toegang € 2,00 (+ 1 bakje koffie)
Informatie: info@verzamelbeur-
zen.net
 
28 en 29 december 2012
EINDEJAARSBEURS
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6,
3771 CB Barneveld

Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Toegang € 3,00
Informatie: www.eindejaarsbeurs.
nl

De Verzame-
laarsbeurs in
2013
Het eerste overleg met de commis-
sieleden is achter de rug en er zijn
inmiddels al enkele afspraken ge-
maakt. Sowieso doet de Boeken-
markt, als grote kartrekker, weer
mee. Verder gaan we proberen om
een verzamelaar met beren naar
Maranatha te krijgen en gaan er
weer een aantal mensen aan de
gang om met Lego iets leuks in
elkaar te knutselen. Ook de men-
sen die het afgelopen jaar mee
gedaan hebben met de beurs zijn
nagenoeg allemaal weer bereid om
mee te doen.
Mocht u na de vakantie weer spul-
len gaan opruimen of weggeven,
dan wil u vragen om dat niet te
doen, maar dat te bewaren voor de
Verzamelaarsbeurs in 2013. Het
mogen ook dingen met postzegels
zijn, of beren, of ……………
Vervolg op bladzijde 6
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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. 

Vervolg van bladzijde 5
Zoals ik in het voorwoord al heb
aangegeven willen we als vereni-
ging nog duidelijker aanwezig zijn
en ons promoten als “gezellige”
vereniging die mensen een leuk
tijdverdrijf biedt. Je kunt immers
zegels gaan sparen die betrekking
hebben op je werk, de sport, ge-
schiedenis, politiek, enz.
Laat in je vrienden- en kennissen-
kring al weten dat er weer een
Verzamelaarsbeurs wordt gehou-
den op 2 maart 2013.

w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l

LAAT JE
INSPIREREN
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Oceanië (6)
Voor de zomervakantie heb ik voor u  al 5 afleveringen over Oceanië
voorgeschoteld. Dit keer de 6e aflevering over Oceanië. Deze maand
gaat het over Fiji, Kiribati en Tuvalu. Het artikel komt uit een geïllu-
streerd naslagwerk voor 3000 van de mooiste postzegels ter wereld,
een professionele gids voor het starten en opbouwen van een gewel-
dige verzameling. Het boekwerk is samengesteld en geschreven door
Dr. James Mackay (ISBN-10: 90 5920 943 5).
De inheemse bewoners van het koninkrijk Fiji zijn waarschijnlijk een
mengsel van Melanesiërs en Polynesiërs. Vanwege voortdurende
stammenstrijd gaf koning Cakobau Fiji in 1874 vrijwillig aan Groot-B-
rittannië. De import van Indiase arbeiders voor de suiker- en katoen-
plantages leidde ertoe dat er uiteindelijk meer Indiërs op het eiland
leefden dan inheemse bewoners. Dat leidde in de jaren '70, na de
onafhankelijkheid , tot grote conflicten. De Gilbert en Ellice-eilanden
werden in 1892 een Brits protectoraat en in 1915 een kroonkolonie.
Tussen december 1941 en november 1943 werden de Gilberts door
de Japanners overlopen.  Ze vormden het decor voor een aantal van
de hevigste gevechten in de Pacific. In 1971 kregen de eilanden
zelfbestuur en vijf jaar later scheidde Ellice Islands zich af en ging
Tuvalu heten. De Gilberts gingen vervolgens de Polynesische foneti-
sche spelling van hun naam gebruiken: Kiribati.

FIJI
De eerste poging tot een plaatselij-
ke postdienst werd gedaan door
een krant, de Fiji Times Express.
Daarna volgde een nationale post-
dienst onder auspiciën van koning
Cakobau wiens gekroonde mono-
gram op de postzegels verscheen
[1]. Na de overdracht aan Groot-B-
rittannië werd dat vervangen door
het monogram van koningin victo-
ria maar vervolgens ging Fiji de
koloniale postzegels gebruiken [2].
In 1938 verschenen geïllustreerde
postzegels. Sommige daarvan
kwamen in 1954 terug met het
portret van Elizabeth II. Van 1962
tot 1967 verscheen een geheel
nieuwe serie met fauna, flora en
plaatselijke gebruiken [3]. Deze
politiek werd voortgezet met de
serie uit 1968 die werd aangepast
aan het decimale stelsel in
1969-1970. De weinige speciale

uitgiften richtten zich vooral op de
ontdekking en exploratie van de
eilanden [4].
 
Sinds Fiji in 1970 een onafhankelijk
lid werd van het Gemenebest, zijn
de postzegels kleurige geworden
en verschijnen ze vaker. Op de
serie uit 1779-1994 waren monu-
menten het onderwerp [5] maar
natuur blijft populair [6]. Voor de
jaarlijks kerstzegels vanaf 1996
stapte Fiji over van oude meesters
op motieven met een plaatselijk
accent [7].
 
GILBERT EN ELLICE-EILANDEN
Dit protectoraat, later kroonkolo-
nie, was een kunstmatige creatie
die zeer verschillende, over het
midden van de Pacific verspreid
liggende eilanden, onder één noe-
mer brengt. 
(Voor vervolg: zie pagina 8.)

Pagina 6



BESTUUR
 

          Voorzitter
          Ben Mol
          Drossaardslaan 21
          4143 BD  Leerdam
          benmol@12move.nl

          Secretaris
          Arie Versluis
          De Waterloop 27
          4141 JV  Leerdam
          versluis.a@worldonline.nl

          Penningmeester
          Carel Kiesel
          Eksterlaan 28
          4143 AC  Leerdam
          nvpvleerdam@xs4all.nl

          Algemeen Adjunct
          Rinus van der Wal
          Dimmerlaan 58
          4143 BT  Leerdam
          mwal2@chello.nl

          Jeugdleiding
          Cora Theunissen

          Rondzendverkeer
          Frits van Lavieren

TERUGBLIK
 

UITNODIGING
 

SECRETARIAAT

Ruilavonden

Datum Activiteit
13 september 2012 - Ruilavond
11 oktober 2012 - Ruilavond, Johan Westerveld aanwezig
19 t/m 21 oktober 2012 - Postex in Apeldoorn
8 november 2012 - Ruilavond, inleveren veilingmateriaal
8 december 2012 - Promotiedag in gebouw Maranatha
13 december 2012 - Veiling
10 januari 2013 - Ruilavond
14 februari 2013 - Ruilavond, Johan Westerveld aanwezig
2 maart 2013 - Verzamelaars- en boekenbeurs
14 maart 2013 - Jaarvergadering
11 april 2013 - Ruilavond, inleveren veilingmateriaal
16 mei 2013 - Veiling
13 juni 2013 - Ruilavond, Johan Westerveld aanwezig
12 september 2013 - Ruilavond

In het onderstaande overzicht treft u de dat aan wanneer de ruilavonden,
de veilingen en de jaarvergadering is. Schrijf deze data alvast op in uw
agenda, dan kunt u mogelijkerwijs iedere avond aanwezig zijn.
Met ingang van januari 2012 zijn de ruilavonden verplaatst van de
dinsdag naar de donderdag. In principe is de ruilavond op iedere 2e
donderdag van de maand, behalve in de maand mei.

 
Uiteraard kunnen er nog veranderingen in bovengenoemde agenda
plaatsvinden. 

De laatste ruilavond in juni was met
14 aanwezige leden, de laagste
van dit seizoen. Jammer maar aan
de andere kant waren er een aantal
onder u aan het genieten van hun
vakantie. Jammer dat het weer
toen niet zo aangenaam was. Toch
werd er ook op die laatste avond
nog flink wat postzegels verhan-
deld of geruild.In het algemeen
kunnen we wel constateren dat
nagenoeg alle ruilavonden in het
seizoen goed bezocht werden.
Gemiddeld zijn er 21 leden per
ruilavond aanwezig geweest. Op
een ledenaantal van 40 is dat ge-
woon heel erg goed.

Op donderdag 13 september is het
weer zover. De ruilavonden gaan
weer van start. Het bestuur hoopt
dat u weer net zo vaak op de ruil-
avonden aanwezig bent als het
afgelopen jaar. Daarnaast hopen
wij dat er zich enkele nieuwe leden
gaan aanmelden. Nieuwe leden
betekent immers dat er nieuwe
bronnen zijn waar we weer uit kun-
nen gaan putten. U wordt van harte
uitgenodigd en het bestuur rekent
weer op u. Om 19.45 uur staat de
koffie in Maranatha weer klaar. Op
deze eerste avond gaan we eerst
even bij praten en misschien ook
wel even centraal wat mededelin-
gen uitwisselen. Op naar het aan-
komende seizoen, waarbij de ver-
eniging hopelijk een zelfstandigere
status gaat krijgen met eigen sta-
tuten en meer zeggenschap over
een aantal zaken.

SECRETARIAAT

Bondspasjes
Waarschijnlijk heeft niet iedereen
nog een Bondspasje gekregen. De
meeste leden hebben er inmiddels
wel eentje. Mocht u er nog geen
hebben, stuur mij dan even een
mailtje of neem contact op via de
telefoon. 
Ook ben ik benieuwd naar uw hui-
dige ervaringen met het pasje en
dan met name of u ook al eens een
keer gebruik gemaakt hebt van de
Voordelengids. Laat mij dat eens
weten!.
Zieken
Voor zover mij bekend heeft Ge-
rard Kemkes in het ziekenhuis ge-
legen, maar is gelukkig weer thuis.
Hopelijk kan hij voldoende energie
verzamelen om weer aanwezig te
zijn op de eerste ruilavond in sep-
tember.
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(Vervolg van pagina 6.)
Nieuw-Zeeland runde postagent-
schappen en Fanning en Washing-
ton, twee van de Line-eilanden.
Postzegels met deze stempels zijn
nu zeer interessant. In 1911 kregen
postzegels van Fiji een opdruk voor
gebruik op de Gilbert en Ellice-ei-
landen in afwachting van een serie
met een pandanus pijnboom die
twee maanden later verscheen
[10]. Deze zegel bestond maar
kort; van 1912 tot 1939 werden de
koloniale zegels met George V
gebruikt [11]. Van 1939 tot 1955
verscheen een geïllustreerde se-
rie [8]. Behalve de verschillende
algemene serie vanaf 1935 hadden
de eilanden geen eigen herinne-
ringszegels voor 1964 [9]. In 1965
maakte mooie intaglio plaats voor
grove lithografie. Deze serie kreeg
een toeslag in decimale waarden
[12] en werd heruitgegeven met
frankeerwaarden in dollars en cen-
ten.
 
KIRIBATI
Na het uiteenvallen van de kroon-
kolonie van de Gilbert en Ellice-
eilanden in 1975 werden postze-

gels gebruikt met het opschrift The
Gilbert Islands van 1976 tot 1979
[13] maar toen de eilanden onaf-
hankelijk werden, namen ze de
plaatselijke spelling van hun naam
aan: Kiribati (uitspreken als Kiri-
bas). Sindsdien is dezelfde uitgifte-
politiek gevolgd maar met het nati-
onale wapen in plaats van het ko-
ninklijke portret. De meest zegels
weerspiegelen het landschapen de
cultuur van de eilanden maar Kiri-
bati heeft ook meegedaan aan een
aantal internationale filatelie-e-
vents en daar speciale postzegels
voor uitgegeven. In verband met
het 150-jarig bestaan van de Penny
Black en de internationale postze-
geltentoonstelling in Londen in
1990 kwam Kiribati met een serie
waarop postzegels werden gere-
produceerd die vanaf 1912 op de
eilanden werden gebruikt [14].
Voor de 15e verjaardag van de
onafhankelijkheid ontwierp Oliver
Ball een serie met een familie op
het strand [16]. Kiribati name ook
deel aan een aantal gemeenschap-
pelijk uitgiften, zoals Sesamstraat 
uit maart 2000.
 
TUVALU
Aanvankelijk volgde Tuvalu, voor-
heen de Ellice-eilanden, een con-
servatieve uitgiftepolitiek maar
sinds de onafhankelijkheid in 1978
gaat het tempo elk jaar omhoog. Er
verschijnen steeds meer marktge-

richte postzegels en aan elke gril
wordt gehoor gegeven. Net als op
Kiribati heeft het portret van de
koningin plaats gemaakt voor het
nationale wapen maar uit de onder-
werpen blijkt wel de sterke band
met Groot-Brittannië [17-18].
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