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                                                        voor de rondzending nr.  2252801
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 Meubel- & Woningstoffering

                                                 

voor vakkundig advies

Groot assortiment

exclusieve meubel-, gordijnstoffen,
vitrage, tapijten, vinyl,
marmoleum en zonwering

tevens uw adres voor
scheeps- en projectstoffering

Showroom en atelier PASCALWEG 135 – 137
ROTTERDAM-LOMBARDIJEN
 (010) 419 45 20 / Fax (010) 432 13 71

 Geopend: ma. t/m vr.
     9.00 – 17.00 uur 



Nederland een bananenrepubliek??

In het maandblad Filatelie stond een artikel recht uit het hart gegrepen. Aanleiding
was het feit, dat de FIP (Fédération Internationale Philatélie), een vooraanstaande
internationale  filatelistische organisatie,   constateert,  dat  Nederland  in  de top 50
staat  van de landen die de meeste zegels  uitgegeven hebben.  Nu weten we,  dat
Nederland (nr. 34 op de lijst)  veel zegels uitgeeft en het de laatste jaren wel heel
bont maakt, maar het geeft wel aan dat we mondiaal ook slecht scoren. De FIP zou
Nederland kunnen uitsluiten van tentoonstellingen en de schrijver zou aanbevelen,
dat maar te doen. Misschien als dat gebeurt de TPG eindelijk eens beseft dat ze de
postzegelhobby, waar zij behoorlijk wat geld aan verdienen, kapot dreigt te maken.

Ook Filatelie constateert, dat elk nadeel zijn voordeel heeft, want veel verzamelaars
keren de nieuwe zegels de rug toe en hebben een groeiende belangstelling voor de
gestempelde oudere zegels, die op wat uitzonderingen na  relatief goedkoop zijn.
Het is niet zo moeilijk te voorspellen, dat de zegels van de laatste jaren bij verkoop
van  de  verzameling  geen  ene  fluit  meer  waard  zijn  en  je  je  geld,  van  de
voortdurende  stroom  nieuwe  uitgiften,  beter  in  echt  filatelistisch  materiaal  kan
steken.  

CB

Gscheidle, zegels die eigenlijk niet bestaan.

Ook in de Filatelie stond een leuk artikel van de z.g. Gscheidle zegel. Duitsland
verzamelaars zullen dit verhaal wel kennen.  Gscheidle kreeg in zijn hoedanigheid
van Postminister van Duitsland van iedere zegel van Duitsland een heel vel cadeau.
Dat gebeurde ook met de Olympische zegel van 1980. Maar de zegel werd nooit
uitgegeven,  omdat  Duitsland  na  het  drukken  van  de  zegels  de  Spelen  boycotte.
Mevrouw Gscheidle was niet op de hoogte van dit feit en plakte, van de zegels op
het buro van haar man,  de Olympische zegels vrolijk op haar correspondentie. Zo
kwamen  er  niet  uitgegeven  Olympische  zegels  in  omloop,  waarvoor  inmiddels
pittige prijzen worden betaald.
Het Postmuseum bezit een compleet vel van deze niet-uitgegeven zegels.

De persoonlijke postzegels

Op 20 mei jl gaf TPG post 2 velletjes postzegels uit,een velletjemet10 feestelijke
zegels en een velletje met 10 bijzondere zegels.De zegels hebben een tab die je kan
laten bedrukken met een foto een tekening of een tekst.
Het beste kan je de postzegels via internet www.tpgpost.nl bestellen,TPG post heeft
daar een programma om heel simpel een afbeelding op de tab naast de postzegel te
plaatsen.
De afbeelding verkleind automatisch en je kan er nog wat mee schuiven.
Ook kan je een bestelformulier invullen en met een afbeelding opsturen.
De bestelformulieren zijn verkrijgbaar op het postkantoor.
6 juni is voor mij een speciale datum,want onze dochter Lisa werd geboren.
Ik,  als  trotse  vader  en filatelist,  dacht  dat  het  wel  leuk  zou zijn  om van Lisa’s
afbeelding een paar velletjes postzegels te bestellen.
Ik  heb  een  foto  genomen met  een  digitale  camera  en  op  de  afbeelding  met  de
computer nog wat tekst toegevoegd, naam en geboorte datum.
Op 29 juni had ik de afbeelding verstuurt via internet en op 6 juli lag de envelop
met  de zegels  in  de bus.Ik heb 4 velletjes  van de bijzondere  postzegels  besteld
kosten 30,80 euro en ben zeer tevreden over de kwaliteit van de afbeelding.
Tot slot wil ik nog zeggen dat ik de verrassingsuitgifte een leuke uitgifte vind en
misschien is niet iedereen het met mijn eens, maar het kan ook voor de verzamelaar
weer een leuke aanvulling of nieuwe uitdaging bieden,want de mogelijkheden met
deze uitgifte zijn groot.
                                                  Wim Visser

http://www.tpgpost.nl/


Bibliotheek       

Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-613033.
1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger

Handleiding voor de beginnende verzamelaar
2. De Philatelist van J.A. v.d. Vlis

Handleiding voor de beginnende en gevorderde verzamelaar.
3. Afstempelingen emissie 1852 van Nederland van A.M.A. v.d. Willigen

Geschiedenis over de eerste stempels op postzegels
4. Nationale Postzegel Tentoonstelling IJsselpost 86

Diverse verhandelingen over filatelie
5. Filatelie Encyclopedie

Duizenden vragen worden beantwoord
6. Ongewenste uitgiften en maakwerk in de filatelie van de Sticht. Jeugdwerk
7. ABC deel 1 (handleiding voor beginners)
     ABC deel 2 (handleiding voor gevorderden)
8. Schweizer Briefmarken (Duits) 2 delen
9. De vervalsingen van Nederland & O.G. 2 delen
10. Jaarverslag 1994 PTT Museum
11. Postzegelwetenswaardigheden uit de oude doos (van 1932 af)
12. De ware postzegelverzamelaar 3 delen, waarin uitgebreide info over o.a. de 

Nederlandse zegels
 

Bovendien kunt U altijd over de nieuwste Yvert     beschikken. Onze 
vereniging leent  de Yvert of delen daarvan gratis uit. Onze secretaris de 
heer J. Tavenier kunt U bellen tel. 0180-612375 als U een deel  of delen 
wilt lenen. Bij de heer Tavenier is ook te leen een watermerkzoeker en 
een blauwe lamp.

Van de voorzitter.

De vakantie zit er weer op. Een nieuw postzegelseizoen staat voor de boeg.
Tot juni 2004 zijn er 10 contactavonden, waarvan 5 met veiling. Dit moet
resulteren in het nodige postzegelpleizier. Als deelnemer van de rondzending
heb je de mogelijkheid het hele jaar, zonder onderbreking door vakantie, de
postzegelverzameling uit te breiden. We kunnen best een beetje trots zijn op
onze vereniging, die dat toch maar bewerkstelligd.

Met Franco gaan we weer gewoon door. Wim Visser zal actief aan Franco
gaan meewerken. In dit nummer vind U al twee bijdragen van zijn hand. Het
zal Franco gevarieerder maken nu er 2 personen aan schrijven. Als lid bent U
altijd van harte uitgenodigd ook een stukje te schrijven als het maar over de
filatelie gaat.

We hebben de heer Vink bereid gevonden de boekhouding te gaan doen. De
heer  Vink  heeft  veel  ervaring  op  dat  gebied  en  zal  de  computer  in  ons
boekhoudgebeuren introduceren. Het ligt voor de hand, dat de heer Vink in
de  algemene  ledenvergadering  van  maart  2004  wordt  voorgedragen  als
penningmeester. 

Het is verheugend en stimulerend, dat we telkens weer mensen bereid vinden
om een deel van de verenigingswerkzaamheden voor hun rekening te nemen. 

Ik wens U weer veel genoegen op onze ledenavonden.

Cor Brons

                                                                          Werf er is één of twee!!



Deze uitbreiding was noodzakelijk in verband met de groei van de gemeente
en de toegenomen drukte op het hoofdpostkantoor aan de Binnenlandsebaan.
Op het postagentschap kon men terecht voor alle dagelijkse dingen zoals het
kopen van postzegels het versturen van pakjes en aangetekende stukken en
het innen van cheques.
In  1990  met  de  opkomst  van  de  giromaat  en  herziening  van  het
vestigingsbeleid moesten er 335 locaties dicht, waaronder de Marijkesingel
Het enige mijn bekende stempel is Barendrecht Marijkesingel.

PTT station Smitshoek
Op 3 februari 1930 werd in Smitshoek een PTT station geopend bij de brood
en banketbakker de heer W van der Meer uit Smitshoek.
De eerste jaren was het PTT station enkel in de avond uren open.
Van 1960 af behartigde zijn dochter G.C. van der Meer de PTT zaken voor
haar vader.
Op 1 juni 1969 diende de heer W van der Meer zijn ontslag in. 
Op  2  juni  1969  werd  de  heer  P.M.  de  Graaf  bereid  gevonden  het
postagentschap over te nemen in zijn kantoor Smitshoek 109 en de beheerder
werd de heer van der Brugge.
Begin jaren tachtig, het juiste jaartal heb ik niet kunnen achterhalen, maar het
moet  ongeveer  1983  geweest  zijn,  verhuisde  het  postagentschap  naar  de
garage Leeuwenburg op de hoek Heulweg Charlois lagedijk.
In 1990 kwam er na 60 jaar een einde aan de posthistorie van Smitshoek

Aanduiding postinrichting
3 februari 1930 tm 28 april 1967 PTT station
Vanaf 1 mei 1967 postagentschap

Stempels
Ik heb wat mensen gebeld over het stempel van Smithoek. Helaas ben ik daar
niet achtergekomen en jammer genoeg zit er ook geen afstempeling in mijn
verzameling.
Het is voor de hand liggend dat het Barendrecht Smitshoek zal zijn.

Wim Visser

Het grote misverstand.

Er  bestaat  mijns  inziens  een  groot  misverstand,  wanneer  we  het  in  het
algemeen over postzegels  verzamelen  hebben.  Dit  misverstand is altijd de
geldelijke kant van het verzamelen. De vraag: wat kost nu zo zegel of wat is
je verzameling waard, wordt dikwijls gesteld. Natuurlijk zijn zeldzame zegels
meer waard en alleen de verzamelaar, die iets meer te besteden heeft of er
iets  meer  voor  over  heeft,  zal  ze  in  zijn  bezit  hebben.  Maar  postzegels
verzamelen  is  iets  anders  dan  een  hoop  zegels,  die  een  hoop  geld
vertegenwoordigen.  

Volgens mij is de verzamelaar gedeeltelijk zelf schuld aan deze vraagstelling
en gedachte. Het is leuk om te zeggen dit zegel kost zo en zoveel en ik heb
een kostbare verzameling, maar de essentie van postzegels verzamelen ligt
veel dieper. 

Het gaat de goede verzamelaar, en niet de verzamelaar-speculant, om wat er
in  de  verzameling  zit.  Een  80ct  Beatrix  verzameling,  waarin   alle
postkantoren  van  Nederland  op de  afstempelingen  staan,  is   een  kostbare
verzameling, niet geldelijk, maar de tijd die er aan besteed is maken hem
kostbaar.  Je  hebt  schitterende  thema  verzamelingen,  zoals  componisten,
treinen, auto’s, koningshuizen, plaatfouten enz. enz., waarbij je kunt zien, dat
er met aandacht en liefde aan is gewerkt. De portemonnee heeft er niets mee
te maken. De verzamelaar weet zelf wat hij te besteden heeft en welke zegels
voor  hem  of  haar  onbereikbaar  zijn.  Bovendien  verzamel  je  meestal
levenslang.  Een gestempelde verzameling Nederland kost  naar  schatting €
10.000, als je 40 of 50 jaar verzamelt is dat € 200 á € 250 per jaar, voor velen
is dat een haalbare kaart en wat geeft het om een paar zegels niet hebben? Als
je  zorg  aan  de  verzameling  besteedt,  let  op  kwaliteit  en  je  album  goed
verzorgt, is het altijd een genoegen om naar te kijken.Niet tellen, want dan
moet je aandelen of obligaties kopen.

En er is meer. Als je serieus met de hobby omgaat leer je vanzelf veel feiten,
waar  je  als  niet-verzamelaar  geen  weet  van hebt.  Hoe worden  postzegels
gemaakt,  welke  druktechnieken  zijn  er,  welke  soorten papier,  wanneer  en
waarom zijn zegels uitgegeven, welke varianten zijn er van dezelfde zegel, je
leert over het thema en over postgeschiedenis, wereldgeschiedenis enz enz.
Bovenal leer je mensen kennen, die dezelfde hobby beoefenen en wissel je
kennis uit. 

Postzegels verzamelen is alleen maar leuk als je veel geld hebt? Kom nou
toch. U weet wel beter. CB



De laatste aflevering uit de serie emissies.

Nederland tijdens de bezetting 

Op 10 mei 1940 werd Nederland bezet.  Aanvankelijk toonden de Duitsers
zich  welwillend  jegens  de  bevolking,  maar  dit  veranderde  snel.  Ook  de
postzegels moesten het ontgelden. Bij het uitbreken van de oorlog waren in
omloop het type Lebeau (vliegende duif) en Konijnenburg ( Wilhelmina). De
Wilhelmina zegels werden op 11 oktober 1940 ingetrokken, maar bleven tot
31 maart 1944 geldig voor frankering. Zegels met afstempeling tussen 10 mei
1940 en 31 maart 1944 verdienen onze speciale aandacht. Na de bevrijding
werden ze weer geldig verklaard en de serie werd uitgebreid met een aantal
nieuwe waarden. Met een beetje studie kan men het onderscheid zien van de
zegels die voor de oorlog (5, 7 ½, 10, 12 ½, 15, 20, 22 ½, 25, 30 en 40 cent )
en er na gedrukt zijn. Een volledig stempel met datum aanduiding kan ook
een hulpmiddel zijn. Het kost niet veel en is een leuk bezit.
De vliegende duif werd  van een traliewerk voorzien ( heel toepasselijk). Dit
geschiedde met een extra drukgang en was dus geen opdruk. De benaming
guilloche-opdruk in de catalogus is derhalve foutief.   Diverse benamingen
zijn er voor de serie, zoals: traliezegels en gekooide duiven.
De 2 ½ en 7 ½ cent verschenen in automaatrollen, als je een dubbeltje in de
automaat gooide gaf deze een 2 ½ cent en 7 ½ cent aan elkaar. Links de 7 ½
cent en rechts de 2 ½ cent. Aan de filatelistenloketten werden echter nog 3
andere combinaties aangeboden: 2 ½ en 7 ½ , 7 ½ en 2 ½ en 7 ½, en de
laatste 2 ½ en 7 ½ en 2 ½ cent.  De zegels waren beslist niet fraai en de
Duitsers wilden bij voorkeur Germaanse symbolen op de postzegels. Na de
zomer- en kinderzegels, verschenen de legioenzegels in november 1942 met
een  voor  die  tijd  ongekend  hoge  toeslag,  die  ten  goede  kwam  aan  het
voorzieningsfonds van het Nederlandse legioen. Deze zegels verschenen ook
in velletjes van resp. 10 en 4 stuks. Dat de zegels niet populair waren behoeft
geen betoog, derhalve zijn zegels op poststuk schaars.
De volgende serie waren de Germaanse symbolen, zoals de bezetter  altijd
voor ogen had gestaan. Men koos hiervoor de kunstenaar Pijke Koch uit om
de zegels te ontwerpen. Ik ben zelf een liefhebber van de schilderijen van
Pijke Koch, de zegels vind ik minder fraai,  maar kan de gedachte,  dat hij
“fout”was  in  de  oorlog,  bij  het  aanschouwen  van  zijn  schilderijen  nooit
onderdrukken. 
Een fraai  eind van deze serie over de emissies vormt een zegel,  dat  werd
uitgegeven  t.g.v.  de  dag  van  postzegel.  Een  toeslag  van  100% kwam ten
goede  van  de  filatelie.  De  afbeelding  is  bekend,  paard  en  koets,  waarbij
opvalt dat het paard draaft en de koets lijkt stil te staan. Bij deze zegel zijn
een aantal plaatfouten, zoals de gebroken zweep en de open lantaarn.

Cor Brons

De posthistorie van Barendrecht

Op  1  mei  1847  werd  het  eerste  postkantoor  van  Barendrecht  in  gebruik
genomen officieel  heette het “distributiekantoor der posterijen”. Het stelde
niet  zo  veel  voor  het  was  een  woonhuis  met  een  brievenbus  De  eerste
brievengaarder was Hermanus Boshoven en woonde aan de Singel.Voor elke
brief,  die  hij  moest  bezorgen  in  Barendrecht  kreeg  hij  5  cent,  maar  de
uitgaande  post  moest  hij  gratis  brengen  naar  boerderij  de  Gabel  aan  de
Straatweg,  waar  de post  door de postkoets,  die  reed  tussen  Rotterdam en
Dordrecht werd opgepikt en post voor Barendrecht werd afgegeven.

Het  postkantoor  was  op  veel  verschillende  plaatsen  gevestigd,  de
belangrijkste  zijn  tussen  1913  en  1932  op  de  hoek  Doorstaat  2e

Barendrechtseweg  naast  de  Rehobotkerk  tussen1932  en  1969  aan  de
Dorpsstraat  72 dat  is  ongeveer ter hoogte van het  Kruidvat op de huidige
Middenbaan en vanaf 1969 tot heden aan de Binnenlandsebaan.

Stempels:
Mij  bekende  stempels  van  Barendrecht  zijn:  Langstempel,  Kleinrond,
Grootrondlangebalk,  Grootrondkortebalk  met  jaartal  in  de  ring,
Grootrondkortebalk met jaartal in balk in diverse variaties, en het bekende
Binnenlandsebaan Barendrecht
Ook  zijn  er  diverse  langstempels  gebruikt  op  decemberpost  zover  ik  heb
kunnen nagaan.
Ik  bezit  zelf  ook  enkele  van  deze  stempels  allemaal  afgestempeld  op
kerstkaarten uit de 70 er jaren.
Ook zijn  nog bekend een  haltestempel  van  Barendrecht  gebruikt  door  de
conducteur van de trein voor aangeboden post 
En een  stationsstempel  grootrondlangebalk(Barendrecht  station).Waaruit  ik
kan concluderen, dat vroeger op het station ook postale handelingen werden
verricht

Aanduidingen postinrichting
1-5 1847 tot 1850 distributiekantoor
1850 tot1-12 1962 hulppostkantoor
1-12 1962 tot 1-8 1964 bijkantoor met volledige dienstuitvoering toegevoegd 
aan het ressort van Rotterdam.
Vanaf 1-8 1964 hoofdkantoor met toevoeging van het ressort:Heerjansdam 
ptts   Smitshoek:ps

Postagentschap aan de Marijkesingel
Op 1 februari 1982 opende de PTT een agentschap in de A&O supermarkt 
aan de Marijkesingel de huidige Meermarkt.





Dit is de uitnodiging voor

19 september aanvang 19.30 uur , veiling begint om 
21.00 uur

en

17 oktober

We herhalen het nog maar even. U
wordt in Franco altijd voor

2 avonden uitgenodigd.


