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N F O

   ‘T BESTE ADRES VOOR
   EEN FIJNE VAKANTIE !

    Onze ervaren reisadviseurs informeren u graag over een:

En als u iets anders wilt, maken we het gewoon op maat!

Loop eens bij ons binnen… voor een reisgids, voor een 
gratis video met landeninformatie… en een kop koffie!

Bellen mag natuurlijk ook : 0180 – 65 44 44

 ’T BESTE ADRES VOOR
 EEN GOEDE ZAKENREIS !

Onze ervaren medewerkers van de zakenreisafdeling staan
klaar om elk soort vliegticket, naar de luchthaven(s) van uw

keuze, voor u te reserveren. Londen, Parijs, Frankfurt, Wenen,
Birmingham, Oslo, Cairo, Tel Aviv, Delhi, Bangkok, Tokyo,

Hongkong, Sydney, enz. enz. Met of zonder (luxe) hotel!

Voor een prijsopgaaf, een prijsvergelijking of een

afspraak, kunt u bellen:  0180 – 69 88 88

MIDDENBAAN 102
2991 CT BARENDRECHT

Zon-/Strand vakantie
Strand vakantie
Verre rondreis
Cruise vakantie

Auto-/Bus vakantie
Golf reis

Winter(zon) vakantie
Wintersport vakantie

Avontuurlijke reis
Fiets vakantie 

Steden reis
Skate reis



Voorzitter:         C.J. Brons 
                         Strausslaan 20, 2992 PD Barendrecht  0180-613033
Secretaris:       J.W. Tavenier

            Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375
Penningmeester: C.W. Visser  

     Beltmolen 17, 2992 DA Barendrecht    0180-620745
Rondzendingen:    J. Visser

                 ’t Fruit 26, 2991 TR Barendrecht          0180-614932
Veilingen:              M.W. Brons,

                Giessen 1, 2991 RH Barendrecht          0180-617147 
Beurzen:               M.C. Kooiman,

                Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht   0180-618995
Jeugd:                 F. Vuyk

   Smederij 20, 2993 AS Barendrecht     0180-613484

-----------------------------------------------------
Veiling:           Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester
                         uiterlijk op de contactavond voor de veilingavond.*      
Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden aangeboden      
                         aan de leider van het rondzendverkeer.*
Bibliotheek:    Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. 
                         Deze boeken worden kosteloos uitgeleend. (tel. 0180-613033)                      
Beurzen:         Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de leider van de  
                         beurzen.
*

     Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moet voldoen aan eisen van
kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of de leider

rondzendverkeer. 
                          -------------------------------------------------------------

Het gironummer van de vereniging is: voor contributies  nr.  2907935                       
                                                               t.n.v. Penningmstr.   Ver. v. Postzegelverz  .                 

                 
                                                        voor de rondzending nr.  2252801

                    t.n.v. Rondzending Ver.v. Postzegelverz.

De vereniging is opgericht op 8 december 1966.
Ingeschreven bij de K.V.K. nr. V  348153

          “robert broekers” 

                                   

 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 



De spoorwegzegels zijn een verwaarloosd gebied, ten onrechte in mijn ogen 
en daarom zal ik er 2 stukjes over schrijven.

De Nederlandse spoorwegzegels deel 1

                   
                          Fig. 1                                                       fig. 2 

                                   
                                                     Fig. 3
Oorspronkelijk waren de spoorwegzegels alleen bestemd voor vervoer van 
vracht van pakketten, voorzover deze vracht niet meer bedroeg dan FL 6,=.
Ze werden ambtshalve (dus niet door het publiek) geplakt op de bij deze 
pakketten behorende vrachtbrieven.
Ze waren in gebruik bij de bagageburo’s van de spoorwegstations en bij de 
magazijnen van de spoorwegen onder andere Van Gend en Loos, van 1 
januari 1914 tot de spoorwegstaking van 1944.
Sinds 1 april 1924 zijn de zegels van 5 en 10 cent ook voor frankering van 
treinbrieven gebruikt.
De vrachtbrieven, gebruikt bij de bagageburo’s van de spoorwegstations 
bleven in handen van de geadresseerden en daardoor zijn er de nodige zegels 
bewaard gebleven, hoewel het overgrote deel natuurlijk weggegooid is.
Bij Van Gend en Loos (de magazijnen) werden driedelige adreskaarten 
gebruikt. De afzender behield het linkerdeel, de ontvanger het rechterdeel.
Op het middelste deel werden de zegels geplakt, en dit deel werd ter controle 
door de spoorwegen behouden en later vernietigd.
Daardoor komen deze door Van Gend en Loos gebruikte zegels, die in andere
kleuren gedrukt werden dan op de stations,  zo bijzonder zelden voor.
Waarom deze zegels hier vrijwel niet verzameld worden is onduidelijk.
Een rol speelt dat de zegels niet voor het publiek ongebruikt verkrijgbaar 
waren. Hetzelfde geldt voor de spoorwegzegels van Zwitserland, maar die 
worden wel gecatalogiseerd. Ook de bekende spoorwegzegels van België 
nemen vele bladzijden van de catalogus in beslag, waarschijnlijk omdat de

Reisbureau voor filatelisten
(uit het maandblad Filatelie)

Met postzegels, het is de ware filatelist bekend, kun je vanuit je luie stoel
reizen maken: pak een album, blader wat en wegdromen maar.
Bernhard Meinke uit het Duitse Bad Godesberg gaat een stapje verder. Hij
heeft een reisbureau opgezet – ReisePhilatelist – dat U naar de plekjes brengt,
die  U  op  postzegels  ziet  afgebeeld.  Hij  zorgt  er  voor  dat  Uw  bezoek
interessant is en dat U verzekerd bent van filatelische highlights (zeg maar
hoogtepunten  red.).  Wie  belangstelling  heeft  kan  terecht  op  zijn  website
www.reisephilatelist.de

(Leuk initiatief,  maar denk maar  niet  dat  U zo maar naar  elk willekeurig
plaatsje, dat afgebeeld staat op een postzegel, kunt reizen via dit bureau.
Bij een bezoekje aan de website konden we vaststellen, dat er zo nu en dan
een reisje wordt georganiseerd naar een stad, waar ook b.v. een bezoek wordt
gebracht aan het postzegelmuseum. Ja dat kunnen we zelf ook, toch! Onze
sponsor, Travel Company, heeft ongetwijfeld ook wel een paar ideeën en dan
kunnen we echt gaan waarheen we willen.)

De nieuwe catalogus van de NVPH

Hij is weer uit. Snel gekeken, wat er zoal veranderd is. Het meest opvallende
was, dat de catalogus van van Wilgenburg, plaatfouten, er in opgenomen is.
Plaatfouten worden steeds meer verzameld en verdienen een plaatsje in de
uitgebreide  catalogus.  Er zijn  echter  veel  meer  plaatfouten,  dan die in  de
catalogus van van Wilgenburg staan vermeld. Ook Mast geeft een catalogus
uit met honderden plaatfouten, die niet bij v. Wilgenburg staan vermeld.

 De  tendens,  dat  zegels  van  vóór  1940  in  waarde  stijgen,  met  name
gestempeld materiaal, zet door. De grootste stijger is nr. 32 van de roltandig,
maar liefst € 500 resp. € 250 hoger voor ongebruikt of gebruikt.
De catalogus is ook op CD-rom verkrijgbaar.

Bij de catalogus zat als kado de eerste catalogus van Nederland van 1934.
Wij zouden U willen  aanbevelen dit ook eens door te bladeren, want er staat
veel wetenswaardigs in. En ook de prijzen zijn de moeite van het bekijken
waard. Een heel geslaagd presentje. 

http://www.reisephilatelist.de/


De ledenavonden voor 2004.

16 januari met veiling
20 februari
19 maart jaarvergadering met veiling
16 april
21 mei met veiling
18 juni
17 september met veiling
15 oktober
19 november met veiling
17 december

Beurzen in het Kruispunt

20 maart 
20 november

Van de voorzitter.

lweer het laatste nummer van 2003. De ledenavonden en de beurzen
voor  2004 zijn  vastgesteld en  treft  U elders  in  dit  blad  aan.  De
avonden  van  september  en  oktober  waren  goed  bezocht  en  de

septemberveiling bereikte een record hoogte wat de opbrengst betreft.    
A
Op 4 oktober was er in Carnisseland een infomarkt, waar we als vereniging
weer  acte  de  présence  gaven.  Met  een  diapresentatie,  op  onze  onlangs
aangeschafte laptop,  probeerden we bezoekers te bewegen om lid te worden.
Hoewel  de opkomst  jammer  genoeg tegen  viel  en  we geen nieuwe leden
mochten boeken, was het toch een goede gelegenheid om ons gezicht te laten
zien.

Waar  we  over  het  algemeen  veel  respons  op  krijgen  is  de  beurs  in  het
Kruispunt.  15 november 2003 is het weer zo ver. Eén week eerder dan de
ledenavond deze keer, dus opgelet. We verwachten weer een grote opkomst
en niet alleen van de leden, maar ook van buitenstaanders. 

Tot  slot  wens  ik  U,  misschien  wat  vroeg,  goede  feestdagen  en  voor  wat
Franco betreft “tot volgend jaar”.

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

Let op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 21 november en

19 december 2003.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur



De duurste postzegels
                                   (van het Internet geplukt)

Heb jij nog ergens een oude verzameling postzegels en liggen? Laat er eens 
iemand naar kijken die er verstand van heeft. Dat zou best eens lucratief 
kunnen zijn. De Blauwe Mauritius, die de Britse koning.George V in 1908 
aankocht voor 1430 pond, is nu bijvoorbeeld al meer dan één miljoen pond 
waard!
---
De tien duurste postzegels ter wereld
1. Mauritius: 1 penny oranje (Post Office 1847) - De enveloppe met daarop 
een 1 penny oranje en 2 pence blauw werd geveild voor ruim 4 miljoen euro.
2. Zweden: Tre Skilling Banco in geel (foutdruk, de normale kleur is groen) -
In 1996 geveild voor circa 2,3 miljoen euro. 
3. Guyana: 1 cent zwart op rood (1856) - In 1980 geveild voor circa 818.000 
euro. 
4. Verenigde Staten: 1 cent Z-Grill (1868) - In 1988 geveild voor circa 1 
miljoen euro. 
5. Hawai: 2 cent blauw (1851) - Cataloguswaarde ongebruikt circa 727.000 
euro, gebruikt circa 250.000 euro. 
6. Mauritus: 2 penny blauw (Post Office 1847) - In 1994 gekocht van een 
particulier. Cataloguswaarde ongebruikt circa 500.000 euro, gebruikt circa 
318.000 euro. Een ongebruikt exemplaar is te vinden in het Museum voor 
Communicatie in Den Haag. 
7. Verenigde Staten: Inverted Jenny, 24 cent, luchtpost (1918) – Waarde  
circa 136.360 euro. 
8. Verenigde Staten: Postmaster Mt. Lebanon - Cataloguswaarde gebruikt 
circa 150.000 euro. 
9. Bermuda: 1 penny (Postmaster P. Hamilton 1948) - Cataloguswaarde 
gebruikt circa 113.630 euro. 
10. Canada: 12 pence (1851) - Cataloguswaarde ongebruikt circa 68.181 
euro, gebruikt circa 50.000 euro.
---
Miljonair door 1 postzegel
Het zal u maar gebeuren... U bent de zolder aan het opruimen en in alle dozen
en kisten zit een hoop rotzooi. Totdat u een oud album tegenkomt en zich 
herinnert dat het een postzegelverzameling is van een oude bekende. Wat 
moet u ermee? Postzegels vindt u nou niet echt interessant, maar het is wel 
afkomstig van een dierbare. U staat voor en dilemma en beslist uiteindelijk 
om de verzameling te bewaren. Heel verstandig! In sommige gevallen kan 
één postzegel maar liefst 4 miljoen euro opleveren. U zou het uzelf toch nooit
vergeven als u zoveel geld in de vuilnisbak zou gooien...
 

Belgische spoorwegzegels in sommige gevallen ook als postpakketzegels 
gebruikt werden.
Na de spoorwegstaking van 1944 zijn de ongebruikte spoorwegzegels in 
particuliere handen gekomen, dit was misschien de reden dat deze zegels na 
de oorlog niet meer zijn gebruikt.
De firma Enschede heeft niet meer kunnen nagaan wie de zegels ontworpen 
heeft. De tekening is in alle gevallen hetzelfde, het enige verschil zit hem in 
de naam van de maatschappij onderaan de zegel. De waarde-aanduiding op 
de zegel werd er in alle gevallen later opgedrukt.
De beide spoorwegen gebruikten haar eigen zegels.
De Ned Staatsspoorwegen (fig. 1) 1914-1920: aan de stations geel, voor de 
magazijnen rood.
De Holl IJzeren Spoorweg Mij (fig. 2) 1917-1920: aan de stations violet, 
voor de magazijnen groen.
Na de fusie van deze twee maatschappijen werd de naam Ned Spoorwegen 
(fig. 3) 1921-1944: stations geel, voor de magazijnen rood.
Er zijn in vier perioden drie verschillende drukkers geweest en wel:
1913-1923: Joh Enschede & Zn Haarlem
1923          :M Lindenbaum & Co Amsterdam
1924-1934: Joh Enschede & Zn Haarlem
1934-1944: Nederlandsche Speciaaldrukkerijen Rotterdam
Er zijn in totaal in deze periode 7 verschillende drukken uitgegeven met een 
grote verscheidenheid aan tandingen. De meeste zegels hebben lijntanding, 
pas laat in deze periode komen enkele kamtandingen voor.
Elke druk had twee verschillende kleuren. De waarde-aanduiding op de 
zegels lopen op van 5 cent tot de hoogste waarde 3 gulden.
De oplage van deze zegels zijn per druk en waarde verschillend. In aantallen 
moet je denken van vijftigduizend tot enkele miljoenen per waarde.

                 
                              fig. 4                                                  fig. 5
De zegels van de Nederlandse Spoorwegen zijn ook gebruikt door de Ooster 
Stoomtram Mij (fig. 4). Deze Mij. exploiteerde diverse lijnen in het oosten 
van de provincie Utrecht. Deze werd in 1927 overgenomen door de 
Ned Buurtspoorweg Mij (fig. 5). Van deze twee opdrukken zijn maar enkele 
zegels bewaard gebleven.
Het Spoorwegmuseum bezit een complete serie van de Ned Buurtspoorweg 
Mij       W.V



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.

15 november                
Postzegel- en Muntenbeurs     
in het Kruispunt

Aanvang 13.00 uur

U komt toch ook!!!!

Proeven

Proeven zijn drukproeven (kleur, procede etc.) of proeven van het ontwerpen
van postzegels. Proeven worden veel verzameld, maar hebben het bezwaar
nogal geprijsd te zijn. Proeven van het gekozen zegel zijn meestal duurder,
als proeven, die het niet gehaald hebben. Het veilinghuis J.L van Dieten in
den Haag heeft een proevencatalogus uitgegeven (1988), waarin de meeste
proeven  staan.  De  meeste,  want  er  zijn  ook  veel  proeven  later  uit  de
archieven  van  de  PTT  gekomen,  die  niet  gecatalogiseerd  zijn.  De
cataloguswaarden zijn niet up-to-date, zodat de prijzen moeilijk te bepalen
zijn. De catalogus kan op verzoek ingezien worden tel. 0180-613033.
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Veilingkavels  kunnen  worden  ingeleverd  uiterlijk  op  de
ledenavond  voorafgaande  aan  een  veilingavond.  De  data  van
ledenavonden al of niet met de vermelding “veiling” kunt U in
dit blad vinden. 



Watersnoodzegel 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 woedde er een storm op de
Noordzee, die de golven opzweepte tot ongekende hoogten. Het gevolg was
een  aantal  dijkdoorbraken,  waardoor  delen  van  Zeeland  en  Zuid-Holland
blank kwamen te staan. Na enkele dagen kon de balans worden opgemaakt:
meer dan 1300 doden, ongeveer 100.000 daklozen en ruim 150.000 hectare
land overstroomd. 
Er kwam een Nationaal Rampenfonds en er werd een zegel uitgegeven van
10 cent  met een toeslag 10 cent ten behoeve van dat fonds. Vanzelfsprekend
ontbrak de tijd om een nieuwe zegel uit te geven en daarom werd de 10 cent
van  het  type  “Juliana-en-face”  uitgegeven  met  de  tekst:  1953  10c  +  10
WATERSNOOD. 
De tekst werd aangebracht in een extra drukgang. Het is dus, zoals veel wordt
gedacht, geen opdruk.  

Kinderzegels van 1965
 
In 1965 was er sprake van een ingrijpende wijziging wat betreft de distributie
van  kinderzegels.  De  zegels  worden  zowel  aan  het  loket  als  door
schoolkinderen aan de deur verkocht. Tot 1965 werden voor de huis-aan-huis
verkoop zakjes gevuld met enkele gangbare waarden van de kinderserie en
deze zakjes werden voor een ronde prijs verkocht. Het samenstellen hiervan
was een tijdrovende bezigheid. De Posterijen kwamen met de oplossing een
velletje te maken van de gangbare waarden.
De uitgifte van deze velletjes veroorzaakte een storm van protesten van de
zijde van de filatelisten. Zij achtten deze emissie (dit velletje wel te verstaan)
overbodig en hekelden de toeslag. Gevolg was, dat de kinderzegels van 1965
terecht kwamen op de “zwarte lijst” van de F.I.P.
Desondanks werd de uitgifte een groot succes. De combinaties uit de velletjes
werden ook verzameld. Enkele fabrikanten van voordrukalbums zagen er wel
brood in en ruimden zelfs plaats in voor de combinaties.
Toen  dat  niet  meer  gebeurden  verflauwde  de  belangstelling  voor  de
combinaties, alhoewel de combinaties uit postzegelboekjes nog zeer in trek
zijn. 

Opm.  Helaas  moet  worden  vastgesteld,  dat  de  fabrikanten  van
voordrukalbums kennelijk een grote invloed hebben op de spaarwijze  van
veel filatelisten.


