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

            Oranjestraat 5, 2991 CK Barendrecht   0180-612375
Penningmeester: A. Vink  

     Klipper 42, 2991 KK Barendrecht    0180-614197
Veilingen:              M.W. Brons,

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

                Lavendelhof 61, 2991 HJ Barendrecht   0180-618995
Jeugd/Rondzending      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

                                                 

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 



_______________________________________________________________________

                                                             Vrijetijdskleding

       Shirts

   Pantalons

       Pullovers
    ‘t Vlak 13

    Barendrecht              _____________________________________________
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Emissie 1876 het cijfertype, catalogusnrs. 30 t/m 33

De emissie van 1876 werd op 21 september 1876 aangekondigd. Het was een serie, die
bedoeld was ter  vervanging  van  het  type Rijkswapen,  dat  in  1869 in omloop werd
gebracht.  Dit  wil  zeggen  dat  het  een  serie  was  in  hoofdzaak  bestemd  voor
drukwerkfrankering. De serie bestond uit 4 waarden ½, 1, 2, 2 ½ cent. De ½ cent werd
het meest gebruik als krantezegel, mits het gewicht minder dan 25 gram was. De zegel
van 1 cent werd gebruikt voor nieuwsbladen met een gewicht van meer dan 25 gram.
De 1 cent was bovendien spaarbankzegel. De zegels werden geplakt in een boekje en bij
100 stuks kon het worden ingeleverd op het postkantoor, waarna men ƒ. 1,00 ontving.
Als de boekjes werden ingeleverd werden de zegels vernietigd door er rechte strepen
over  te  trekken  of  door  ze  met  het  RPSB-stempel  te  vernietigen  (RPSB  =
Rijkspostspaarbank). Voor elke 100 gram die een drukwerk meer dan 25 gram woog
moest 2 cent extra port worden voldaan. De 2 ½ cent werd voornamelijk gebruikt voor
het frankeren van drukwerk naar het buitenland. Na 1892 werden prentbriefkaarten in
het postverkeer toegelaten en werd deze waarde ook gebruikt voor frankering van deze
kaarten.  Overigens  werden  de  zegels  ook  weleens  gebruikt  voor  bijfrankering  van
brieven. De zegels werden ontworpen en gedrukt door Joh. Enschede en Zonen.

De drukvorm waren bij deze zegels samengesteld uit vier platen van 50 zegels (5 x 10).
Een vel bevatte dus telkens 200 zegels. Hoeveel platen in gebruik zijn geweest is niet
bekend. Er wordt nog studie over gemaakt.  De ½ cent zegel  is  het interessantst.  Er
komen 2 typen voor. Type 1 de breukstrepen werden stuk voor stuk bijgewerkt omdat
men deze bij de proef te dik vond. De breukstreep werd niet alleen dunner maar ook iets
korter. Dat maakt de onderzijde van de breukstreep minder gaaf. Type 2 Bij dit type is
de breukstreep langer,  bovendien aan de onderzijde gaaf.  Dit is van belang omdat 2
zegels van type 1 ook een langere breukstreep hebben en gemakkelijk als type 2 kunnen
worden aangemerkt.

In 1894 werden de zegels uitgebracht met een nieuwe synthetische drukinkt, we spreken
dan ook over de “nieuwe kleuren”. 

De zegels komen met vele plaatfouten voor en hebben ook verschillende tandingen,
waaronder de z.g. Bossche Tanding. 

De afstempeling is meestal met kleinrond of grootrond. Andere afstempelingen komen
voor maar zijn schaars. Deze zegels verloren hun geldigheid op 31 december 1899.
Het is een voor de liefhebber uiterst interessante emissie. Ik heb heel veel plaatfouten
van deze emissie en ook de Bossche Tanding. Liefhebbers kunnen die bij mij bekijken
op de avond van 19 januari. Ook kan dan vastgesteld worden of U over een type 1 of 2
beschikt bij de ½ cent. Misschien vinden we wel een type 1 met lange breukstreep. 
                                                                                                   C.J. Brons

  

Postzegels verzamelen is een leuke hobby en ook in de
toekomst een leuke hobby.

Jammer  dat  de  PTT  dat  niet  begrijpt,  want  door  de  vele  uitgiften  worden
verzamelaars weleens ontmoedigd. Dit jaar en begin volgend jaar is er een excuus te
verzinnen voor de PTT wegens de invoering van de euro. Maar uitgiften, hoe mooi
dan ook, van 10 zegels tegelijk en het aantal blocs, boekjes e.d. maken het onnodig
duur voor de verzamelaar, vooral als je alle combinaties ook nog eens spaart.
Je zou in deze tijd zeggen, dat er minder behoefte bestaat aan nieuwe uitgiften. Als
de posttarieven wijzigen oke, maar waarom felicitatiezegels 10 stuks, kerstzegels 20
stuks,  hoogtepunten  20e  eeuw  enz.  Onnodig.  Je  kunt  ook  één  kerstzegel  of
felicitatiezegel uitgeven. Nee dit is pure business voor moedertje post. Elke zegel
wordt door ruwweg een miljoen verzamelaars gekocht en opgeborgen, zonder dat de
PTT enige tegenprestatie moet leveren. Dat brengt b.v. in 2000 bij een uitgiften van
ca.  75 zegels  tegen een prijs  van gemiddeld f.  0,60 cent,  in  het  laatje:  75 maal
1.000.000 maal 0,60 = f. 45.000.000. En het zal nog wel een beetje meer zijn, want
de  meeste  zegels  kosten   f.  0,80  en  er  zijn  ook  in  het  buitenland  duizenden
verzamelaars. Laten we dit bedrag gemakshalve maar afronden op ruim 50 miljoen.
Als een willekeurig bedrijf zo’n klant heeft, waaraan hij ruim 50 miljoen verdient,
dat  legt  hij  die  klant  in  de watten.  Hij  luistert  naar  die klant  zijn  wensen.  Van
overleg met de PTT is echter nauwelijks sprake.   
Dan is er nog een handicap n.l. Meneer Davo. Een prachtige album geeft hij uit met
voorgedrukte bladen. Als je je daar aan houdt legt deze meneer je dus zijn wil op.
Dan verzamel je b.v. wel alle combinaties uit postzegelboekjes maar niet die uit
kinderblocs etc. Of nog erger geen tandingenverschillen. 
Is onze hobby nu verworden tot een speelbal die tussen meneer Davo en moedertje
PTT wordt heen en weer gespeeld? Straks gaat moedertje PTT met meneer Davo
een huwelijk (commercieel) aan en dan ???? 
Nee hulp van buitenaf komt er niet voor de filatelie.  We zullen het zelf moeten
oplossen, maar hoe?  Meneer Davo of hoe ze verder heten mogen zijn uitgerangeerd
als je je eigen bladen maakt. Je bent vrij in de opzet en je wijze van verzamelen. En
als je dan nog gestempeld gaat verzamelen, dan schakel je moedertje PTT deels ook
uit. Voordeel is, nu is Nederland compleet of nagenoeg compleet bereikbaar voor
iedereen.  Laten we wel  wezen  Nederland  compleet  postfris  is  alleen  weggelegd
voor de rijke zo niet schatrijke verzamelaar, vandaar dat velen kiezen uit postfris en
voor  ca. 1940 gestempeld of met plakker. 
Je kunt kleinrond, grootrond of plaatfouten gaan verzamelen en allemaal op eigen
bladen. Ja er is toekomst, maar we moeten blijven nadenken over onze hobby, zodat
we niet in commerciële valkuilen lopen en voordat we het weten zeggen, ik hou er
mee op het  wordt  me teveel.  Ik  weet  dat  dit  verhaal  gechargeerd  is,  graag  Uw
mening in Franco. C.J. Brons



16 september met veiling
21 oktober
18 november met veiling
16 december

Zeldzaam

De Bossche tanding komt hoofdzakelijk voor op het cijfer emissie 
1876- 1894.
De  ½  cent  voor  de  frankering  van  “het  Huisgezin”  en  de  1  cent  voor  de
frankering van “het Dompertje” en voor speciale edities van “het Huisgezin”.
De 2 cent is zeer zeldzaam. De reden hiervan is dat “het Dompertje
Van  1877  tm  15  september  1896  tweemaal  per  maand  verscheen  en  een
frankering van 1 cent voldoende was.
Vanaf  15  oktober  1896  verscheen  “het  Dompertje”  in  plaats  van  tweemaal
slechts eenmaal per maand maar wel in een grotere omvang. Daardoor was er
een frankering nodig van 2 cent i.p.v.  
1  cent.  Deze  periode  duurde  tot  15  september  1900,  omdat  “het
Dompertje”daarna bij een andere Bossche drukker werd gedrukt.

WV

Gebruikte literatuur o.a philatelie, NVPH speciaal catalogus, binnenlandse en
internationale posttarieven van Nederland. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Van de voorzitter

Vakantie voorbij en het  septembernummer van Franco valt in Uw bus. Ik
weet niet hoe het U vergaat, maar veel gepostzegeld heb ik niet. Wel veel
gepraat  over  het  verzamelen,  mede  doordat  ik  met  een  excusiereis  naar
Griekenland toch weer werd herinnerd aan de vereniging. Wat bleek in ons
gezelschap zat ook een lid van onze vereniging, die zelden of nooit op onze
verenigingsavonden komt en die ik dus ook niet kende. Na een paar dagen
kwamen we achter dat we een gezamenlijke hobby hebben en lid zijn van
dezelfde vereniging. 
Aanleiding voor mij om een nog eens te onderstrepen, dat het verzamelen in
onze  vereniging  natuurlijk  voorop  staat,  maar  de  contacten  zeker  zo
belangrijk zijn. 
En nu maar hopen dat Koos dit leest en wij hem op onze contactavonden
mogen begroeten .

Cor Brons

Resterende bijeenkomsten in 2002

Overige ledenavonden in 2005:
                                              alle avonden

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 16 september met

veiling en 21 oktober 2005.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

  altijd aanvang      

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)

Beurzen:

26 november



                                      voor U gelezen in de Plaatfout.

Om  de  krant  op  tijd  bij  de  lezers  te  bezorgen  bestond  er  een
samenwerkingsverband tussen postkantoor en drukkerij.
We noemen die samenwerking de voorafstempeling.

“Het  Dompertje”had  als  tijdschrift  niet  zo  nauw  luisterend
verschijningspatroon. Het was namelijk geen nieuwsblad. Het verscheen dan
weer  eens  een  tijd  eenmaal,  dan  weer  tweemaal  per  maand  en  tenslotte
opnieuw eenmaal per maand. 
De verzending was ook niet aan een vaste dag gebonden.
Daarom was  hier  geen voorafstempeling  nodig.  De  normale  afstempeling
geschiedde hier na aflevering van de onder band gefrankeerde tijdschriften op
het postkantoor.

Het adresstrookje wat op het kruisbandje werd geplakt, kwam oorspronkelijk
uit een heel vel adresstrookjes. Daarop stonden de indelingslijnen van ieder
strookje en de naam en adres van de abonnees. De adresstrookjes waren zo
smal dat de postzegels in verticale strippen op een vel werden geplakt.
Voor  ”het  Huisgezin”  bestond  de  afspraak  met  het  postkantoor  dat  de
gefrankeerde vellen adresstrookjes van tevoren naar het postkantoor zouden
worden  gebracht.  Daar  volgde  dan  de  afstempeling  met  de  datum van  de
verschijningsdag.
Dat noemen we dan de voorafstempeling.
Na het ophalen van de vellen op het postkantoor werden de adresstrookjes uit
het vel geperforeerd. 
Bij het perforeren ontstonden er zegelverminkingen die we Bossche tandingen
noemen ( fig. 1 en 2).
Ook werden boven of onder in vele gevallen stempelfragmentjes van de
buurzegels meegenomen, die noemen we serieafstempeling
( Fig. 2 ).
 Het verzendklaar maken van “Het Dompertje”gebeurde op dezelfde manier als
“het Huisgezin” tot en met het plakken  van de strippen postzegels op de vellen
adresstrookjes.
Vanaf dat moment ging het anders.
De gefrankeerde vellen adresstrookjes werden  niet eerst naar het postkantoor
gebracht maar gingen direct onder de perforeermachine. En ook hier ontstonden
tijdens  het  perforeren  zegelverminkingen  die  we  ook  Bossche  tandingen
noemen.
De losse adresstrookjes  werden ook hier  op de kruisbandjes geplakt.  En als
deze om het tijdschrift werd geschoven werden ze voor verzending naar het
postkantoor gebracht.
Hier komen dus geen serie afstempelingen voor.
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