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Redactie Franco: C.J. Brons, 
Wolvenburg 68, 2994DN Barendrecht  0180-613033 email: c.j.brons@planet.nl

-----------------------------------------------------
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. 0180-618773)                               
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 en rondzending  
nr.  2907935                       

                                                        t.n.v. Penningmstr.   Ver. v. Postzegelverz  .                                
                            Barendrecht

                                                        
                    

De vereniging is opgericht op 8 december 1966.
Ingeschreven bij de K.V.K. nr. 40348153

          “robert broekers” 

                                   
meubel- & woningstoffering

                          scheeps- en projectstoffering

                                                 

Groot assortiment

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

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 
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       Shirts

   Pantalons

       Pullovers
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    Barendrecht              _____________________________________________
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   Brasserie 
Vrijenburg

  voor een lunch 
of diner                      

Naast onze uitgebreide á la carte 
kaart, hebben wij een 
midweekmenu (dinsdag t/m 
vrijdag). Kijk op onze site of bel 

010-4100131.
Wij verzorgen ook recepties en brunches. 
                               
Vrijenburgweg 2, 2993 CB Barendrecht

 www.brasserievrijenburg.nl/

Van de voorzitter

Zoals de laatste jaren de zomers vergaan in Nederland was het
weer  genieten  van  de  goede  momenten.  En  nu  het  laatste
weekend van augustus is het weer zo’n goed moment. Nog even
nagenieten van het mooie weer. En hopen dat we nog een mooie
nazomer krijgen. Onze postzegelavonden zijn dan ook weer een
goed vooruitzicht voor de komende maanden. Nog 4 avonden en
een  beurs  resten  ons  dit  jaar.  Ik  wens  u  daarom  voor  het
resterende jaar  veel postzegelplezier  toe.  Dat wel elkaar maar
vaak mogen zien op onze contactavonden.

Geert-bram Steijn

                                              

   Contactavonden voor 2008

                                     19 september met veiling
                                     17 oktober                          21 november met veiling 
                                     19 december 

                Beurs 22 november in het Trefpunt
.
 Bibliotheek     

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 19 september met

veiling en 17 oktober.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  
altijd aanvang        

(19.30)
veiling begint om 

(21.00)
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Deze boeken worden gratis uitgeleend aan de leden  0180-618773
1. Over postzegels gesproken van A. Schwenzfenger

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

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

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

Diverse verhandelingen over filatelie
4. Filatelie Encyclopedie

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

zegels
12. Michel 3 delen Stempel-Handbuch
13. 8 delen Deutsche Dienstpost Handbuch und Stempelkatalog
14. Michel 1997 Spezial Katalog Württemberg-Spexial-Katalog
15. Michel Spezial Katalog der deutschen Privatpostmarken
16. Spezialkatalog Altdeutsche Staaten
17. 3 delen Plattenfehler  Deutsches Reich en 10Pfg.Krone/Adler-Marke
18. Die Postgeschichte der Nürnberger Reichsparteitage
19. De dierenwereld op postzegels (zoogdieren)
20. Filatelie informatief 
Bovendien  kunt  U  altijd  over  de  nieuwste  Yvert  of  voorzover  aangeschaft
Michel beschikken. Onze vereniging leent  de Yvert/Michel of delen daarvan
gratis uit. Onze secretaris de heer J.G. Stroes kunt U bellen tel. 0180-618773 als
U  een  deel   of  delen  wilt  lenen.  Bij  de  heer  Stroes  is  ook  te  leen  een
watermerkzoeker en een blauwe lamp.

De heer C.J. Brons is in het bezit van een papierdiktemeter,  die hij op verzoek op 
een contactavond ter beschikking kan stellen voor metingen.

Ongewone afstempeling
Om toenemend herhaald gebruik van postzegels, waarvan de lichte afstempeling is
verwijderd,  tegen  te  gaan,  werd  op  3  augustus  1901  op  het  postkantoor  te  's-
Gravenhage op proef een door C.C. van der Valk uitgevonden brandstempelapparaat
"Vulcanus"  in  werking  gesteld,  hetwelk  twee  metalen  poststempels  van  iets
afwijkend model bevatte. Deze stempels werden, verhit door middel van een 

petroleumvlam,  en  alternatief  op  de  postzegel(s)  op  de  brieven  en
briefkaarten ingebrand. Bij dunne couverten onstond aan de inhoud echter
schade, zodat het gebruik al spoedig werd beperkt tot gewone briefkaarten,
maar hier werden ook nog soms gedeelten beschadigd. Begin november 1901
werd daarom de proef definitief beëindigd.
Na  buitengebruikstelling  van  het  apparaat  werden  van  beide  stempels  de
buitenste twee onderbroken cirkels vervangen door een doorlopende cirkel,
doch men vergat de binnenste eveneens onderbroken cirkel. Hierdoor was het
gebruik van deze omgebouwde stempels als normaal stempel te herkennen en
tot begin 1903 werden soms in andere grootrondstempels nog de uurcijfers
met een onderbroken boogje erboven uit de brandstempels gebruikt. 

het originele brandstempel

het “verbouwde”  brandstempel

Ja hoe kan je het verzinnen, post brandmerken om hergebruik van postzegels
tegen te gaan. Beide zaken, zowel brandmerken en hergebruik, zijn in deze
tijd niet meer te bevatten. Toch voor de filatelist, die van stempeltjes houdt
een interessant gebied. Ik ben  in alle jaren maar een paar exemplaren van de
stempelafdruk tegen gekomen, dus als U Uw zegels nog een keer nakijkt en
U komt iets tegen, dan weet U wie er belangstelling voor heeft.

                   Cor Brons





Drukken herkennen komt soms goed van pas en het is leuk om te weten.

Bekijkt U de zegels eens door een loupe, b.v. nrs. 90 tot 101. Een valse 101 is 
niet zo moeilijk te herkennen, hij is namelijk glad en een originele is hobbelig. U
zult versteld staan wat een kleine kunstwerkjes U ziet onder de loupe.





Beste verzamelaars,

Het  is  bekend  dat  de  mensheid  zich  heeft  ontwikkeld  vanuit  het  jagen  en
verzamelen. Hoe ouder men wordt des te minder men jaagt , maar des te meer
men verzamelt.  Wij  houden ons in onze vereniging voornamelijk bezig met
verzamelen  ,  hoewel  het  vinden  van  een  bepaalde  postzegel  ,  afwijking,
tanding, stempel, opberg methode o.i.d. ook op een jacht lijkt c.q. je in ieder
geval behoorlijk kan opjagen. De manier van verzamelen heeft zich de laatste
jaren  behoorlijk  gewijzigd  .Waren  er  voorheen  de  clubjes,  beurzen  ,
verenigingen  en  handelaren. Met  toenemende  mate  heeft  het  fenomeen  van
internet  zich  daar  aantoegevoegd.  Daarom  eigenlijk  dit  kleine  stukje  .  De
wereld  is  steeds  kleiner  geworden.  Via  bv.  Ebay kunnen we  tegenwoordig
miljoenen mede verzamelaars bereiken .
Maar……………
In heel veel landen zijn de eisen aan het te verzamelen object heel anders dan
bij ons. Zo kocht ik onlangs in Amerika een paar Nederlandse postzegel uit de
begin periode van de frankering voor weinig. Gemiddeld genomen was het een
uitstekende  koop,  zeker  gezien  het  punt  dat  de  Dollar  t.o.v.  de  Euro  zeer
gunstig  staat  en  de  verkoper  heel  normale  frankeringskosten  rekende  wat
overigens ook niet altijd het geval is. Toch wil ik waarschuwen voor de soort
zegels die men in zo’n geval kan tegenkomen. Ik laat u op bijgaande afbeelding
zien wat in de zending door mij aangetroffen is.
Nummer 1 was ooit een frankering van twee zegels die keurig in het midden
was afgestempeld en door een knip grage Amerikaan van alle  "franje"  was
ontdaan.
Nummer 2 en 3 waren gedrukte frankeringen van post/ansichtkaarten. Nummer
4, 5 en 6 waren in plaats van in een album , waarschijnlijk in een marmotten
kooi bewaard , want die waren behoorlijk aangevreten.
Een gewaarschuwd verzamelaar telt voor twee.
Veel plezier met het verzamelen,
                       Cees van Dijk

Na afloop van de veiling:
U krijgt een seintje wanneer kan worden afgerekend.
U meldt zich bij de tafel en geeft Uw biednummer af. 
Daarna krijgt U de rekening en na betaling kunt U de kavels afhalen 
bij de veilingmeester.

Wat U niet moet doen s.v.p.
Na afloop onmiddellijk naar de tafel lopen (wij hebben de tijd nodig 
om
de rekeningen op te maken)
Zelf Uw kavels gaan pakken.
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