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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.
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     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 



 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/

                                    

           Postzegels kopen of verkopen?

                                                0180 - 613033

Vereniging van Postzegelverzamelaars

Barendrecht

Jaargang 9 nr.3                                                            mei  2009
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                 Nieuwe leden

H.M. van Kooij
J. Overbeek
J.R. Blijleven
J. Delmee
F. Hoogerwerf

             Van harte welkom

Foto van het bureaublad maken of een onderdeel daarvan.

Het is beslist niet de bedoeling om van Franco een pc blad te maken, maar op
verzoek  van  een  aantal  leden het  volgende.  De vraag  was hoe haal  je  in  de
puzzel, die in het vorige blad stond, hele kleine stukjes uit het zegel. 
De oplossing is eenvoudig. U download het onderstaande programma en met een
kleine aanpassing in de voorkeuren (maak een rechthoek) kunt U voortaan Uw
hele bureaublad ofwel een detail daarvan weergeven en opslaan. Het programma
maakt zelf een mapje aan in Mijn documenten en dat heet Mijn Printscreenfiles.
Gadwin Printscreen
http://www.gadwin.com/download/

Wij wensen U
alvast een
prettige vakantie 

Van de voorzitter

De afgelopen jaarvergadering was weer erg druk bezocht. Gelukkig
was er ook veel input vanuit de zaal voor het bestuur. De nieuwe
catalogi  zijn direct besteld en zullen zeer binnenkort beschikbaar
zijn  voor  al  onze  leden.  Ook  de  beurs  was,  ondanks  het  eerste
warme weer, druk bezocht. 

Voor u ligt al weer het laatste boekje voor van de zomer. De tijd
gaat weer erg snel. Ik wens dan ook iedereen een prettige vakantie.
Natuurlijk hoop ik u nog wel te zien in mei en juni.

                                                                          Geert-bram Steijn

                                              
  

 Contactavonden voor 2009

15 mei veiling, 19 juni, 18 september veiling, 16 oktober, 20
november veiling en 18 december

Beurs    21 november in het Trefpunt  
aanvang 12.30 uur

Dit is de uitnodiging voor de
bijeenkomsten van 15 mei met

veiling en 19 juni.
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, B’drecht

aanvang 19.30 uur

Alle avonden  

altijd aanvang        (19.30)
veiling begint om (21.00)

http://www.gadwin.com/download/
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dekamp-ioen.nl/uploads/images/94026_340_1101198229971-voorzittershamer5-2.jpg&imgrefurl=http://www.dekamp-ioen.nl/default.asp?PageID=39&h=160&w=213&sz=6&hl=nl&start=6&tbnid=ghx73CzQuYpvmM:&tbnh=80&tbnw=106&prev=/images?q=voorzittershamer&svnum=10&hl=nl&lr=&rls=GGLG,GGLG:2006-16,GGLG:nl&sa=G


 Nederland – Griekenland
een gelijkspel?

 

Postzegels verzamelen heeft eindeloos veel mogelijkheden. Onze secretaris Jan
Stroes  verzamelt  al  meer  dan 40 jaar.  Is  begonnen,  zoals  bijna iedereen  met
Nederland. Toen zijn grote liefde in beeld kwam en dat een Griekse bleek te zijn,
is  Jan  Griekenland  er  bij  gaan  doen,  want  al  die  mooie  zegels  op  de
correspondentie  spraken hem wel  aan.  Wie niet,  want Griekenland heeft  veel
mooie zegels en een rijke cultuur om af te beelden. Jan werkt veelal met catalogi,
maar soms moet hij ook gedeeltelijk andere lectuur raadplegen als het gaat om
o.a. de grote en kleine Hermeskoppen.

Op de vraag waar haal je de zegels vandaan komt toch een verrassend antwoord
n.l. de filatelistische dienst van het Spoor, Jan zijn oude werkgever. Daarnaast de
filatelistische dienst in Griekenland, de correspondentie met kennissen en familie
in het Griekse en ook op onze vereniging, vooral Nederland, en heel soms ook
Griekse zegels.

De vraag “is het duur” wordt eigenlijk overal beantwoord met “je kunt er net
zoveel geld insteken als je wilt” en natuurlijk is er een groot prijsverschil tussen
gestempeld en postfris.

Wat  er  schuil  gaat  achter  de  afbeeldingen  op  zegels  is  toch  voor  veel
verzamelaars heel belangrijk naast het specialistische werk van herkenning van
details op de zegels zelf, tandingen enz. Hoe meer kennis hoe meer plezier van
de verzameling. Dat geldt voor Nederland en zeker ook voor Griekenland.

In  Nederland  bestaat  er  toch  een  redelijk  bloeiende  Griekse  vereniging  van
postzegelverzamelaars, waar Jan uiteraard lid van is.

Niet gevraagd, maar volgens mij spreekt Jan ook een aardige woordje Grieks.

Jan nog veel plezier met het verzamelen enne….. 

Bibliotheek       

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  Michel  beschikken.  Onze
vereniging leent  de 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.





Veiling 15 mei 2009. Aanvang 21.00 uur.
x gebruikt
xx ongebruikt (met plakker(rest))
xxx postfris

NR. omschrijving

1 xxx Zwitserland insteekkaartje frankeergeldig Zfr. 29,60

2 x Italië op 3 insteekkaarten w.o. veel klassiek materiaal
3 x Luxemburg insteekkaart w.o. aardig klassiek

4 x Portugal op insteekkaart w.o. aardig klassiek

5 x Joegoslavië 4 insteekkaarten w.o. xxx materiaal

6 x Duitsland ordner vnl. doubletten w.o. veel Reich
7 x DDR verzameling in map (w.o. betre zegels/hoge cat.w.)

8 x DDR Michel nr. 337 

9 x BRD Michel nr. 150 (pracht exemplaar)

10 x BRD Michel nr. 161 
11 x BRD Michel nr. 166

12 x BRD Michel nr. 210 (luxe exemplaar)

13 DAVO fdc-album (ledig)
14 xxx Nederland nominaal (fl. 108,10) in enveloppe

15 x Nederland velletje V 1630 "10 voor Europa" 

16 fdc Groenland Yvert nr. 36/40 in blokken van 4 op enveloppe

17 x Nederland spoorwegzegels op insteekkaart
18 xxx

19 xxx Bundespost Michel nr. 1344/51 (Vlinders 1991)

20 xxx Bundespost Michel nr. 1430/34 (Vlinders 1992)

21 x Bayern dienst nr. 44/61 (valse afstempeling)
22 xxx Portugal Michel nr. 1231/33 (Europazegels)

23 xxx Portugal Michel nr. 1281/82 (Europazegels)

24 x België Michel nr. 242 (5 fr. Orval) pracht exemplaar

25 x BelgIë Michel nr. 400 (4 fr. Op 5 fr.) pracht exemplaar
26 o Prive uitgifte IV, V la Legion des Volontaires Francais

27 x Deutsches Reich Michel nr. 79 (2 Mark) pracht exempl.

28 x Deutsches Reich Michel nr. 695/697 luxe exemplaren
29 xxx Berlin Michel nr. 126/127 postfris

30 x Bundespost nr. 147 pracht exemplaar

31 xxx Franse zone nr. 1/13 (2 en 5 Mark getint)

32 x Baden Michel nr. 54/55, luxe exemplaren
33 x Reichspost China Michel nr. 24 

34 o Reichspost China Michel nr. 36B

35 x Saargebied Michel nr. 43, pracht exemplaar

36 xxx Nederland nr. 428/442 Bevrijdingszegels 
37 xxx Nederland nr. 374/378 postfrisse randstukken

38 xxx Nederland nr. 224, Hulpzegel 1929 postfris pracht ex.

39 x Ned. Indië/Curaçao op insteekkaartje w.o. xxx

40 x Finland insteekkaart vnl. klassiek materiaal

Jersey Michel nr. 313 (£ 5,00 meerkleurig)

39 x Ned. Indië/Curaçao op insteekkaartje w.o. xxx 420,00 20,00

40 x Finland insteekkaart vnl. klassiek materiaal 1,00

41 x Insteekboekje diverse landen 1,00
42 xxx Bundespost postfrisse velletjes op insteekkaart 69,00 4,00

43 x Deutsches Reich insteekkaart klassiek in aantallen 750,00 17,50

44 x Insteekboek met verzameling Spanje 7,50

45 xxx Deutsche Bundespost verzameling in insteekboek I 750,00 40,00

46 xxx Deutsche Bundespost verzameling in insteekboek II 1.050,-- 50,00

47 xxx Nederland nr. 310/312 Jubileumzegels 1938 17,00 6,50

48 x Zweden nr. 208/212, pracht exemplaren 17,00 3,50

49 x Zweden dienst nr. 28/29 + nr. 239 18,50 3,50

50 xxx Nederland nr. 199/202 postfris 40,00 16,00

51 x Nederland nr. 244/247 65,00 19,50

52 fdc Nederland E 56, zonder adres/open klep 42,00 14,50

53 o Deutsches Reich blok 7 (zonder gom) 5,00

54 x Duitsland op insteekkaart 1,00

55 xxx Curaçao LP nr. 53/68 32,00 3,00

56 fdc Ned. Antillen E nr. 6 (getypt adres/gesloten klep) 22,00 4,00
57 fdc Nederland E nr. 153 (blanco/gesloten klep) 35,00 7,00

58 xxx Ned. Antillen nr. 248/252 28,50 5,50

59 xxx Amerika serie op insteekkaart (1c/5 dollar) 2,50

60 x Partij Spanje op bladen (w.o. veel klassiek materiaal) 4,00

61 x Rusland op insteekkaart 108 zegels 4,00

62 x Doosje wereld 2,00

63 x Doosje wereld 2,00

64 x Doosje wereld 1,50

65 xxx Nederland nr. 513/517 19,60 3,00

66 xxx Nederland nr. 568/572 48,00 7,00

67 xxx Nederland nr. 602/606 33,00 5,00

68 xxx Nederland nr. 617/640 57,50 8,50

69 xxx Nederland nr. 647/648 6,00 1,00
70 xxx Nederland nr. 688/692 21,00 3,25

71 xxx Nederland nr. 695/699 10,00 1,50

72 xxx Nederland nr. 702/706 21,00 3,25
73 xxx Nederland nr. 707/711 27,50 4,00

74 xxx Nederland nr. 736/737 5,00 0,75

75 xxx Nederland nr. 774/776 22,50 3,50

76 xxx Nederland nr. 1052/1054 + paartje nr. 1052 18,00 2,50

77 x Nederland nr. 11 (25ct. Donkerviolet) 125,00 30,00

78 xx 160,00 48,00

79 Leuchtturm ringband + cassette (ledig) 1,00

80 Dik (ledig) insteekboek 1,00

81 x Insteekboekje overzee 1,00

82 x Insteekkaart Begië 1,00

83 x Insteekkaart Portugal 1,00

84 x Insteekkaart Spanje 1,00
85 x Insteekkaart 150 verschillende Frankrijk 1,00

86 x Doos diverse landen 1,00

87 x Ned. Antillen nr. 265/268 5,50 1,00
88 xxx Ned. Antillen nr. 265/268 10,00 1,25

89 xx Indonesië nr. 359 63,10 4,00

90 fdc Nederland E nr. 12 (getypt adres/gesloten klep) 12,00 2,00
91 fdc Nederland E nr. 46 (geypt adres/open klep) 20,50 4,00

92 fdc Nederland E nr. 51 (getypt adres/open klep) 13,50 1,50

93 fdc Nederland E nr. 17 (getypt adres/gesloten klep) 55,00 10,00

94 fdc Nederland nr. 588/591 op speciale enveloppe 1,00

Nederland port nr. 28 (type II) met certificaat KNBF 2009



Hartelijk dank voor de aandacht.Geef ons even de tijd om de rekeningen uit te
schrijven. Wij geven U een seintje als er kan worden afgerekend.(Uit Franco 2001.
Op verzoek nog een keer geplaatst. Wilt U zekerheid over deHaarlemse of Utrechtse druk

wij helpen U graag Cor Brons)

De tweede emissie, catalogus nummers 4, 5 en 6.

In  1864 verscheen  de  tweede  emissie  van  Nederland.  De uitgifte  was
eigenlijk een verbeterde uitgave van de eerste emissie.  Ze werden naar
behoefte  aan  de  postkantoren  verstrekt,  terwijl  de  eerste  emissie  nog
geldig was en soms ook verkrijgbaar  was.  Het ontwerp, evenals bij  de
eerste emissie, was van de hand van J.W. Kaiser. De emissie bestond uit 5
cent (blauw), 10 cent (rood) en 15 cent (oranje).
Tot 1 oktober 1866 werden de zegels gedrukt bij ’s Rijks Munt te Utrecht.
De toename van het aantal te drukken zegels was dusdanig groot dat de
Munt zou moeten uitbreiden. Derhalve werd besloten de drukopdracht te
geven aan  Joh.  Enschede  & Zonen te  Haarlem.  Dit  werd  geregeld  bij
Koninklijk Besluit.
Het verschil tussen de Utrechtse en de Haarlemse drukken is te zien aan
de kleuren en het papier. De Utrechtse drukken van de 5 en 10 cent zijn
vaak wat zachter van kleur. Bij de Haarlemse druk zijn de 5 cent zegels
indigoblauw en de 10 cent meer wijnrood van kleur. Het Haarlems papier
was dun en hard, dat van ’s Rijks Munt had een zachte en dikke structuur.
De tanding  is kamtanding 12½. Het drukbeeld was eigenlijk te breed
voor de kam (het instrument waarmee de gaatjes gestanst werden), zodat
fraai  getande  exemplaren,  waarbij  het  drukbeeld  gelijkmatig  tussen  de
perforaties staat, zeldzaam zijn.
De zegels komen ook in verschillende maten voor, van vrij klein tot extra
lang. Deze afwijkende formaten noemt men de kleine en grote slag van de
kam. 
De 10 cent komt ook nog voor met de tanding 10½ : 10¼. Het betreft
een proeftanding waarvan slechts 400 zegels werden gemaakt. Het PTT
museum (heet tegenwoordig museum voor communicatie) heeft een vel
van 183 exemplaren.
Voor de waarden van 5 en 10 cent werden 2 platen gemaakt. Voor de 15
cent één plaat.
De  totale  oplage  bedroeg  12.427.000  zegels,  waarvan  er  in  Utrecht
8.700.000 werden gedrukt, dus in Haarlem 3.727.000.
Het stempel Franco in kastje (zie Uw catalogus bij stempels) is het meest 
gebruikt. Andere stempels zijn zeldzaam, m.u.v. de 10 cent waar wel eens
een stempel aangeteekend in of zonder kastje, of schuin voorkomt.  

C.J. Brons       

87 x Ned. Antillen nr. 265/268 5,50 1,00

88 xxx Ned. Antillen nr. 265/268 10,00 1,25

89 xx Indonesië nr. 359 63,10 4,00

90 fdc Nederland E nr. 12 (getypt adres/gesloten klep) 12,00 2,00

91 fdc Nederland E nr. 46 (geypt adres/open klep) 20,50 4,00
92 fdc Nederland E nr. 51 (getypt adres/open klep) 13,50 1,50
93 fdc Nederland E nr. 17 (getypt adres/gesloten klep) 55,00 10,00

94 fdc Nederland nr. 588/591 op speciale enveloppe 1,00

95 x Nederland nr. 349 (10 gld. Konijnenburg) 45,00 7,00

96 x Nedrland nr. 550/555 45,00 7,00

97 x Nederland nr. 203/207 35,00 6,00

98 xx Suriname nr. 309/311 40,50 4,00

99 xx Suriname nr. 179/182 12,80 1,50

100 xx Nieuw-Guinea nr. 1-9 16,00 1,00

101 xx Ned. Indië nr. 290/292 22,00 2,00

102 17 kaarten/brieven bod

103 58 kaarten/brieven bod

104 x Franse gebieden op albumbladen 1,00
105 x Israël op albumbladen 1,00
106 x Japan op albumbladen (w.o. veelal klassiek materiaal) 3,00

107 x Iran op albumbladen        1.00 

108 x Engels Indië op albumbladen w.o. prachtig materiaal  5.00 

109 x China op albumbladen w.o. beter matriaal       3,50 

110 x Ceylon op albumbladen w.o. betere zegels       3,50 

111 x Kaap de Goede Hoop verzameling op albumbladen       7,50 

112 x Angola op albumbladen       1,00 

113 x Zuid en west Australië op albumbladen       3,50 

114 x Australië verzameling in map w.o. beter materiaal       5,00 

115 x Zuid-Afrika verzameling in map w.o. beter materiaal       5,00 

116 x Canada verzameling in map       3,00 

117 xxx Veldeeltje Japan in schoenendoos       1,00 

118 xxx Nederland nr. 244/247 ANVV 1932 Postfris 270,00    90,00 

119 xxx Nederland nr. 279/282 Kinderzegels 1935 Postfris 150,00    60,00 

120 xxx Nederland nr. 208/211 Kinderzegels 1927 Postfris 40,00    16,00 

121 x Nederland nr. 402B/403B 240,00    75,00 

122 x Nederland oude kavels in insteekboek (hoge cat.w.)    15,00 

123 x Doosje met afgeweekte zegels gehel wereld       1,00 

124 Doos restanten w.o. veel beter materiaal       1,00 

125 Doos restanten w.o. veel beter materiaal       1,00 
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