
Vereniging van Postzegelverzamelaars 
 

Barendrecht 
 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                

              0 

  

 

 

 

 

 

 

     Jaargang 12 nr. 4                                 september  2012 
 

 



    Van de voorzitter 
 

   

 

      

Het is altijd moeilijk om in vakantietijd iets te schrijven voor Franco. 

Als u in september de eerste Franco van het nieuwe seizoen krijgt, 

is mijn artikel al meer dan een maand oud. 

Terwijl ik dit schrijf, zitten we midden in de Olympische Spelen in 

Londen. Een mega-evenement dat zich ook uitstekend leent voor 

een thematische verzameling. Er zijn verzamelaars die een thematische 

verzameling niet echt verzamelen noemen. 

Het is echter wel zo dat je bij thematisch verzamelen zelf kunt bepalen 

wat je wel of niet wilt verzamelen; dure zegels kun je dus weglaten. 

Je kunt het zo uitgebreid of beperkt maken als je zelf wilt. Een 

uitgebreide verzameling van alle Spelen is mogelijk. Maar je kunt je 

ook beperken tot 1 sport of tot de 3 Spelen die plaatsvonden in 

Londen. 
 

                                                      Wim de Ruiter 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

   
 
     
      

                                                    

Ledenavonden en beurzen 2012 
Ledenavond op 21 september veiling, 19 oktober,  

16 november veiling en 21 december.  

Beurs op 17 november 

 

Dit is de uitnodiging voor de 

bijeenkomsten van 21 september 

met veiling en 19 oktober 
(gebouw het Trefpunt, Dr. Kuijperstraat 4, 

B’drecht ) 

Alle avonden 

altijd aanvang         (19.30) 

veiling begint om    (20.30) 
 

 

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


Vergadering 

 
Vrijdagavond 21 september om 20.15 zal er een korte vergadering worden gehouden i.v.m. 

de decharge die nog verleend moet worden aan het bestuur voor het jaar 2011. In verband 

met omstandigheden was de kascommissie niet in de gelegenheid geweest de jaarcijfers etc. 

te controleren voor de vergadering in maart. Deze controle heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 

De agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Verslag kascommissie 

3. Decharge 

4. Benoeming nieuwe kascommissie 

5. Sluiting 

 

Misschien is dit een goede gelegenheid uit te leggen wat decharge inhoudt. Daar hebben een 

aantal leden vragen over gesteld.  Decharge betekent letterlijk ontheffen, opheffen, ontlasten. 

Als de kascommissie, die door de algemene vergadering wordt gekozen, de boekhouding 

heeft gecontroleerd en in orde bevonden, doet deze commissie het voorstel aan de 

vergadering het bestuur te ontheffen van de verantwoordelijkheid van het financiele beleid 

over het desbetreffende jaar. Als de vergadering decharge geeft,  geeft ze hiermede te 

kennen, dat zij zich onherroepelijk  achter het door het bestuur gestelde beleid schaart.  
 

 

 
 
n.a.v. een artikel uit het blad “Filatelie” 

 
Eerste catalogus Persoonlijke Postzegels Verschenen. 

 
“Bij de NVPH is de eerste editie van Nederlandse 
persoonlijke postzegels verschenen. Het werk bevat alle 

door TNT Post/Post NL uitgegeven persoonlijke 
postzegels sinds 2006, die niet al in de Speciale 
Catalogus Nederland en overzeese rijkdsdelen van de 
NVPH zijn verschenen. Verder zijn alle Hallmark-uitgiften 

in deze catalogus opgenomen.” 
Aldus een deel van dit artikel. Dus niet vermeld worden 
alle door particulieren en bedrijven gemaakte 

persoonlijke zegels. Dit zijn persoonlijke zegels die 
eigendom zijn van de maker/ontwerper en door hem of 
haar betaald zijn. 



                                   

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 

Jong?? en oud. 
Regelmatig wordt de vraag gesteld; heeft het postzegels 
verzamelen wel toekomst? Dit mede ingegeven doordat 

er weinig jeugd actief met postzegelen bezig is. 
Natuurlijk de jeugd heeft tegenwoordig zoveel afleiding, 
dat er nauwelijks tijd is voor een hobby. Toch als er 

initiatieven worden ontwikkeld door filatelisten lijkt de 
jeugd wel degelijk geïnteresseerd. Zo verging het onze 
vereniging ook jaren geleden. Een oproep in de Schakel 

had tot gevolg dat we met meer dan 20 jongelui iedere 
maand de eerste beginselen van het postzegelen konden 
beoefenen. Het zou leuk zijn als een paar leden zich 
zouden inspannen en dit initiatief nieuw leven inblazen. 

Nadere info bij Cor Brons. (tel. 0180-613033) 



Veiling  21 september 2012. Aanvang 20.30 uur.
x gebruikt

xx ongebruikt (met plakker(rest))

xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet

€ €

1 xxx Suriname nr. 285/293 22,50 4,50

2 xxx Suriname nr. 312/315 28,00 5,50

3 xxx Suriname nr. 340/344 12,50 2,50

4 xxx Suriname nr. 331/333 16,20 2,50

5 xxx Suriname Zonnebloem nr. 356/367 Vlinders 14,00 1,75

6 x Suriname Zonnebloem nr. 685/686 15,00 1,75

7 x Curaçao nr. 71/72 A op briefstukjes (lastig) 40,00 12,50

8 xxx Curaçao nr. 100 (postfris, org. Gom) 5,00 1,00

9 xx Curaçao LP nr. 41/44 (minimale plakkerrest) 40,00 4,50

10 xxx Ned. Antillen nr. 206/208 18,00 3,50

11 xxx Ned. Antillen nr. 209/210 12,00 2,50

12 xxx Ned. Antillen nr. 957 8,50 2,00

13 xxx Ned. Antillen nr. 1238/1239 A 30,00 9,00

14 xxx Ned. Antillen nr. 1482/1484 Prinses Amalia 14,00 3,50

15 xxx Ned. Antillen nr. 1586/1592 17,50 3,50

16 xxx Grenzeloos NL  nr. 2579,NA nr. 1844, Aruba nr. 406 44,00 12,50

17 xx Nederland port nr. 67a, 68a minimale plakkerresten 20,00 8,00

18 xx Nederland nr. 220/223 (minimale plakkerresten) 20,00 3,00

19 Doos 1,00

20 x Wonderdoos 1,00

21 DAVO Nederland band 1/5 met cassette (zonder bladen) 50,00

22 x Griekenland insteekboek goed gevuld 4,00

23 x Duitsland w.o. Reich in insteekboek (goed gevuld) 10,00

24 x Duitsland w.o. Post en DDR in instboek (goed gevuld) 5,00

25 x Luxemburg insteekboek 2,50

26 x België insteekboek (w.o. beter materiaal) 5,00

27 Unicef Album "Vlaggen van de VN" (aanschaf fl. 299,-) 1,00

28 x Insteekboek diverse landen 1,00

29 x Insteekboek Nederland 1,00

30 x Insteekboek diverse landen 1,00

31 xxx WWF album "Animals of the World" 5,00

32 xxx Duitsland insteekkaartje postfris materiaal incompleet 127,00 2,00

33 xxx Duitsland Michelnr. 2055-2059 2,50

34 xxx Duitsland Michelnr. 2117-2122 3,00

35 xxx Duitsland Michelnr. 2055-2059 2,50

36 xxx Sow.Zone Michelnr. 234-238 14,00 1,00

37 xxx Duitsland Michelnr. 2094-2097 2,50

38 xxx Franse Zone op insteekkaartje (incompleet) 1,00

39 xxx Nederland PB 1 en 12a 43,20 1,00

40 x Franse Zone insteekkaartje gebruikt materiaal 1,00

41 x Insteekkaart Italië 1,00

42 x 2 insteekboeken divers materiaal 2,00

43 x Insteekboek Spanje (450 zegels) 4,00

44 xxx Deutsche Bundespost nr. 315/319 in blok 32,00 3,50

45 x Deutsche Bundespost nr. 315/319 in blok 65,00 7,00  



46 xxx Nederland nr. 544/548 Kinderzegels 1949 19,00 4,50

47 xxx Nederland nr. 550/555 Zomerzegels 1950 60,00 15,00

48 xxx Nederland nr. 556/560 Kerken in Oorlogstijd 100,00 25,00

49 xxx Nederland nr. 592/595 I.T.E.P. 1952 100,00 25,00

50 DAVO album "eerste dag kaartjes" nr. 1/45 + cassette 7,50

51 Doos 1,00

52 x Doos Duitsland w.o. veel fdc's, album EDB's, verz. In

Lindner album xxx (w.o. betere automaatzegels) 10,00

53 xxx BRD Michelnr. 1065 in Kleinbogen 10,00 1,75

54 x Nederland PB71/nr. 1999-2008 "10 om te feliciteren" 12,50 2,25

55 x Nederland PB72/nr. 1994-1998 "vijf maal Cartoons" 7,00 1,75

56 x Nederland PB64/nr. 1952-1956 "Hart voor de natuur" 7,00 1,75

57 x Ned. Verzameling EDB's nr. 1/68 in DAVO met cassette 6,50

58 x Ned. Verzameling EDB's nr. 1/68 in DAVO met cassette 6,50

59 Importa Edelweis insteekboek 32 bladen 1,00

60 Ledig album voor poststukken/enveloppen 1,00

61 x Insteekboek 32 bladen (met nog iets Nederland) 1,00

62 x Verzameling Nederland +Gebiedsdelen in album 10,00

63 x Restant verzameling Nederland in twee albums 7,50

64 x Nederland verzameling MAXI kaarten R 1/171 25,00

65 DAVO album voor MAXI kaarten (ledig) + cassette 1,00

66 fdc Ned. Verzameling tussen E51/E234 (220 enveloppen) 20,00

67 fdc Ned. Verzameling tussen E171/E260 (135 enveloppen) 12,50

68 fdc Ned. Verzameling tussen E235/E363 (154 enveloppen) 15,00

69 fdc Ned. Verzameling tussen E363/418 292,15 15,00

70 x Nederland nr. 12 "dun  plekje" 200,00 7,50

71 x Nederland nr. 98 "bot tandje bovenzijde" 25,00 3,00

72 x Nederland nr. 97 40,00 10,00

73 xxx Nederland nominaal zonder toeslag fl. 68,40 14,00

74 xxx Bundespost samenstelling meest met aanhangsel 3,75

75 xxx Insteekboek divers materiaal gebruikt en postfris 3,00

76 xxx Nederland nr 91 in veldeel van 9 (schaarse eenheid) 27,00 13,50

77 x Nederland Dienst nr. 25/26 in blokken van 4 80,00 17,50

78 xxx Nederland Luchtpost nr. 4a/5a en 4b/5b in randblokken

(Watermerkringen verticaal/horizontaal) Luxe/Schaars! 38,00 19,00

79 Ned. Antillen E222a "100 jaar Oranje vrouwen" 7,00 1,50

80 Ned. Antillen E345a/b, E380 "Vlinders" 38,00 7,50

81 Ned. Antillen E368 ""Zilveren Regeringsjubileum" 15,00 4,50

82 Ned. Antillen E 355/355a "Prinses Amalia" 14,00 4,00

83 xxx Ned. Antillen nr. 1577 Blok Zilveren Regeringsjubileum 15,00 6,00

84 xxx Nederland nr. 534/537 met certificaat C. Muis 1.300,-- 400,--

85 xxx Nederland verzameling tussen 1945/1989 postfris w.o.

1975/1989 compleet (nominaal fl. 296,30) 85,00

86 2x DAVO album voor EDK/EDM + cassette 2,50

87 xxx Nederland DAVO 1964/1982 met nog enig postfris 2,50

88 x Nederland dienst nr. D16/D19 met aanhangsel 40,00 12,50

89 x Nederland Port nr. 28 (linksonder bot tandje) 160,00 16,00

90 x Nederland Telegram nr. 6 op fragment (pracht ex.) 12,50+ 6,50

91 x Nederland nr. 84/86 "echt gelopen" 70,00 21,00

92 x Nederland nr. 136/138 op fragmenten (pracht exempl.) 160,00 75,00

93 x Ned. Nr. 573/77 op LP enveloppe Tokio 4-12-1951 7,50

94 x Ballonkaart "Delftsche Studenten" 3 maart 1947 3,50

95 xxx Luchtpost en expres etiketten ongebruikt w.o. in strips 1,00  



96 x Nederland P13 in blok v. 4 met centrale afst. R'dam 1,50

97 fdc Ned. Antillen E 8 blanco/open klep 33,00 5,00

98 fdc Suriname E057 met brugparen nr. 280/282 30,00 3,75

99 fdc Suriname E094 a/b antieke en moderne treinen 13,00 1,50

100 Insteekboek (z.g.a.n.) 16 bladzijden 1,00

101 Insteekboek (z.g.a.n.) 8 bladzijden 1,00

102 Insteekboek (nieuw) 8 bladzijden 1,00

103 Insteekboek (nieuw) Republiek Suriname 3,00

104 Insteekboek (nieuw in verpakking) 16 bladzijden 1,00

105 Insteekboek (nieuw in verpakking) 16 bladzijden 1.00  
 

 

 

 

Franco is meestal beschikbaar op de website http://www.pzvb.nl/ 

nog voordat U Franco in de bus ontvangt. Dus als U nieuwsgierig bent 
naar de inhoud, of U ontvangt Franco niet door omstandigheden, dan is 
er altijd de website.  Op de website staan ook verenigingsgegevens over 
de veiling, rondzending etc. en de samenstelling van het bestuur. 
Een bezoekje aan de website is zeker een bezoekje waard en heeft ons 
toch wel de nodige reclame gebracht.  Zoek maar eens onder 
postzegelvereniging Barendrecht of onder Franco en U wordt naar onze 

site geleid. Ik had laatst een reactie op een artikel in Franco van een 
verzamelaar, die had onder Brons gezocht en was op onze site terecht 
gekomen.        Cor Brons 
 
 
 
Op de ledenavond, vóór een veilingavond, kunt U kavels inleveren. Zware 
kavels s.v.p. bij de veilingmeester aan huis aan leveren na telefonische 
afspraak. 
 

Het is niet altijd zo, dat Uw kavel de eerst volgende veiling wordt geveild, 
omdat het beschikbare aantal kavels al is gehaald. Dan wordt het door U 
ingezonden materiaal de veiling daarop geveild. 
 
 
Gouden regel: na de veiling ons de tijd geven de rekeningen op te maken 
en eerst dan aan de tafel verschijnen s.v.p..  Eerder stoort het en het 
afrekenen begint toch pas als alle rekeningen zijn opgemaakt. 
 

  

http://www.pzvb.nl/


 

Van internet geplukt op www.postzegelblog.nl 

Eschers luchtvaartfonds-zegel 

Juli 1935 werd aan HM koningin Wilhelmina door de PTT toestemming gevraagd voor uitbrengen van een 

postzegel met toeslag ten bate van het Luchtvaartfonds. Het KB van 19 juli kondigde de emissie aan. In 

september werd de uitgiftedatum bepaald op 16 oktober en de toeslag vastgesteld op 4 cent. Ontwerper werd 

de toen al beroemde kunstenaar M.C.Escher (1898-1972) die altijd al belangstelling had voor het thema 

luchtvaart. 

 

De zegel toont in vogelvlucht-perspectief silhouetten van drie verkeersvliegtuigen op een kaart van 

Nederland. De voorste heeft vier motoren – symbool van een nieuw uitkomende Fokker machine – en de 

beide achterste twee motoren – symbool van de nieuwe Douglas DC-2 machines welke de KLM in gebruik 

zou nemen. De zegels werden uitgevoerd in rasterdiepdruk met kamtanding 14:12 3/4 en uitgebracht in 

vellen van 10×10 zegels. In de hoek linksonder de initialen ‘MCE’ van Escher. De zegelwaarde 6 cent was 

het tarief van een binnenlandse brief, voor de Luchtvaartfondszegel moest dus een dubbeltje worden betaald. 

Ze werden uitgegeven van 16 oktober t/m 30 november 1935 en waren geldig t/m 31 december 1936. 

Bijzonderheden en plaatfoutjes 

De verkoop viel tegen. De oplage werd slechts 343.000 zegels terwijl de duurdere 12 1/2 cent 

kindertoeslagzegel van hetzelfde jaar al 467.000 maal over de toonbank ging. Echt gebruikt op niet-

filatelistische brief zijn ze schaars. De netto opbrengst ten bate van het Fonds was een bescheiden f.12.000.-. 

Het is mogelijk een paar plaatfoutjes te vinden en zelfs de zegel te ‘platen’ (zie H.Knevel, Plaatreconstructie 

NVPH nr 278, Vleuten 1989). De leukste fout heet ‘plaatfout Schokland’: de zegel toont een extra eiland in 

het IJsselmeer. Wie weet zit die in uw verzameling. 

 

 

 

 

http://www.postzegelblog.nl/2012/08/06/steun-voor-het-nationaal-luchtvaartfonds/
http://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher
http://www.postzegelblog.nl/2012/08/06/steun-voor-het-nationaal-luchtvaartfonds/
http://www.postzegelblog.nl/2012/08/06/steun-voor-het-nationaal-luchtvaartfonds/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          “robert broekers”  
 

                                    

       meubel- & woningstoffering 
                    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  
 

Groot assortiment 

exclusieve meubel-, 

gordijnstoffen, 

vitrage, tapijten, vinyl, 

marmoleum en zonwering 



 

 


