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     Jaargang 13 nr. 1                                 januari  2013 
 

 



    Van de voorzitter 
 

   

 

     Al weer een nieuw kalenderjaar. Iedereen een gezond en gelukkig 2013 
toegewenst. En natuurlijk een goed postzegeljaar. Ooit wel eens 
nagedacht waar het woord filatelie ( vroeger philatelie) vandaan  
komt? Het is een samentrekking van de Griekse woorden phileon en 
ateleia. Deze woorden betekenen “houden van”en “vrij van belasting”. 
De term filatelie werd voor het eerst gebruikt in 1864 ineen Frans 
postzegelblad. Voordat de postzegel er was, moest de ontvanger 
betalen. Dat gaf problemen als die niet wilde betalen of als hij was 

verhuisd. De postbode hield dan een poststuk over zonder dat er voor 
was betaald.De Engelsman Rowland Hill bedacht in 1837 een systeem 
waarbij de afzender moest betalen. Om te bewijzen dat hij betaald had, 
moest de afzender op het postkantoor een bewijs van betaling kopen. 
Dat bewijs noemen we nu postzegel. Als die postzegel was geplakt, was 
de afzender “vrij van belasting”. 
 
                                               Wim de Ruiter 

 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 

   
 
     
     
                                                   

Ledenavonden en beurzen 2013 

 

18 januari met veiling                               21 juni  

15 februari                                                 20 september met veiling 

15 maart met veiling en jaarvergadering  18 oktober 

19 april                                                      15 november met veiling 

17 mei met veiling                        20 december  

beurzen: 19 januari,  16 maart,  16 november 

 

Dit is de uitnodiging voor de 

bijeenkomsten van 18 januari met 

veiling en 15 februari 
(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


Notulen van de jaarvergadering van 16 maart 2012 in de aula van Het Trefpunt te Barendrecht. 
Aanwezig: Het volledige bestuur en ruim 50 leden. 

1. Opening door de voorzitter; 
De voorzitter opent om 20:00 uur de jaarvergadering en heet een ieder hartelijk 
welkom. 
Hij blikt nog kort terug op het geslaagde lustrumfeest van vorig weekend 

2. Ingekomen stukken; 
Geen. 

3. De notulen van de vorige jaarvergadering; 
Worden met algemene stemmen aangenomen en zijn goedgekeurd. 

4. Jaarverslag secretaris; 
Het jaarverslag van de secretaris wordt met algemene stemmen aangenomen en 
goedgekeurd. 

5. Jaarverslag penningmeester; 
De penningmeester licht toe dat Franco een hoge post is i.v.m. de kosten voor 
een nieuwe printer en cartridges. Ook is de post crediteuren hoog omdat de 
diverse zaken nog niet afgerekend zijn. Daarom is ook het banksaldo hoog. 

6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe commissie; 
De kascommissie heeft i.v.m. omstandigheden haar werk nog niet kunnen doen. 
De algemene vergadering heeft wel een nieuwe kascommissie gekozen voor het 
jaar 2012 bestaande uit de heren Roekx en Vos. Als reserve is de heer C. Brons 
benoemd. 

7. Decharge; 
De algemene vergadering heeft, doordat de kascontrole nog niet heeft 
plaatsgevonden, geen decharge verleend aan het bestuur voor het beheer. 

8. Goedkeuring begroting 2012 en vaststelling van de contributie voor 2013; 
De begroting 2012 wordt goedgekeurd door de jaarvergadering. De contributie 
blijft € 10,00 per jaar en ook de prijs van de consumpties blijft € 0,75 per 
consumptie. 

9. Bestuursverkiezing: 
Aftredend zijn de heren Tavenier, Brons, Kooiman en Van Veggel. Allen 
stellen zich herkiesbaar. Omdat zich geen andere kandidaten hebben 
aangemeld, wordt door de jaarvergadering de herbenoeming van 
genoemde leden voor een periode van 3 jaar goedgekeurd. 

10. Diverse mededelingen; 
De heer Crum wordt bedankt voor zijn inspanningen voor het drukken van 
Franco. 
De heer Blaauw wordt bedankt voor zijn inspanningen voor de Website. 
De dames van de bediening worden bedankt voor hun inspanningen om 
iedereen van consumpties te voorzien. 
De heer Vuijk wordt bedankt voor zijn inspanningen voor de 
rondzendingen. 

11. Rondvraag; 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

12. Sluiting; 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:20 uur en wenst iedereen nog een 
prettige verenigingsavond. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postzegel- en muntenbeurs op 19 januari 
 

 

Zoekt U een goede gelegenheid om het nieuwe jaar goed te 

beginnen, bezoekt dan onze gezellige postzegel- en muntenbeurs. 

 

Voor elck wat wils is ons motto. 

 

Onze beursmeester is er alles aan gelegen om het U naar de zin te 

maken. Naast natuurlijk veel postzegels en munten kunt U terecht 

voor een kop koffie en of een broodje (home made) zomaar een 

praatje of een taxatie van Uw zegels. 

 

Aanvang 12.30 uur 

 

in gebouw het Trefpunt 

 

Dr. Kuijperstraat 4 

 

Barendrecht 

 

 

Het trefpunt voor de goede verzamelaar. 

 

Tot dan…. 
 

 

 

              Overleden 
 

      de Hr. M H Knegt 
 

Wij wensen zijn nabestaanden 

sterkte met dit grote verlies. 



 

Veiling 18 januari 2013. Aanvang 20.30 uur
x gebruikt

xx ongebruikt (met plakker(rest))

xxx postfris

NR. omschrijving cat.w inzet

€ €

1 x Doos (meest Nederland, w.o. recent op papier) 1,00

2 x Wereldverzameling (nog wel enige manco's…leuk) 1,00

3 Luxe album met hoesjes voor insteekkaartjes 1,00

4 Luxe album met hoesjes voor insteekkaartjes 1,00

5 xx Italië AMG FTT x/xx op insteekkaartje 1,00

6 x Israël insteekboek leuk gevuld 2,50

7 x Nederland luchtpost nr. 12/13 netjes gebruikt 300,00 60,00

8 xxx Nederland nr. 2009 Zilveren verrassingszegel 2001 14,00 4,00

9 xxx Nederland nr. 2009 verrassingszegel in PTT mapje 14,00 4,00

10 xxx Nederland nr. 854, 875, 983 39,50 4,50

11 xxx Nederland PB nr. 9E "vlug en veilig geldverkeer" 90,00 10,00

12 x Bamidoosje afgeweekt "sambal bij…" 1,00

13 xxx Ned. Antillen insteekboek (xxx/xx/x) 1,00

14 x Hongarije insteekboek gebruikt materiaal 1,00

15 x Tsjecho-Slovakije insteekboek gebruikt materiaal 1,00

16 x Insteekboek diverse landen (goed gevuld) 1,00

17 xxx Engeland jaargang 1981, bijzondere uitgiften postfris 5,00

18 xxx Nederland nr. 2362 Mooi Nederland (9) Roermond 6,50 1,75

19 xxx Nederland nr. 2363 Mooi Nederland (1) 6,50 1,75

20 xxx Nederland nr. 2442 Mooi Nederland (3) 6,50 1,75

21 xxx Nederland nr. 152 (9 ct. Roodoranje, cijfer zwart) Postfris 5,00 2,00

22 xxx Nederland nr. 300/304 Kinderzegels 1937 Postfris 50,00 19,00

23 xxx Nederland nr. 265/266 Crisiszegels 1934 Postfris 75,00 32,00

24 xxx Nederland nr. 325/326 Spoorwegen 1939 Postfris 25,00 9,00

25 xxx Nederland nr. 356/373 Guilloche 1940 Postfris 212,00 72,00

26 xxx Nederland nr. 542/543 Wereldpostvereniging 1949 10,00 2,00

27 xxx Nederland nr. 550/555 Zomerzegels 1950 60,00 12,00

28 xxx Nederland nr. 561/562 Leidse Universiteit 1950 10,00 2,00

29 xxx Nederland nr. 556/560 Kerken 1950 100,00 20,00

30 xxx Nederland nr. 568/572 Kastelen 1951 39,00 7,50

31 xxx Nederland nr. 602/606 randstukken, Zomer 1953 28,00 6,50

32 xxx Nederland nr. 681/682 Europa-zegels 1956 45,00 9,00

33 xxx Nederland nr. 712B met lange voet, 2,5mm type II 10,50 3,00

34 fdc Nederland E 33 (onbeschreven, open klep) Onberispelijk! 170,00 55,00

35 fdc Nederland E 34 (onbeschreven, open klep) Onberispelijk! 150,00 50,00

36 x Insteekboek van alles wat … 1,00

37 x Insteekboek België, aardig gevuld 1,00

38 Insteekboek ledig (zwarte bladen) 1,00

39 Insteekboek ledig  1,00

40 Insteekboek van alles wat … 1,00

41 Insteekboek ledig 1,00

42  Doos afgeweekte Nederlandse zegels duizenden…. 1,00

43 Doos op papier Nederland 1,00

44 cat NVPH Catalogus Nederland 2012 1,00

45 x Nederland nr. 5 (14 stuks, w.o. enkele tweede keus) 140,00 10,00



 

46 xxx Nederland nr. 106 (8 stuks, w.o. strip van 3 let op enig roest) 72,00 7,00

47 o Curaçao Port nr. P1fc in samenhangend paar "Barst" type II 53,50 17,50

48 x Nederland nr. 2, 10ct karmijn tot rood 1852 (breed gerand) 35,00 12,50

49 x Nederland nr. 29, 2½gld. Rood en blauw, pracht exemplaar 150,00 57,00

50 x Nederland nr. 98, 1gld. Wijnrood, pracht exemplaar 25,00 9,50

51 x Nederland nr. 212/219 Olympiade Amsterdam 1928 60,00 18,50

52 x Nederland nr. 2707 Boekenweek 2010 6,00 1,75

53 x Nederland insteekkaartje w.o. nr. 22,23,78,79,106,207 49,70 5,00

54 x Nederland insteekkaartje w.o. nr. 245,265/66,269,277,282 56,50 5,00

55 x Nederland insteekkaartje w.o. nr. 278,304,370,487,535/6,567 73,50 5,00

56 fdc Ned. Antillen FDC nr. E368 (2005 blok Regeringsjubileum) 17,00 1,75

57 x Bundespost blok michel nr. 315/319 Luxe! 65,00 5,00

58 x Nederland nr. 191 (22½ct, oranje) Veth 1926-1939 22,00 6,00

59 x Sigarenkistje meest Nederland afgeweekt 1,00

60 x Nederland bundel Eerstedag bladen 1,00

61 x Insteekboek Duitsland Reich/Bundespost (goed gevuld) 5,00

62 x Insteekboek Duitsland Deutsche Post/DDR (goed gevuld) 5,00

63 x Nederland insteekkaartje roltanding tussen R33/R51 62,35 7,50

64 x Nederland blokken en paren vierzijdige roltanding 27,70 6,50

65 xx Nederland tussen R33/R48 (w.o. paren) 54,60 6,50

66 x Luciferdoosje 1,00

67 fdc Bundeltje FDC's Finland 27,40 1,50

68 x Amphilex '67 maxikaarten 1,50

69 xxx Nederland postzegelmapjes 1 t/m 10 32,40 5,00

70 Ledig album Aruba 1986/2000 5,00

71 xxx Nederland nr. 2009 (2 stuks, 1 exemplaar in PTT mapje) 28,00 7,00

72 x Nederland roltanding nr. R44 vierzijdige roltanding 1928 10,00 3,00

73 3 ledige insteekboeken (8 bladzijden) NIEUW 3,00

74 3 ledige insteekboeken (8 bladzijden) NIEUW 3,00

75 x Nederland insteekkaartje diversen w.o. 6x LP6 etc. 1,50

76 x Luxemburg Michelnr. 343/346 op speciaal uitgifteblad 1,00

77 x Insteekboek met diverse blokken/velletjes (meest motief) 1,00

78 DAVO album maxikaarten Molenreeks tussen nr. 1/170 10,00

79 x Insteekboek Papua&New Guinea, Samoa, Nauru, Fiji etc. 15,00

80 x Nederland Portzegels nr. 1/2 (keurig gebruikt, puntstempels) 35,00 8,50

81 x Nederland Portzegel nr. 28 (pracht exemplaar!) 160,00 48,00

82 xxx Nederland insteekkaartje 5 zegels met rolnummer 2,00

83 cat Yvert&Tellier Tome 2 des Pays Indépendants d'Afrique 2008 1,00

84 cat Yvert&Tellier Tome 1 Timbres de France 2006 (harde kaft) 1,00

85 cat Michel Südamerika 2005 (als nieuw) 1,00

86 cat Sakura cataloque of Japanese stamps 2008 1,00

87 cat Yvert&Tellier Tome 3 Timbres d'Europe de l'Ouest 2008 1,00

88 cat Michel Nordamerika 2007/2008 1,00

89 cat Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2008 1,00

90 x Insteekboek vnl. Nederland & Ned. Antillen (xxx) 2,00

91 x Insteekboek wereld, w.o. leuk materiaal goed uitzoeken! 2,00

92 x Israël in klein insteekboekje w.o. postfris materiaal 2,00

93 x Wereld in twee kleine insteekboekjes 2,00

94 x Wereld in insteekboek, w.o. beter materiaal! 2,00

95 x Wereld in insteekboek, meest klassiek materiaal 2,00



 

Wij wensen U een gelukkig, gezond en postzegelrijk 2013 toe. 
                                                                                    redactie Franco 

 

 

 

 

Uiteraard kunnen wij onze adverteerders niet genoeg aanbevelen. Zij maken 

ons blad Franco, op de wijze zoals gepresenteerd, mogelijk. 

 

 

96 x Wereld in insteekboek, goed gevulde uitzoekpartij 2,00

97 x Insteekboek w.o. Engeland en Ierland 2,00

98 x Insteekboek van alles wat…leuk gevuld! 2,00

99 x Insteekboek, goed gevuld (meest klassiek Nederland) 2,00

100 x Meest Nederland in dik stockboek (veel engross) 4,00

101 cat Michel Deutschland catalogus 2010/2011 1,00

102 x Schoenendoos met papiervrije zegels! 1,00

103 x Schoenendoos met kantoorpost Nederland en buitenland 1,00

104 x Grote doos 1,00

105 x 16 insteekboeken met inhoud! 1,00



 

 

                       

                                       voor U gelezen 

 

Zegels Winterhulp en Volksdienst niet populair 

 

04 december 2012, 7:00 uur - René Hillesum 

Op 6 maart 1944 verscheen een serie postzegels met een -vorstelijke- toeslag ten bate van 

diverse N.S.B. organisaties. De bekendste daarvan waren de Winterhulp en de Volksdienst. De namen van 

deze organisaties waren ook -afwisselend- in het zegelontwerp van deze serie opgenomen. De zegels waren 

niet erg populair om gebruikt te worden. Niet alleen de hoge bijslag weerhield briefschrijvers ervan om deze 

te gebruiken. Men gaf zich door gebruik van deze zegels ook direct bloot Nazi sympathieën te hebben.  

Echt -niet filatelistisch- gebruikt zijn deze zegels dan ook zeldzaam. Dat losse zegels desalniettemin 

gebruikt laag in de catalogus staan komt omdat er vele door filatelisten op verzoek zijn afgestempeld en ook 

gebruikt zijn. De hoge bijslag ten spijt (totaal voor de complete serie 59,5c) wordt de complete serie hier als 

ruime “bijfrankering” gebruikt (frankeerwaarde 28c, terwijl 10c voldoende was) op een aangetekende 

briefkaart van Bergen (N.H.) naar Hamburg. De mededeling “Für Deine Markensammlung” geeft duidelijk 

aan wat het doel is van deze gulheid. 

http://www.postzegelblog.nl/2012/12/04/zegels-winterhulp-en-volksdienst-niet-populair/
http://www.postzegelblog.nl/author/rene-hillesum/


 

Wie natuurlijk wel gezien mochten en wilden worden waren diegene die zich hadden aangesloten bij de 

N.S.B. of één van de organisaties daarvan. Dit zijn natuurlijk de beste stukken voor de filatelist: echt 

gebruikt en geen filatelistisch maakwerk. Onderstaande bedrukte briefomslag van de Nederlandsche 

Landstand, met op de voorzijde de gedrukte afzender (Dorpsboerenleider van Uithoorn) werd met een 

paartje van 4c (een halve cent overgefrankeerd) op 19 mei 1944 verzonden van Uitgeest aan de Stafleider 

v.d. Ned. Landstand te Alkmaar, Rechtsonder het -verplichte- K-nummer K 2340 (= drukkerij Lodewegen & 

v.d. Neut te Uithoorn). 

 

Mei 1944 waren de nadagen van de boeren N.S.B. organisatie Nederlandsche Landstand. Dr. L. de Jong 

schrijft in deel 6 van zijn standaardwerk: 

“Weer sprong Seyss-Inquart bij; in juni kreeg de organisatie nog eens f 1 min extra toegewezen om de 

inmiddels ontstane schulden af te lossen. Er was toen van de Landstand niet veel meer over.” 

Red.: Als jongen herinner ik me nog, dat legioen zegels uit de gratie waren en menig verzamelaar hield ze 

buiten de verzameling. Cor Brons 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal-Socialistische_Beweging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Landstand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Loe_de_Jong


 

 

 

          “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 



 

 


