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VOORWOORD: 
 

Als secretaris van de vereniging schrijf ik ditmaal het voorwoord, omdat wij 
sinds de jaarvergadering geen voorzitter (vanwege gezondheidsredenen) 
hebben. Onze statuten zijn duidelijk, bij afwezigheid van de voorzitter zijn 
penningmeester en secretaris beiden waarnemend voorzitter, waarbij er 
geen rangorde is. Indien wij het onderling over iets niet eens zijn, zullen wij 
dit punt voorleggen aan de rest van het bestuur. Gelukkig zijn wij wel in 
gesprek met een kandidaat voorzitter. Ik hoop dat de nieuwe voorzitter het 
volgende voorwoord zal schrijven. 
Dit laatste nummer voor de vakantie wordt verzorgd door onze nieuwe 
eindredacteur, Bart Barmentlo. Het bestuur is erg verheugd met hem als 
nieuwe man achter ons blad Franco en wenst hem veel succes. Niet alles 
zal bij het oude blijven, maar dat kunt u in de komende nummers van 
Franco zelf zien. Ook in dit nummer het laatste stukje van Wim de Ruiter 
over de soorten postzegels die er zijn. De redactie daagt u uit om ook eens 
in de pen te klimmen en een artikel te schrijven voor ons blad. 
Tenslotte bedank ik hierbij nogmaals, namens bestuur en leden, Wim de 
Ruiter voor zijn inzet als voorzitter voor de afgelopen 5 jaar. 
 

Wilbert van Veggel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bijeenkomsten 2015: 
15 mei met veiling 18 september met veiling 
19 juni 16 oktober 
20 november met veiling 18 december  
 

 Eerstvolgende beurs: 21 november 2015 
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DIT IS DE UITNODIGING VOOR DE 

BIJEENKOMSTEN VAN 15 MEI MET VEILING 

EN 19 JUNI 2015 
 

aanvang avonden = 19.30 uur 

veiling begint om 20.30 uur 
 

GEBOUW HET TREFPUNT 

DR. KUIJPERSTRAAT 4 - BARENDRECHT 



Albert-emissie 1915, 
kleine langlopende zegels voor de grote specialisten 

 
 

 
 
 

 
Een emissie waarvan met dacht dat deze uit 4 type zegels bestond met vele 
verschillen en opdrukken. 
 
 
 
   
 
 
 
          TYPE 1                   TYPE 2                 TYPE 3                 TYPE 4 
 
Op de Nationale Competitieve Tentoonstelling TERNAFIL 83 bewees W. de 
Backere met zijn unieke collectie van deze postwaarden, dat `gewone` zegeltjes 
vaak véél interessanter zijn voor de ware filatelist dan de talrijke emissies die op de 
eerste plaats uitsluitend voor de postzegelverzamelaar in de circulatie komen. 
Specialverzamelaars van deze emissie weten dan ook dat er een vijfde type 
bestaat ofschoon de catalogi nog altijd van VIER varianten spreken. Het vijfde type 
is zelfs afgestempeld een moeilijk te vinden exemplaar en men vermoed dat er 
eigenlijk maar weinig werden aangemaakt. Belgische zegels voorzien van het 
opdruk ALLEMAGNE DUITSCHLAND werken op vele filatelisten ongetwijfeld 
misleidend. Men zou immers kunnen afleiden, dat geheel Duitsland (mede) door de 
Belgen werd bezet; het betrof evenwel alleen het Rijnland. De series met opdruk 
verschenen 1919-1921 en dienden ter frankering van de poststukken van de 
Belgische bezettingstroepen, voor zover de post naar België, Belgisch-Kongo, 
Frankrijk en de Franse kolonies betrof. Na de eerste wereldoorlog gingen er in 
België stemmen op om Duits grondgebied als oorlogsvergoeding te annexeren... 
en zo werden in januari 1920 Eupen, Malmédy en Moresnet Belgisch 
gebied.(sommige Belgen wilden nog verder gaan en drongen aan op inlijving van 
bepaalde Nederlandse gebieden... omdat Nederland gedurende de oorlog neutraal 
was gebleven. Na een gemeenschappelijke emissie voor Eupen en Malmédy, 
verschenen aparte series voor ieder van de twee gebieden, met als met als opdruk 
Eupen of Malmédy. Als men zich houd aan de vier typen dan kan men voor niet 
zoveel geld een leuke speciale verzameling aanleggen waar men plezier aan zal 
beleven.  
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Dit vooral door de vele opdrukken die ook van verschillende types bestaan, zoals 
ALLEMAGNE DUITSCHLAND, EUPEN & MALMEDY,  RODE KRUIS, T OPDRUK. 

 
 
 

 
 
 

Natuurlijk wil ik u niet de kenmerken van type 5 onthouden. Deze kenmerken van 
type 5 onderscheidt zich van type 1 door de vorm van het waardecijfer en van de 
eronder staande letter C. 

 
 

TYPE 5 
 
 
 

B.C. Barmentlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Een greep uit onze merken collectie: 
  Openingstijden:    
  Maandag 12.00-17.30 
  Dinsdag 09.30-17.30 
  Woensdag 09.30-17.30 
  Donderdag 09.30-17.30 
  Vrijdag 09.30-20.30 
  Zaterdag 09.30-17.30 
  Zondag gesloten    

 
Telefoon: 0180 -  61 32 21 
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 x gebruikt   

 xx ongebruikt (met plakker(rest))   

 xxx postfris    

NR.   omschrijving cat.w inzet 

1 xxx Ned. Antillen jaargang 2001  111,50 7,50 

2 xxx Ned. Antillen jaargang 1998 135,70 7,50 

3 xxx Ned. Antillen jaargang 1996 80,70 5,00 

4 xxx Ned. Antillen jaargang 1995 58,20 5,00 

5 xxx Ned. Antillen jaargang 1999 138,10 7,50 

6 x  Nederland kleine samenstelling (modern in paren)   0,50 

7 xxx Ned. Antillen postfrisse samenstelling op 3 insteekkrt.   12,50 

8   Enveloppe met kerkelijk zegel Gouda (nr. 143) + div.   1,00 

9 xxx Nederland Prestigeboekje nr. 2  30,00 3,00 

10 xxx Nederland nr. 2009 (fl.12,75gld. Zilver) 3 exemplaren 52,00 5,50 

11 xxx Nederland nr. 952/958 21,00 2,00 

12   2 ledige insteekboeken   2,00 

13 xxx Deutsches Reich nr. 684/685  40,00 4,00 

14 xxx Deutsches Reich nr. 744 16,00 1,50 

15 x Deutsches Reich nr. 659 10,00 1,00 

16 xxx Frankrijk nr. 876-877, 923, 929, 1018, 1026 40,00 7,50 

17 xxx Nederland nr. 1488/1501 + 1571/1582 45,00 5,00 

18 x Doos   1,00 

19 fdc 200 FDC's Nederland   1,00 

20   Ledig album BDR/Berlijn/Zone   1,00 

21   4 lege stockboeken   1,00 

22   Stockboek (zwarte bladen) nieuw!   1,00 

23   Stockboek (zwarte bladen) nieuw!   1,00 

24   Geïllustreerd verzamelen 1997 - 2013 in map   1,00 

25 xxx Nederland nominaal/frankeergeldig € 45,00   32,50 

26 xxx Opbrengst van dit kavel is voor de vereniging!     

    Verzameling UNICEF in 5 albums! De bladen en zegels      

    zitten nog in de originele verpakking , in verhuisdoos.   1,00 

27 x Bamidoosje Engeland kleinformaat   1,00 

28 x Stockboek motief koningshuis diverse landen w.o. xxx   5,00 

29 x Stockboek motief koningshuis diverse landen w.o. xxx   3,50 

30 x Stockboek diverse landen   2,00 

31 xxx 4 insteekkaarten postfris materiaal w.o. beter!   5,00 

32 x Stockboek USA (meest doubletten)   1,00 

33 xxx Nederland 402B/403B (postfris, zeer licht getint) 290,00 40,00 

34 xxx Nederland V886/V888 velletjes Amphilex '67 82,50 10,00 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

35 x Nederland verzameling met ruim 500 druktoevalligheden     

    plaatfouten e.d. (gebruikt, postfris en ongebruikt) in map     

    Zelden aangeboden in deze hoeveelheid, hoge cat.w.!!!   100,00 

36 x Nederland dienstzegels nr. 25/26 20,00 2,00 

37 xxx Nederland dienstzegels nr. 59/60 + nr. 61/63 7,50 1,50 

38 xxx Nederland automaatzegels nr. 1/30 (zonder AU 3,20,25) 92,50 15,00 

39 x Nederland portzegel nr. 13 in blok van 4 met R'dam   1,00 

40 x Nederland roltanding tussen R1/R18 64,50 15,00 

41 x Nederland roltanding tussen R19/R30 36,50 8,00 

42 x Nederland roltanding tussen R33/R51 45,30 10,00 

43 xx  Nederland roltanding nr. R78/81 35,00 8,50 

44 xx Nederland roltanding nr. R82/85 33,00 8,00 

45 xxx Nederland insteekkaartje luchtpostzegels postfris 20,00 2,00 

46 x Nederland nr. 1 (5ct. Donkerblauw) 45,00 8,00 

47 x Nederland nr. 2 (10ct. Karmijn) 35,00 7,00 

48 x Nederland nr. 6 (15ct. Oranje)  120,00 36,00 

49 x Nederland nr. 29 (2,5gld. Rood en blauw) 150,00 37,50 

50 x Nederland nr. 102/103 Hulpuitgifte 1919 14,00 1,75 

51 x Nederland nr. 223, 228, 235, 243, 251, 260, 264, 273 182,70 37,50 

52 x Nederland insteekkaartje w.o. beter klassiek 100,00 10,00 

53 xxx Nederland nr. 671/675 Rembrandt 1956 37,50 7,50 

54 xxx Nederland nr. 681/682 in stroken van 4 met randstuk 180,00 35,00 

55 xxx Nederland nr. 199/202 postfris met originele gom 45,00 16,50 

56 xxx Nederland nr. 224 postfris met originele gom 60,00 21,00 

57 xxx Nederland nr. 305/309 postfris met originele gom 45,00 16,50 

58 xxx Nederland PB 9af "voor al uw betalingen" 10,00 1,50 

59 xxx Nederland PB 11af/11bf  30,00 4,00 

60 xxx Nederland PB 12a 15,00 3,00 

61 xxx Nederland PB 13a  20,00 3,50 

62 x Nederland PB 18b SPECIMEN   7,50 

63 xxx Nederland nr. 2415/2416 Going for Gold 2006 6,00 1,00 

64 xxx Nederland nr. 2434 Rembrandt 2006 12,00 4,00 

65 xxx Nederland nr. 2519 200 jaar Koninklijk 2007 11,50 4,00 

66 xxx Nederland nr. 2578 Blok 125 jaar vereniging Rembrandt 11,00 4,00 

67 xxx Nederland nr. 2642 Drie generaties koninginnen 2009 12,00 4,00 

68 xxx Nederland nr. 2717 Vuurtoren Breskens 2010 12,00 4,00 

69 x Nederland nr. 422 in veldeel van 25 incl. 422P1/3  41,00 12,50 

70 xxx Nederland Brandkastzegels BK1/BK7 met originele gom     

    (enige minimale gomloze vlekjes, derhalve lage inzet..) 1.500,- 350,00 

71 xxx Kinderzegels 1960 in zakje met prijsvraag compleet    1,00 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

72 xxx Kinderzegels 1961 in zakje met prijsvraag compleet   1,00 

73 x Nederland nr. 54 stempel 02-08-1906 Philatelistendag   2,00 

74 xxx Nederland verzameling Prestigeboekjes PR1/PR32     

    compleet in Leuchturm album met cassette (nieuw) 593,00 135,00 

75   Lindner 870 Archiefbox voor insteekkaarten (nieuw) 27,00 12,50 

76   Lindner 870 Archiefbox voor insteekkaarten (nieuw) 27,00 12,50 

77 cat Michel Westeuropa 2011/2012 in nette staat   1,00 

78 cat Michel Deutschland 2011/2012 in nieuwstaat   1,00 

79 xxx Insteekboek Engeland    2,00 

80 x Deutsches Reich Mi. 384 120,00 15,00 

81 x Deutsches Reich Mi. 562 28,00 4,50 

82 xxx Deutsches Reich Mi. 691 11,00 1,50 

83 xxx Deutsches Reich Mi. 699 32,00 4,50 

84 xxx Deutsches Reich Mi. 760-761 15,00 2,50 

85 xxx Deutsches Reich klein insteekkaartje postfris 19,00 1,00 

86 xxx Deutsches Reich klein insteekkaartje postfris   1,00 

87 xxx Deutsches Reich Mi. 806-809 20,00 3,00 

88 xxx Deutsches Reich Mi. 246-257 8,00 1,00 

89   Loupe "voor gevorderden", lichtloupe op statief    15,00 

90   "microwave safe" bakje met Engeland   1,00 

91 xxx Ned. Antillen nr. 275/290 20,50 2,00 

92 xxx Ned. Antillen nr. 460-468 20,00 2,00 

93 xxx Ned. Antillen nr. 1140 52,50 5,00 

94   Ledig album Fil-I-Safe   1,00 

95   DAVO album Noorwegen ledig   1,00 

96 x Stockboekje Nederland   1,00 

97 x Stockboek Wereld   1,00 

98 xxx Engeland postfris   3,00 

99 x Nederland nr. 641/45,649/53,655/59,661/65,666/70,     

    676/80,671/75,688/92,702/06,707/11,738/42,747/51 171,50 16,00 

100   Hawid klemstroken (diverse maten)   1,00 
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Wat voor soorten postzegels zijn er?  (8) 

  

Brandkastzegels 
  

In de Eerste Wereldoorlog werden veel schepen tot zinken 
gebracht. Eventuele post die daarbij aan boord was, ging 
verloren. Daarom kwam de uitvinder Cor van Blaaderen met 
de uitvinding van een brandkast, die 
waterdicht was en boven water kwam als 
de mailboot zonk. De brandkast bleef niet 
alleen drijven, maar zond ook een licht- 

en geluidssignaal uit, waardoor de locatie kon worden 
vastgesteld.Om post te versturen die in de brandkast 
moest worden meegenomen, moest men naast de normale 
frankering een extra zegel kopen. Deze zegels werden niet uitgegeven 
door de PTT, maar door de N.V. tot Exploitatie van Van Blaaderens 
Drijvende Brandkasten. De zegels mochten dan ook niet op postzegels 
lijken. Deze brandkastzegels werden gebruikt van 1 februari 1921 tot 1 
september 1923. Het zijn dus geen echte postzegels, maar ze staan wel in 
de catalogus, omdat ze werden gebruikt bij het versturen van post. De 
zegels werden wel verkocht op het postkantoor. Van de opbrengst van de 
zegels ging 3/8 naar de PTT en 5/8 naar Van Blaaderen N.V. Van de 
brandkastzegels zijn in totaal 7 verschillende zegels verschenen. Van 15 
cent tot en met 7 gulden 50. Dezelfde zegels werden ook uitgegeven in 
Nederlands Indië maar dan met het inschrift Ned. Indië i.p.v. Nederland. De 
brandkastzegels zijn slechts anderhalf jaar gebruikt, omdat er weinig vraag 
naar was. Veel mensen vonden dat in vredestijd een dergelijke voorziening 
niet nodig was. Niet meer dan 600 poststukken werden in de brandkast 
vervoerd naar Indië; vanaf Indië waren dat maar 450 stukken. 
De oplage was zeer laag, zodat je hooguit 1351 series bij elkaar kunt 
krijgen. Later heeft de PTT nog 3244 series bij inschrijving verkocht. 
Theoretisch zouden er dus 4595 series kunnen zijn. De oplages van Ned. 

Indië zijn nog lager, ongeveer 3500 series. Gezien de zeer 
lage oplage vallen de prijzen nog al mee. Het was de 
bedoeling dat er ook zulke brandkastzegels kwamen voor 
Suriname en Curaçao. De zegels waren al gedrukt, maar 
gezien het geringe succes op de lijn naar Ned. Indië nooit als 
zodanig gebruikt. De PTT heeft de zegels van Van Blaaderen 

N.V. overgenomen en met een opdruk gebruikt als gewone frankeerzegels. 
Nederland is het enige land met brandkastzegels. 
  

                                   Wim de Ruiter 
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POSTZEGELS T.B.V. TUBERCULOSE: 

 

24 maart 1882 ontdekte Robert Koch de bacterie 
Mycobacterium tuberculosis die tuberculose  
veroorzaakte. Tuberculose werd ook wel tering of  
vliegende tering genoemd. In 1905 kreeg hij de  
Nobelprijs voor de Geneeskunde. 24 maart 1982 precies  
100 jaar na de ontdekking van de tuberculosebacterie,  
hield men de eerste tuberculosedag. Honderd jaar geleden 
werd eigenlijk iedereen er mee besmet, maar de meeste 

mensen genazen van de eerste besmetting zonder dat men het gevoel  
had ziek te zijn. Voor de tweede wereldoorlog had TBC de status die 
vergelijkbaar is met het huidige AIDS. Het eerste sanatorium voor tbc-
patiënten werd in Görbersdorf in Duitsland geopend. In 1900 had  
Nederland + 5 miljoen inwoners, daarvan stierven er jaarlijks ongeveer 
10.000 mensen aan tuberculose. De Wereldgezondheidsorganisatie  
schat dat in 2008 wereldwijd 9.4 miljoen mensen TBC 
hadden. In Nederland zijn er nog tegenwoordig (cijfers uit 
2010) 1000 tbc-patiënten per jaar, waarvan bijna de helft 
gevonden wordt in de vier grote steden. In de begin jaren 
van de 20e eeuw werden op diverse plaatsen 
verenigingen opgericht voor de bestijding van 
tuberculose. Een mogelijkheid om geld in te zamelen 
voor onderzoek was het uitgeven van sluitzegels. De Deense anti TBC-
vereniging was de eerste die Julenzegels of te wel kerstzegels uitgaf.  
Dit waren echter geen postzegels en uitsluitend bedoeld als bijplakker  
of sluitzegel. In Nederland gaf koningin moeder Emma de PTT opdracht 
postzegels uit te geven voor TBC bestrijding in ons land. Omdat tot dan 
alleen zegels met het portret van de heersende vorst of vorstin waren 
toegestaan, moest koningin Wilhelmina ontheffing verlenen voor deze 
uitgifte. In 1906 gaf de PTT 3 zegels uit welke een warde hadden van 1  
cent, 3 cent. en 5 cent. De aanschafwaarde was echter het dubbele. De 
toeslag ging naar de Amsterdamse vereeniging tot bestrijding van de 
Tuberculose. 
 
 
 
 
 
 
Info: Wikipedia 
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 Pascalweg 135 - 137 - Rotterdam Lombardijen 
 

 Tel: 010 - 419 45 20 / Fax: 010 - 432 13 71 
 

 Email: info@robertbroekers.nl 
 
 
 

   MEUBELSTOFFERING 
            WONINGSTOFFERING 
               SCHEEPSSTOFFERING 
                  PROJECTSTOFFERING 
  
  

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

 

Geopend: ma t/m vr. 09.00 - 17.00 uur 
 
 



 

 


