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Onze 81ste veiling wordt gehouden op 

7 en 8 juni 2019 
in 

Worldhotel Wings Rotterdam (Rotterdam – The Hague airport) 

(ook wel bekend als vliegveld Zestienhoven) 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 20 april 2019 
 

Uw verzameling en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige 

handen. Taxatie(s)Taxatie(s)Taxatie(s)Taxatie(s) op ons kantoor is gratis gratis gratis gratis (na afspraak). 
 

U kunt op een deskundige verkaveling rekenen, ook als het 

gebieden buit Europa betreft. Voor onze firma werken 

uitstekende filatelisten (taxateurs) met een zeer goede 

reputatie. 
 

U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

brengen. 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 
 

        van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
 

No. 555 – januari 2019                                            verschijnt 10 maal per jaar 
 

BIJEENKOMSTEN 2019 

 

Carnissedreef  Bestuursvergadering   Open Hof 

zaterdag zaterdag maandag 

12.00-15.00    10.30 18.30-22.00 

januari 5-12-19-26 19 28 

februari 2-9-16-23 16 25 

maart 2-9-16-30 16 25 

april 6-13- 13 29 

mei 4-11-18-25 18 27 

juni 1-15 15 17 

juli Geen Geen Geen 

augustus 24 24 26 

september 7-14-21-28 21 30 

oktober 5-12-19-26 19 28 

november 2-9-16-23-30 16 25 

december 7-14-21  14 16 

 
 

BELANGRIJKE BANKNUMMERS 
 

Inzake  Rondzendingen 
IBAN NL 06 ABNA 040.10.15.718 t.n.v. 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
Afdeling R.Z.B. 
 

Inzake Veiling 
IBAN NL 31 ABNA 040.11.59.701 t.n.v. 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
Afdeling Veiling 
 

Algemene rekening  
IBAN NL 63 ABNA 050.43.22.796 t.n.v. 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 

 
 

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij betalingen uw 
Lidmaatschapsnummer te vermelden 
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BESTUUR 
van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 

 

Voorzitter: J.G. de Ronde,  
 Roestmos 4 - 3069 AR Rotterdam  
 tel. 010 – 421 60 61 - Email : hahaderonde@hotmail. Com  
 

Secretaris:  F.J. van Riel 
  Capellapad 11 - 3204 AH Spijkenisse 
  Tel: 0181 - 61 59 86  -  Email: fjvanriel01@hetnet.nl 
 

Penningmeester:  H.L. Kalis 
  Standerdmolen 26 - 2992 DL Barendrecht 
  Tel: 0180 - 62 26 23  -  Email: h.l.kalis@planet.nl 
  bankrekening: NL63 ABNA 0504 3227 96 
 

Veiling:  W. Weijer 
  Schiekade 540 - 3032 AZ Rotterdam 
  Tel: 010 - 265 25 17  -  Email: weije414@planet.nl 
  bankrekening: NL31 ABNA 0401 1597 01 (Afd. veiling) 
 

Rondzending:  H. de Graaf 
  Liede 32 - 3068 GP Rotterdam 
  Tel: 010 - 455 26 21  -  Email: henkdegraaf44@hotmail.com 
  bankrekening: NL06 ABNA 0401 0157 18 
 

Bibliotheek:  J. Huizer 
  Hongerlandsedijk 124 - 3201 LW Spijkenisse 
  Tel: 0181 - 28 32 26  -  Email: j.huizer10@kpnplanet.nl 
 

Contributie/  F.J. van Riel (zie secretaris) 
ledenadm.  banknummer NL77 INGB 0000 5172 93  
 

Redactie  B.C. Barmentlo 
Binding  Maashavenstraat 29 - 3072 AW Rotterdam 
  Tel: 06 - 13 33 31 66  -  Email: bartholomeuscb@gmail.com 
 

Nieuwtjes  W. van Leijden 
dienst  Postbus 26144 - 3002 EC Rotterdam 
  Tel: 010 - 476 24 24  -  Email: wvl007@planet.nl 
  banknummer: NL55 INGB 0001 9983 94  
  (t.a.v. Rphv nieuwtjesdienst) 
 

ERELEDEN VAN DE ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING: 
 

Dhr. W. Weijer 
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VAN HET BESTUUR 
 
Beste leden, 
Het nieuwe jaar is weer aangebroken. Hopelijk een jaar voor een ieder in goede 

gezondheid. Een jaar waarin we 
weer kunnen genieten van onze 
mooie hobby POSTZEGELS  
VERZAMELEN. De posterijen 
hebben hun uitgifte voor het eerste 
half jaar al bekend gemaakt en ze 
zijn weer niet scheutig geweest. 
Voor de uitgifte van onze PostNL 
komen de kosten voor het eerste half 
jaar uit op € 40,07 en dan heb je 
alleen de postzegels, dus geen 
prestige boekjes, postzegelmapjes 

en eerstedagenveloppen. Dus wederom een groot bedrag. 
Elke zaterdag zijn we weer in Hannie Dekhuizen waar u welkom bent om gezellig te 
postzegelen of en praatje te maken met andere leden. Hier staan ook vele 
stuiverboeken waar u in kunt kijken om uw verzameling aan te vullen. Op 23 maart is 
onze eerste postzegelbeurs van het nieuwe jaar in de Oranjehof. Graag willen wij u er 
op wijzen uw contributie 2019 op tijd te voldoen.  
 

Redacteur Binding  
B.C. Barmentlo 
 
Beste Clubleden 
Tijdens ons bezoek aan de Stichting Nederlandsch Maandblad voor  Philatelie hebben 
wij vernomen dat door het verlies aan leden een aantal drastische maatregelen zijn 
getroffen om het blad met 8 pagina’s in te krimpen. De drukker Verloop wordt 
vervangen door drukkerij Damen en de verzending loopt niet meer via Post NL. maar 
via Sandd.  
Wij maken U erop attent dat Sandd in het komende jaar een aantal postwaarden zal 
bijsluiten in het maandblad Filatelie. 
Sandd is inmiddels door de overheid een erkend postbedrijf geworden en in die 
hoedanigheid zijn de Postwaarden uitgiften mogelijk voor U wel interessant om te 
verzamelen. 
 

Voorzitter  
J.G. ( Hans ) de Ronde 
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EEN EERLIJK EN GOED ADVIES NODIG? 
 

Als u een postzegelverzameling heeft of er één 
gekregen van uw ouders of een verzameling uit een 
nalatenschap van een filatelist heeft ontvangen en u 
wilt hem verkopen, dan is de bepaling van de waarde 
voor deze verzamelaar of erfgenaam een moeilijke 
taak. Want hoe kunt u bepalen of de verzameling 
waardevol is? Hoe kunt u weten of bijzonder 
waardevolle postzegels aanwezig zijn in deze 
verzameling? 
 

U kunt dit probleem oplossen door uw verzameling te 
laten bekijken door onze vereniging. 
 

Voor een goed en eerlijk advies neemt u contact op 
met: W. Weijer (waarnemend voorzitter RPhV) 
Tel: 010 - 265 25 17  -  Email: weije414@planet.nl  
 

                Phz. “HET POSTSTEMPEL” 
  ( F.E. Neuerburg ) 

Hooidrift 17a 
3023 KG Rotterdam 
Tel: 010-476 81 75 / Fax: 010-476 80 48 
Website: www.poststempel.nl 
Email: info@poststempel.nl 
 
 
 
 

Geopend: Dinsdag 09.00-15.00 uur 
 Vrijdag 09.00-21.00 uur 
 Zaterdag 09.00-16.00 uur 

 Overige dagen alleen na telefonische afspraak. 
 

HET POSTSTEMPEL

 

Geregeld in de Open Hofkerk 

Voor het afleveren van bestellingen 

Tussen 19.00 en 19.45 uur. 

Afwezig 
25 februari – 25 maart en 29 april. 



Rectificatie 
In het decembernummer is in de veilinglijst (983)  van plaatfouten enkele plaatfouten 
niet juist benoemd. Hieronder vindt u de kavelnummers met bijbehorende rectificatie. 

 

Rectificatie veiling 983    

      

Kavel 3 cat. nr moet zijn 31 a   

Kavel 26 Vervallen geen zuivere plaatfout 

Kavel 36 Vervallen geen zuivere plaatfout 

Kavel 40 Plaatfout aanwezig wel lichtere vlek 

Kavel 43 cat. nr . Moet zijn 623 b   

Kavel 52  Plaatfout PM 1   

Kavel 54 Plaatfout P 1 en PM 4   

Kavel 59 Vervallen   

Kavel 62 Geen mastfout wel enkele puntjes 

Kavel 64 Ongebruikt cat. w. € 24,00 Inzet € 3,50 

Kavel 70 Cat. nr. moet zijn 1139   

Kavel 73 Cat. w. moet zijn € 12,00  Inzet € 2,50 

Kavel 77 Vervallen   

Kavel 87 Cat. w. moet zijn € 3,50  Inzet € 1,00 

Kavel 88 Cat. w. moet zijn €  3,50  Inzet € 1,00 

Kavel 90 Cat. w. moet zijn € 28,00    

Kavel 97 Vervallen   

Kavel 105 Plaatfout PM 2   

Kavel 106 Ongebruikt zonder gom   

Kavel 108 cat. nr. 363 P   
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DE  VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

BARENDRECHT 
ORGANISEERT OP 19 JANUARI 2019 

EEN POSTZEGELBEURS 
VANAF 12.30 UUR 

 

IN “HET TREFPUNT” 
DR KUIJPERSTRAAT 4 – BARENDRECHT 

 

GRATIS TOEGANG 
 

RUIME PARKEEERGELEGENHEID AANWEZIG 



INFORMATIE VOOR DE VEILING NO: 984 VAN 28 JANUARI 2019 
 

Kijkdagen: 
Zaterdag 26 januari 2019 Hannie Dekhuijzen - Carnissedreef 280  
vanaf 12.00 uur 
Maandag 28 januari 2019 Open Hofkerk - Hesseplaats vanaf 19.30 uur 
 

Informatie voor de bieder: 
Stockboeken, album, catalogussen en boekwerken zijn alleen te bezichtigen op de 
verenigingsavond in de Open Hofkerk. 
Geen garantie op gom-kwaliteit. Eventuele gebreken zijn zoveel mogelijk in de kavellijst vermeld. 
Mochten er desondanks aanmerkingen zijn dan kunnen deze tot uiterlijk zeven dagen na de 
veiling schriftelijk worden gemeld aan de veilingmeester. Toegezonden kavel moeten uiterlijk 
zeven dagen na ontvangst worden betaald op bankrekening NL31 ABNA 0401 1597 01 t.n.v. 
veiling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kavel Staat Land cat. cat. nr./ vorm Omschrijving cat. Inzet 

1 ** Anguilla M 257 - 262 1976 11,00 2,50 

2 o België M 995 - 1000   90,00 18,00 

3 
*/o 

Congo brazz M 
Collectie 

In st. b. M1 - 150 m.u.v. 3, 27,127 en 
blok 3 209,00 17,50 

4 o Dld/Reich M 675 - 683 Winterhulp 25,00 4,00 

5 ** Dld/Reich M 773 - 778 De 12 en 20 pf vertonen lichte abklatsch  60,00 6,00 

6 o Dld/BRD M Blok 2 1959, Beethoven 50,00 7,50 

7 ** Frankrijk M 942 Consel de L 'Europa 9,00 1,75 

8 ** Gibraltar M 334 - 335 Typen I, II, III in PZB 1975 8,00 2,00 

9 * Griekenland M 311 - 313   53,00 7,50 

10 * Griekenland M 321 - 326  M.u.v. 324 bb I 160,00 15,00 

11 * Griekenland M 582 - 587 1951. Voorloper Europa 60,00 9,00 

12 ** Groenland M 221, 222   18,00 3,50 

13 ** Groenland M 227   25,00 5,00 

14 ** Groenland M 231 - 233   9,00 1,75 

15 ** Groenland M  blad MH 7 met zegels 283 (2x), 284 (2x), 285, 286 13,00 3,00 

16 ** Groenland M Blad MH 8 met zegels 283 (2x), 284 (2x), 285, 286 13,00 3,00 

17 ** Groenland M blok 3   17,00 4,00 

18 ** Groenland M blok 4   16,00 4,00 

19 ** Groenland M blok 6   6,00 1,75 

20 ** Groenland M blok 7   7,00 2,50 

21 s Italië & Gebied   180 ex Klassiek geen doubletten   20,00 

22 o Italië M 22   80,00 16,00 

23 * Italië M 95-96   60,00 6,00 

24 ** Italië M 177 -182 Gom 2 ex tropisch 90,00 9,00 

25 * Italië M 234 - 239 Franciscus herdenking 25,00 2,50 
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Indien u geen gelegenheid hebt de veilingavond te bezoeken, dan kunt u 
per post, telefoon of Email uw biedingen opgeven aan de veilingmeester. 

Email: weije414@planet.nl - Tel: 010 - 265 25 17 



Kavel Staat Land cat. cat. nr./ vorm Omschrijving catw. Inzet 

26 ** Italië M 304, 305, 307 Met propaganda vignetten p1 - p4 12,00 3,00 

27 * Italië M 391 - 400 Herdenking Garibaldi 180,00 12,50 

28 * Italië M 528 - 531   75,00 7,50 

29 * Italië M 560 - 569 1937 237,00 12,50 

30 * Italië M 774 - 776 1949. Voorloper VE 50,00 7,50 

31 ** Italië M 966   10,00 2,00 

32 ** Letland M Blok 11   2,40 1,00 

33 ** Letland M Blok 12   3,50 1,50 

34 ** Letland M Blok 30   2,60 1,00 

35 ** Letland M 652 - 658 Eveneens Blok 21 5,00 1,75 

36 ** Letland M Blok 26   2,70 1,00 

37 ** Letland M Blok 29   2,50 1,00 

38 ** Letland M Blok 37   2,40 1,00 

39 ** Letland M Blok 38   2,40 1,00 

40 ** Litouwen M 5 ex 544, 608, 693, 694 en 730 7,30 2,50 

41 o Liechtenstein M 342 - 345   31,00 5,00 

42 ** San Marino M 26 - 30   50,00 10,00 

43 ** San Marino M 350   18,00 4,00 

44 ** San Marino M 700 Europa 1961 30,00 6,00 

45 
o 

Sao Tome & 
princ. M 

906 - 908 
In blok van 9 schepen 13,50 1,75 

46 **/o Slowakije M 36 ex Verschillend 21,00 3,50 

47 ** Spanje M 2388 - 2397   4,20 1,25 

48 ** Spanje M 2444 - 2448   4,00 1,00 

49 ** Spanje M 2513 - 2519   22,00 5,00 

50 ** Spanje M 2587 - 2590   4,00 1,00 

51 ** Spanje M HMH B 1 1986 zegels 2709 - 2712 in strip 6,00 2,00 

52 ** Spanje M 2771 - 2776 In blok  5,00 1,50 

53 ** Spanje M MH 5  Zegels 2799 - 2804 6,00 1,50 

54 ** Spanje M 2830 - 2825 In blok  3,50 1,00 

55 ** Spanje M MH 6 Zegels 2860 b - 2855 b  6,50 1,50 

56 ** UK   20 x 1st  presentatie-vel jaar van het varken   15,00 

57 ** UK   10 x 1st Dad,s Army   15,00 

58 ** Zweden M PZB 293 type 2   5,00 1,75 

59 ** Zweden M PZB 351 D   20,00 4,00 

60 ** Zweden M PZB 352 D/DR   20,00 4,00 

61 ** Zweden M PZB HB 46 1968 2,60 1,00 

62 ** Zweden M PZB HB 67 1973 4,00 1,25 

63 ** Zweden M PZB HB 84 1976 3,50 1,00 

64 ** Zweden M PZB HB 90 1977 2,00 0,75 

65 ** Zweden M PZB HB 95 1978 4,00 1,50 

66 ** Curaçao N 101 - 02   15,00 3,00 

67 o Curaçao N LP 4 - 8, 10-13, 16   13,00 1,50 

68 ** Indonesië N 374 - 382   6,25 1,00 
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Kavel Staat Land cat. cat. nr./ vorm Omschrijving catw. Inzet 

69 ** Indonesië N 362 - 370   6,90 1,00 

70 p Indonesië M 751 - 776 Serie op 6 FDC's 125,00 20,00 

71 o Nederland N 1 Goede randen, niet aangeknipt 40,00 6,00 

72 o Nederland N 2 Breedgerand 30,00 6,00 

73 o Nederland N 4 en 5   30,00 4,00 

74 o Nederland N 9   45,00 7,00 

75 o Nederland N 10   35,00 5,00 

76 o Nederland N 12 Type I 200,00 30,00 

77 o Nederland N 14 Redelijk gecentreerd 100,00 15,00 

78 o Nederland N 16 B Violet 100,00 15,00 

79 o Nederland N 18 C Punt stempel 5  100,00 15,00 

80 o Nederland N 25 H   55,00 8,00 

81 o Nederland N 43   25,00 5,00 

82 o Nederland N 46   30,00 6,00 

83 o Nederland N 47 A Mooi gecentreerd stempel. T. 11 1/2 180,00 40,00 

84 o Nederland N 129   10,00 2,00 

85 o Nederland N 130   275,00 55,00 

86 o Nederland N 534 - 537   30,00 6,00 

87 o Nederland N 232 - 235   15,00 2,25 

88 o Nederland N 240 - 243   35,00 4,00 

89 o Nederland N 244 - 247 ANVV 65,00 9,25 

90 o Nederland N 257 - 260 Zeemanswezen 40,00 6,00 

91 * Nederland N 578 - 581 Van Riebeeck 1952 23,00 2,00 

92 p Nederland N strip 5 nr. 82 Op voorkant aangetekende brief    40,00 

93 ** Nederland N V 1495 b   9,00 1,75 

94 ** Nederland N V 1501 b Met dicht hangoog 35,00 7,00 

95 ** Nederland N Jaarcollectie 1999   17,50 

96 s Franse Kol.   stockboek     45,00 

97 s Frankrijk&USA   Deels klassiek Goed stockboek   10,00 

98 s Italië M ca 175 ex Alle postfris 107,00 9,50 

99 s Italië & S. Marino   Partij Na 1950 pf. Ca 350 ex   15,00 

100 s Wereld   Motief 160 ex leven en dood pres. Kennedy   15,00 

101 s UK     Kleine collectie   10,00 

102 ** Europazegels   1964 losse zegels en bl. 4. Stockboek   10,00 
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KIJK VOOR AFBEELDINGEN VAN BIJNA ALLE KAVELS BEHOUDENS 
RESTPARTIJEN EN VERZAMELINGEN OP ONZE WEBSITE 

 

WWW.RPHV.NL 
 

KLIK OP HET HAMERTJE ONDER HET KOPJE VEILINGEN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Kavel 4                  Kavel 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Kavel 10       Kavel 15 
 
 
 
 
 
 

 
           Kavel 23 
 
 
 
              Kavel 26 
 
 
 
 
 
 
                         Kavel 30               Kavel 43  Kavel 44 
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                  Kavel 40                         Kavel 45 
 
 
 
 
 

 
                               Kavel 53 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            Kavel 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     Kavel 57          Kavel 60 
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       Kavel 71        Kavel 72 
 
 
 
 

 
                            Kavel 67 
 
       Kavel 79 
 
 
 
             Kavel 84 
 
 
 
 Kavel 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Kavel 93 
 
 
                    Kavel 92 
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KIJK VOOR AFBEELDINGEN VAN BIJNA ALLE KAVELS BEHOUDENS 
RESTPARTIJEN EN VERZAMELINGEN OP ONZE WEBSITE 

 

WWW.RPHV.NL 
 

KLIK OP HET HAMERTJE ONDER HET KOPJE VEILINGEN 



Het PostBeeld Museum (1), het eerste postzegelalbum 
In de PostBeeld winkel in Haarlem staat direct bij de ingang een 
nagebouwd postzegelwinkeltje uit de 19e eeuw. In de etalages  
van dit winkeltje bevindt zich een verzameling oude filatelistische 
literatuur en gebruiksvoorwerpen. Het is de privé verzameling  
van Rob Smit. In een reeks artikeltjes haalt Rob af en toe eens  
een museumstuk tevoorschijn en vertelt er wat over.   
Uiteraard kunt u de originelen bij PostBeeld bezichtigen. 
 

Het oudste filatelistisch boekwerk uit mijn verzameling dateert uit 1863. Het lijkt me een 
goed begin van deze reeks artikelen. 
Zoals u weet verscheen de eerste postzegel in 1840. Vanaf de vijftiger jaren in de 19e eeuw 

groeide het aantal verzamelaars van die kleine 
gekleurde plaatjes snel, en daarmee ook de handel er 
in. In grote steden als Londen, Parijs en Brussel waren 
reeds diverse handelaren voor wie de postzegelhandel 
een belangrijke, of zelfs de enige inkomstenbron was 
geworden. Een van die eerste handelaren in Parijs was 
Justin Lallier (1823-1873). Lallier bedacht dat een 
album met vakjes om de verschillende zegels in te 
plakken wel eens bevorderlijk voor zijn handel zou 
kunnen zijn en bracht in augustus 1862 dan ook het 

eerste postzegelalbum ter wereld op de markt (in het frans). Inmiddels waren er behoorlijk 
wat zegels verschenen en in het album is dan ook plaats voor zo’n 1200 zegels. De zegels 
zijn per land gerangschikt, met omschrijvingen in de kaders en geillustreerd met een 
landswapen. 
 

Op bijgaande foto een afbeelding van de pagina 
Nederland. Met drie zegels, want de tweede emissie 
zou pas twee jaar later verschijnen (de vier overige 
kaders zijn bijgetekend). Het album is een gebonden 
uitgave met ruimte voor alle tot dan toe verschenen 
postzegels. Aan supplementen werd nog niet gedacht. 
Je zegels later overzetten in een ander album was  
waarschijnlijk ook niet zo eenvoudig, want 
postzegelplakkertjes bestonden nog niet. De  zegels 
werden gewoon met lijm ingeplakt. Lallier was 
waarschijnlijk wel zakelijk. Hij wist licenties van het 

album te verkopen. Nog in hetzelfde jaar 
verscheen een Engelstalige editie. In de lage 
landen bleek de uitgever W.F. Dannenfelser te 
Utrecht belangstelling te hebben om het te 
vertalen en  uit te geven. Zo verscheen in 1863 
het eerste Nederlandstalige postzegelalbum. Dit is 
het album dat in de vitrine bij PostBeeld ligt. 
 

Rob Smit (www.postzegelblog.nl) 
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De bevrijdingszegel uit 1945 
 

Op 15 juli 1945, ongeveer 2 maanden na het einde van de  
Tweede Wereldoorlog, verscheen in Nederland de   
"Bevrijdingszegel". Soms wordt de emissie "Herrijzend Nederland" 
genoemd naar de tekst op de postzegel. 
 
De zegel is ontworpen en gegraveerd door C.A. Mechelse, werkzaam 
bij onze bekende drukker Joh. Enschedé te Haarlem. 
 
In dit artikel wat meer informatie over de achtergrond en het ontstaan 
van deze postzegel. 

 
De ontwikkeling 
Toen in 1944 een groot deel van de Nederlandse bevolking begon te beseffen dat de 
oorlog niet meer lang zou duren werd ook bij Joh. Enschedé gedacht aan een nieuwe 
speciale postzegel.  Het was de graveur Mechelse die op eigen initiatief al in 1944 aan het 
tekenen was gegaan. Onder het mom van een nieuwe postzegel ter bestrijding van de 
ziekte TBC maakte hij het volgende ontwerp: 

Dit zijn proeven met verschillende kleuren van de zegel onder de titel  
"T.B.C. BESTRIJDING".  

De allegorische voorstelling bestaat uit een gewapende (en gekroonde!) leeuw die een nog 
vuurspuwende draak verslaat. De frankeerwaarde staat hier nog op 5 cent. 

 

De definitieve staalgravure met een afdruk in de juiste rode kleur kwam gereed op 31 mei 
1945. De tekst "T.B.C. BESTRIJDING" was nu veranderd in "19.HERRIJZEND.45".  
De belettering was overigens ontworpen door Jan van Krimpen. De frankeerwaarde was 7½ 
cent, het tarief voor een brief binnenland tot 20 gram. Er werden 650.000 loketvellen 
gemaakt met 100 postzegels, totaal dus 65 miljoen zegels. De postzegels kwamen aan de 
loketten op 15 juli 1945 en waren verkrijgbaar tot 31 december 1945. Ze waren geldig voor 
frankering tot 31 december 1946. 
 

Na het verschijnen van nieuwe postzegels komen er vaak reacties "uit het publiek".  
Zo ook deze keer. De draak is in veel te lichte tint weergegeven!  
Algemeen wordt aangenomen dat in een strijd tussen "goed" en "kwaad"  
de slechterik (in dit geval de draak) in het zwart of minstens in een donkere kleur wordt 
weergegeven. 
Op de postzegel is de draak zelfs lichter van kleur dan de overwinnende leeuw. 
 

Bron. www.Filavaria.nl 
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JUBILEA 
 

In januari 2018 kunnen wij de volgende leden 
feliciteren met hun jubileum. 

 

25 Jaar  
Dhr. F.J. van Riel Lidnr: 346 
Dhr. H.F.J. van der Poel Lidnr: 1150 
 

50 jaar 
Dhr. A.A. Wemmers Lidnr: 2518 

NIEUWTJESDIENST 
VAN DE 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 
 

Bent u op zoek naar de laatste nieuwtjes? 
Wordt dan lid van onze nieuwtjesdienst. 

 
In 2018 zijn wij op de volgende dagen aanwezig in 

verpleeghuis Hannie Dekhuijzen - Carnissedreef 280 - Rotterdam 
 

1 en 15 december 
 

Ook kunt u bij ons alle filatelistische benodigdheden 
bestellen met fikse korting. 

 
Inlichtingen 

W. van Leijden - postbus 26144 - 3002 EC Rotterdam 
tel: 010 - 476 24 24 of 06 - 22 18 43 04 

IS DE CONTRIBUTIE VOOR 2019 
AL VOLDAAN????? 



Filatelistisch materiaal, thematische filatelie beperkt 
zich niet tot postzegels of poststempels 

 
Inleiding 
 

De postzegelverzamelaars van nu zijn veelal op jonge leeftijd gestart met het 
verzamelen van Nederland. Al dan niet aangevuld met de overzeese gebieden.  
Totdat een punt bereikt wordt dat alleen de vakjes van de meest dure zegels leeg 
blijven. Het geld om deze ontbrekende zegels aan te schaffen is er niet of is er niet voor 
over. Maar dan, het verzamelvirus zit toch in het bloed.   

  

 
Eenmaal op dit punt aangekomen wordt er vaak een keus gemaakt uit verschillende 
mogelijkheden: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- een nieuw verzamelgebied in de vorm van een nieuw land, 
- een specialisatie in uitgifte, tanding, kleur of andere eigenschap, 
- een specialisatie in gebied of route, 
- een nieuw verzamelgebied in de vorm van een onderwerp of thema. 

Waar de eerste mogelijkheden nog steeds behoren tot de traditionele filatelie is de 
laatste een duidelijk andere vorm van verzamelen: thematische filatelie.       
 

Het kiezen voor een nieuw land voor het opzetten van een nieuwe verzameling is niet 
echt veel anders dan het verzamelen van het vertrouwde Nederland.  
Uiteindelijk loop je ook hier tegen het probleem aan dat de duurste zegels zullen 
ontbreken. 
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Bij het opzetten van een specialistische verzameling van een bepaalde uitgifte van serie 
of losse zegel kun je vooraf een inschatting maken of het betaalbaar blijft. Een snelle 
blik in de catalogus maakt duidelijk of er veel dure varianten zijn. Deze vorm van 
verzamelen geeft inzicht in (deel van) het gebruikte drukprocedé.   
 

Een andere vorm van specialiseren is het verzamelen van postzegels of poststukken 
met afstempeling van een bepaald gebied. Vaak zal dit de eigen woonplaats of 
gemeente zijn. Indien een plaats een plek inneemt in een veel gebruikte postroute 
worden vaak afstempelingen van het gehele traject verzameld. Deze manier van 
verzamelen geeft een inzicht in de postale geschiedenis van een plaats of gebied.  
 

In tegenstelling tot de bovenstaande mogelijkheden waar vooral postzegels en 
post(waarde)stukken met afstempeling worden verzameld is de opzet van een 
verzameling van de laatste mogelijkheid geheel afwijkend. Hier is niet de postzegel 
afstempeling het uitgangspunt maar een gekozen onderwerp of thema. In een 
thematische verzameling wordt een idee, onderwerp of thema uitgewerkt en 
geïllustreerd met verschillende soorten filatelistisch materiaal. Dit kan verschillen in tijd, 
plaats en aard. Tijd en plaats is wel duidelijk: oud materiaal afgewisseld met nieuw en 
van over de hele wereld. Aard is wat moeilijker. Postzegels worden uitgegeven om post 
mee te versturen, Maar de zegels worden zowel los als op andere wijzen verkocht. Ook 
wordt de post niet altijd op de dezelfde wijze verstuurd. 
Het is in sommige gevallen zelfs toegestaan op post zonder postzegels te versturen. 
In de postzegelwereld wordt algemeen een indeling in 12 verschillende soorten 
filatelistisch materiaal aangehouden: 

- postzegels 
- postzegelboekjes 
- automaatstroken 
- frankeren zonder postzegel 
- posttarieven        
- portvrijdom 
- poststukken 
- postwaardestukken 
- vernietigingsstempels 
- verzendaanduidingen 
- postale aanduidingen 
- velletjes en randen. 

 
Ik wil in volgende afleveringen dieper ingaan in de verschillende elementen. Wat hoort 
bij een element en waarom.  
 

Nico Helling 
 

Zie ook: 
www.everyoneweb.com/twaalf  ABC van het postzegel verzamelen deel 3 
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Filatelistisch materiaal, thematische filatelie beperkt 
zich niet tot postzegels of poststempels 

 
DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: 
Van postzegel tot postale aanduiding (afl.  2)  
 

Postzegels in alle soorten…. 
 

Het zal het intrappen van een open 
deur zijn om te stellen dat vrijwel alle 
postzegel- verzamelingen voor het 
grootste deel bestaan uit postzegels. 
Postzegels die worden uitgegeven 
voor het frankeren van de post, voor het 
voldoen van speciale diensten of 
verzendwijzen maar ook voor 
gebruik door speciale instanties. Het zal 
duidelijk zijn dat verzamelaars van een 
specifiek land alle door dat land 
uitgegeven zegels opnemen in hun 
verzameling. Netjes op volgorde van 
uitgifte, chronologisch in tijd en 
meestal op volgorde van de 
catalogus of voordrukalbum. Daar 
staat ook meestal wel vermeld welk 
soort uitgifte het betreft: frankeerzegel, portzegel, luchtpostzegel, interneringzegel (om 
de catalogus van Nederland aan te houden).     
Omdat niet elk land elk soort zegel uitgeeft hebben thematische verzamelaars het 
moeilijker omdat zij vaak ook andere soorten zegels tegenkomen bij hun thema. Een 
diversiteit van deze soorten zegels, met hun specifieke achtergrond, maakt een thema 
verzameling wel mooier.    
 

Wat voor soort postzegels zijn er te onderscheiden?   
Als we de indeling van het ABC van postzegel verzamelen volgen onderkennen we de 
volgende: 

- Postzegels met betaling vooraf 
- Postzegels met verminderd of zonder betaling 
- Postzegels voor betaling achteraf 
- Postzegels voor (verplichte) bijbetaling.   

 

Postzegels voor betaling vooraf: 
Voor het verzenden van post moet na de postwet van 1870 vooruitbetaald worden. De 
poststukken worden daartoe gefrankeerd met postzegels die voldoen aan het tarief voor 
de gekozen verzendwijze.  
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Meestal is dat via gewone postbezorging maar het kan ook door te kiezen voor een 
speciale postdienst of verzendwijze. Voor elke soort bezorging kunnen verschillende 
soorten frankeerzegels uitgegeven zijn. 
 

Frankeerzegels voor algemeen gebruik: 
Voor het versturen van post via de 
gewone post gebruiken we 
‘gewone’ frankeerzegels of 
frankeerzegels voor algemeen 
gebruik. In veel boeken en 
artikelen wordt nog gesteld dat dit 
zegels zijn die iedereen kan kopen 
aan het loket van het 
postkantoor. Helaas is dit 
enigszins achterhaald met het sluiten 
van het laatste postkantoor aan het 
Neude in Utrecht in 2011. Overblijven de postagentschappen in plaatselijke buurtsupers 
of boekhandels waar alleen nog de meest gangbare zegels te koop te zijn. Vaak zijn het 
de langlopende of permanente postzegelseries. De achterliggende reden is dat de 
postagentschappen zelf de zegels moeten kopen bij Post.Nl en daardoor het risico van 
onverkoopbare voorraden willen vermijden.   
 
Permanente postzegels: 
Daarmee hebben we één soort 
frankeerzegels voor 
algemeen gebruik te 
pakken. Dit zijn zegels die 
gedurende langere periode, veelal 
jaren, verkrijgbaar zijn. Veel 
voorkomende afbeeldingen voor deze postzegels zijn afbeeldingen van staatshoofd of 
waarde-aanduiding. In Nederland kennen we de series van koning Willem III (3 zegels, 
en de achtereenvolgende koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. De laatste zelfs 
in twee uitgebreide series: de gewone en de inversie serie. Ook voor de waarde-
aanduidingen kennen we in Nederland diverse uitgifte: de vliegende duif, cijfer en 
Crouwel series. Bij elke tariefwijziging wordt een nieuwe postzegel uitgegeven waarmee 
de serie uitdijt. Ook ander landen hebben meer of minder uitgebreide series 
permanente zegels: België met Koning Boudewijn serie, Scandinavische landen met 
grote series cijfers. Meest uitgebreide serie 
permanente zegels is wel de Machin 
uitgifte van Engeland en regions.  
Door de lange tijd in de roulatie zijn van 
bepaalde series krijgen deze vaak een eigen 
naam (bv Crouwel, Juliana-Regina en 
Machin).   
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Semipermanente postzegels.    
Naast de permanente postzegels die over langere tijd verkrijgbaar zijn, kennen we ook 
postzegels(series). Ook deze zegels zijn een langere periode verkrijgbaar maar minder 

lang dan de permanente postzegels. De aandacht 
vestigen op een speciale gebeurtenis ligt vaak ten 
grondslag aan het uitgeven van dit soort 
postzegels. Als voorbeelden van dit soort zegels 
kennen we in Nederland bv de Jubileumzegels uit 
1923, de inhuldiging zegels uit 1980 en 1981, na 
tariefwijziging.   
 

Bijzondere postzegels 
Voor het herdenken van speciale gelegenheden worden postzegels uitgegeven die 
slechts gedurende korte tijd verkrijgbaar zijn. De afbeelding op de postzegel houdt 
direct verband met de reden van uitgifte. In ons land kennen we heel veel voorbeelden 
van dit soort uitgiftes. Bijna alle herdenking zegels of viering van jubilea vallen in deze 
categorie. 
Enkele voorbeelden:  

 

      

      150jr KNMI        100e geboortedag     375jr Leidse                      Jupostex 
                                Albert Schweitzer     Universiteit  
 

Bijzondere postzegels met toeslag: 
Van tijd tot tijd worden bijzondere zegels uitgeven met een toeslag. Deze toeslag moet 
samen met de  
frankeerwaarde betaald worden aan de 
post maar komt ten goede aan een doel 
waaraan de uitgifte refereert. Zo komt 
de toeslag van kinderzegels ten 
goede aan doelen voor kinderen die hulp 
nodig hebben. De toeslag van de 
zomerzegels gaat naar culturele doelen. Ook worden postzegels uitgegeven met een 
toeslag voor het (mede)financieren van postzegeltentoonstellingen. Hier doet zich een 
wonderlijk feit voor. Waar de voorschriften van de FIP (Fédération Internationale de 
Philatélie) aangeven dat in 
tentoonstellingsverzamelingen geen zegels met 
een toeslag meer dan 50% van de 
frankeerwaarde gebruikt mogen worden,  
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wordt een uitzondering gemaakt voor zegels die uitgegeven met een toeslag voor 
financiering van een postzegeltentoonstelling. Bij de zegels die uitgegeven zijn in 1984, 
Filacento, blijft de toeslag netjes binnen de 50% norm. Anders is het met de uitgifte van 
de zegels in 1988, Filacept, waar de toeslag bijna 100% is. 
Is het organiseren van die tentoonstelling zoveel duurder?  
 

Bijzondere postzegels met gemeenschappelijk, internationaal, karakter 
 

In internationaal verband worden, gezamenlijk met een of meerdere landen, postzegels 
uitgeven met een gemeenschappelijk doel. Meest bekende uitgiften van dit soort 
postzegels zijn de Europa postzegels. 
De coördinatie van de uitgifte van Europazegels lag in de loop der tijd bij drie 
verschillende organisaties: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1956-1959:            1960-1992:          
Europese gemeenschap          CEPT (Conférence européenne  des administrations   
voor Kolen en Staal                               des postes  et télécommunications)   
 
1993: -heden PostEurop, onderdeel van de Wereldpostunie.  
 
Met een bepaald thema of onderwerp 
worden in de aangesloten Europese 
landen postzegels uitgegeven.  
 
 
Om speciale gebeurtenissen of relaties tussen twee landen te benadrukken worden in 
die landen postzegels uitgegeven. Voor Nederland kennen we de gezamenlijke uitgifte 
met China over watermanagement (2005).        

 
 
 
 
 

Met de gemeenschappelijke uitgiften zijn we aan de laatste soort frankeerzegel voor 
algemeen gebruik gekomen. In de volgende aflevering gaan we in op de frankeerzegels 
voor bijzondere postdiensten. 
 
Nico Helling    
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