De nieuwe editie van het Cursusboek BBF is uit!
Hiervan tonen we deel 1. In het kort de inhoud:
Deel 1 is een eerste kennismaking met de twaalf belangrijkste
filatelistische elementen. Natuurlijk met POSTZEGELS als
eerste, maar er is heel wat meer dat óók FILATELIE is en dus
verzameld kan worden.
In Deel 2 gaan we met het materiaal aan de slag: een
verzameling opbouwen: voor onszelf en om te kunnen laten
zien aan anderen.
In Deel 3 worden de 12 elementen van deel 1 opnieuw
behandeld, maar nu heel uitgebreid en met veel extra
informatie.
Deel 4 tenslotte gaat over kwaliteit en presentatie en is vooral
bedoeld voor degenen die hun verzameling willen tonen op
een propagandatentoonstelling.

Het hele cursusboek, op CD-ROM, is te bestellen bij
het Bondsbureau voor €5, inclusief verzendkosten.

BEGELEIDING BIJ
FILATELIE ©
PRAKTIJKCURSUS
VOOR DE
POSTZEGELVERZAMELAAR
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Begeleiding Bij Filatelie

Voorwoord bij een nieuwe editie.
Na 5 jaar het “ambt” van Coördinator Filatelistische Vorming van de NBFV te hebben uitgeoefend wordt
het tijd voor een evaluatie. Een evaluatie waarvan u de resultaten uiteraard terug zult vinden in de komende delen en hoofdstukken.
Er zijn in die vijf jaar veel ontwikkelingen geweest in de filatelie: een gestage terugloop van het aantal georganiseerde verzamelaars, een wereldwijde explosieve groei van het aantal uitgiften van zegels, velletjes
en (prestige)boekjes, de komst van de persoonlijke postzegel en de bedrijfspostzegel, de groei van de
particuliere postbedrijven, de komende liberalisering van de postmarkt in de Europese Unie*), om maar
eens wat te noemen….
Veel van die ontwikkelingen hebben hun weerslag op de verzamelmogelijkheden. Zo is het bijhouden van
Nederland gebruikt nauwelijks meer te doen. Soms lijkt het bovendien of er een steeds scherpere tweedeling ontstaat tussen enerzijds de verzamelaars van mooie plaatjes en anderzijds degenen die blijven zoeken naar materiaal dat postaal is gebruikt.
In de voor u liggende nieuwe editie van de cursus BBF heb ik geprobeerd aan al het nieuwe voldoende
aandacht te schenken en de lezer/cursist op diverse verzamelmogelijkheden te wijzen. Dat betekent dat
de opzet van de cursus weliswaar intact is gebleven, maar deel 2 en diverse hoofdstukken van deel 3 volledig “op de schop” zijn gegaan. Bovendien is een nieuw deel 4 toegevoegd.
De oorspronkelijke opzet van de cursus was zeer sterk gericht op het verzamelgebied Nederland. Bij een
aantal hoofdstukken is die invalshoek nog goed herkenbaar, maar op diverse plaatsen heb ik zowel de
tekst als de afbeeldingen “geïnternationaliseerd”, niet zozeer vanuit een principiële Europese eenheidsgedachte, maar vooral om de verzamelaar op meer mogelijkheden te kunnen wijzen.
Vele verenigingen krijgen het heden ten dage niet voor elkaar een cursus BBF te organiseren, maar tegelijkertijd blijkt de behoefte aan informatie en kennis bij individuele leden groot. Daarom zijn de aangebrachte wijzigingen zodanig uitgevoerd dat het cursusboek steeds meer geschikt is geworden als leerboek
en naslagwerk voor individuele verzamelaars.
Maar let op, het is en blijft een basisboek, géén handleiding voor wedstrijdtentoonstellingen.
Sjoerd Bangma.
*)

In Nederland per 1-1-2008, in de hele EU gepland voor 2009, maar (blijkens gegevens van juni 2007) sputteren
Polen en Frankrijk nog steeds tegen.
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Begeleiding Bij Filatelie

Doel van deze cursus
In dit deel:
Doel van de cursus
Cursusindeling
De 12 elementen:
Van
postzegel
tot
velrand

De cursus “Begeleiding Bij Filatelie” bestaat uit 4 delen en is bedoeld voor:
•
Iedereen die een postzegelverzameling wil opzetten en inzicht wil krijgen
in wat daarvoor gebruikt kan worden.
•
Iedereen die reeds kortere of langere tijd bezig is met het verzamelen
en daar iets méér mee zou willen
doen, of er iets méér van zou willen
maken.
•
Iedereen die een gedeelte van zijn/
haar verzameling wil omzetten in een
object voor een propagandatentoonstelling. De aanwezigheid van zoveel
mogelijk verschillende filatelistische
onderdelen maakt die verzameling
aantrekkelijker.

• Een eigen verzameling opzetten

De indeling van de cursus is als volgt:
•
In het eerste deel worden de 12 belangrijkste elementen van de filatePOSTZEGELS VERZAMELEN IS DE MEEST
lie besproken waardoor een globaal
LEERZAME HOBBY DIE ER TE BEDENKEN IS.
inzicht wordt verkregen in de materie.
•
Het tweede deel bestaat uit een oefenprogramma. Een gedeelte van de verzameling van de
cursist wordt door hem / haar voorzien van zoveel mogelijk onderdelen uit het eerste deel en
ondergebracht in een miniverzameling.
•
In het derde deel worden alle elementaire begrippen uit het eerste deel nogmaals doorgenomen maar veel uitgebreider. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk naslagwerk dat altijd ten
dienste van de cursist zal blijven.
•
Het vierde deel gaat over kwaliteit en presentatie.

• Niet volgens de voorschriften van anderen

In deze cursus worden 12 elementen doorgenomen, wat echter niet zeggen wil dat er niet meer te
vinden zijn. Dit zijn echter de voornaamste en zij verdienen die extra aandacht.

• Geen hokjes meer
vullen maar gewoon je
eigen ideeën volgen

Over de auteurs

Wat gaan we
eigenlijk doen?

• Volgens het principe
dat alles mag en niets
moet
• Dus…...D O E N !

Deze cursus is ontworpen door Bert Langhorst, tot 2002 coördinator van de Commissie Filatelistische Vorming van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen. De cursus is aangepast,
van nieuwe afbeeldingen voorzien en grotendeels herschreven door diens opvolger Sjoerd Bangma.
Herziening deel 1: juli 2007.
Herziening deel 2: mei 2007.
Herziening deel 3: juni 2007.
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Iets over doel en opzet van deze cursus
Volgorde en betiteling van de diverse hoofdstukken komen overeen met het oorspronkelijke idee van Jeugdfilatelie Nederland, JFN, die reeds jaren geleden deze
volgorde als de “ 12 Filatelistische Elementen “ propageerde. In de cursus
“Begeleiding van Beginnende Filatelisten”, later omgezet in “Begeleiding bij Filatelie”, thans uitgebracht door de NBFV, de Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, wordt deze volgorde ook aangehouden.
In ieder geval hoopt de samensteller dat zowel de beginnende verzamelaar als de
meer gevorderde filatelist een beter inzicht zal verkrijgen over de mogelijkheden
zijn/haar verzameling aantrekkelijker te maken.
Dat zou wel eens kunnen door niet alleen bij dat ene verzamelobject te blijven,
maar ook ander filatelistisch materiaal te gebruiken. Er is inderdaad meer dan een
“postzegel”.
En wat de begrippen verzamelaar en filatelist betreft kunnen we kort zijn. Filatelie is
het verzamelen van postzegels en/of ander postaal materiaal en het vergaren van
kennis daarover. Als u deze CD-rom bezit is dat dus geregeld!

Een postzegel-

De twaalf belangrijkste onderdelen van onze verzameling

verzameling wordt
interessanter als zij
uit meer dan alleen
postzegels bestaat.

Muziek

Fauna

Op de volgende bladen treft U een overzicht aan van de 12 belangrijkste filatelistische elementen die vandaag de dag als basis kunnen dienen bij het
opzetten van een verzameling. Dat wil zeggen dat:
1.
van elk element een dusdanige hoeveelheid materiaal te vinden is dat
er een verzameling van op te zetten is en
2.
er vele soorten verzamelingen zijn te maken waarin een groot aantal
van deze elementen opgenomen kan worden, bijvoorbeeld in alle landen- en themaverzamelingen die maar te bedenken zijn.
Aangezien de grote meerderheid van alle cursisten al zo’n verzameling van
één element (meestal postzegels) heeft zal de nadruk in de hierna volgende
delen van de cursus vooral liggen op het kennismaken met alle andere elementen en het maken van een werkstuk waarin meerdere van de elementen
zijn verwerkt. In deel 2 gaan we daar dieper op in.

Gezondheidszorg
Wereldvraagstukken
Transport

Flora

Of...of...of...of..
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Het algemene begrip voor de door de posterijen uitgegeven
bewijzen van betaling van het door de posterijen verlangde bedrag
als tegenwaarde voor verrichte diensten is een

POSTZEGEL
en iemand die deze betalingsbewijzen verzamelt is een

POSTZEGELVERZAMELAAR
Gestempeld
Met aanhangsel
Postfris

Postzegels verzamelen kan volgens de meeste niet-verzamelaars
maar op 2 manieren, namelijk ;
Gestempeld = Gebruikt
of
Ongestempeld = Postfris
Maar dat er vele soorten postzegels zijn met allerlei andere
kenmerken, wordt in de loop van de cursus duidelijk.

Vierkant
Driehoekig

Voor iedereen die daarvan meer wil weten is deze cursus bedoeld.
Misschien kunnen zelfs doorgewinterde verzamelaars ook nog een
keer verrast worden door, ook voor hen, nog onbekende facetten binnen de wereld van hun hobby, de

FILATELIE
Heel groot

Geheel
of gedeeltelijk
ongetand

Heel klein

Enz., enz., enz. In deel 3
hofdstuk 1 gaan we er
dieper op in!
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Postzegelboekjes werden door de posterijen uitgegeven voor die mensen, die een
aantal postzegels in huis wilden hebben
voor later gebruik, zodat een aantal malen de loop naar een postkantoor voor
een enkele zegel werd uitgespaard.
Aanvankelijk waren postzegelboekjes alleen aan het loket verkrijgbaar, maar later
werd die verkoop ook via automaten verzorgd, waardoor geïnteresseerden ook
buiten kantooruren over zegels konden
beschikken. Omdat regelmatig het tarief
voor de verzending van poststukken wijzigde, werd in de loop der jaren een groot
aantal verschillende boekjes uitgebracht,
waarbij het verzamelen, van zowel het totale boekje als de zegelinhoud apart, voor
vele verzamelaars interessant werd.
Inmiddels zijn de automaatboekjes al
weer opgevolgd door “hangboekjes”,
hangmapjes en hangvelletjes. Ook hierbij
kan de specialist zijn hart ophalen aan de
diverse afwijkingen.

Een combinatie van permanente zegels en eentje van zegels met bijslag
voor het Rode Kruis.

Zegels uit boekjes
zijn over het algemeen duidelijk herkenbaar omdat vaak
aan 1 of 2 kanten de
tandjes ontbreken.
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De automatisering op elk gebied gaat gestaag door, zo ook
bij de postbedrijven. Het kon dus niet uitblijven dat op een
gegeven ogenblik ook de postzegel werd geproduceerd op
het moment dat het nodig was en wel in de waarde die op
dat moment werd verlangd.

DE POSTZEGELAUTOMAAT WAS GEBOREN

De mogelijkheden die machines bieden om, behalve met
cijfers, ook met plaatjes om te gaan, geven de filatelisten
weer uitzicht op uitgebreide verzamelgebieden
en uiteraard wordt die uitdaging met graagte aangegaan.

Nederland begon in 1989 met de uitgifte van automaatzegels
door de aanschaf van de Duitse Klüssendorfmachine.
Uiteraard vinden we die machines - en de stroken - ook bij onze
oosterburen.

In 1996 werd genoemde machine in Nederland vervangen
door de Zwitserse Framamachine. We vinden natuurlijk niet
alleen in Nederland maar ook in Zwitserland de bijpassende
zegels.

De nieuwste zegelautomaat kan alleen worden bediend door personeel van TPG Post. Het
is de Hytech-baliefrankeermachine. Ook in het buitenland kunnen we met het fenomeen
van het baliefrankeerapparaat in aanraking komen.
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Naast het gebruik van postzegels en/of automaatstroken wordt
aangrootverbruikers de kans geboden om een eigen, op het bedrijf gerichte stempelmachine aan te kopen.
Deze machine staat uiteraard onder controle van TNT Post
(voorheen PTT Post) .

De machine noteert automatisch het totaal van de verschuldigde frankeerkosten. Op regelmatige tijden dient de klant de stand van de machine door te geven zodat er afgerekend kan worden.

Behalve bedrijven is ook een groot aantal gemeentelijke instanties en rijksinstellingen gegadigde voor de stempelmachine. Kortom, alle veel post verzendende
organen kunnen een contract met TNT Post afsluiten, waardoor via een gegeven kwantumkorting de portokosten aanzienlijk worden gereduceerd.
Naar wens drukt de machine het frankeerbedrag af direct op de enveloppe,
ofwel op een plaketiket. Dat laatste is noodzakelijk als het formaat van de
enveloppe te groot is om door de machine gevoerd te worden.
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In de meeste gevallen vraagt een prestatie om een tegenprestatie. Zo
ook bij TNT Post, een bedrijf dat er voor zorgt dat uw mededeling
en/of pakketje wereldwijd, binnen redelijke tijd wordt afgeleverd op het
door u gewenste adres. In de voorbije jaren is er natuurlijk veel veranderd met betrekking tot deze prestatie. Deze werd namelijk door allerlei
oorzaken steeds duurder en dat merkt de afzender van poststukken onmiddellijk aan de hoogte van de frankeertarieven!

Tussen 1891 en 2004 steeg in Nederland het tarief voor een binnenlandse brief in
de laagste gewichtsklasse van 5 naar 85 cent, in 2001 omgerekend tot 0,39 euro.

Ook het tarief voor een (prent)briefkaart veranderde, tot het in 1997 werd opgetrokken tot het brieftarief. Maar...er kwamen wel decemberzegels met korting!

Naar het buitenland gelden andere tarieven. Het “priority” tarief
(gegarandeerd de snelste afhandeling) voor brieven binnen Europa
stijgt in 2004 verder tot €0,61, in 2007 tot €0,72.

In sommige landen, o.a. het Verenigd Koninkrijk, kent men verschillende tarieven voor
snelle en langzame post, terwijl ook in Duitsand de tariefopbouw erg verschilt van die in
Nederland. In 2003 was het tarief voor een “standaardbrief” voor het binnenland en de EUlanden gelijk (€0,55), maar zodra het formaat iets groter wordt (A5), betaalt men €1,44,
ook al weegt de brief niet meer dan de postzegel. In 2006 werd het buitenlandtarief voor
een standaardbrief overigens verhoogd (tot €0,70).
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In bijzondere gevallen bieden de posterijen hun
diensten aan zonder een tegenprestatie te verlangen. De poststukken kunnen dan zonder de
vereiste frankering worden aangeboden.
Men spreekt dan van portvrijdom.

Als de afzender geen postzegel hoeft te plakken duidt dat vaak op portvrijdom, immers,
hier worden de frankeerkosten door de posterijen zelf betaald.
Ministeries en openbare instanties hadden (nu niet meer) het privilege van
portvrije verzending, maar betaalden de posterijen (achteraf) wel een vergoeding.
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Alle denkbare stukken die door de post worden vervoerd en elders worden bezorgd zijn poststukken.
Het grootste deel van deze poststukken wordt door
de verzenders voorzien van postzegels of stempels van het verlangde bezorgtarief.
Een briefkaart is dus net zo goed een poststuk als een pakket van 10 kg.

Op poststukken kan naast de frankering nog andere voor de filatelist interessante informatie
voorkomen: in dit geval 3 verschillende soorten stempels ↑, of zelfs 5 ↓ (een puzzeltje)!
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Postwaardestukken zijn alle door de post te vervoeren en te bezorgen stukken
waar de afzender geen postzegels meer op hoeft te plakken omdat de posterijen het verlangde tarief op het stuk hebben afgedrukt, zoals bij deze briefkaart.

Er zijn in heel veel landen in de loop der tijden talloze postwaardestukken uitgegegeven. Ook adreswijzigingskaarten behoren tot de postwaardestukken.

BBF Deel 1 pagina 13

Om hergebruik van postzegels tegen te gaan zullen
de posterijen de op poststukken aangebrachte zegels
door middel van een stempel onbruikbaar maken, oftewel “vernietigen”.

Deze vernietiging, of ontwaarding, kan geschieden met
een handstempel, een machinestempel met “vlag”, maar
ook met het nietsontziende rolstempel.

Mocht er een brief door de machine zijn
gegaan zonder dat het stempel werd geplaatst, dan is het altijd nog mogelijk om
achteraf die vernietiging tot stand te brengen. Dat kan netjes d.m.v. een handstempel, zoals dat bij onze oosterburen (in) gebruik is, maar ook, tot grote afschuw van
de verzamelaar, met een pennenstreek
van de besteller..!!

De mogelijkheid om via hand– en machinale
vlagstempels reclame te maken of anderszins
aandacht te vragen zijn veelzijdig en er wordt
dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.
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De afzender kan extra aandacht of extra verzorging verlangen voor het te verzenden
poststuk. Zo kan een poststuk bijvoorbeeld door de bezorger persoonlijk worden afgegeven onder ontvangst van een getekend reçu (als de geadresseerde tenminste thuis is).
Dat is de “aangetekende post”. Ook worden door de posterijen zelf etiketten geplakt ter attentie van de ontvanger of de bezorger.
(Van de A4 enveloppe zijn alleen de ter zake doende delen getoond).
Ook mogelijk is verzending via een bepaalde route of versnelde bezorging. Het poststuk
komt dan niet terecht bij alle normaal te verzenden poststukken, maar krijgt een speciale
voorkeursbehandeling en wordt dan in de meeste gevallen versneld aan de geadresseerde afgegeven, zelfs in de kerstdrukte.
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De posterijen kennen ook een aantal speciale tekens en andere mogelijkheden om afzenders, ontvangers en ambtenaren te kennen te geven dat er iets bijzonders aan de hand is
of zomaar ter controle van eigen werkzaamheden. Bij een verhuizing wordt bijvoorbeeld
enkele maanden lang een verhuisetiket geplakt op de post van de verhuisde, zodat het op
het nieuwe adres wordt besteld. (ook dit curieuze poststuk, dat met een Zwitserse zegel
probleemloos door de Nederlandse stempelmachine werd geaccepteerd).

Een stortvloed van nieuwe verzamelmogelijkheden wordt geboden door de diverse codes die door TNT Post worden aangebracht ten behoeve van de automatische verwerking. In de SIX (sorteerindex), rechtsonder in een oranje
streepjescode (in zwart-wit niet of nauwelijks leesbaar), staat de informatie over
de postcode die de sorteermachine direct kan lezen. In zwart staat de PRIC
(procesinformatiecode). Afgebeeld is hier een tussenfase van de ontwikkeling
van het systeem uit 2003. We volstaan hier met de “vertaling” van het meest
linkse gedeelte. Leesmachine 02 van het sorteercentrum Zwolle (het sorteercentrum van verzending) heeft bij de eerste poging (Primair) de postcode (3243
AC) kunnen lezen. De laatste R in de rechtse PRIC is de aanduiding van het
ontvangende sorteercentrum Rotterdam.
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Alle door de posterijen vervaardigde postzegels
hebben, rondom het aantal zegels dat het vel bevat, velranden.

Bij grotere vellen zijn op elke rij de rijnummers vermeld, bovendien in de
meeste gevallen een L voor het linker veldeel of een R voor het rechter veldeel. Tevens worden de gebruikte kleuren aangegeven.

Bij kleinere vellen, meestal siervellen of gemakshalve velletjes genoemd en tot voor kort alleen
bestemd voor bijzondere uitgaven, zijn de randen voorzien van teksten en voorstellingen.
Ook instructie en/of boodschappen voor gebruik zijn mogelijk.
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