
    ROLTANDING

In het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw voerde men in Nederland de zogeheten " POKO "-postzegel-
plakmachine in om poststukken te frankeren. Voor dit apparaat werden rollen van 500 of 1000 zegels aan-
gemaakt. Hiervoor gebruikte men de gewone postzegelvellen. Men sneed de vellen in lange stroken van tien 
en plakte deze met de overgebleven velranden aan elkaar, waarna ze werden opgerold.
In de poko-machines bleken de rollen echter vaak af te breken op de perforatie. Ook met het gebruik van
steviger papier kon dit euvel niet worden verholpen. Deze problrmrn deden zich overigens ook voor in de
machines op de postkantoren. Eind 1924 kwam de drukker van de zegels met de oplossing. Hij stelde voor 
om enkele perforatiegaten aan de korte zijde van de zegel te laten vervallen door een aantal pennen uit de
perforatiekam te halen. En inderdaad bleken de zegels heel wat steviger aan elkaar te zietten dan voorheen.
Zo ontstond in 1925 de zogeheten TWEEZIJDIGE ROLTANDING. Deze tanding komt voor bij de typen,
Vliegende Duif, Koninging Wilhelmina Veth serie en de kinderzegels uit 1925,1926 en 1927. Bij de
Vliegende Duif en de Koninging Wilhelmina serie komen ze voor in de zegels met en zonder Watermerk.

De filatelisen waren niet erg verheugd over deze roltanding. Om een Nederland verzameling compleet te krijgen
moest men niet alleen de gewone zegels aanschaffen maar ook de verschillende roltandingen. Omdat de
roltanding werd toegepast tot en met de zegels van F 0,60 cent, was dit voor de verzamelaars in die tijd
een behoorlijke investering. Vele filatelisten beperkte zich dus tot het verzamelen van de normale zegels.
Desondanks werden de roltandingzegels ook aan de filatelieloketten verkrijgbaar gesteld, echter niet alleen
uit de automaten maar ook uit hele veldelen. De meeste roltandingszegels die in de pokomachines werden
gebruikt waren voorzien van een Firmaperforatie, genaamd Perfins. In de vellen in de filatelieloketten waren
geen firmaperforaties aanwezig. Daar de zegels met roltandingperforatie nauwelijks in de belangstellng
stonden, zijn enkele waarden zonder firmaperforatie zeer schaars geworden.
Van de tweezijdige roltanding worden zowel lose zegels als paren verzameld. De zegels met een horizontaal
formaat in horizontale paren en de zegels met een verticaal formaat in verticale paren.

In het jaar 1926 kocht de Kas-Vereniging N.V te Amsterdam de zogenaamde " Multipost Affixing Machine".
Deze machine , een Britse uitvoering van de Poko Machine, was alleen geschikt voor
gebruik van rollen, waarbij de zegels met de lange zijde aan elkaar zaten. Met het oog 
hierop , diende de kas vereniging een verzoek in om een aantal " dwaarse rollen van de
7½ cent te vervaardigen. Dit hield in dat aan de lange zijde van de zegel een aantal
pennen uit de kam moesten worden verwijderd. De zegels die toen aan de Kas vereniging
werden afgeleverd haddden een driegaats vierzijdige roltanding.
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De totale oplage van de 7½ cent violet met de 3 gaats vierzijdige roltanding bleef beperkt tot 10.000
exemplaren. Hiervan werden 3 rollen van 500 stuks aan de Kas-Vereniging N.V. geleverd, en een onbekend
aantal vellen aan de filatelie-loketten. De 3 gaats vierzijdige roltanding  kan zeker tot een van de rariteiten
van Nederland worden gerekend. De catalogus waarde van de 7½ cent violet is er dan ook naar.
De perforatie is als een proefperforatie te beschouwen. Men besloot, voortaan alle zegels op deze wijze
te perforeren maar op een andere plaats pennen uit de perforatiekam te halen. Het resultaat was de
vierzijdige roltanding aan het eind van 1927. In tegenstelling tot de tweezijdige roltanding worden deze
zegels behalve los, niet in horizontale of vertikale paren verkocht, maar in blokken van 4 of 9. Ook de 
kinderzegels van 1929 verschenen in deze vierzijdige roltanding.

Bioj het invoeren van de nieuwe automaten ontstonden er
echter weer nieuwe moeilijkheden met de tanding. De
perforatiegaatjes in de zegelrollen, regelde het afsnij-
mechanisme, van deze apparaten, maar die perforatie-
gaatjes waren er niet allemaal. Hierdoor raakten de auto-
maten ontregeld , en vaak kwamen de zegels onvolledig te voorschijn. De oplossing werd gevonden in de
zogenaamde tweezijdige hoekroltanding, deze kwam in gebrik in 1930.
Aan de korte kant van de zegels werd op alle 4 de hoeken een pen uit de perforatiekam gehaald. Rollen
van de aldus  verkregen zegels bleken voldoende sterk te zijn. Ze leverde geen problemen meer met de
nieuwe postzegel-automaten. De vierzijdige roltanding zie voor veel problemen zorgden werden door deze
nieuwe perforatie overbodig. De tweezijdige hoekroltanding worden los en in paren, horizontaal en ook
vertikaal verzameld. Soms komen ook blokken van 4 an andere samenstellingen voor. Ook voor de
vierzijdige hoekroltanding geld dat zij uitgegeven zijn met de Vliegend Duif, de Veth serie en de kinderzegels
uit de jaren 1930, 1931, 1932 en 1933. De bezwaren van de roltanding bleven echter bestaan. Ook de 
verzamelaars hadden, terecht, kritiek. Maar ook de drukker was er niet erg blij mee. Het vervaardigen 
van de roltandingszegels bracht veel extra werk met zich mee. Van de hogere waarden werden slechts zeer
zeer kleine aantallen in de plakmachines gebruikt.
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Er werd gezocht naar een methode om de roltanding
overbodig te maken, door het gebruik van van een
steviger papiersoort en een andere tanding, werd het
verwijderen van pennen uit de perforatiekam in 1933
overbodig. Deze tanding was de kamtanding 13½ x
12 ¾. Het gebruik van rolzegels voor plakmachines
was door de opkomst van frankeermachines overigens
al sterk gedaald.

Het is wel merkwaardig dat alleen Nederland en Danzig de roltanding gekend hebben. In andere
landen ging men meestal al direct over tot het toepassen van een andere perforatie.
De 5 en 10 pfennig van het Wapentype van Danzig bestaan buiten de normale zegels, ook
in een vierzijdige hoekroltanding. Ze zijn uitgegeven van 1932 tot 1935. De geldigheidsduur
eindigde op 30 september 1939.

Bij de rollen normale zegels traden in de
Verenigde Staten dezelfde problemen op
als bij de Nederlandse zegels, maar hier
pakte men het probleem anders aan.
Diverse fabrikanten van postzegelplak-
machines konden bij het U.S. Post-
Office Department ongetande vellen
postzegels kopen, waarmee men naar
hartelust kon experimenteren.
Verschillende fabrikanten ontwikkelde
diverse perforaties om geschikt te maken
voor de postzegelplakmachines.

Zo ontstonden er veel verschillende vormen van perfotaties.

Bronnen:
De postkoets, nieuwegein Samenstelling:
De ware postzegelverzamelaar
Speciale catalogus Nederland J.J.P van der Vat
De Nederlandse zegels uit eigen verzameling jjpvdvat@gmail.com
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     DRIJVENDE BRANDKASTEN EN BRANDKASTZEGELS

Met de uitvinder en ondernemer Cornelis van Blaaderen ( 1875-1933 ) start de geschiedenis van de drijvende
brandkasten. Vooral door de ondergang van de Titanic en de ondergang van verschillende lijnschepen op de
route Nederland naar West- Indië, door de duitsers in de Eerste Wereloorlog gelegde mijnen, waardoor er
waardevolle poststukken, waardepapieren, juweelen en diplomatieke post verloren gingen, was deze uitvinder
op het idee gekomen om een drijvende brandkast te construeren.

              Eerste ontwerp tekening. Een van de schepen vergaan door een zeemijn.

De brandkast moest waterdicht zijn zodat hij in het water blijf drijven en door licht en geluidsignalen de lokatie 
van de brandkast hierdoor kenbaar zou maken. Hiervoor werd de brandkast op het dek van het schip geplaatst.

Om tot de uitvoering van zijn uitvinding te komen , richt Van Blaaderen 
een naamloze vennootschap die later zou worden omgezet naar
N.V. Maatschapij tot explotatie van Van Blaaderens Drijvend Brandkasten.
Na een redelijk geslaagde demonstratie van een model van de
drijvende brandkast in 1914, in aanwezigheid van de directeur-
generaal van de Posterijen en Telegrafie, was het vooral zaak om de
rederijen te overtuigen van zijn uitvinding.

Het model van de demonstratie, later gebruikt op de diverse schepen.

Al met al waren er drie deelnemers nodig om de drijvende brandkast tot een succes te maken, van Braaderen,
de Posterijen en de Rederijen. Maar tijdens het ministerschap van C.Lely zijn er principele verschillen van
mening over de mate waarin de gebruikers voor deze extra dienst moesten betalen. Na de brand op stoom-
schip Rotterdam en het door mijnen vergane stoomschip Emma, waarbij verzekerde aangetekende stukken
van zer hoge waarden verloren waren gegaan kwamen de drie na overleg tot elkaar. De drie maatschapijen
van Blaaderen, Rederij Nederland en de Posterijen kwamen overeen wie wat en hoe deze zouden operenen.
In 1920 is Minister A.König de opvolger van C.Lely en wordt er tussen de drie maatschapijen een contract
afgesloten. Van Blaaderen zorgt voor de brandkasten, de Maatschapij Nederland plaatst de kasten op hun
schepen  en de Posterijen verkoopt de speciale zegels. Deze moesten buiten de normale frankeerwaarde
op de post worden bijgeplakt. De staat onving 3/8 van de opbrengst van de zegels.

Ondertussen had van Blaaderen al 5 kunstenaars opdracht gegeven om
voor de zegels een ontwerp te maken.Van 1 ontwerp van Carel Lion Cachet
en 2 ontwerpen van Leon Gesel werden uiteindelijk pentekeningen gemaakt.
Het ontwerp van Leon Gesel werd gebruikt voor de 1½, de 2½, de 4½ en
de 7½ gulden, die van Carel Lion Cachet voor de 15, 60 en 75 cent.
Behalve voor de dienst Nederland-Nederlands-Indië had men ook het plan 
deze voor Suriname en Curaçao uit te geven. Zover is het nooit gekomen.
De zegels werden wel aangemaakt maar zijn nooit in omloop gekomen.
In 1927 zijn zij met een opdruk voorzien en als normale fankeerzegel in
omloop gebracht.

   pentekening Leo Gesel
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De Nederlandse serie.

Enkele zegels van Nederlands-Indië.
Enkele overdrukte zegels Suriname

Enkele overdrukte zegels van Curaçao.

   Gelopen brief van Curaçao naar Nederland. Complete serie van Nederlands-Indië naar Nederland
waarschijnlijk maatwerk ? Geen normale frankeering.
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Brieven die echt hebben gelopen zijn erg zeldzaam, als u deze wil aanschaffen moet u bijzondere
aandacht schenken aan de afstempeling. De datum van afstempeling moet liggen tussen 1 februari
1921 en 1 september 1923, voor de zegels uit Nederlands-Indië ligt de datum tot 25 augustus 1923.
Voor slecht leesbare of onleesbare stempels op de zegels zijn de prijzen te vergelijken met die van 
ongebruikt met plakker.
Het aantal verkochte series brandkastzegels van Nederland is niet erg groot, er werden in totaal
ongeveer 5000 series verkocht. Van die van Nederlands-Indië minder namelijk ± 3500. De oplage
hiervan lagen echter veel hoger, maar de restvoorraden werden echter vernietigd.
Omdat de aantal verkochte zegels zo gering was en de catalogusprijs tamelijk hoog lag, hoewel
niet zo hoog als de oplage zou vermoeden waren er vele verzamelaars die deze zegels niet wilde
hebben of konden aanschaffen.
Tegenwoordig heeft de serie zich gewoonweg uit de markt geprijst. Alleen beleggers en belegings-
maatschappijen hebben deze serie aangeschaft, uitzonderingen nagelaten.
Zeker in de jaren kort na de uitgifte waren de verzamelaars niet bijster gelukkig met deze serie.
Aan het loket kostte de serie Fl. 34,50. Lange tijd hebben de verzamelaars deze serie volkomen
genegeerd.
Tussen 1925 en 1930 werden de zegels zelfs voor nominale waarde in verschillende postzegel-
tijdschriften te koop aangeboden.

Ondanks de hoge handelswaarde van de zegels heeft men er nooit voorzover bekend vervalsingen
van gemaakt. Dit is wel het geval met de afstempeling, er bestaan diverse valse afstempelingen.

De  zegels zijn gedrukt in vellen van 50 stuks, 5 rijen van 10. Er zijn 2 plaatnummers bekend, plaat
1 en plaat 2. Deze nummer bevinden zich in de velrand onderaan, ongeveer ter hoogte van zegel
44 of 45.

Mocht u tot aankoop van een serie willen overgaan, vraagt u er dan een Certificaat van Echtheid bij.

Bronnen:
Speciale Catalogus Nederland NVPH
De ware postzegel verzamelaar Samenstelling.
Verzamelaars Rondevennen J.J.P van der Vat
Nederlandse zegels en certificaat uit eigen verzameling jjpvdvat@gmail.com
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    POSTPAKKET-VERREKENZEGELS

Deze 2 zegels worden beschouwd als de duurste zegels die in Nederland zijn gebruikt. Door de manier
waarop deze zegels in omloop zijn gebracht, was het onmogelijke dat er ongebruikte zegels in handen van
verzamelaars terecht kwamen.

De zegels werden gedurende 1923 en 1924 uitsluitend door de
posterijen als verrekeningszegels gebruikt in verband met de 
postpakketdienst.
Dat er echter ongestempelde exemplaren op de markt kwamen
is toe te schrijven aan het feit dat een aantal zegels door
onachtzaamheid van een beambte niet gestempeld werden.
Ongestempelde zegels worden beschouwd als zee zeldzaam.

In kringen van verzamelaars en catalogus-uitgevers bestaan grote meningsverschillen omtrent de hoedanigheid
van de postpakket-verrekenzegels. De speciale catalogus van Nederland plaats beide zegels in een apart
hoofdstuk. De Yvert en de Scott vermelde het bestaan van beide zegels, maar geven geen waarde aan deze.
In de Stanley Gibbons worden ze helemaal niet genoemd. Bij sommige verzamelaars worden de zegels als
gewone portzegels gezien die bij de serie uit 1923 en 1924 behoren.

De serie uit 1923 bestaat uit de portzegels 1912-1920. De serie uit 1924 bestaat uit de frankeerzegels 1899-1921.

1 cent op 3 cent ( p48 ) 4 cent op 3 cent ( 57 )

2½ cent op 7 cent ( p53 ) 5 cent op 1 cent ( 51 )

25 cent op 1½ cent ( p46 ) 10 cent op 1½ cent ( 53 )

25 cent op 7½ cent ( p54 ) 12½ cent op 5 cent ( 60 )

Van de 5 cent op de 1 cent bestaat er een kopstaande opdruk.

Verder kennen we de têtê-bêche
paren van de 10 cent op 1½ cent
en de 12½ op de 5 cent.
Beide zijn ook uitgekomen met
een witte tussenstrook.

Terug naar het uitgangspunt de postpakket-verrekenzegels.

De zegels zij uitgekomen in de waarden 11 cent op 22½ cent en de 15 cent op de 17½ cent. De zegels komen
voor in 3 verschillende tandingen: Kamtanding 12½, Lijntanding 11½x11 en Lijntanding 11½.
De oplage bedroeg van de 11 cent op 22½ cent, 66300 en van de 15 cent op 17½ cent, 25300.
Zoals eerder gezegt komen er bijna geen ongestempelde exemplaren voor, en als zij er zijn, zijn zij meestal
zonder gom. De zegels met gom ? Vertegenwoordigen een waarde van enige duizende euro's.
Zoals bij elke duure en zeldzame zegel zij er legio vervalsingen bekend. We zullen de laatste vervalsing van de
15 cent op de 17½ cent nader bekijken.

De stippellijn geeft de originele opdruk weer, de volle lijn de vervalsing.
Zoals we zien zijn er vele veranderingen ten opzichte van het origineel.
Bij alle vervalsingen die er zijn, ook op de 11 cent op de 22½ cent, zijn
deze verschillen duidelijk waar te nemen. Dus let op, deze zegels alleen
aanschaffen met een geldig keuringsbewijs.

Bronnen:
Speciale catalogus Nederland
De ware postzegelverzamelaar Samenstelling:

J.J.P van der Vat
jjpvdvat@gail.com
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