
             DE 4e EMISSIE VAN NEDERLAND KONING WILLEM III deel 1

De 4e emissie van Nederland werd uitgegeven van 1872 tot 1888 en had als beeltenis Koning Willem III.
De waarden waarin deze emissie is uitgegeven loop van de F 0,05 cent tot en met de F 2,50 gulden.
Door de aantallen is er een groot aantal verschillen waar te nemen in kleur, papiersoort, tandingen en
plaatfouten. De beeltenis van de zegel is ontworpen door H.F.C.ten Kate, de randen door Firma
JoH.Enschede & Zonen de staalgravure door F. Schilling. Gedrukt in boekdruk op papier zonder watermerk.
We zullen van deze emissie de F 0,05 nader onderzoeken omdat er van deze zegel een record aantal van
verkocht zijn namelijk 762.957.950 en daardoor deze wat makkelijk verkrijgbaar is tegen een lage prijs.
De gebruikers periode loopt van 1872 tot 1888, echter na 1899 mochten zij niet meer worden gebruikt.
De meeste zegels werden gebruikt tot 1892 omdat in 1891 de Princes Wilhelmina zegels uitkwamen.

    In deze serie werdt er voor het eerst een firmaperforatie ingevoerd. ( de PERFIN).

Hieronder de F 0,05 zegels met jaaraanduiding van 1872 tot en met 1892.

De gebruikte papiersoorten.
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De kleurnuances.

De tandingen. L = lijntanding K = kamtanding

          zeldzaam

►

           brugtanding
De centrering.

De stempels.

 puntstempel           groot rond stempel

  klein rond stempel    kleinrond en punt stempel        stations kantoor

                      naam stempels        halte stempel
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Het aantal plaatfouten bij deze zegel is zeer groot. We onderscheiden primaire en secondaire
plaatfouten. De primaire ontstaan bij de vervaardiging van de drukplaat, de secondaire door
beschadiging tijdens het drukproces.        
De meest bekende plaatfouten

witte vlek in het haar       lijn rechts     parel boven de 5      stip bij slaap    stip onder de N van cent

                grote en klein breuk          oog in rechter kroon boven
         in cirkel van het medaillon
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                       De primaire plaatfouten
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             Een overzicht van de kenmerken van elke zegel.

                                     Aan de hand van de primaire plaatfouten is het mogelijk om een plaatreconstructie samen te stellen.
                                                                    Op de volgende pagina ziet u een reconstructie  met zegels van tanding 11½ : 12 en 12½ : 12.
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Dit artikel is een summiere samenstelling van een filatelist in hart en ziel die er veel tijd en met passie aan gewerkt heeft.
Ondanks dat zijn werk nu in mijn verzameling is opgenomen wil ik de Heer W.Tel voor zijn inzet voor het complete
werkstuk, van harte bedanken.

Samenstelling: jacques van der Vat
e-mail: jjpvdvat@gmail.com
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