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Veiling: Veilingmateriaal kan worden aangeboden bij de veilingmeester 
  uiterlijk op de contactavond voor de veilingavond. * 
 

Rondzending: Boekjes/enveloppen voor de rondzending kunnen worden 
  aangeboden aan de leider van het rondzendverkeer. * 
 

Bibliotheek: Regelmatig wordt in dit blad de lijst van boeken gepresenteerd. 
  Deze boeken worden kosteloos uitgeleend. (tel. 0180 - 61 09 02) 
 

Beurzen: Aanmeldingen voor de beurzen dienen te geschieden bij de  
  leider van de beurzen. 
 

Website: http://www.pzvb.nl 
 

* Het materiaal voor de veilingen en de rondzendingen moeten voldoen aan 
eisen van kwaliteit en presentatie ter beoordeling van resp. de veilingmeester of 
de leider rondzendverkeer 

 
Het gironummer van de vereniging is 
voor contributie en rondzending 

NL35INGB0002907935 
t.n.v. Penningmstr. ver. v. Postzegelverz. Barendrecht 

 
 

De vereniging is opgericht op 8 december 1966 
Ingeschreven bij K.v.K. nr. 40348153 

 
 
 



 
 
 

Beste Leden, 
 
Na ruim een jaar corona bestaan wij als vereniging nog steeds! U blijft massaal lid 
en blijft meedoen aan onze schriftelijke veilingen en rondzendverkeer. Als bestuur 
vinden wij dat erg fijn en dit betekent dat wij een club zijn die zijn bestaan 
rechtvaardigt. Wij zijn er door de leden en voor de leden. 
De gemeente is bijna zover dat er nieuws komt over het Trefpunt. In mei zullen de 
plannen digitaal toegelicht worden aan de gebruikers van het Trefpunt. Het 
nieuwe raadsvoorstel zal 8 juni in de commissie Ruimte behandeld worden. 
Vervolgens zal hier op 29 juni een besluit over worden genomen in de 
raadsvergadering. 
Het is nog steeds niet toegestaan en verantwoord om verenigingsbijeenkomsten 
te houden in mei en juni. Bij deze komen die te vervallen. Ook in de traditionele 
vakantiemaanden juli en augustus zullen er geen bijeenkomsten zijn. De 
vaccinaties verlopen ook nog niet echt in een geweldig tempo, maar de regering 
belooft dat iedereen voor de zomer tenminste 1 maal ingeënt is. Omdat velen van 
u op leeftijd zijn, zijn er op dit moment al de nodige leden ingeënt. Het bestuur 
gaat er daarom vanuit dat wij in september weer bijeen kunnen komen. Dit zal 
dan een bijeenkomst met jaarvergadering zijn en met het benoemen/kiezen van 
een nieuwe voorzitter. 
Om het verzamelen van postzegels te blijven bevorderen zal er in mei wederom 
een schriftelijke veiling zijn met veel mooie kavels. Ook het rondzendverkeer blijft 
doorgaan. In augustus gaan wij weer beginnen met een speciale € 1,00 veiling. 
Houdt uw brievenbus in de gaten. 
 
Wij wensen u veel postzegelplezier. 
 
Lowie Kalis, penningmeester 
Wilbert van Veggel, secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

IN MEMORIAM 
 

Onlangs kreeg het bestuur het bericht dat onze leden  
 

Dhr. J.J. Jansen, Dhr. R. Pieters en Dhr. G. Mostert 
 

zijn overleden. 
 

Wij wensen de familie veel sterkte me dit verlies. 
 

Bestuur PZVB  
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INKOOP 
Postzegelverzamelingen 

doorlopend zoeken wij betere postzegelverzamelingen. 

 
Onze interesse gaat uit naar omvangrijke 

verzamelingen en collecties, van klassiek tot modern. 
Uiteraard discrete afhandeling met directe betaling 

contant of desgewenst per bank. 
Bezoek aan huis behoort tot de mogelijkheden. 

Neemt u gerust contact met ons op; 
Cor & Martin Brons 06 - 46071720 

 



Reglement schriftelijke veilingen 
 

Beste Leden, 
 

Wederom organiseren wij een schriftelijke veiling i.p.v. een live versie. 
Bijgaand de schriftelijke veiling voor de maand mei met veel kavels uit diverse 
landen / verzamelgebieden. 
Mocht u interesse hebben in een of meerdere kavels dan kunt u uw biedingen 
opgeven via bijgaand biedlijstje en vervolgens voor 23-05-2021 retour zenden 
aan: 
 

Wilbert van Veggel  
Botter 119  
2991 PE Barendrecht 
 

Email : w.veggel1@upcmail.nl 
 
Indien er meerdere biedingen op een kavel binnen komen zullen wij voor u bieden 
tot uw maximaal geboden bedrag volgens onderstaand biedverloop :  
 

Biedingen (alle bedragen zijn in €) tussen de  
00,00 tot 10,00 gaan met 0.25 omhoog 
10,00 tot 25,00 gaan met 0,50 omhoog 
25,00 tot 50,00 gaan met 1,00 omhoog 
50,00 tot 100,00gaan met 2,50 omhoog 

100,00tot 250,00gaan met 5,00 omhoog 
250,00en hoger gaan met 10,00 omhoog 

 

Indien er meer biedingen zijn met eenzelfde maximum, zal d.m.v. loting worden 
bepaald wie de kavel krijgt toegewezen. 
 

De verkoopprovisie ten bate van de vereniging bedraagt 10% van de opbrengst 
van de verkochte kavels, 5% wordt betaald door de kopers boven de prijs 
waarvoor zij de kavels hebben gekocht op de veiling en 5% door de inzenders, 
hetgeen ingehouden wordt op de opbrengst van de op de veiling verkochte 
kavels. 
 

De kavels waarvan u het hoogste bod heeft, worden bij u thuis gebracht als u in 
Barendrecht woont. De leden buiten Barendrecht wordt het toegezonden. 
De uitslag wordt anoniem gepubliceerd op de website. 
 

De vereniging is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van het 
veilingmateriaal door de inzenders geleden. Ieder lid, dat veilingmateriaal 
aanbiedt voor verkoop, blijft aansprakelijk voor schade en verlies van het 
materiaal voor, tijdens en na (voor zover niet verkocht) de veiling. 
 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg 
met de veilingmeester. 
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    Veiling      

  x gebruikt    

  xx ongebruikt (met plakker(rest))    

  xxx postfris     

NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

1 xxx Nederland vervalsing van Interneringszegel IN1    3,50 

2 xxx Nederland vervalsing van Interneringszegel IN2   3,50 

3 x BRD Sonderpostkarte met Michel nr. 205,212,229 9,00 0,50 

4 x BRD Sonderpostkarte met Michel nr. 222/225 40,00 2,50 

5 x BRD Sonderpostkarte met Michel nr. 215,221,227,229 12,70 0,50 

6 x Berlin Sonderpostkarte met Michel nr. 136/137 6,00 0,50 

7 x Berlin Sonderpostkarte met Michel nr. 132/134 10,00 0,50 

8 xxx Nederland Herdenkingsuitgifte (herslag) Wilhelmina      

    1891 in luxe opbergdoosje   5,00 

9 x DDR Michel nr. 242, 275 en  blok 11 69,00 2,50 

10 xxx Frankrijk Michel 5191/5194 (blok 163/166) borduurwerk   7,50 

11 x Nederland nr. 16a (1½ct, roze) met certificaat NVPH     

    mooie centrage, schaarse en luxe zegel! 125,00 32,00 

12 x Nederland nr. 18 (2½ct, violet) Wapenzegels  100,00 20,00 

13 xxx Oostenrijk insteekkaart jaargang 1996 compleet   2,00 

14 xxx Oostenrijk  langlopend 1973-1983 compleet 61,00 1,00 

15 xxx Suriname insteekkaart w.o. iets x    1,00 

16 xxx België insteekkaart 180 zegels en 2 velletjes    2,00 

17 xxx Oostenrijk jaargang 1988 compleet 35,00 2,00 

18 xxx Oostenrijk jaargang 1989 compleet 33,50 2,00 

19 xxx Oostenrijk jaargang 1993 compleet 43,00 2,00 

20 xxx Oostenrijk jaargang 1994 compleet 43,60 2,00 

21 xxx Oostenrijk jaargang 1995 compleet 42,30 2,00 

22 x Oostenrijk klassiek op albumbladen w.o. betere!   4,00 

23 xxx DDR proefdrukken velletjes sport (21 stuks)   8,00 

24 x Berlijn automaatzegels op fdc 75,00 8,00 

25 x DDR vellenmap met 17 complete vellen (w.o. xxx)   15,00 

26 xxx Frankrijk PB nr. 15, 16, 21 27,00 3,00 

27 xxx Nederland DAVO album combinaties uit PB's tot 1988     

    verregaand compleet (met cassette) 700,00 40,00 

28 xxx Nederland nr. 617/636 + 618b/634b (fosforescerend) 34,80 1,75 

29 xxx Nederland Koning Willem-Alexander/Koningin  Máxima     

    gouden postzegels met certificaten    82,50 

30 xxx Portugal Michel 778/779 OTAN 1952 350,00 64,00 

31 xxx DDR Michel nr. 242 UPU 1949 14,00 2,75 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

32 xxx DDR Michel nr. 243/244  24,00 3,75 

33 xxx DDR Michel nr. 261/270  140,00 27,50 

34 xxx DDR Michel Block 7  DEBRIA 1950 pracht blok! 150,00 30,00 

35 xxx DDR Michel nr. 273/274  18,00 2,75 

36 xxx DDR Michel nr. 298/299 15,00 2,75 

37 xxx DDR Michel nr. 300/301 + 308/311 17,00 2,75 

38 xxx DDR Michel nr. 327/341 luxe serie! 400,00 70,00 

39 xxx DDR Michel nr. 358/361 7,00 1,00 

40 xxx DDR Michel nr. 344/353 28,00 4,25 

41 xxx DDR Michel nr. 435/442 32,00 4,25 

42 x Insteekboek 6/12 blz. Rusland / Bulgarije (ca 50 zegels)   1,00 

43 xxx Ned. Antillen nr. 1258/1262 17,20 2,75 

44 xxx Suriname nr. 331/334 16,20 2,50 

45 x Faeröer ca 60 zegels   5,00 

46 x België verschoven tanding   1,00 

47 xxx Nieuw-Guinea nr. 10/21, En Face 15ct/5gld 117,50 23,50 

48 x Nederland nr. 6 (15 ct. Oranje)  120,00 17,50 

49 x Nederland nr. 9 (15ct. Oranjebruin) 45,00 8,00 

50 x Nederland nr. 10 (20ct. Donkergroen) 35,00 7,50 

51 x Nederland nr. 11 (25ct. Donkerviolet) 125,00 17,50 

52 x Nederland nr. 28 (1 gld. Grijsviolet) 50,00 17,00 

53 x Nederland nr. 41 (22½ct. Zwartgroen) 20,00 4,00 

54 x Nederland nr. 42 (25ct. Lila) 8,00 2,00 

55 x Nederland nr. 46 (1 gld. Bruin en olijfgroen) 30,00 5,75 

56 x Nederland nr. 60a (5ct roze) in paar (incl. nr. 60 rood)   0,75 

57 x Nederland nr. 86 (5+5 ct. Grijsviolet) 20,00 6,25 

58 x Nederland nr. 95 (20ct. Bruin) 15,00 3,75 

59 x Nederland nr. 97 (50ct. Licht geelgroen) 40,00 10,00 

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

61 x Nederland nr. 114/120 Opruimingsuitgifte 1923 10,70 1,50 

62 x Nederland nr. 129 (1 gld. Steenrood) 10,00 2,00 

63 x Nederland nr. 132/133 Opruimingsuitgifte 1923 26,50 3,75 

64 x Nederland nr. 163/165 (1/5 gld. Veth) 10,00 1,50 

65 x Nederland nr. 191 (22½ct. Oranje) 22,00 4,75 

66 x Nederland nr. 278 Luchtvaartfondszegel 1935 12,00 3,00 

67 x Insteekboek 8/16 blz. Estland, Letland, Lithouwen,      

    Kroatië, Slovenië, Finland, Denemarken    2,00 

68 x Insteekboek 16/32 blz. Ned. Nieuw-Guinea, Suriname     

    Ned. Indië en Faeröer (w.o. veel postfris)   4,00 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

69 x Insteekboek 8/16 blz. Nederland Overzee (w.o. xx)   2,00 

70 x Insteekboek 8/16 blz Frankrijk (5 blz. gevuld)   1,50 

71 x Insteekboek 16/32 blz. Oostenrijk xxx (10 blz.) Japan     

    (14 blz.) en wat divers (leuke uitzoekklus)   5,00 

72 x Insteekboek 8/16 blz. Maleisië, Singapore, HongKong   1,50 

73 x Insteekboek 16/32 blz. Cuba (veel motief)   2,00 

74 xxx Nederland nr. 106 Opruimingsuitgifte 1921 9,00 2,25 

75 xxx Nederland nr. 150, 151, 152 Veth 1924-1926 9,00 2,75 

76 xxx Nederland nr. 163 (origineel gomkreukje, pracht exempl) 35,00 12,50 

77 xxx Nederland nr. 300/304 Kinderzegels 1937 44,00 15,50 

78 xxx Nederland nr. 332v/337v 4,00 1,00 

79 xxx Nederland nr. 519, 520, 521, 534(2) 14,00 2,75 

80 xxx Nederland nr. 681/682 Europazegels 1956 41,00 7,50 

81 xxx Nederland nr. 1581 in veldeel van 10 90,00  9,00 

82 xxx Nederland nr. 1582 in veldeel van 10 55,00 5,50 

83 xxx Nederland nr. 104/105 Opruimingsuitgifte 1920     

    Pracht kwaliteit, postfris met originele gom! 800,00 
285,-
- 

84 x Nederland Dienstzegels nr. 25/26 20,00 1,00 

85 x Nederland Dienstzegels nr. 20/24 7,00 1,00 

86 xxx Nederland Dienstzegels nr. 61/63 7,30 1,00 

87 xxx Nederland AU31 Frama-strook in 4 waardes   1,00 

88 xxx Nederland AU32 Nagler-strook in 4 waardes   1,00 

89 xxx Nederland AU 1/30 compleet 105,00 10,00 

90 x Nederland Portzegel nr. 27 35,00 13,50 

91 x Nederland Portzegel nr. 28 (bot tandje linker zijde) 160,00 16,00 

92 x Nederland Portzegel nr. 31/38 15,50 3,75 

93 xxx Nederland Portzegels tussen nr. 44/60 17,00 3,75 

94 xxx Nederland Portzegel nr. 69/79 (zonder P75) 15,00 3,50 

95 x Needrland Roltanding nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14 91,00 22,50 

96 x Nederland Roltanding tussen nr. 33/42 16,10 3,75 

97 x Nederland Roltanding tussen nr. 57/67 24,20 5,25 

98 xxx Nederland Luchtpost nr. 10 in blok van 6 12,00 2,50 

99 xxx Nederland Luchtpost nr. 6/8 Mercurius 1929 80,00 22,00 

100 x Verzameling in album, zegels tussen Laos / Zuid     

    Rhodesië, meest eenvoudig materiaal, maar wie weet…   2,00 

101 x 4 Insteekboeken (32 bladig) met meest Europese     

    landen, goed gevuld w.o. xxx, leuke uitzoekpartij   15,00 

102 xxx Nederland Combinaties PB 1, C5/C9 17,00 1,00 

103 xxx Nederland Combinaties PB 2, C6/C15 37,50 1,00 
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NR.   omschrijving cat.w inzet 

      € € 

104 xxx Nederland Combinatiies PB 3, C19/C22 9,10 1,00 

105 xxx Nederland Combinaties PB 4, C25/C28 6,30 1,00 

106 xxx Nederland Combinaties PB 6, gewoon papier, C34/C39 17,90 1,00 

107 xxx Nederland Combinaties PB 6, fosfor, C34f/C40f 89,30 1,00 

108 xxx Nederland Combinaties PB 7, gewoon papier, C43/C49 10,70 1,00 

109 xxx Nederland Combinaties PB 7, fosfor, C43f/C49f 17,90 1,00 

110 xxx Nederland Combinaties PB 8, gewoon papier, C44/C53 14,60 1,00 

111 xxx Nederland Combinaties PB 8, fosfor, C44f/C53f 17,90 1,00 

112 xxx Nederland Combinaties PB 9, gewoon papier, C56/C59 26,00 1,00 

113 xxx Nederland Combinaties PB 9, fosfor, C56f/C59f 11,00 1,00 

114 xxx Nederland Combinaties PB10, gewoon papier, C6/C61 12,30 1,00 

115 xxx Nederland Combinaties PB10, fosfor, C6f/C61f 19,20 1,00 

116 xxx Nederland Combinaties PB11, C63f/C66f 40,00 1,00 

117 xxx Nederland Combinaties PB12, C71/C79 70,70 1,00 

118 xxx Nederland Combinaties PB13, C73/C83 54,40 1,00 

119 xxx Nederland Combinaties PB14, C86/C89 14,00 1,00 

120 xxx Nederland Combinaties PB15/16, C92/C97 16,50 1,00 
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            Biedlijst schriftelijke veiling mei 2021 
kavel  bod kavel  bod kavel  bod kavel  bod 

1   31   61   91   

2   32   62   92   

3   33   63   93   

4   34   64   94   

5   35   65   95   

6   36   66   96   

7   37   67   97   

8   38   68   98   

9   39   69   99   

10   40   70   100   

11   41   71   101   

12   42   72   102   

13   43   73   103   

14   44   74   104   

15   45   75   105   

16   46   76   106   

17   47   77   107   

18   48   78   108   

19   49   79   109   

20   50   80   110   

21   51   81   111   

22   52   82   112   

23   53   83   113   

24   54   84   114   

25   55   85   115   

26   56   86   116   

27   57   87   117   

28   58   88   118   

29   59   89   119   

30   60   90   120   

Naam :             

Adres :              

Postcode :   plaats:         

Telefoon :             

Inzenden voor 23 mei 2021 
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De geschiedenis van het postzegel verzamelen 23, postzegelpolka  
 

In het eerste nummer van het blad ‘Das Magazin für 
Briefmarken-Sammler’ van mei 1863, staat een advertentie 
waarin het verschijnen wordt aangekondigd van de 
‘Briefmarken-Polka für das pianoforte’ van J.V. Hamm, met 
afbeeldingen van ’42 bunten Briefmarken’, uitgegeven door 
C.F.W. Siegel te Leipzig. 
Op zich nauwelijks het vermelden waard, ware het niet dat de 

op het schutblad van dit muziekstuk afgebeelde postzegels blijkbaar zo goed 
uitgevoerd waren dat ze, uitgeknipt, lang als echt in omloop zijn geweest. Toe 
allang niemand meer de postzegelpolka danste werd er in de filatelistische pers 
nog gewaarschuwd tegen vervalsingen van deze polka afkomstig. 
De openbare bibliotheek Amsterdam is in het bezit van een exemplaar. 
De componist Johann Valentin Hamm leefde van 1811 tot 1874. 
Filatelie is vaker een bron van inspiratie geweest voor muziek; 
 

De geschiedenis van het postzegel verzamelen 23, Alexander 
Baillieu 
 

Alexander Baillieu werd geboren in 1842. Zijn vader had een 
goedlopend antiquariaat in Parijs waar onder meer herdrukken 
van zeldzame boeken werden uitgegeven. Alexander verzamelde 
al van jongs af aan postzegels. Waarschijnlijk in 1861, toen het 
verzamelen populair werd, rade zijn vader hem aan om delen van 
zijn verzameling in de winkel te verkopen. Op de eerste dag 
verkocht hij al voor 27 Franc. 

Het hele gezin was hierover zo enthousiast dat ze zich gezamenlijk op de 
postzegelhandel stortten. Aan 25 buitenlandse ambassades werd ieder 125 franc 
gestuurd met het verzoek om daarvoor postzegels te sturen. Ze kregen van allen 
een positief antwoord en konden dus al snel met een mooie voorraad beginnen. 
Na een tijdje bleek de postzegelhandel toch niet de goudmijn te zijn waar ze op 
hadden gehoopt en luwde de belangstelling van het gezin. Vader Baillieu keerde 
terug naar zijn boeken, zijn moeder en zus geloofden het ook wel en dus bleef 
Alexander alleen over met de postzegels. 

In 1863 gaf hij een catalogus uit. Hoewel zijn 
catalogus enkele herdrukken beleefde en hij o.a. 
heeft meegewerkt aan het eerste album van Lallier 
heeft hij nooit zo’n grote bekendheid gekregen als 
zijn collega handelaren Pierre Mahé en Athur 
Maury. Hieronder een afbeelding van zijn tweede 
druk. Door op de afbeelding te klikken kun je de 
inhoud bekijken. 
 

Baillieu is niet al te oud geworden, hij overleed op 30 juni 1899. 
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De geschiedenis van het postzegel verzamelen 25, list , bedrog en 
overvloed  
 

Alvorens ik over list en bedrog begin wil ik even terugkomen 
op de ‘postzegelpolka’ beschreven in 
deel 23. Helaas heb ik tot nu toe geen 
afbeelding kunnen vinden van dat 
stuk, maar van Jan Vellekoop ontving 
ik onderstaande afbeelding. Blijkbaar 
is er ook een polderversie van de 
postzegelpolka verschenen in 1864. 

Dan nu over list en bedrog. Het is ook in deze reeks al 
eerder langsgekomen dat vervalsingen bijna net zo oud 
zijn als de postzegels zelf, in ieder geval duiken ze op 
vanaf 1862, het jaar waarin het postzegelverzamelen en 
de handel erin zo onstuimig groeide. Ook in 1863 wordt er 
in diverse publicaties veelvuldig gewaarschuwd voor 

vervalsingen, onder meer afkomstig uit Neurenberg (Georg 
Zechmeijer?). Opvallend zijn ook de waarschuwingen over de 
Hamburger Botenzegels welke volgens de redacties 
speculatieve uitgaven zijn om verzamelaars geld uit de zak te 
kloppen. Nu ondenkbaar maar toen maakten landelijke 
postadministraties zich nog niet schuldig aan deze praktijken, of 
toch wel een beetje al? In het 

laatste nummer van ‘Stamp collector’s magazine’ 
uit 1863 staat een artikel dat een goed beeld 
geeft van het toenmalig verzamelen. Vertaald 
luidt het alsvolgt: De aanwas van de 
Timbromanie. Een van de belangrijkste 
voorwaarden bij de handel is die dat waar vraag 
is aanbod moet zijn. Dit is wel zeer juist bewezen 
in het geval van postzegels verzamelen. Twee jaar geleden was er voor de 
opkomende liefhebberij voor het verzamelen van deze kleine papiertjes 
nauwelijks een leverancier. Nu zijn er, niet alleen in Londen en de grote 
provinciesteden, maar ook in kleine steden zoals Hull, Dover, Ipswich etc., 
handelaren waarvan velen ongetwijfeld goede zaken doen. Maand na maand 
neemt het aantal adressen toe dat van hen wordt genoemd in The Stamp 
Collector’s Magazine. Er is waarschijnlijk geen soort postzegel dat niet bij een of 
ander van deze ondernemende zaken is te verkrijgen. De toegenomen 
concurentie heeft natuurlijk een aanzienlijke prijsdumping veroorzaakt. 
De paar zeldzame eenlingen die al vele jaren verzamelen en die nu door de 
algemene hausse worden ingehaald hebben zich nooit druk gemaakt over 
ongebruikte exemplaren maar waren tevreden met wat zij kregen. Het waren 
gebruikte postzegels die de eerste slachtoffers van onze hobby in hun  
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verzamelingen kregen. Ook in de eerste handelaarsprijscouranten wordt niets 
anders aangeboden. Er waren weinig zegels en de prijs was hoog. De tijd ging 
verder: vrienden, verzamelaars en postmeesters in de koloniën werden 
aangeschreven hetgeen een overvloedige toevoer van (ongebruikte, red.) zegels 
ten gevolge had. Hierdoor zijn de prijzen hier en daar al met 70 tot 80 percent 
gezakt. De mooie 1 cent Nova Scotia waarvoor men een jaar geleden nog 1 
shilling moest betalen kan men nu ongebruikt krijgen voor 1 penny.* 
Het postzegelverzamelen is niet aan het afnemen en er is geen reden om aan te 
nemen dat het niet zal blijven bestaan zoals andere hobby’s als het verzamelen 
van munten en boeken. Te meer daar het verzamelen van postzegels goedkoper 
is, de objecten veel kleiner en gemakkelijk te verkrijgen zijn. 
Tot zover het artikel uit The Stamp collector’s magazine. 
Wat we hier voor het beschreven zien is dat postadministraties als gevolg van de 
vraag van verzamelaars ongebruikte zegels leveren, die dus niet meer gebruikt 
werden waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, namelijk als betaalmiddel 
voor postbezorging. Vanaf deze periode blijkt deze manier van handelen voor 
vele postadministraties lucratief en wordt het alleen maar lucratiever als er met 
regelmaat nieuwe zegels verschijnen. Vooral in periodes waarin verzamelen van 
postzegels populair was (dat is nogal met golfbewegingen gegaan de afgelopen 
150 jaar) zie je dat er veel ongebruikte zegels aangeschaft werden. Als we 
bovenstaand artikel goed lezen kun je eigenlijk zeggen dat die trend toen al bij 
sommige landen werd ingezet. Zegels uit die periodes zijn nu meestal erg 
goedkoop en vaak ook gestempeld duurder of in ieder geval moeilijker te vinden. 
Dit in tegenstelling tot periodes met minder verzamelinteresse of economische 
voorspoed. Op dit moment zitten we in een periode met minder 

verzamelinteresse, maar omdat de meeste 
postadministraties nu echt commercieel werken en winstgroei 
als target hebben wordt de mindere interesse 
gecompenseerd met meer en duurdere uitgaven, waardoor 
dan helaas weer nog meer verzamelaars afhaken. Volgens 
mij heeft deze trend zich nog niet eerder zo duidelijk 
gemanifesteerd in de afgelopen honderdvijftig jaar. In het 
verleden leidde minder vraag meestal simpelweg tot minder 
uitgaven, waardoor het later vanzelf weer goed kwam. 
 

*In de Michel catalogus staat de genoemde 1 cent Nova Scotia ongebruikt voor € 
4.50 en gebruikt voor € 18.00 genoteerd. Overigens zijn van deze zegel ook nog 
eens vervalsingen in omloop. 
 
Rob Smit (postzegelblog.nl) 
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De verwoeste stad (Jocelijn Ossip Zakine) 
Dit beroemde beeld is een geschenk van de Bijenkorf aan de stad 
Rotterdam. Het beeld symboliseert de ontberingen die Rotterdam 
gedurende de tweede wereldoorlog heeft moeten doorstaan. Het 
beeld is gemaakt. door Jocelijn Ossip Zakine, een Russische 
beeldhouwer geboren in Smolensk op 14 juli 1890. Vanaf het 
najaar van 1908 volgde hij lessen aan de 
Arts and Crafts school te Londen. In 1909 

vestigde hij zich in Parijs. Op advies van vrienden vluchtte 
hij in 1941 via Spanje naar de Verenigde Staten. In 1946 
keerde hij terug naar Parijs. Honderden kunstenaars 
kregen les van hem aan de academie de La Grande, 

waaronder Jan wolkers. Jocelijn 
Ossip Zakine overleed eind 1967 in 
Frankrijk. In de loop der jaren heeft 
het beeld verschillende bijnamen gekregen. Naast de 
verwoeste stad ken t men het beeld ook als “stad zonder 
hart” “Jan Gat”, “Jan met de handjes”, en “Jan met de jatjes”. 
Dit beeld word gezien als een van zijn belangrijkste werk. 
 

Constructie zonder titel (Naum Gabo) 
Geboren als Naoem Abramovitsj Pevsner op 
5 augustus 1890 in Brjansk.  Naoem was niet 
voor bestemd kunstenaar te worden. Hij 
studeerde medicijnen aan de universiteit in 
Munchen, daarna nog filosofie en 
kunstgeschiedenis Tijdens de eerste wereld 
oorlog week hij samen met zijn broer uit naar 

Oslo. Hier besloot hij zijn naam te veranderen in Naum Gabo 
om naamsverwarring te voorkomen met zijn broer die reeds 

kunstenaar was. Het principe dat hij vanaf 
1920 in de beeldhouwkunst propageerde 
was volstrekt nieuw. in New York kreeg hij 
de opdracht een object te maken voor het 
nieuwe warenhuis van de Bijenkorf in Rotterdam. Met de 
constructie zonder titel wilde hij de herbouw van de stad 
Rotterdam na de oorlog vieren. In Rotterdam word het ook wel 
“het ding”en “gestileerde bloem” genoemd. Hij overleed op 23 
augustus 1977 in Waterbury. 
 

bronnen: Wikipedia en Davo album Rotterdam 1940-1990 
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                                   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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